
Fotografieproject eu·fo·rie: reglement 

In de stilte van het culturele leven zoekt Het Perron opnieuw de euforie. Stuur jouw foto’s rond het thema 

‘EUFORIE’ in en maak deel uit van een euforische online fotoreeks. Een jury maakt een selectie in de ingezonden 

beelden, en de beste beelden worden gedrukt in een posterreeks. Deze posters krijgen een plaats op affichezuilen en 

achter vitrines, langs grote wegen en verborgen in kleine straatjes. Zo baant de euforie zich opnieuw een weg door 

Ieper en haar deelgemeenten.  

 

Indienen 

- Indienen doe je door het online webformulier in te vullen tot en met 28 februari 2021. Hier kun je jouw 

persoonlijke gegevens invullen en je foto’s uploaden.  

- Elke amateur- of professionele fotograaf mag ongeacht leeftijd of woonplaats gratis deelnemen. 

- Elke deelnemer stuurt maximum 3 verschillende foto’s op. Uiteraard zijn dit enkel zelfgenomen foto’s. 

- De foto’s houden verband met het thema ‘euforie’ in de brede zin van het woord. Indien gewenst kun je 

onderaan in het deelnameformulier toelichting bij je foto geven. Indien de link met het thema te onduidelijk 

is of de inhoud van de foto is ongepast, kan de jury bepalen om de foto niet op de website en/of de affiches 

te publiceren.  

- Vormelijke vereisten van de foto 

o JPEG-formaat 

o Minimale kwaliteit: min. 5 MB of 150 dpi 

o De foto heeft een vierkant formaat 

o De foto is geen collage van verschillende foto’s 

o De foto heeft geen kader, geen opschrift of naamvermelding (op de affiches en de online beelden 

vermelden wij telkens de naam van de fotograaf, binnen de huisstijl van het project). 

- Elke deelnemer verklaart zich akkoord met dit reglement en geeft het Cultuurcentrum Het Perron het recht 

om de ingezonden werken te publiceren en te gebruiken voor promotionele doeleinden (uiteraard telkens 

met vermelding van de fotograaf). 

Praktische info en timing 

- Indienen kan tot en met 28 februari 2021. 

- Alle inzendingen worden gebundeld in een online fotoreeks via de website van Cultuurcentrum Het Perron. 
Een professionele jury maakt een selectie van de meest sprekende foto’s. Deze selectie wordt gedrukt op 
posters en verspreid in Ieper en deelgemeenten. Op 15 maart krijg je bericht of jouw foto(‘s) deel uitmaken 
van de posterreeks. Deze posterreeks verschijnt vanaf eind maart in het Ieperse straatbeeld.  

- Hou nadien de website en de sociale media van Cultuurcentrum Het Perron in het oog en ontdek zo alle 
euforische beelden ook online. 

 
 

 

 


