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Grote Prijs van België Fotografie 2020 - Fotoreeksen 
 
Deelnamerecht: Deze wedstrijd is gratis voor de leden van de Belgische Federatie van 
Fotografen vzw.  
Lid worden kan via: https://fbp-bff.org/nl/leden-registratie/ 
Sluitingsdatum: 16 oktober 2020 
Jurering: 24 oktober 2020 
 
Inzenden: 
1. Er mogen per auteur maximum drie fotoreeksen (kleuren-, monochrome foto’s of gemixt) 
ingestuurd worden.  
Een fotoreeks bestaat uit minimum drie en maximum vijf genummerde beelden.  
2. De foto’s moeten gemonteerd zijn op stevig karton van max. 2 mm dikte, met een formaat 
van 40 x 30 cm of 50 x 40 cm. 
De reeks mag ook gepresenteerd worden op één drager.  
Een speciaal kleefbriefje moet (goed leesbaar ingevuld!) op de keerzijde van elke foto, onderaan 
in het midden, geplakt worden. Deze kleefbriefjes kunnen gedownload worden van de  
BFF-website om ze dan zelf te printen op zelfklevende etiketten (8 per pagina A4).  
3. De jury beslist autonoom hoeveel reeksen aanvaard worden.  
4. Voor de discipline Fotoreeksen wordt een gouden/zilveren/bronzen BFF-medaille toegekend 

en eventueel diploma’s. 

 
Alle reeksen en digitale deelnemingsformulieren zijn uiterlijk op 16 oktober 2020 bij: 
Jef Lemmens, 
Van der Nootstraat 21, 3012 Leuven 
016/44.93.79 of jef.maggy@gmail.com 
                                                                                          of 
                                                                               Georges Pellegrino 
                                                                               Kerkomdorp 122, 3800 Sint-Truiden 
                                                                               011/686570 of glphoto@skynet.be 
 

Attentie: Door de stijgende kosten voor het terugzenden van de fotowerken, wordt er 
gevraagd een BPOST-etiket volledig ingevuld, op naam van de bestemmeling bij te voegen 
aan de deelname. Dit etiket moet geldig zijn tot 2 weken na de jurering (dus minstens tot 7 
november 2020). 
Bij gebrek aan een betaald BPOST etiket of afspraak RECHTSTREEKS met Jef Lemmens of 
Georges Pellegrino worden 2 maanden na de tentoonstelling, de niet afgehaalde werken 
vernietigd.  
De uitslagen en de individuele rangschikking worden gepubliceerd op de website van de 
BFF/FBP en gaan via e-mail naar elke deelnemer via het e-mailadres van de zender van de 
elektronische inschrijvingsformulieren. 
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