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Context 
 
Urban (Brussel Stedenbouw & Erfgoed) is een bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat het 
gewestelijke beleid inzake stedenbouw, cultureel erfgoed en stedelijke herwaardering moet ondersteunen. 
 
Urban organiseert en coördineert verschillende initiatieven om het publiek te sensibiliseren voor het erfgoed en de 
hedendaagse bouwkunde (architectuur, stedenbouw, erfgoed, openbare ruimten, enz.), onder meer tijdens de 
jaarlijkse Heritage Days/Open Monumentendagen en de archiweek. 

1. Doel en thema van de wedstrijd  
 
De wedstrijd urban zoom nodigt de burger uit tot een verkenning van het culturele en stedenbouwkundige erfgoed, 
de hedendaagse architectuur of ook nog de openbare ruimten in hun dagelijkse leefomgeving in Brussel.  
 
Het is de bedoeling dat de deelnemers via de fotografie hun kijk op de stad delen met de anderen. Daarbij kan het 
gaan om bv. oude monumenten of hedendaagse bouwwerken, beelden, parken, pleinen, straten, bekende plekken 
of verborgen hoekjes, roerend erfgoed of evenementen die met de Brusselse folklore te maken hebben, foto's die 
overdag of 's nachts gemaakt worden, met of zonder personages, met breedbeeld of met de focus op een detail... 

Dit jaar is er voor de eerste keer is een thema aan de wedstrijd gelinkt: “Jouw kijk op de art nouveau in Brussel”. 
Het Brusselse art nouveau erfgoed zal heel het jaar gevierd worden aan de hand van een reeks evenementen. 
Aan de hand van deze evenementen zal de toeschouwer zelf zijn mening kunnen geven over wat art nouveau 
voor hem betekent in 2023. Urban doet daarom beroep op jouw fotografietalent: toon ons jouw kijk op de art 
nouveau en zijn integratie in de stad. Gebruik de fotografie om dit erfgoed uit vroegere tijden te onderzoeken en 
te bekijken tegen het licht van vandaag, beperkt je niet zoals zo vaak tot enkel het esthetische aspect van deze 
stijl. Wees inventief en origineel en geef ons jouw kijk op het art nouveau erfgoed. Laat ons via je originele en 
onuitgegeven foto’s alle emoties voelen die de art nouveau je zal bezorgen! 

2. Voorwaarden voor deelname 
 
Deze gratis wedstrijd staat open voor iedereen, voor zowel amateur-  als beroepsfotografen.  
 
De deelnemers mogen maximaal vijf foto's insturen van een of meerdere plaatsen naar keuze die gelegen zijn in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De organisatoren van de wedstrijd nemen de afdruk van de foto’s ten laste. 
 
Opgepast, alleen digitale foto’s komen voor deelname in aanmerking. Om de foto’s voor de tentoonstelling optimaal 
te kunnen vergroten, is een minimale resolutie van 5 miljoen pixels – jpg 300dpi - vereist. De foto’s mogen niet 
omkaderd of omrand worden, noch voorzien zijn van een datum of handtekening in het beeld.  
 
De deelnemers aan de wedstrijd zijn volledig vrij in de keuze van de verwerking van het onderwerp. 
 
Foto’s die reeds geselecteerd werden in het kader van een andere wedstrijd, worden niet aanvaard. 
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3. Termijnen voor deelname 
 
De bestanden worden ingediend uiterlijk op 30 juni 2023. 
 
Tenzij anders vermeld,  de gegevens die u moet invullen bij het indienen van de foto’s zullen enkel gebruikt worden in 
het kader van de fotowedstrijd. 
 
Opgelet, enkel de inschrijvingen en de inzendingen die binnen de termijn gebeuren, komen in aanmerking. 

4. Indiening van de foto’s 
 
De digitale foto's met een goede resolutie worden via de link zoom.urban.brussels ingezonden.  
 
De naam van elk bestand bestaat uit de eerste letter van de voornaam en de volledige familienaam van de 
deelnemer, gevolgd door het nummer van de foto (bv. JDupont1, JDupont2, …).  

Tegelijk vullen de deelnemers online het indieningsformulier. 

5. Selectie van de bekroonde foto’s 
 
In totaal worden 20 foto’s bekroond.  
 
De selectie van de foto’s gebeurt op basis van zowel hun technische kwaliteiten als hun originaliteit. 
 
Er worden twee categorieën voorzien:  
 

 de urban zoom prijs van de amateurfotografen 
 

 de urban zoom prijs van de professionele fotografen (fotografen die een website hebben, waarvan het 
werk reeds tentoongesteld werd of reeds gepubliceerd) en studenten fotografie (hogere cyclus) 

 
Slechts één foto per kandidaat kan worden bekroond. 
 
Alle laureaten ontvangen een prijs (publicatie van Urban en aankoopbon). 
 
De eerste in de categorie “amateurfotografen” zal een speciale vermelding krijgen in de herfsttentoonstelling  
 
De eerste in de categorie “professionele fotografen en studenten fotografie” zal naast een speciale vermelding in 
de herfsttentoonstelling ook kunnen deelnemen aan een tentoonstelling of een publicatie (onder voorbehoud van 
het culturele programma van Urban). 
 
De beste foto's zullen in de herfst 2023 in Brussel worden tentoongesteld.  

6. Samenstelling van de jury 
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De jury is samengesteld uit personeelsleden van Urban (vertegenwoordiger(s) van verschillende directies), 
vertegenwoordiger(s) van het kabinet van de staatssecretaris belast met Erfgoed en Stedenbouw, één of 
meerdere befaamde fotografen en een vertegenwoordiger van een instelling met een link met fotografie. 

7. Toepassing van het reglement 
 
Met zijn deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement in al zijn bepalingen. Het niet 
naleven van één of meer artikelen leidt tot de uitsluiting van de deelnemer in kwestie.  
 
Daarenboven zien de kandidaten af van elke discussie over de modaliteiten en het verloop van de wedstrijd, de 
resultaten en de verdeling van de prijzen. 

8. Verantwoordelijkheden van de auteurs 
en gebruik van de foto’s 
 
Elke deelnemer verklaart de auteur te zijn van de ingezonden foto’s en garandeert over alle vereiste toelatingen 
te beschikken van de eventuele afgebeelde personen of van de eigenaars van de gefotografeerde interieurs. 
 
De winnende foto’s blijven eigendom van hun auteurs. 
 
Urban en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behouden zich het recht voor om in de toekomst bij bv. eventuele 
sensibiliseringsacties, publicaties, tentoonstellingen gratis gebruik te maken van de in het kader van de wedstrijd 
ingezonden foto’s. De naam van de auteur zal altijd worden vermeld. 
 
De foto’s van de laureaten worden opgenomen in de fototheek van Urban, media.urban.brussels. 
 


