
Fotowedstrijd - Open Monumentendag 2012. Willemsfondsers belichten het erfgoed met
"Beeld, muziek of woord".

1. Bezoek de website van de WF Erfgoedkring Ernest Schepens: www.erfgoedkring-ernestschepens.be.

Ga naar de startpagina.

Via de zoekfunctie onderaan de foto van Ernest Schepens zult U, door het woord "beeldhouwer"of "

kunstschilder"of "bouwmeester"of" toondichter" of" letterkundige" in te tikken, namen van creatieve

Willemsfondsleden van eind 19e - begin 20e eeuw vinden. Destijds werd inderdaad in de ledenlijsten het

beroep van elkeen vermeld. De aldus bekomen lijst zal nooit volledig zijn omdat toen, net zoals nu,

auteurs-kunstenaars niet konden leven van hun kunst en om den brode dus een ander beroep

uitoefenden.

2. De lijst kunt U aanvullen met namen van U bekende Willemsfondsers uit diezelfde periode of uit de

periode na 1908, laatste jaar van de gepubliceerde leden, tot op heden. De jaarlijkse zoektochten langs

het traject van de kusttram en de overige actitiviteiten van het Willemsfonds, die op de site te vinden

zijn, bieden daartoe heel wat mogelijkheden.

3. Kies een naam uit de bekomen lijst, waarvan U het oeuvre kent of meer over wenst te weten.

Zoek op de U geëigende manier een van de werken van uw favoriet. Gaat het om een beeldhouwer of

bouwmeester (architect), localiseer een monument dat tot het onroerend erfgoed behoort, waarvan hij

de maker is. Gaat het om een toondichter (componist) , letterkundige (schrijver, dichter), kunstschilder,

cineast,.. die een of ander onroerend erfgoedmonument als onderwerp van zijn werk heeft genomen,

noteer de plaats waar dit monument zich bevindt.

4. Neem deel aan een van de vele activiteiten die op Open Monumentendag op zondag 9 september

2012 worden georganiseerd. Verschillende Willemsfondsafdelingen bieden U de mogelijkheid in te spelen

op het aanbod. Maak een foto van het door U gekozen monument, dat door een Willemsfondser werd

belicht.

5. Drop, uiterlijk op 30 september, uw foto in de fotobox van de website van de Erfgoedkring Ernest

Schepens met vermelding van uw naam en e-mailadres en een korte beschrijving van het gefotografeerde

monument met aanduiding van naam en titel van het werk van de Willemsfondser die er inspiratie in

vond.

6. Een jury van drie experten in fotografie zal uw inzending beoordelen. U maakt kans op een prijs die U

zal uitgereikt worden op vrijdag 26 oktober 2012 in het museum Navigo in Oostduinkerke. Alle

deelnemers zullen hierop worden uitgenodigd.


