
Afgedrukte foto’s presenteren 

Fotoavonden 

Elk lid mag maximaal 3 nieuwe foto's presenteren per sessie (kleur of zwart/wit). Foto's 

die tijdens een vorige presentatie op het bord kwamen en die verbeterd zijn, mogen 
extra getoond worden. 

Ook mag een reeks als extra presentatie dienen. 

Er wordt gevraagd om de foto's te voorzien van een passe-partout of voorlopig op te 

plakken op karton, Dit voorkomt beschadigingen aan de foto's en de foto's ogen veel 
beter. 

Het formaat van de getoonde foto's is minimaal A4. 

 Op het salon: 

- Foto's op het normale salon in passe-partout 30 x 40 cm of 40 x 50 cm. Gelieve de 

foto’s deftig op te plakken. Een plakband over de volledige bovenrand om de foto te 

bevestigen op de passe-partout. Vervolgens een schutblad op de achterzijde van de foto 

die over de volledige omtrek wordt afgeplakt. Dit beschermt de foto's wanneer ze 
opgestapeld worden. 

- Voor het alternatief salon is het formaat vrij, niet aan grootte gebonden en de foto's 

moeten niet getoond zijn tijdens de fotosessies gedurende het jaar. Deelname aan het 

alternatief salon is slechts toegelaten indien de auteur ook minstens één foto op het 

normale salon presenteert. 

- Voor het fotosalon 2020 moeten de foto’s ten laatste binnengebracht worden op de 

eerste dinsdag van het nieuwe werkjaar, dus in september i.p.v. juni. Te laat, niet op het 

salon!!!  Foto's voor het salon mogen ook vroeger aangeleverd worden ter bewaring in de 
club. 

- Foto's voor het normale salon moeten minstens één keer als afdruk ter beoordeling 
aangeboden worden tijdens een fotoavond. 

- Alternatief salon: foto's moeten beantwoorden aan minstens één van volgende criteria 

1) foto's vormen een reeks  

2) het formaat van de afdruk is groter of kleiner dan het formaat op het normale salon  

3) de presentatie is anders dan in het normale salon (afdruk op canvas, Dibond, hout, 

speciale kaders …) 

Kleur van passe-partouts: wit, zwart of grijs (wit wordt geprefereerd). Voor het 

alternatief salon is dit vrij. 

Indien u foto's presenteert in kleur mogen deze niet meer in zwart/wit herhaald getoond 

worden. Het onderlinge aantal kleuren of zwart-wit foto's mag de auteur zelf bepalen. 

Aantallen: 

 
- Deze regel geldt: 1 grote foto (40 x 50) telt voor 2 kleine (30 x 40) 

- Formaat 30 x 40 cm: maximaal 12 stuks in kleur of zwart/wit. 

- Formaat 40 x 50 cm: 6 stuks in kleur of zwart/wit.  

- Combinaties zijn toegelaten. Indien b.v. 2 grote foto’s getoond worden mogen deze 
worden aangevuld met 8 kleine. Of 4 grote met 4 kleine… 

 

 

 


