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Foto- en videowedstrijd: door het oog van de toeschouwer
De vele acts en artiesten zorgen tijdens de Gevleugelde Stad Ieper voor kleurrijke taferelen in het historisch centrum van Ieper en het
natuurgebied van de vestingen. Om de kunst, verwondering en vrolijkheid die met het evenement gepaard gaat in beeld te brengen, wordt er
een foto- en videotentoonstelling aan het festival gekoppeld.
Iedereen die over een fototoestel of videocamera beschikt kan zich inschrijven voor het project “door het oog van de toeschouwer” en
De Gevleugelde Stad Ieper fotograferen of filmen: de acts, de sfeer, het publiek, de artiest... van totaalbeeld tot in het kleinste detail. WE
BREIDEN DIT ONDERDEEL VAN DE GEVLEUGELDE STAD IEPER DUS UIT NAAR VIDEO-OPNAMES.

Deze foto’s of video kunt u digitaal opsturen naar of binnenbrengen op het secretariaat van De Gevleugelde Stad Ieper. De mooiste
inzendingen worden geselecteerd om er een unieke tentoonstelling van te maken als aanloop naar de volgende editie van De Gevleugelde
Stad Ieper.

Let wel: De Gevleugelde Stad Ieper is in de eerste plaats een promotiefestival waar artiesten zich kenbaar maken bij
organisatoren/promotoren en spelen voor een publiek. Mogen wij dan ook vragen om dit te respecteren en te fotograferen / filmen zonder
artiesten, promotoren en publiek daarbij te storen.
Wie dit wenst, kan zich vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier. Vooraf ingeschreven deelnemers ontvangen ongeveer één week
voor het festival een overzicht van de optredens (artiesten met plaats en uur van hun optreden).

Door zich in te schrijven gaat de deelnemer automatisch akkoord met het Reglement van het project “door het oog van de
toeschouwer” van De Gevleugelde Stad Ieper (Algemene en Specifieke voorwaarden).
Dit reglement vindt u in bijlage, kunt u opvragen bij het secretariaat van De Gevleugelde Stad of downloaden op de pagina
“Fotowedstrijd” van
www.gevleugeldestad.com.

“De Gevleugelde Stad Ieper” is een internationaal promotiefestival voor straattheater. Belgische en buitenlandse straatartiesten –
zowel professionelen, semi-professionelen als nieuw talent – die een nieuwe act hebben, komen zich promoten en presenteren aan
organisatoren/promotoren, die speciaal worden uitgenodigd.
Voor de sfeer en om de artiest de noodzakelijke respons te geven, is dit festival ook gratis toegankelijk voor een breed publiek.

ga naar volgende bladzijde a.u.b.



De Gevleugelde Stad Ieper 2016

Reglement voor het project “door het oog van de toeschouwer” van De Gevleugelde Stad
Ieper

Algemene voorwaarden:
- het project “door het oog van de toeschouwer” staat open voor iedereen.
- iedereen die foto’s en/of een video inzendt, voldoet aan zowel de algemene als specifieke voorwaarden en de timing respecteert, wordt als
deelnemer beschouwd.
- deelnemen is volledig gratis.
- de foto’s /video worden ingezonden tussen de voorziene start- en einddatum (zie onderstaande timing)
- de inzendingen zullen beoordeeld worden door een jury, bestaande uit: organisatoren van de Gevleugelde Stad, fotografen en mensen die
professioneel met straattheater te maken hebben.
- elke inzender krijgt - binnen de 14 dagen na ontvangst van de foto’s / video - een bevestiging van de inschrijving per e-mail toegestuurd.
Indien de inzender niet over een e-mail adres beschikt wordt de bevestiging per post toegestuurd
- elke inzender wordt persoonlijk op de hoogte gebracht of hij/zij al dan niet geselecteerd is (zie onderstaande timing)
- de deelnemers gaan ermee akkoord dat de geselecteerde foto’s / video door de organisatoren van De Gevleugelde Stad Ieper worden
gebruikt voor de tentoonstelling “Door het oog van de toeschouwer”en eventueel voor de bekendmaking van deze tentoonstelling
- de deelnemers gaan ermee akkoord dat de geselecteerde foto’s / video kunnen gebruikt worden op de website van De Gevleugelde Stad
Ieper (bij het overzicht van de betreffende editie en/of voor het opfleuren van een bepaalde pagina).
- de deelnemers gaan ermee akkoord dat een ingezonden foto (of een uitsnede ervan) door de organisatoren van De Gevleugelde Stad
Ieper kan gebruikt worden als campagnebeeld voor een volgende editie van De Gevleugelde Stad Ieper (affiche, flyer, festivalkrant, ...). In
dit geval wordt de fotograaf verwittigd en vermeld op de publicaties.
. de deelnemers blijven eigenaar van hun inzendingen maar doen afstand van hun eventuele (financiële) rechten bij gebruik van hun foto’s /
video voor een of meerdere van bovenvermelde doeleinden door De organisatoren van De Gevleugelde Stad Ieper
- de tentoongestelde foto’s / video’skunnen na afspraak afgehaald worden op het Cultuurcentrum Ieper. (zie onderstaande timing)
- de organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de ingezonden werken en is ook niet
verantwoordelijk voor foutieve verzending.
- bij deelname verklaart de inzender zich akkoord met de algemene en specifieke voorwaarden.

Let wel: De Gevleugelde Stad Ieper is in de eerste plaats een promotiefestival waar artiesten zich kenbaar maken bij
organisatoren/promotoren en spelen voor een publiek. Mogen wij dan ook vragen om dit te respecteren en te fotograferen / filmen zonder
artiesten, promotoren en publiek daarbij te storen.
Wie dit wenst, kan zich vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier. Vooraf ingeschreven deelnemers ontvangen ongeveer één week
voor het festival een overzicht van de optredens (artiesten met plaats en uur van hun optreden).

Foto- en videowedstrijd: door het oog van de toeschouwer

voor de specifieke voorwaarden en de timing: zie volgende bladzijde a.u.b.



Thema van het project: de artiest,het publiek... verbeelding, emotie, ontmoeting...

Inzendingen op te sturen naar:

Specifieke voorwaarden voor het project “door het oog van de toeschouwer”

Maximum aantal foto’s die mogen ingezonden worden: 10

Specificaties voor de ingezonden foto’s / video:
De foto’s en/ of video’s moeten digitaal, in hoge resolutie, worden binnengebracht (per post of per mail)
naar keuze: kan zowel in kleur als in zwart-wit
voor foto’s zijn collages NIET toegestaan
bij elke inzending moet duidelijk de  naam, adres, telefoonnummer EN e-mail adres van de inzender vermeld worden.
Bij voorkeur wordt een titel gegeven aan elke foto.

Timing
Foto’s / video’s kunnen ingezonden worden vanaf
(startdatum):Foto’s / video’s kunnen ingezonden worden tot
(einddatum):De ontvangst van de ingezonden foto’s / video wordt
bevestigd:

ten laatste 14 dagen na ontvangst van de ingezonden foto’s / video
De selectie van de ingezonden foto’s / video gebeurt: in de maand juni
De deelnemers worden verwittigd of ze al dan niet
geselecteerd zijn, ten laatste tegen:

De ingezonden foto’s / video van de niet-geselecteerde
deelnemers worden teruggestuurd ten laatste tegen:

De geselecteerde deelnemers kunnen de uitprints van hun geselecteerde foto’s uit de tentoonstelling komen ophalen op het
secretariaat van De Gevleugelde Stad Ieper:

ten vroegste
ten laatste

De tentoonstelling met de geselecteerde foto’s / video’s
gaat door:

in de periode februari - maart

Indien de uitprints van de geselecteerde foto’s niet worden opgehaald binnen de gestelde periode, worden ze eigendom van De
Gevleugelde Stad Ieper.
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Met onze dank bij voorbaat

25/04/2016
02/06/2016

02/07/2016

16/07/2016

19/04/2017
09/05/2017

   2017

   2016

Maximum aantal video's die mogen ingezonden worden: 1
Duur van de video: minumum 5 en maximum 12 minuten




