De opdracht:
Sportief Oss
Oss biedt veel mogelijkheden om te sporten. Denk aan alle sportverenigingen en de
evenementen die in onze gemeente worden georganiseerd. Aan jou om deze sportieve kant
van Oss fotografisch in beeld te brengen!
Denk hierbij aan emoties, beleving of acties in een foto. Wat doet sport met de mens, wat
doet het met jou of je omgeving? Laat het teamgevoel zien of de teleurstelling of immense
blijdschap. Sport brengt mensen samen maar kan ook agressie, boosheid of verdriet
oproepen. Het komt allemaal voor in de sport.
Sport is een ruim begrip. Centraal staat niet alleen de sporter, maar ook betrokkenen zoals
de vrijwilligers, verzorgers, trainers. En dan de mooie locaties die Oss biedt om je favoriete
sport te beoefenen. Tenslotte kunnen voorwerpen die in de sport gebruikt worden ook heel
fascinerend zijn voor een mooi beeld.
Aanleverspecificaties
Je mag 1 t/m 3 foto’s aanleveren, dat mag een reeks zijn maar ook stand alones zijn
toegestaan.
Geef wel aan of het om een reeks gaat.
Je mag kleur en zwart/wit aanleveren.
Formaat: 40 x 30 cm in een simpel eenvoudig lijstje met zwarte rand en
ook digitaal 240dpi in JPEG te versturen via we transfer naar: sandra@ontwerpkamer-s.nl
Foto’s in lijst inleveren bij Sandra van de Goor – Parallelweg 16 – Oss (van de Goor auto’s)
Er worden maximaal 75 foto’s tentoongesteld, maar bij grotere animo worden de overige
foto’s aangeboden op social media en op de website : www.ropamaatjes.nl, gesponsord
door BECOSS.
BELANGRIJK! Fotografeer je mensen in beeld dan ook de Toestemmingsverklaring laten
invullen en ondertekenen! En deze ook inleveren bij de foto.
Doel van deze exposite!
Het doel van deze expositie is om geld in te zamelen voor de ROPArun.
Wij (Sandra en Erica) lopen in het Pinksterweekend met een groep hardloopmaatjes de
Roparun. Onze teamnaam is: ROPAMAATJES 272.
Het motto van de Roparun is: ”Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer
kunnen worden toegevoegd aan het leven”.
Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt toegekend aan
instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan het motto van Roparun. Je kunt
hierbij denken aan de inrichting van een inloophuis waar (ex-) kankerpatiënten en/of
naasten elkaar kunnen ontmoeten. Vakanties voor mensen met kanker en hun familie zodat
zij ook gedurende een akelige periode in hun leven, een mooie herinnering kunnen creëren.

Workshops in ziekenhuizen waarbij mensen met kanker leren omgaan met uiterlijke
veranderingen die ze krijgen door de behandelingen. Een fijne dag uit voor zieke kinderen en
hun broertjes of zusjes, zodat zij even hun gedachten kunnen verzetten. Maar ook de
ontwikkeling van "palliatieve boxen", een hulpmiddel voor mensen in een terminale fase die
graag in de eigen thuisomgeving willen verblijven. Of de inrichting van een hospice om er
voor te zorgen dat mensen tijdens hun laatste levensfase in een prettige omgeving kunnen
verblijven.
Tot slot
Deze expositie heeft als doel om geld in te zamelen voor ROPARUN.
Waar: @Paulus: Oude Litherweg 2 te Oss
Entree expositie: vrijwillige bijdrage door middel van donatiebus
Verkoop van koffie en iets lekkers
Weekend expositie: 4/5 mei van 13.00 uur - 18.00 uur.
De foto’s worden na de expositie aangeboden via social media en de website.
Alle foto’s zijn te koop voor e 30,- per stuk.

Voorbeeld lijstje

