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Gezocht: mode-collecties!

Het Centrum voor Beeldexpressie, een dynamisch platform voor film,
foto en multimedia, organiseert in samenwerking met het ModeMuseum Hasselt, .spaze, Kunstencentrum
BELGIE, CANON en Villa Basta het project Mode-SHOOT!
‘Mode-SHOOT’ is een levend, intens en spannend project voor jonge
fotografen (18-30). De mode-fotoshoot wordt een intense samenwerking tussen fotograaf, stilist, ontwerper, ...
We zijn op zoek naar modestudenten die hun collectie willen aanbieden voor deze shoot, én vrij zijn tussen 7 en 9
september 2007 om de shoot mee te organiseren!
Alle info over het project: www.beeldexpressie.be/nieuwsflash.asp
Kandidaturen met CV en kleine portfolio indienen tot en met 15
juni 2007 bij het Centrum voor Beeldexpressie, Ilke Christiaens,
project@beeldexpressie.be, 03/821 10 20
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Deelnemingsformulier modecollecties

‘Mode-SHOOT’

We zijn op zoek naar modestudenten die hun collectie willen aanbieden voor deze shoot, én vrij zijn tussen 7 en 9
september 2007 om de shoot mee te organiseren!
Kandidaturen met CV en kleine portfolio indienen tot en met 15 juni 2007 bij het Centrum voor Beeldexpressie,
Ilke Christiaens, project@beeldexpressie.be, 03/821 10 20
Door deel te nemen aan dit project verklaren de mode-ontwerpers zich akkoord met het fotograferen van hun collecties tijdens de modeshoot. Zij zijn er ook mee akkoord dat de foto’s van de collecties verspreid worden in alle publicaties van het Centrum voor Beeldexpressie en alle andere deelnemende partners rond dit project.
Deelname veronderstelt het akkoord van de deelnemers met alle bovenstaande bepalingen. Alle situaties die hier
niet uitdrukkelijk zijn voorzien worden door de verantwoordelijken voor dit project geregeld.

Naam:
Voornaam:
Adres:
E-mail:
GSM:
Website:
CV:
Korte omschrijving van de collectie:
Kleine portfolio:
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Gezocht: campagnebeeld!

Het Centrum voor Beeldexpressie, een dynamisch platform voor film,
foto en multimedia, organiseert in samenwerking met het ModeMuseum Hasselt, .spaze, Kunstencentrum BELGIE, CANON en Villa
Basta het project Mode-SHOOT! ‘Mode-SHOOT’ is een levend, intens
en spannend project voor jonge fotografen (18-30).
We zijn op zoek naar een vernieuwende, artistieke en sterke foto die
we kunnen gebruiken als campagnebeeld. De foto moet mode in de
breedste zin van het woord coveren. Het winnende beeld gebruiken
we als campagnebeeld op alle promotie rond het project ‘ModeSHOOT’ (affiches, flyers, ...).
Alle info over het project: www.beeldexpressie.be/nieuwsflash.asp
Foto’s inzenden tot en met 20 mei 2007 bij het Centrum voor
Beeldexpressie, Kim Peeters, graficus@beeldexpressie.be
Foto’s moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 420 x 600 mm
in 300 dpi, comprimeren als jpeg-file (quality 8).
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Deelnemingsformulier Campagnebeeld

‘Mode-SHOOT’

Voor het campagnebeeld zijn we op zoek naar een vernieuwende, artistieke en sterke foto. De foto moet mode in de
breedste zin van het woord coveren.
Iedereen mag maximum 2 foto’s indienen. De foto’s moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 420 x 600 mm in
300 dpi. Ze moeten gecomprimeerd worden als jpeg-file (quality 8).
Foto’s inzenden tot en met 20 mei 2007 bij het Centrum voor Beeldexpressie, Kim Peeters,
graficus@beeldexpressie.be
Door deel te nemen aan de wedstrijd worden de foto’s eigendom van het Centrum voor Beeldexpressie. Het winnende beeld gebruiken we als campagnebeeld op alle promotie rond het project ‘Mode-SHOOT’. De deelnemende
auteurs doen dus afstand van copyright voor publicatie van de ingezonden werken door het Centrum voor Beeldexpressie en alle andere deelnemende partners aan het project.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eisen en/of klachten van de perso(o)n(en) die op de
ingezonden beelden is/zijn afgebeeld. De aansprakelijkheid ligt bij de deelnemer. Let ook op voor merknamen!
Deelname aan deze wedstrijd veronderstelt het akkoord van de deelnemers met alle bovenstaande bepalingen. Alle
situaties die hier niet uitdrukkelijk zijn voorzien worden door de verantwoordelijken voor deze wedstrijd geregeld.

Naam:
Voornaam:
Adres:
E-mail:
GSM:
Website:
Titel foto:
Eventueel korte omschrijving van het beeld:
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Gezocht: kunstenaars!

Het Centrum voor Beeldexpressie, een dynamisch platform voor film,
foto en multimedia, organiseert in samenwerking met het ModeMuseum Hasselt, .spaze, Kunstencentrum BELGIE, CANON en Villa
Basta het project Mode-SHOOT!
‘Mode-SHOOT’ is een levend, intens en spannend project voor jonge
fotografen. De mode-fotoshoot wordt een intense samenwerking tussen fotograaf, stilist, ontwerper, kunstenaar, ...
We zijn op zoek naar kunstenaars die, in samenspraak met ontwerpers en fotograaf, kunnen zorgen voor een bijzondere set-aankleding.
Alle info over het project:www.beeldexpressie.be/nieuwsflash.asp
Kandidaturen indienen tot en met 15 juni 2007 bij Villa Basta,
Peggy Winters, peggy@villabasta.be, 011/72 77 77.
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Deelnemingsformulier kunstenaars

‘Mode-SHOOT’

We zijn op zoek naar kunstenaars die, in samenspraak met ontwerpers en fotograaf, kunnen zorgen voor een bijzondere set-aankleding.
Kandidaturen indienen tot en met 15 juni 2007 bij Villa Basta, Peggy Winters, peggy@villabasta.be,
011/72 77 77.
Door deel te nemen aan dit project verklaren de kunstenaars zich akkoord met het fotograferen van hun setopbouw/-aankleding tijdens de modeshoot. Zij zijn er ook mee akkoord dat de foto’s van de decors verspreid worden in
alle publicaties van het Centrum voor Beeldexpressie en alle andere deelnemende partners rond dit project.
Deelname veronderstelt het akkoord van de deelnemers met alle bovenstaande bepalingen. Alle situaties die hier
niet uitdrukkelijk zijn voorzien worden door de verantwoordelijken voor dit project geregeld.

Naam:
Voornaam:
Adres:
E-mail:
GSM:
Website:
CV:

