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ciTy trip nAar istaNbul
5 combi tickets en 30 conceRt tickeTs 
voor isTanbul eKspres 2016

doe mee voor 30 sept en win een

Meer info over istanbul ekspres op www.handelsbeurs.be en www.decentrale.be
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Istanbul door het oog van Oude Belgen, Turco-Belgen en andere Nieuwe Belgen
Vrolijk, melancholisch, uitnodigend, agressief, cultureel, barbaars, positief, negatief, nieuwe beelden  
of uit jouw archief.

DIGITALE FOTO’S:
Minimum 3000 pixels breed voor horizontale beelden, 3000 pixels hoog voor vertikale beelden.  
Liefst JPG-formaat hoge kwaliteit. Eventueel PhotoShop of TIFF-bestanden.
Kleur of zwart wit

ANALOGE FOTO’S:
1) Ingescand: Ideaal 3000 pixels breed voor horizontale beelden, 3000 pixels hoog voor vertikale beelden. 

Liefst JPG-formaat hoge kwaliteit. Eventueel PhotoShop of TIFF-bestanden.
2) Chemische afdrukken, minstens 15 cm breed (liefst groter: laat indien mogelijk opnieuw een grotere 

afdruk maken)
3) Dia’s

Volgende ingezonden formaten KOMEN ZEKER NIET IN AANMERKING voor de wedstrijd:
1) Inkjet of laserprints
2) Bestanden met geïndexeerde kleuren, bv GIF
3) Bestanden die niet geschikt zijn voor transport van foto’s: bv Word, Powerpoint, Excel, PDF 

• Maximum drie foto’s per deelnemer
• Mailen, cd of print(s) verzenden naar De Centrale vóór 30/09/2016. 

attila.bakiroglu@stad.gent 
Secretariaat De Centrale, t.a.v. Attila Bakiroğlu 
Kraankindersstraat 2, 9000 Gent

• Professionele jury uit artistieke en journalistieke wereld
• De beste beelden worden tentoongesteld tijdens het Istanbul Ekspres 2016 festival in De Centrale  

en De Handelsbeurs.
• De winnaar krijgt een city-trip naar Istanbul
• De andere prijzen zijn combi-tickets en concert-tickets voor Istanbul Ekspres
• Alle genomineerden krijgen uitnodigingen voor de vernissage
• Analoog ingezonden materiaal krijgen deelnemers terug, digitaal materiaal niet.
• De Centrale, De Handelsbeurs en de mediapartners van Istanbul Ekspres hebben het recht de winnende 

beelden te gebruiken in het kader van Istanbul Ekspres promotie (deze editie en volgende edities).
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