
UITLEG EN INSTRUCTIES  
DEELNAME WEDSTRIJD  

STADSFOTOGRAAF 2021-2022

BESTE FOTOLIEFHEBBER,
Bedankt voor je interesse in het deelnemen aan de wedstrijd stadsfotograaf Oosterhout 2021-2022. 
Net als vorig jaar organiseert het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout de verkiezing voor de 
stadsfotograaf van Oosterhout. In dit document lees je meer over de rol van stadsfotograaf, 
de wedstrijd en hoe je aan de wedstrijd kunt deelnemen.

WAT HOUDT DE ROL VAN STADSFOTOGRAAF IN?

De stadsfotograaf Oosterhout benut de kracht van fotografie om Oosterhouters te verbinden 
met hun stad en leefomgeving. De stadsfotograaf is een ambassadeur van de stad Oosterhout, waar 
het goed wonen en leven is. Verschillende maatschappelijke thema’s brengt de stadsfotograaf onder de 
aandacht, zoals leefbaarheid, eenzaamheid, kwetsbare groepen of jong zijn in Oosterhout. Ook toont 
de stadsfotograaf inwoners die gelukkig zijn in hun woon- en leefomgeving. De stadsfotograaf brengt niet 
alleen de omgeving, maar ook de cultuurstad met haar culturele evenementen in beeld.

De stadsfotograaf publiceert regelmatig foto’s op het eigen Instagramkanaal en in het Weekblad 
Oosterhout. Publicatie in de media gebeurt volgens de afspraken die met het Initiatief Stadsfotograaf 
Oosterhout (ISO) gemaakt zijn.

De stadsfotograaf Oosterhout organiseert ook samenwerkingsverbanden met inwoners en organisaties 
om de verschillende gezichten van Oosterhout in kaart te brengen én om de kunst van het fotograferen 
te promoten. 

Tenslotte kan de stadsfotograaf door de gemeente benaderd worden voor het maken van foto’s voor 
verschillende doeleinden. Uiteraard zal dit altijd tegen een marktconform bedrag zijn en in samenspraak 
met de stadsfotograaf. 

Het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout ondersteunt de stadsfotograaf gedurende het jaar in de vorm 
van bemiddeling en advies. Eventuele coaching of opleiding gebeurt door derden. Met de stadsfotograaf 
wordt een plan van aanpak opgesteld om te bepalen op welke manier invulling aan de ondersteuning 
gegeven kan worden. Hierbij staan de ambities, wensen en behoeften van de stadsfotograaf centraal.

Een beknopte profielschets van de stadsfotograaf staat op www.inoosterhout.nl/stadsfotograaf. 



WAT IS NOG BELANGRIJK OM TE WETEN?
• De stadsfotograaf woont in de gemeente Oosterhout, is ouder dan 18 jaar en is voor één jaar  
 beschikbaar om Oosterhout in beeld te brengen. 

• De stadsfotograaf is zelfstandig, proactief en wil de passie en kennis van fotografie graag delen met  
 de inwoners van de stad.

• De stadsfotograaf is vanaf het moment van benoeming een publiek figuur. De stadsfotograaf moet  
 daarom voorbereid zijn op het ontvangen van zowel positieve als negatieve reacties op gepubliceerde  
 foto’s en kan daarmee omgaan.

• Door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender akkoord te zijn met het wedstrijdreglement.  
 In dit reglement zijn onder meer zaken ten aanzien van de auteurs- en gebruiksrechten van foto’s  
 geregeld. Het reglement staat op de website www.inoosterhout.nl/stadsfotograaf. Meld je je aan 
 als deelnemer? Dan ontvang je deze ook nog per mail.  
 



HOE VERLOOPT DE WEDSTRIJD? 
De titel Stadsfotograaf Oosterhout wordt volgens het wedstrijdreglement jaarlijks toegekend aan één 
van de genomineerden. De wedstrijd bestaat uit meerdere rondes. Iedereen die voldoet aan de 
profielschets van stadsfotograaf kan meedoen. In de eerste ronde krijgt iedereen dezelfde foto-opdracht. 
Het ingeleverde werk geeft een beeld van het niveau van de deelnemers. 

Na de eerste ronde selecteert de jury op basis van techniek, originaliteit, compositie, kleur en lichtgebruik 
vijf kandidaten die in de tweede ronde een aantal specifieke foto-opdrachten moeten uitvoeren. 
Als je geselecteerd bent om deel te nemen aan de tweede ronde, dan wordt er telefonisch contact met 
je opgenomen. Deze vijf kandidaten nemen het vervolgens in een tweede ronde tegen elkaar op aan de 
hand van een aantal opdrachten. Een aantal van de opdrachten organiseren we op locatie in Oosterhout. 
We vertellen je hier meer over wanneer het zover is. Een vakjury beoordeelt de uitgevoerde opdrachten. 
Ook selecteert zij de twee kandidaten die voor de titel genomineerd worden.

Tijdens de derde ronde kiest het publiek wie van de twee genomineerden de Stadsfotograaf van 
Oosterhout moet worden. Het publiek kiest de winnaar op basis van de foto’s die de genomineerden 
bij de laatste opdracht hebben gemaakt. Deze foto’s worden, samen met informatie over de fotograaf, 
tentoongesteld in bibliotheek Theek5 in de Bussel en online gepubliceerd. Het publiek kan zowel op 
papier als digitaal stemmen.

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking begin oktober.

Wedstrijdplanning
De wedstrijdplanning voor de verkiezing van de Stadsfotograaf Oosterhout 2021-2022 ziet er als volgt uit:  

15.04.2021 Start wedstrijd – inschrijvingen deelnemers geopend
15.05.2021 Sluiting inzendtermijn eerste ronde
15.05.2021 - 01.06.2021 Selectie kandidaten voor de tweede ronde
01.06.2021 - 23.07.2021 Start opdrachtenreeks tweede ronde
01.08.2021 - 01.09.2021 Bekendmaking genomineerden voor de verkiezing en tentoonstellen van hun foto’s
01.09.2021 - 30.09.2021 Stemming door de publieksjury
Begin oktober 2021 Bekendmaking winnaar



WAT MOET JE DOEN VOOR DE EERSTE RONDE?
De eerste ronde bestaat uit het zelfstandig uitvoeren van een foto-opdracht. Als onderdeel van deze 
opdracht maak je een vijftal foto’s, of selecteer je een vijftal foto’s uit jouw archief, passend bij de thema’s 
van deze opdracht. Om deel te kunnen nemen aan de eerste ronde van de wedstrijd Stadsfotograaf 
Oosterhout 2021/2022 meld je je vóór 1 mei 2021 per mail (stadsfotograaf@inoosterhout.nl) aan. 

Na bevestiging van jouw aanmelding per mail lever je vóór 15 mei 2021 het volgende in:

VIJF FOTOAFDRUKKEN 
Met de onderwerpen: 
• Landschap
• Mensen (let op toestemming en gebruik het toestemmingsformulier)
• Iets typische Oosterhouts
• Twee vrije keuzes

Eisen aan de inzending:
Aan de ingezonden foto’s worden de volgende eisen gesteld:
• De foto’s zijn gemaakt in de gemeente Oosterhout.
• Er staan geen namen of watermerken op de foto’s.
• De foto’s worden afgedrukt op fotopapier met de afmetingen 20 cm x 30 cm.
• Wij vragen je om de foto’s niet alleen als fotoafdruk, maar ook digitaal aan te leveren via 
 het emailadres stadsfotograaf@inoosterhout.nl.
 In het wedstrijdreglement zijn vereisten aan de te leveren bestanden te vinden.
• De ingezonden foto’s zijn gemaakt door de deelnemer en de deelnemer is de auteursrechthouder.
• De ingezonden foto’s zijn gemaakt in de periode van twee jaar vóór de sluitingsdatum voor deelname.
• In het wedstrijdreglement, artikel 8, is nader beschreven welke bewerkingen toegestaan zijn.

Wanneer er foto’s worden ingezonden, waarop personen zijn geportretteerd, dan moet de 
geportretteerde akkoord gaan met publicatie en gebruik van de foto’s door het Initiatief Stadsfotograaf 
Oosterhout en de gemeente Oosterhout. Voor het geven van deze toestemming ondertekent de 
geportretteerde het bijgevoegde toestemmingsformulier. De deelnemer bewaart dit formulier zelf en 
stelt het beschikbaar als dat nodig is.  

Het aanmeldformulier en de vijf afdrukken lever je in een envelop in bij de centrale balie van De Bussel. 
Of stuur de envelop per post naar De Bussel, onder vermelding van Stadsfotograaf Oosterhout, 
Torenplein 8 in Oosterhout, 4901 EJ Oosterhout.

TOT SLOT

Het aanmeldformulier en de vijf afdrukken lever je in een envelop in bij de centrale balie van De Bussel. 
Of stuur de envelop op naar De Bussel, onder vermelding van Stadsfotograaf Oosterhout, Torenplein 8, 
4901 EJ Oosterhout.

Vriendelijke groet,
Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout


