Positieve kant van Corona belicht!
Vind jij fotograferen ook zo leuk? Doe dan mee!
Binnenkort start in Almere een fotowedstrijd. Deze wordt georganiseerd door het Hospice Almere
i.s.m. een Almeerse fotoclub.
Corona is een bijzondere tijd en zal nooit meer vergeten worden. Ieder ervaart het op zijn of haar
eigen manier. We zien veel verdriet en ellende maar het brengt ook iets verbindend. Vrienden van
Hospice Almere willen met deze fotowedstrijd juist die mooie kanten in beeld brengen.
Bijvoorbeeld de creatieve ideeën die zijn ontstaan tijdens de lock down of daarna. Of breng in
beeld welke nieuwe hobby’s, nieuwe manieren van zorgen voor elkaar, digitale borrels, maar ook
de tijd van bewustwording en zelfreflectie. Kortom kan en wil jij naast de bittere ellende van
Corona ook iets positiefs tonen en dit op beeld vastleggen.

Doe je mee met jouw schitterende foto?
•
•
•
•
•

•
•

Thema van deze wedstrijd is: Positieve effecten tijdens Corona benadrukken.
Inschrijfgeld € 5.00 pp. Op NL25RABO 0122 7578 58 tnv Vereniging Vrienden van Hospice
Almere.
Aanmelden kan vanaf 2 november 2020 Onder vermelding van je naam, leeftijd, adres en
telefoonnummer via vrienden@hospicealmere.nl
Categorieën: Kinderen t /m 12 jaar
Jongeren t /m 18 jaar
Volwassenen 18+
Prijzen: Allereerst natuurlijk eeuwige roem, je foto hangt in Hospice Almere
Daarnaast een riante hoofprijs aangeboden door Almeerse ondernemers op gebied
van fotografie, culinair en cultuur/ontspanning. Meer hierover volgt spoedig op
deze website dus houd het in de gaten.
Vak jury bestaat o.a uit een bekende Almeerder en een professionele fotograaf. Ook
daarover binnenkort meer.
Deadline: Foto’s kunnen worden ingezonden t/m 15 december 2020 via
vrienden@hospicealmere.nl

Alle ingezonden foto's worden beoordeeld door een vakjury. De prijsuitreiking vindt plaats in de
week voorafgaand aan de kerst Of tussen kerst en oud en nieuw via social media en deze krant.
We hoepen dat dat tegen die tijd weer life kan. Natuurlijk moeten we rekening houden met de
coronamaatregelen.
Binnenkort meer informatie over de prijzen en wie er in de jury zitten. Dus houd de site in de
gaten.

SUPER LEUK als je mee doet.
Je helpt niet alleen het Hospice Almere hiermee maar we brengen er ook een positieve corona
energie mee de wereld in. Dus doe vooral mee.

We zijn heel nieuwsgierig naar jullie foto’s, we kunnen niet wachten!
Heb je vragen bel dan met
Patrick Koelewijn 0610006708 (na werktijd) of Frans Bollen 0651821896

