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Het Centrum voor Beeldexpressie
stelt voor:

‘Mode-SHOOT’

Het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) is een platform voor film, fotografie en multimedia. Het CvB informeert,
documenteert en adviseert iedereen met een (voor)liefde voor film, video, fotografie en multimedia.
In het najaar organiseert het CvB voor jongeren tussen 18 en 30 een instapcursus ‘Learn to shoot’, gevolgd door
een doe-project ‘Mode-SHOOT’. Jongeren warm maken voor fotografie en hen meenemen op een praktische ontdekkingstocht doorheen een echte modeshoot. Dat is ons opzet! Dit project loopt in samenwerking met het Modemuseum Hasselt, . spaze, Kunstencentrum BELGIE, CANON en Villa Basta. We vertellen je graag meer!
Eind augustus starten we met een instapcursus, die de deelnemers moet klaarstomen voor een heuse mode-fotoshoot. De cursus, begeleid door een fotografe van EXIT vzw, een platform voor kunstenaars, gaat door in .spaze
Hasselt.
Om de shoot stevig van start te laten gaan plannen we op 6 september 2007 een debatavond in Kunstencentrum
BELGIE met vooraanstaande figuren uit het veld zoals Henk Vancauwenbergh.
De ‘Mode-SHOOT’ heeft plaats op 7 en 8 september 2007. Het is een intens project dat jongeren een kans biedt om
zichzelf op artistiek niveau te bekwamen. De begeleiding is in handen van een professionele fotograaf. CANON zorgt
voor professioneel materiaal.
Een expo van de foto’s in het modemuseum van Hasselt, met een vernissage op 13 september 2007, is het sluitstuk van het hele project.

Gezocht!
Het Centrum voor Beeldexpressie is voor dit project nog op zoek naar modestudenten die hun collectie willen aanbieden voor deze shoot, én vrij zijn tussen 7 en 9 september om de shoot mee te organiseren!
Daarnaast koppelen we aan dit project een kleine wedstrijd: we roepen iedereen op om ons een campagnebeeld
voor dit project te bezorgen!
En samen met Villa Basta zoeken we kunstenaars die, in samenspraak met ontwerpers en fotograaf, de setopbouw
en decors verzorgen.

Alle info vind je op de volgende pagina’s!

Instapcursus ‘Learn to Shoot’
Wat?
Je hebt een digitale camera aangeschaft en wat dan? Je kan niet wachten om mooie kiekjes te schieten, maar weet
niet hoe je daar moet aan beginnen? Je hebt geen zin in ellenlange cursussen zonder concreet resultaat? Dan heb
je nood aan een stoomcursus digitale fotografie!
Het Centrum voor Beeldexpressie organiseert in samenwerking met .spaze een instapcursus digitale fotografie voor
iedereen tussen 18 en 30 die gebeten is door de fotomicrobe, maar nog geen ervaring heeft.
Extraatje is dat alle deelnemers verzekerd zijn van een plaatsje in de daaropvolgende ‘Mode-SHOOT’.Dat is een kort
maar krachtig fotoproject waarin de deelnemers zelf een fotoreportage rond mode op poten kunnen zetten (met
medewerking van o.a. Henk Vancauwenbergh).

Wie?
Voor iedereen tussen 18 en 30 jaar (maximum 15 deelnemers).

Wanneer?
Dinsdag 21 en woensdag 22 augustus 2007
Dinsdag 28 en woensdag 29 augustus 2007, telkens van 19.30 u. - 22.00 u.

Waar?
.spaze, Koningin Astridlaan 67, 3500 Hasselt

Hoe?
Inschrijven kan via het Centrum voor Beeldexpressie:
Michelle Coenen, 03/821 10 26 of vorming@beeldexpressie.be
€ 25 voor CvB-leden
€ 35 voor niet-CvB-leden
CvB-lidmaatschap kost € 15 per jaar en geeft recht op heel wat voordelen, waaronder een abonnement op het tijdschrift Beeld Express, aanzienlijke korting op alle CvB-activiteiten, ... (www.beeldexpressie.be/contacteerons.asp)
Deze instapcursus wordt begeleid door Vera Cammaer, een fotografe van EXIT vzw, een platform voor kunstenaars.

Mode-SHOOT (debatavond, project, expo)
Debatavond
Wat?
Om het project ‘Mode-SHOOT’ stevig van start te laten gaan plannen we vooraf een debatavond in Kunstencentrum
BELGIE met vooraanstaande figuren uit het veld. Het panel bestaat nu al uit Henk Vancauwenbergh en een medewerker van het Modemuseum Hasselt. Nicky Aerts, van het Radio 1 programma Neon, is moderator. Deze debatavond
staat open voor het ruime publiek. Zij debatteren over de invloed van fotografie op mode. Welke is die invloed? In
welke mate is de visie van de fotograaf, de mode-ontwerper, de redacteur hierdoor ‘aangetast’? Veranderen collecties door hun beeldtaal en drager? Welke plaats heeft de modefotografie opgeëist in de modewereld? Kan een
fotograaf een collectie maken of breken? Wordt de ontwerper beïnvloed omdat hij weet dat er een horde fotografen
aan de catwalk zal staan? Kan mode nog bestaan zonder mediaverslaggeving?

Wie?
Voor iedereen die geïnteresseerd is in mode of fotografie.

Wanneer?
Donderdag 6 september 2007
Programma:
19.00 u. - 19.30 u.:
welkom
19.30 u. - 20.30 u.:
lezing Henk Vancauwenbergh
20.30 u. - 21.30 u.:
panelgesprek met o.a. Henk Vancauwenbergh, Modemuseum Hasselt en
Nicky Aerts als moderator.
21.30 u. - 22.00 u.:
interactie met het publiek
22.00 u.:
het debat wordt afgesloten met een drink in de bar.

Waar?
Kunstencentrum BELGIE, Burgemeester Bollenstraat 54, 3500 Hasselt.

Hoe?
Inschrijven kan via het Centrum voor Beeldexpressie:
Michelle Coenen, 03/821 10 26 of vorming@beeldexpressie.be,
€ 5 voor niet-deelnemers aan ‘Mode-SHOOT’
€ 3 voor CvB-leden en leden van Kunstencentrum BELGIE
De debatavond is gratis voor deelnemers aan het project ‘Mode-SHOOT’.

Project ‘Mode-SHOOT’
Wat?
Bedoeling van het project is jongeren het reilen en zeilen van een modeshoot te laten ervaren. ‘Mode-SHOOT’ is een
intens project dat jongeren een kans biedt om zichzelf op artistiek niveau te bekwamen. Het organiseren van een
mode-fotoshoot is een intense samenwerking tussen de fotograaf, de ontwerper, de styliste, ... Jonge mode-ontwerpers leveren ons collecties. Kunstenaars uit de Villa Basta-vijvers zorgen voor een bijzondere set-aankleding.
De deelnemers maken een reeks beelden rond een collectie of een ontwerper. Ze brengen hun visie van ‘de collecties in hun setting’ in beeld. De reeks foto’s moet een geheel vormen, maar elke foto moet ook op zich kunnen
bestaan. We willen de jonge fotografen een verhaal laten creëren. We denken aan modeshoots waarin de stijl van
de fotograaf nadrukkelijk aanwezig is, zonder afbreuk te doen aan de collectie (in de stijl van fotografen zoals Helmut
Newton, William Klein en tijdschriften zoals People, Add!ct, Vogue, ...). CANON zorgt voor professioneel materiaal.
We streven naar een mixed-media resultaat, een productieve samenwerking tussen fotografen, beeldende kunstenaars en mode-ontwerpers. De lijn tussen kunst en productontwerp vervaagt.

Wie?
Voor iedereen tussen 18 en 30 jaar. De deelnemers aan de instapcursus ‘Learn to shoot’ zijn verzekerd van een
plaatsje in dit project (minimum 25, maximum 50 deelnemers).

Wanneer?
Woensdag 5 september 2007,
Donderdag 6 september 2007,
Vrijdag 7 september 2007,
Zaterdag 8 september 2007,
Woensdag 12 september 2007,

19.30 u. - 22.00 u.:
19.00 u. - 22.00 u.:
09.30 u. - 17.00 u.:
09.30 u. - 17.00 u.:
19.30 u. - 22.00 u.:

info-avond in .spaze
debatavond in Kunstencentrum BELGIE
mode-shoot groep 1 in Kunstencentrum BELGIE
mode-shoot groep 2 in Kunstencentrum BELGIE
voorbereiding vernissage

Waar?
.spaze, Koningin Astridlaan 67, 3500 Hasselt
Kunstencentrum BELGIE, Burgemeester Bollenstraat 54, 3500 Hasselt

Hoe?
Inschrijven kan via het Centrum voor Beeldexpressie:
Michelle Coenen, 03/821 10 26 of vorming@beeldexpressie.be
€ 40 voor CvB-leden
€ 50 voor niet-CvB-leden
CvB-lidmaatschap kost € 15 per jaar en geeft recht op heel wat voordelen, waaronder een abonnement op het tijdschrift Beeld Express, aanzienlijke korting op alle CvB-activiteiten, ... (www.beeldexpressie.be/contacteerons.asp)
Combiprijs voor jongeren die zowel de instapcursus als het project volgen: € 60 voor CvB-leden en € 80 voor
niet-CvB-leden
De begeleiding is in handen van een professionele fotografe, Uli Schillebeeckx.

Expo ‘Mode-SHOOT’
Wat?
Na dit weekend volgt een expo in het Modemuseum Hasselt. Onder het kundig oog van een curator wordt een selectie van de beste foto’s uit het project in een tentoonstelling gegoten en gepresenteerd in het Modemuseum Hasselt.

Wie?
De expo zal voor iedereen toegankelijk zijn.

Wanneer?
De vernissage vindt plaats op donderdag 13 september 2007.

Waar?
Modemuseum Hasselt, Gasthuisstraat 11, 3500 Hasselt

Gezocht: modecollecties!
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 ModeSHOOT!
‘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

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 ModeSHOOT!
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 ‘Mode-SHOOT’ (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).

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 ModeSHOOT!
‘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.

‘Mode-SHOOT’ is een organisatie van het Centrum voor Beeldexpressie, in samenwerking met ModeMuseum
Hasselt, .spaze, Kunstencentrum BELGIE, CANON en Villa Basta.
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Voor meer informatie rond het project kan je terecht bij het Centrum voor Beeldexpressie, Ilke Christiaens,
03/821 10 20 of project@beeldexpressie.be (maandag-woensdag).

