
20 WEDSTRIJDEN, 20 JAAR, 
20 KEER AALST CARNAVAL, AL DAN NIET IN KLEUR
Nationale Fotowedstrijd: ‘Aalst Carnaval in Kleur’  editie 2017

Mevrouw, Mijnheer, 
Beste fotoliefhebber, 

We mogen spreken van experimenteren, fotograferen, documenteren, publiceren en 
archiveren, maar bovenal amuseren.
En toch voelt het aan alsof we samen slechts in staat zijn om een twintigste deel vast te 
leggen van het totaal spektakel dat Aalst Carnaval ons te bieden heeft.
Als fotograaf heb je immers 10 ogen nodig, alsmede het geluk om de juiste man op de 
juiste plaats te zijn.

Groepsgeest. Geluk. Voorbereiding. Focus. Aanvoelen en voorspellen.
Doorzetting als het weer haar grillen naar beneden gooit.
Inzicht als de laagstaande zon plotseling het carnavalslandschap volledig verandert.
Kennis en evaluatie van het aanwezige licht als de avond valt…

Daarvoor dient onze wedstrijd en dragen wij de fervente plaatjesschieter in al zijn vormen 
en varianten op onze handen.
Het is altijd opnieuw een beetje zoeken, maar soms staat dat ene unieke beeld gewoon 
naast je, of speelt het zich af op een plaats waar je nooit tevoren aan gedacht had.

Fotocursus
Ook al heeft onze wedstrijd enkel winnaars, het is misschien toch een beetje verliezen als 
je net naast de beoogde prijs grijpt.
Om nieuwkomers in de fotografie te stimuleren schenkt het DAK een fotocursus weg die 
door de mensen van het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) wordt georganiseerd in CC 
De Werf.
Mensen met vragen waarom hun foto niet weergeeft zoals ze het bedacht hadden kunnen 
hier hun vragen kwijt en een berg 'tips & tricks' meenemen naar huis. Maar ook 
gevorderden kunnen even vergelijken en kennis maken met collega-fotografen.
In elk geval voor iedereen een interessante dag om naar uit te kijken!

Extra trofee
Wij voorzien in een extraatje voor een inzending die kan gecategoriseerd worden onder de 
noemer "Grime en kostumeringen".
Alhoewel het zeker niet de bedoeling is om enkel rond dit thema te werken zal één enkel 
beeld geselecteerd worden uit de bestaande inzendingen voor deze trofee. 

Neem deel en bezorg ons het ludieke beeld, die ene schaterlach, 'voile of proepere 
Jeanet', de 'schoein lichtekes' op de wagens of kostuums, de emotie van een ander 
waarin we ons zelf kennen en herkennen.
Horen, zien en vooral niet zwijgen.
Aalst spreekt.
Spreek en wordt besproken.

Het ‘Dokumentatiecentrum voor Aalst Karnaval’ vzw., www.dak.be
Stijn De Naeyer


