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Opdracht

Breng het Halve Zolenpad fotografisch in beeld.

Aanleveren

Een digitaal bestand van minimaal 2 MB in jpeg formaat mailen naar: 
fotowedstrijd@halvezolenfestival.nl en een foto in het formaat van ±A4 
maar zonder passe-partout of lijst en deze foto inzenden naar: Het Pieck, 
t.a.v. fotowedstrijd HZF, Anton Pieckplein 71, 5152 LZ  DRUNEN of daar 
afgeven. De fotoafdruk moet uiterlijk 31 mei 2020 binnen zijn de digitale 
bestanden graag vooraf mailen. Vermeld duidelijk naam, adres en mail 
achter op de foto en in de mail met het digitale bestand.

mailto:fotowedstrijd@halvezolenfestival.nl


Reglement

 Deelnemers zijn op de hoogte van dit reglement en akkoord met de inhoud ervan.
 Deelname aan de wedstrijd is gratis.
 De inzending is niet eerder aangeboden of gepubliceerd.
 De inzending is gemaakt door de inzender.
 In het eventueel ingezonden beeldmateriaal mogen geen watermerk,    handtekening, data of copyright boodschappen 

worden opgenomen.
 Auteursrechten: Het materiaal wordt door de deelnemer vrij van rechten aangeleverd.
 De deelnemer staat ervoor in dat er geen inbreuk is gepleegd op eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden.
 Publicatie van het winnende materiaal vindt plaats onder de naam van de betreffende deelnemer.
 Foto’s mogen slechts beperkt bewerkt zijn: Toegestaan zijn bewerkingen als uitsnede maken, verscherpen, contrast, 

helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen. Ook het wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes is toegestaan.
 Niet toegestaan is o.a. het klonen van elementen uit andere beelden, het verwijderen van beeldbepalende elementen 

uit het ingezonden beeld en het toevoegen van teksten en/of passe-partouts.
 Bekendmaking van de winnende foto’s is op 21 juni 2020 tijdens het Halve Zolen Festival in Drunen .
 Over het verloop en/of de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
 De deelnemer accepteert het oordeel van de jury.



Stichting Halve Zolen Festival heeft de volgende ambities: 

 een gedurfd, aansprekend en gevarieerd programma met als thema schoen en leer

 de cultuurhistorische waarde van het gebied creatief tot uiting te laten komen

 creëren van een breed draagvlak door deelname van verenigingen en organisaties

 actieve rol van lokale en regionale overheden, onderwijs en bedrijfsleven

 het stimuleren en uitdagen van regionale kunstenaars tot een beeldbepalende rol

 jong talent een platform te bieden zich te presenteren aan een breed publiek.




