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Limburg Foto 2020 - editie 26 

 

Door de coronacrisis staat ons leven op dit moment in een geheel nieuw daglicht. Wij beseffen dat 

sommige leden andere zaken aan hun hoofd hebben dan fotograferen. Wij wensen iedereen veel 

sterkte en we hopen dat jullie gezond blijven! 

Het bestuur wil toch alvast een aankondiging doen van de fotowedstrijd Limburg Foto 2020. Zoals één 

van de leden onlangs nog in een email verwoordde: ‘Fotograferen kan in deze tijden ook troost en 

ontspanning bieden, daarom is het fijn als jullie activiteiten blijven organiseren’.  

Limburg Foto 2020 bestaat traditiegetrouw weer uit een fotowedstrijd voor alle leden. We hopen dat 

deze in het najaar, medio oktober, weer gevolgd kan worden door een foto-expositie.  

Voor nu nodigen wij jullie alvast uit om aan de slag te gaan met het maken van foto’s die je in kunt 

sturen voor de fotowedstrijd. Het is misschien ook een mooie aanleiding om (online) contact hierover 

te hebben met je clubgenoten en elkaar te inspireren en van feedback te voorzien.  

De belangrijkste spelregels voor de fotowedstrijd zijn: 

✓ Ieder lid kan meedoen met zijn/haar individuele foto’s; 

✓ Er is géén thema en alle genres van fotografie zijn toegestaan; 

✓ Ieder lid mag maximaal 6 foto’s inzenden; 

✓ De foto’s worden digitaal ingezonden. 

Nadere informatie betreft de Uitnodiging & Reglement, Opening & Uitslag en Expositie Limburg Foto 

2020 volgt later. De sluitingstermijn van de inzending is in de eerste helft van september.  

Bij de inzendingen vragen we van iedereen € 2,-- per foto, die wordt besteed aan het centraal 

afdrukken van de foto’s die geselecteerd worden voor de expositie.  

 

 

De belangrijkste datums op een rij: 

maandag 7 t/m vrijdag  11 
september : 

Inleveren foto’s (digitale beelden) 

medio oktober : Opening & Uitslag Limburg Foto- Ligne Sittard 
oktober t/m midden november : Expositie Limburg Foto - Ligne Sittard. 

 

Het bestuur van de Fotobond  Afdeling Limburg. 

 

  

 

 

mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 


