PERSMEDEDELING

De Stad Brussel organiseert een fotowedstrijd ter gelegenheid van de
voetgangerszone op de grote lanen van het centrum
Brussel, 25 juni 2015 – Op initiatief van Karine Lalieux, Schepen van Cultuur, organiseert de
Stad Brussel een fotowedstrijd ter gelegenheid van de voetgangerszone die voorzien
wordt over een groot gedeelte van de grote lanen in het centrum. Professionele en
amateurfotografen worden uitgenodigd om deze transformatie te vereeuwigen en hun
mooiste foto op te sturen.
Binnen enkele dagen worden de grote lanen een voetgangerszone. Deze ingrijpende
verandering zal het stadscentrum wijzigen en het een nieuw aangezicht geven. Voor de
aanvang van de werken zal er een waaier aan activiteiten de zone opfleuren vanaf het de
Brouckèreplein tot aan de Plattesteen, via de Beurs en dit de hele zomer lang. « Teneinde
een indruk van deze ingrijpende verandering op te nemen, nodig ik alle Brusselaars en
voorbijgangers aan om de lanen op foto vast te leggen en ons de mooiste te bezorgen, dit tot
eind september. Deze wedstrijd sluit aan bij de talrijke culturele en sportieve activiteiten die
worden aangeboden door de Stad Brussel op de grote lanen deze zomer. Een ludieke manier
om zich aan te passen aan deze nieuwe openbare ruimte ! » legt Karine Lalieux uit.
De wedstrijd past in het programma van « Voetganger wordt koning ! ». De kosteloze
inschrijving kan enkel gebeuren op de nieuwe website www.fotoconcoursphoto.be (vanaf 29
juni). Iedere deelnemer mag slechts één foto doorsturen gedurende de wedstrijdperiode
(vanaf 29 juni tot en met 30 september 2015). Een jury zal 15 foto’s selecteren die in oktober
op de website zullen gepubliceerd worden en waarop kan worden gestemd. In november
zullen er 3 auteurs door de jury beloond worden en één door het publiek. Er zijn meerdere
prijzen te winnen ! Alle wedstrijdregels staan in het reglement op de website van de
wedstrijd.
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