Het onzichtbare zichtbaar maken
Een fotowedstrijd van september 2019 tot mei 2020 ter promotie van ClaraThuis
FOTOWEDSTRIJD
ClaraThuis heeft met deze fotowedstrijd het doel haar naamsbekendheid te vergroten en een eigen
fotobestand op te bouwen welke gebruikt kan worden voor meerdere doeleinden zoals bijvoorbeeld
voor onze folder, flyer en website.
Gedurende de periode van september 2019 tot mei 2020 kunt u uw foto of foto’s opsturen.
Elke 15e dag van de maand worden er twee foto’s uitgekozen tot ‘Foto’s van de maand’ door de
ClaraThuis-jury en één publiekswinnaar op basis van een populariteitspoll op Instagram.
Inzenden kan vanaf 1 september 2019. Op 15 oktober worden de winnaars van de maand september
bekend gemaakt en zo elke 15e van de maand verder.
In mei 2020 worden op basis van de maandwinnaars drie winnende foto’s bekend gemaakt tijdens de
opening van een overzichtstentoonstelling in het Stadskantoor in Goes. Hier worden alle foto’s van
de maandwinnaars tentoongesteld. De drie hoofdwinnaars zullen verrast worden met een mooie
prijs. De datum van deze tentoonstelling wordt op een nader tijdstip bekend gemaakt. In juni
verplaatst de tentoonstelling zich naar het Kunstuus in Heinkenszand.

CLARATHUIS
staat voor vrijwillige hulp thuis in de laatste levensfase.
Waar denk je aan? Wat zie je daarbij voor je?
Wat voel je? Wat raakt je?
Waar maak je je zorgen over? Wat is de pijn? De humor?
Hoe zie je het leven? De dood?
Als stervende, als mantelzorger of familielid? Als mens?
Als vrijwilliger, thuiszorg of andere hulpverlener?
Er speelt zoveel. En vaak zo onzichtbaar.
UW FOTO OF FOTO’S
Met uw ingezonden foto’s wil Clarathuis het onzichtbare zichtbaar maken.
Een foto waar u in gelooft of trots op bent of gewoon prachtig vindt.
Het gaat om uw ervaring. Uw belevenis. Uw gedachten.
Uw keuze. Uw vorm. Alles is goed.
THEMA
Het kan gaan over betrokkenheid, loslaten, verdriet, woede, eenzaamheid.
Je vastklampen aan het leven.
Het kan gaan over het volledig in het hier en nu leven, om bewondering, angst.
Nog één keer iets voor het laatst willen doen, echt contact hebben, het laatste genieten.
Of wanneer je er genoeg van hebt en eruit wilt.
Om voltooid leven. Of juist door willen met leven.
Het kan gaan om het besef van het einde, van de dood.
Of als u uitdrukking wilt geven aan empathie of op gepaste afstand blijven.
Aan luisteren, stilte, niks zeggen.
Gewoon er zijn.

REGLEMENT
• Door deelname verklaart men zich akkoord met de regels.
• U kunt één foto per e-mail insturen naar: foto@clarathuis.nl
• Meerdere foto’s stuurt u via www.wetransfer.com naar foto@clarathuis.nl
• Foto’s versturen in JPEG-formaat. Maak foto’s van een zo hoog mogelijke resolutie.
• De foto mag niet eerder gepubliceerd zijn.
• Voor een foto wordt geen vergoeding betaald.
• Vermeld bij uw inzending uw voor- en achternaam, woonplaats, mailadres &
telefoonnummer.
• Het auteursrecht van de foto blijft bij de fotograaf, maar ook ClaraThuis krijgt het
vertoningsrecht (gedeeld vertoningsrecht).
• ClaraThuis heeft recht op elke vertoning van de foto’s die zij kiest: online en print/druk.
• De auteur zal – indien mogelijk – worden vermeld in de publicatie: hetzij op de foto hetzij in
een colofon of vermelding.
• ClaraThuis gebruikt de foto zoals aangeleverd en verandert er niets aan.
• U bent verantwoordelijk voor toestemming van op de foto voorkomende personen voor
publicatie.
• Alle ingezonden foto’s worden gepubliceerd op www.clarathuis.nl
• Alle winnende foto’s worden gepubliceerd op Instagram, Facebook en www.clarathuis.nl
• Foto’s met discriminerende, schaamteloze of kwetsende afbeeldingen worden uitgesloten
van het wedstrijdprotocol; de ClaraThuis-jury beslist hierover.
• Derden hebben niet het recht om foto’s van de ClaraThuis Fotowedstrijd te kopiëren, te
verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken
• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

ClaraThuis is een vrijwilligersorganisatie die actief is in de regio Noord- en Zuid-Beveland.
Wij richten ons specifiek op de inzet van vrijwilligers bij mensen thuis, die in hun laatste levensfase
zijn. Onze goed opleidde en betrokken vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan de
zieke en hun naasten en mantelzorgers.
www.clarathuis.nl

