
 

1 | P a g e  
 

26e FESTIVAL INTERNATIONAL NATURE NAMUR 

Van 9 tot 18 oktober 2020 

KANDIDATUUR FOTOTENTOONSTELLING 

 

1. Waarschuwing 

Iedere persoon die solliciteert om foto’s tijdens het Festival International Nature Namur tentoon 

te stellen, verklaart de auteur te zijn van de voorgestelde beelden en verklaart dat zijn/haar 

gedrag op geen enkele manier het behoud van de wilde dieren- en plantsoorten of het milieu 

geschaad heeft, dit in overeenkomst met de regelingen in werking. 

 

2. Hoe kunt U solliciteren? 

Dit document is een sollicitatieformulier om foto’s tijdens het 26e “Festival International Nature 

Namur” tentoon te stellen. Het is geen inschrijving.  

Om geldig te solliciteren, gelieve het online formulier op www.festivalnaturenamur.be in te vullen. 

Naast de algemene gegevens verzoeken wij u via dat formulier het volgende te downloaden:  

 De foto’s (in JPEG en HD formaat) die deel uitmaken van uw tentoonstelling; 

 Een contactblad met alle foto’s van de tentoonstelling op één blad onder de vorm van 

miniaturen;  

 Enkele foto’s van uw tentoonstelling (indien u hierover beschikt).  

De kandidaten die door het Comité van het Festival geselecteerd worden, zullen in april 2020 per 

email op de hoogte gebracht worden van hun selectie. 

 

OPMERKING: 

 Indien u deelneemt, wordt uw aanwezigheid gedurende de hele duur van de gebeurtenis 

vereist (van 9 tot 18 oktober voor zij die hun foto’s in Acinapolis tentoonstellen en van 15 

tot 18 oktober voor zijn die hun foto’s in de Citadel van Namen tentoonstellen). 

http://www.festivalnaturenamur.be/
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 Uit respect voor het publiek wensen wij eenzelfde tentoonstelling binnen enkele weken 

van elkaar in dezelfde stad niet voor te stellen. Daarom verzoeken wij U ons te melden of U 

geselecteerd werd om aan ‘’Expo Photos Aves’’ deel te nemen. 

  

3. Materiaal ter uwe beschikking 

 Tussen 12 en 15 meter houten panelen, hekken, tentoonstellingspanelen met een klassiek 

ophangsysteem (2 haken) of kunst-hangrails (hangt af van de zaal waar uw foto’s 

tentoongesteld worden).  

 Een tafel (1,20m of 1,50m lang) en twee stoelen, behalve voor de foto’s die buiten 

tentoongesteld worden. 

 Tafellakens en afdeklakens voor de hekken 

 Verlichting en toegang tot een elektriciteitsbron  

 

4. Praktische inlichtingen 

 Toegang tot de tentoonstellingsruimten 

 Acinapolis : Rue de la Gare Fleurie n°16, 5100 Jambes – grote gratis parkeerruimte  

 Citadel: Route Merveilleuse n°64, 5000 Namur – Terra Nova, grote gratis parkeerruimte 

 Data om op te hangen en af te halen:  

 Acinapolis: op donderdag 8/10 of vrijdag 9/10 in de voormiddag ophangen, maandag 

19/10 of zondag 18/10 vanaf 23u afhalen.  

 Citadel: op woensdag 14/10 ophangen en op zondag 18/10 vanaf 18u afhalen. 

 Openingsuren van de tentoonstellingen: 

 Acinapolis: van 9 tot 18/10 tot 22u (nader te bepalen volgens de projecties en de 

activiteiten) 

 Citadel: van 15 tot 18/10 van 10u tot 18u (kan nog gewijzigd worden) 

 Gratis pendeldienst tussen de verschillende tentoonstellingsruimten 

 Voor de niet-Belgische artiesten: accommodatie in vakantiehuizen of in gastenverblijven 

wordt aan de auteurs van de tentoongestelde foto’s geboden.  

 Mogelijkheid om de projecties gratis bij te wonen.  
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5. Persoonlijke gegevens 

De inlichtingen die door de deelnemers doorgegeven worden, kunnen in het kader van de 

fotowedstrijden van het Festival gebruikt worden. In overeenkomst met de Europese wetten en 

richtlijnen en met het Europese reglement dat op 25 mei 2018 van kracht ging, betreffende 

informatica, bestanden en vrijheden, bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter en 

het vrije verkeer van gegevens, herinneren wij u eraan dat de deelnemers over het recht tot 

verzet, toegang en rechtzetting van hun gegevens beschikken. 

Ten gevolge hiervan beschikt elke deelnemer van het Festival over een recht tot toegang, 

vraagstelling, verzet, rechtzetting, verbetering of verwijdering van de gegevens die hen betreffen 

op verzoek via volgend adres: info@festivalnaturenamur.be.  

De betroffen gegevens kunnen niet onderworpen worden aan commercialisatie. 

 

 
Voor bijkomende inlichtingen 

info@festivalnaturenamur.be of +32 (0)81 432 419 
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