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Ludieke fotowedstrijd tijdens de World Press Photo tentoonstelling in Hulst

Hulst is dit najaar de fotohoofdstad van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen: in de basiliek van de stad is van 
30 november tot en met 20 december de overbekende World Press Photo tentoonstelling, editie 2018 te be-
wonderen. Een tentoonstelling die meer dan de moeite waard is voor groot en klein en waar niet alleen foto’s 
maar ook video’s te zien zullen zijn.

Morres steunt World Press Photo

Morres in Hulst, de grootste woonwinkel van Nederland en België, bestaat in 2019 trouwens 110 jaar. In de 
aanloop naar dit jubileum heeft Morres ervoor gekozen om één van de hoofdsponsors te worden van de 
unieke World Press Photo tentoonstelling. Op die manier wil Morres de stad Hulst bedanken voor alle steun in 
de afgelopen jaren. Om de tentoonstelling extra in de verf zetten, organiseert de Stichting Fotofestival Hulst in 
samenwerking met Morres een fotowedstrijd voor volwassenen en jeugd. Voor de volwassenen werd als the-
ma gekozen “Woon- en Leef plezier.” Voor jeugd t/m 12 jaar is het thema “Sport- en speelplezier”. Er zijn mooie 
prijzen te winnen: voor de volwassenen cadeaubonnen van 500, 250 en 100 euro en voor de jeugd een Fatboy 
zitzak, een camera of een dekbedovertrek. 

In aanloop naar de World Press 
Photo tentoonstelling, organiseert 
Foto Hulst i.s.m. Morres deze 
fotowedstrijd.
Fotografeer jouw persoonlijke woon- 
en leefplezier, en maak kans op vele 
mooie prijzen.
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Kijk alvast eens op
morres.com/fotowedstrijd

Fotowedstrijd
georganiseerd door

HULST FOTO i.s.m.



Hoe meedoen? 

Iedereen kan aan de wedstrijd deelnemen en er zijn geen kosten aan verbonden. Meedoen kan vanaf nu t/m 
12 november 2018 door een foto digitaal door te sturen naar press@morres.com. Het maximale aantal foto’s 
dat ingestuurd mag worden, is twee per deelnemer en zowel zwart-wit foto’s als kleurbeelden komen in aan-
merking. Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. Die jury bestaat uit visual storyteller en fotograaf 
Jan Rosseel (juryvoorzitter), fotograaf Theo Buijsse en amateur fotograaf Jan Nout, en de uitslag van de vak-
jury prijs wordt op zaterdag 1 december bekend gemaakt. De prijswinnaars van zowel vak- als publieksprijs 
kennen we op zondag 16 december tijdens het Morres VIP weekend.  
Kijk voor meer informatie op morres.com/fotowedstrijd of mail naar: press@morres.com

Morres in Hulst, altijd een belevenis…
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