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Ben je vrije-tijdsfotograaf? Maak je graag documentaire foto’s? Van bij voorkeur mensen? 

Laat je dan uitdagen door de Martien Coppensprijs 2016.  

De fotowedstrijd in Nederland voor documentaire fotografie door vrije-tijdsfotografen.   

Het thema van de Martien Coppensprijs 2016 is: ‘Zo doen we dat tegenwoordig’ ofwel hedendaagse 

rituelen. 

Je kunt aan deze fotowedstrijd meedoen als individu, met een fotomaatje of met een groepje 

fotografen. 

Het gaat om een samenhangende reeks van vijf documentaire foto’s. Je foto’s worden door 

gerenommeerde profs beoordeeld.  

 

Over documentaire fotografie 

Een fotodocumentaire bestaat uit een reeks samenhangende foto’s, die gaan over iets dat echt 

gebeurt, echt gebeurd is of echt bestaat. Documentaire reeksen gaan meestal over mensen, over wat 

ze zoal doen of de omstandigheden waarin ze verkeren. Soms betreft het nieuws (reportage), maar 

vaker gaat het om een achtergrondverhaal over aspecten uit het (dagelijks) leven van (een groep) 

mensen. Een documentaire kan ook gaan over een stad, een gebouw, een dier of een ding, maar 

alleen maar in relatie tot wat er met dat ding of gebouw gebeurt. Bij de meeste documentaires krijg 

je niet alleen informatie over het onderwerp of thema, maar ook een indruk van wat de fotograaf er 

van vindt.  

 

Over het thema 

‘Zo doen we dat tegenwoordig’ ofwel hedendaagse rituelen. Hedendaagse rituelen, wat zijn dat? 

Volgens Van Dale zijn rituelen ‘een geheel van overgeleverde gebruiken, plechtigheden en 

ceremoniën in verband met belangrijke momenten in het (openbare) leven’.  

Wij  kiezen voor ‘hedendaagse rituelen‘ een wat bredere omschrijving: ook steevast herhaalde 

gewoonten, gebruiken en ceremoniën van mensen op voor hen of voor de buitenwereld belangrijke 

of kenmerkende momenten rekenen we hiertoe.  

Tot hedendaagse rituelen rekenen we ook de als nieuw geïntroduceerde rituelen van bijvoorbeeld 

expats en nieuwe Nederlanders, maar ook het ‘nieuwe jasje’ van de klassieke rituelen.  

Lees meer over rituelen op www.rituelenjannesmulder.nl  

 

Over Martien Coppens 

Martien Coppens (1908 – 1986) was een in Brabant beroemde fotograaf. Hij werd geboren in 

Lieshout en studeerde voor de oorlog fotografie in München. Hij maakte tijdens zijn leven tientallen 

fotoboeken en gaf met zijn documentaire werk een gezicht aan het zich uit armoede en achterstand 

ontworstelende Brabant. Hij is niet alleen in Brabant, maar later ook internationaal bekend 

geworden door zijn betrokken en bewogen documentaire foto’s van gewone mensen.  

 

Meedoen?  

Voor leden van de Fotobond is deelname gratis.  Niet-leden betalen € 10,- inschrijfgeld.  

Schrijf je allereerst in via: http://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/inschrijven-martien-

coppens-prijs/ 

Je ontvangt dan ’n korte checklist met vervolgstappen. 

De foto’s moeten uiterlijk op 15 mei op het inzendadres: Hoeksehei 10, 5469 NJ Erp, zijn ontvangen. 
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Tekst 

Bij de foto’s verwachten we een titel en een korte tekst over wat je met deze serie wil laten zien. 

Deze tekst is bedoeld om bij deelname aan de reizende tentoonstelling dienst te doen als zaaltekst.  

 

Jurering 

Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury, die bestaat uit vooraanstaande professionals 

op het terrein van de documentaire fotografie. Zij beoordelen de fotoreeksen op: verbeelding van 

het thema, het documentair gehalte, samenhang, vormgeving, techniek en afwerking.  

 

De jury bestaat uit: 

− Bert Verhoeff 

documentair fotograaf en filmer uit Bussum, was fotojournalist voor verschillende tijdschriften 

en was in  1988 fotojournalist van het jaar. Winnaar Zilveren camera in 1994. Maakt allerlei 

documentaire series, welke resulteren in fotoboeken en exposities. 

− Chris Keulen  

werkt al jaren aan langlopende documentaire projecten die resulteren in exposities, publicaties 

en fotoboeken. Hij kreeg twee World Press Photo Awards en won elf prijzen bij de Zilveren 

Camera. Hij publiceert o.a. in NRC, Volkskrant, De Morgen en Trouw.  

− Marieke van der Velden 

is vooral bekend van haar fotoproject  over het dagelijks leven in Kabul tijdens de oorlog in  

Afghanistan.  Ze won verschillende prijzen bij de Zilveren Camera. In 2013 was haar project over 

het dagelijks leven in Kabul te zien in Foto Festival Naarden.  

− Hans Zoete, voormalig directeur Museum ’t Oude Slot in Veldhoven, juryvoorzitter zonder 

stemrecht. 

 

Openbare bespreking / Prijsuitreiking 

Op zaterdag 11 juni 2016 van 11.00 t/m 13.00 uur worden alle inzendingen van de aanwezige 

fotografen door de jury openbaar besproken in Bavaria Brouwerij Café, Heuvel 5 in Lieshout. Aan het 

eind van de openbare bespreking worden de 3 winnaars en de 5 genomineerden bekend gemaakt. 

 

Prijzen  

Er zijn drie prijzen, maar de eer van het winnen, meedoen aan een reizende tentoonstelling en 

beoordeeld worden door een topjury, staat voorop.  

 

Reizende tentoonstelling  

De genomineerde en de winnende series, zijn na de expositie in Lieshout, als reizende 

tentoonstelling nog te zien op een aantal plaatsen in Nederland. 

Clubs of deelnemers, die de expositie in hun regio willen exposeren, kunnen hiervoor contact 

opnemen met de organisatie MCprijs@live.nl 

 

Organisatie 

De Martien Coppensprijs wordt georganiseerd door een werkgroep van de Fotobond BNAFV en het 

Brabants Dialecten Festival Lieshout.  

 

Meer informatie:  

Heb je nog vragen? Bijvoorbeeld over de wedstrijdvoorwaarden of het thema? Facebook link 

www.facebook.com/Martiencoppensprijs of www.brabantsdialectenfestival.nl 

  

Mail eventueel je vraag naar de werkgroep: MCprijs@live.nl Je hoort dan van ons.  
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Wedstrijdvoorwaarden: 

• Voor onze administratie dient u zich allereerst aan te melden via: http://www.fotobond-

brabantoost.nl/nieuws/inschrijven-martien-coppens-prijs/ 

Na inschrijving ontvangt u ’n korte checklist met vervolgstappen. 

• Maak een reeks van 5 samenhangende documentaire foto’s met als thema Hedendaagse 

rituelen. 

• Je bepaalt zelf het formaat van de afbeeldingen, 

• Lever actuele foto’s aan, niet ouder dan 3 jaar, 

• Lever de afgedrukte foto’s aan in passe-partouts van 40x50 cm. 

• Mail de digitale bestanden van je foto’s samen met een korte tekst met de titel van je 

fotoserie en wat jij met deze foto’s wilt laten zien (max. 10 regels) naar mcprijs@live.nl. De 

tekst is bedoeld als eventuele zaaltekst. 

Zorg ervoor dat je digitale bestanden ‘n minimale afmeting  13x18cm, 300 DPI, formaat JPEG, 

kleurruimte SRGB hebben. (Bestandgrootte + 1MB per foto.) 

Geef de digitale foto’s als naam 1Uw Naam, 2Uw Naam enz….  En zet dit ook achter op elke 

print zodat de volgorde duidelijk is. 

Let ook op dat de uitsnede van het digitale bestand overeenkomt met de ingeleverde print. 

De tekst graag aanleveren als Word dan wel tekst bestand 

• Mail deze bestanden naar mcprijs@live.nl 

• Uiterste aanleverdatum: 15 mei 2016. 

• Inleveradres foto’s: Martien Coppensprijs, Hoeksehei 10, 5469 NJ Erp. 

Doe dit liefst per post goed verpakt in doos of tussen twee stevige kartonnen platen.  

• Wil je de foto’s na afloop retour, voeg dan een pakketzegel voor retourzending bij, of neem 

de foto’s na afloop van de bespreking op 11 juni zelf mee. Niet opgehaalde foto’s, waar geen 

retourporto is bijgevoegd, zullen door de organisatie na de bespreking worden vernietigd. 

• Als je meedoet, geef je toestemming voor (gratis) publicatie gekoppeld aan publiciteit 

rondom de Martien Coppensprijs. 

• Inschrijfgeld voor niet-leden van de Fotobond € 10,- over te maken op rekening:  

NL51RABO 0163 812 640 t.n.v. Fotobond Afd. Noord Brabant-West te Bergen op Zoom 

• De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van het ingezonden 

werk. 

 

Vragen 

• mcprijs@live.nl 

  

Samenvatting Martien Coppensprijs 2016:  

• Tweejaarlijkse wedstrijd voor documentaire fotografie door vrije-tijdsfotografen 

• Thema 2016: ‘Zo doen we dat tegenwoordig’ ofwel hedendaagse rituelen. 

• Inleveren: samenhangende reeks van 5 documentaire forto’s over het thema 

• Uiterste inleverdatum: 15 mei 2016 

• Adres: Martien Coppensprijs, Hoeksehei 10, 5469 NJ, Erp 

• Inschrijfgeld voor niet-leden van de Fotobond € 10,-. 

• Openbare bespreking / prijsuitreiking: zaterdag 11 juni 2016 11.00 t/m 13.00 uur, Bavaria 

Brouwerij Café, Heuvel 5 in Lieshout. 

• Tentoonstelling van nominaties en winnaars reist door Nederland 

• Wedstrijd voorwaarden: www.brabantsdialectenfestival.nl of 

 Facebook link www.facebook.com/Martiencoppensprijs 


