Een beeld van een dorp
Onder deze titel organiseert heemkundevereniging “Op die Dunghen” in samenwerking met
de Fotoclub Den Dungen een fototentoonstelling in de grote zaal de Blauwe Scholk op 8
september 2013.
Net als vijf jaar geleden bij het 40-jarig jubileum van de heemkundevereniging willen we een
selectie van deze foto’s tentoonstellen en alle foto’s vastleggen in onze archieven als ’het
beeld van Den Dungen en het Maaskantje in 2013’ zoals we dat ook al hebben van 2007.
Wat wij vragen
Wij willen foto’s van dingen, gebouwen, mensen, natuur en noem maar op van Den Dungen
en het Maaskantje. Denk daarbij aan de bouw van de Litserborgh en andere nieuwbouw maar
net zo goed de kerktoren die er al zo lang hetzelfde bij staat. ‘Maaskantje minnende’ Duitsers
die op bezoek komen, maar ook het voetballen en het carnaval met ‘onze eigen mensen’. Het
Aa-dal dat nu aangetast wordt door de aanleg van de nieuwe Zuid Willemsvaart net zo goed
als de wielen aan de ringdijk die er al lang liggen en nog lang zullen zijn. Een mooie boom,
een straatbeeld, de plek waar je je eerste kus gegeven hebt? De keus is aan de fotograaf.
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Wij hebben eigenlijk maar twee beperkingen: We willen alleen foto’s die (1) gemaakt zijn
tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2013 waarmee we 4 seizoen afgedekt hebben en die (2) gemaakt
zijn op het grondgebied van Den Dungen / Maaskantje (dus grofweg tussen Bosschebaan Den
Bosch / Schijndel in het westen, de rondweg A2 in het noorden, riviertje de Aa in het oosten
tot en met het Woud in het zuiden).
Om iedereen aan bod te laten komen vragen we je maximaal 5 foto’s per persoon in te sturen.
De selectieprocedure
We hopen op veel foto’s. Op onze tentoonstelling willen we om praktische redenen maximaal
200 foto’s laten zien, afgedrukt op A4 formaat. Daarom zullen we een selectie moeten maken.
Dat doen we samen met de Fotoclub Den Dungen. Natuurlijk proberen we van elke inzender
minimaal één foto te tonen.
De getoonde foto’s zullen worden gejureerd door de mensen die op 8 september komen
kijken. Voor de winnaar hebben we, naast de eeuwige roem, natuurlijk een prijsje.
De inzendprocedure
Foto’s kun je (maximaal 5 per persoon) digitaal sturen naar foto.opdiedunghen@gmail.com

Stuur de foto’s in, liefst één foto per e-mail en in hoge resolutie (minimaal 2400x1600 pixels),
met vermelding van naam inzender, plaats van de foto en titel van de foto. Door het insturen
geef je ons toestemming de foto te publiceren en te bewaren onder behoud van auteursrechten
voor de maker.
Inzenden kan tot en met 1 juli 2013.
Vragen, ook voor problemen bij het insturen:
Arno Pijnappels arnopijnappels@hotmail.com tel 06-10516619
Gijs Sterks gijs.sterks@kpnmail.nl tel 073 5514324

