
 

BondsFotoWedstrijd 2023 

De bekendmaking van de uitslag van de Bondsfotowedstrijd krijgt dit keer een extra feestelijk 8ntje. 

Het Fotografencollec8ef de Zutphense nodigt, in verband met haar 100-jarig bestaan, alle bezoekers 
uit in de middag een lezing bij te wonen van Corb!no.  

Wikipedia: “Corb!no is het pseudoniem van Maarten Corbijn”, een Nederlands fotograaf. Hij is 
bekend om zijn portreMotografie, onder meer toegepast voor reclamecampagnes, magazine-covers 
en albumhoezen. Tevens is hij filmmaker en schrijver, hij maakte onder meer muziekvideo's voor 
bekende Nederlandse ar8esten… Hij heeR in zijn carrière vele (inter)na8onale beroemdheden, poli8ci 
en mensen uit de zakenwereld voor zijn lens gehad. “. 

De lezing van Corb!no begint om 14.30 uur.  

De bespreking van de clubinzendingen moet om precies 14.00 uur worden afgerond. Daarom kunnen 
uitsluitend die inzendingen worden besproken die van te voren voor bespreking zijn aangemeld en 
waarvan de makers zelf aanwezig zijn. Als het aantal te bespreken inzendingen daartoe aanleiding 
geeR, zullen extra besprekers worden ingeschakeld. 

Aanmelden bij viterson@box.nl 

N.B. Er is na afloop van de bespreking geen gelegenheid meer de dozen op te slaan. Daarom wordt 
alle deelnemende clubs verzocht, als zij hun inzending niet zelf mee terug kunnen nemen, er voor te 
zorgen dat een naburige club of de regio-vertegenwoordiging de doos mee neemt.  

Dozen die achterblijven worden op kosten van de ontvangende club per post terug gestuurd. 

Wij kijken uit naar een feestelijke bijeenkomst en hopen op veel bezoekers. 

Fotografencollec8ef de Zutphense,     

Jim van Iterson        

Voorzi_er 

        



Verzendinforma6e: 

De werken dienen een buitenmaat te hebben van 40 x 50 cm, een passe-partout is niet verplicht en 
de afdrukmethode is vrij. Als een passe-partout gebruikt wordt, mag de buitenmaat eveneens niet 
meer dan 40 x 50 cm zijn. 

Alleen de voorgeschreven verzenddoos zal worden geaccepteerd, deze is verkrijgbaar bij Uw 
afdelingsbestuur. 

Mochten op de doos nog labels en/of s8ckers te vinden zijn, deze verwijderen om verwarring te 
voorkomen. 

Op beide kopse kanten van de doos een goed leesbare s8cker met het clubnummer aanbrengen. 

Het geprinte inschrijfformulier met de foto’s meezenden en de s8ckers van blad 2 aanbrengen  
midden op de achterbovenzijde van de foto’s 

Doos dient met PostNL verzonden worden naar: 

Fotografen Collec6ef de Zutphense 
Tav Frank Boots 

De Benring 
Tuinstraat 51 
7383 XC Voorst  

Verzenddatum doos tussen  1 maart tot 15 maart 2023 
Indien u deel wilt nemen aan de middagsessie, moet dit vooraf aangemeld worden, het is niet 
mogelijk dit aan de zaal te doen. 

Aanmelden bij viterson@box.nl. 

Let op:  
Er wordt van uitgegaan dat uw club vertegenwoordigt is op de openbare bespreking op 23 april 2023. 
Mocht dat niet mogelijk blijken, neem maatregelen voor de retournering van de doos, misschien kan/
wil de afdeling daarin behulpzaam zijn. 


