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Vogeljaar - Vogelfotoparade 1996: deel-

neming nu open voor iedereen

Voor deze wedstrijd kunnen uitsluitend zwart-

witfoto’s worden ingezonden. Bovendien kun-

nen dezekeer ook zwartwitafdrukkenvan dia’s

en/of kleurenfoto's worden ingestuurd, op

voorwaarde dat dit duidelijk wordt vermeld.

Er kunnen maximaal vijf zwartwitfoto’s per

inzenderworden opgestuurd, elk voorzien van

naam en adres van de fotograaf, naamm van de

afgebeelde vogelsoort(en) en gegevensover de

opname (plaats en datum waar en wanneer de

opnamewerd gemaakt).

Het formaat van de foto’s moet 13x18 cm zijn

en beslist niet groter dan 18x24 cm. De foto’s

moeten op glanzend papier worden afgedrukt

en mogennietreeds eerder zijn gepubliceerd of

elders zijn aangeboden.
De afgebeelde vogelsoorten moeten in Neder-

De jaarlijks door de Stichting Het Vogeljaar

gehouden traditionelevogelfotowedstrijd is ook

voor 1996 weer uitgeschreven. De wedstrijd

geeft jaarlijks een indruk van de resultaten van

het werk van de beste Nederlandse en Belgi-

sche vogelfotografen.

In 1996 kunnen nu echter ook fotografen met

de wedstrijd meedoen die geen abonnee van

Het Vogeljaar zijn. Deze ontvangen, indien zij
dat wensen, het nummer van Het Vogeljaar

waarin de foto’s van de winnaars en het jury-

rapport worden gepubliceerd.
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land en/of België kunnen voorkomen. Nestfo-

to’s worden niet geaccepteerd.

Er zullen vijf prijzen worden toegekend:

1ste prijs / 750,-, 2de prijs / 450,- en de 3de

prijs ƒ 300,-. Voorts zullen twee aanmoedi-

gingsprijzen door Kodak Nederland BV be-

schikbaar worden gesteld, bestaande uit een

Elite-filmprijs en een Gold-filmprijs terwaarde

van respectievelijk ƒ 150,- en ƒ 100,- aan

films. Bovendien stelt Kodak Nederland BV

een speciale Ektar-filmprijs van ƒ 250,- aan

films beschikbaarvoor debestekleurenfoto die

is gemaakt met een Kodak Ektar-film. Speciaal

voor deze prijs kunnen echter maximaal vijf

kleurenfoto ’
sworden ingestuurd perdeelnemer.

Uitsluitendopnamen die zijn gemaakt met een

Kodak Ektar-film komen hiervoor in aanmer-

king!

Bij de beoordeling van de inzendingen zal de

redactie wordenbijgestaan door enkelebeken

de vogelfotografen. De ingezonden foto’s wor-

den opgenomen in het archief van Het Vogel-

jaar.

De uitreiking van de prijzen geschiedt op fees-

telijke wijze in het begin van 1997 in Schoon-

rewoerd.

De bekroonde foto’s zullen worden gepubli-

ceerd in een van de eerstvolgende nummers

van Het Vogeljaar die zullenverschijnen na de

prijsuitreiking. Bovendienkunnendaarbij even-

tueel nog enkele foto’s worden afgedrukt die

grote waardering kregen van de jury. Elke

inzender ontvangt bericht van ontvangst van

zijn/haar inzending.

Inzendingen moeten vóór 1 december 1996 in

het bezit zijn van:

Wim Smeets Bachlaan 111, 3752 HG Bun-

schoten, 033-2983147, alwaar ook nadere in-

formatie over de wedstrijd verkrijgbaar is.


