
Fotoprijs: the perfect eye 2022/2023 

 

Ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling van Werner Mantz ‘the perfect eye’ in het 
Bonnefantenmuseum Maastricht heeft de Werner Mantz stichting een fotowedstrijd uitgeschreven 
met als thema: stad en wegen. 

Zij die hieraan willen deelnemen melden zich vooraf aan bij de Fotobond Limburg en wel vóór 1 
december 2022. Aanmelding via: harrie.houben@fotobondlimburg.nl  o.v.v. naam, mail-adres, 
telefoonnummer.  

Het aantal foto’s dat aangebracht kan worden is maximaal drie en dienen in zwart/wit te zijn. 

Het formaat is maximaal 35 x 24 cm en worden in printvorm of analoog aangeboden. Ze mogen niet 
ingelijst zijn. 

Dit dient te gebeuren uiterlijk voor 5 januari 2023 bij de SNS Vestiging gelegen aan het Petrus 
Regoutplein 3, Maastricht ook wel genaamd ‘de Ruimte’. 

De prijsuitreiking vindt plaats in deze ‘Ruimte’ te Maastricht en wel op 22 januari vanaf 15.00 uur. 
Van de genomineerden wordt verwacht dat ze bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. 

De inlevering vindt plaats onder Motto dat houdt in dat u foto’s inlevert onder een pseudoniem en in 
een gesloten enveloppe gericht aan de Werner Mantz Stichting met uw daadwerkelijke naam en 
adres vermeldt en op de enveloppe uw pseudoniem. Dat garandeert een objectieve keuze van onze 
jury. Deze bestaat uit de beroepsfotografen Kim Zwarts, Bert Janssen en Mary van Rossenberg. 
(voorzitter Fotobond afdeling Limburg.) 

De hoofdprijs is een originele getekende en gedateerde print 0, 35 x 0, 24 (dit is exclusief het passe-
partout) van Werner Mantz voorstellende Trappenhuis Lyceum Ursulinen Keulen (zie achterzijde: 
‘the perfect eye’) 

De tweede prijs is de monografie: ‘the perfect eye’ en ‘de wegen van Werner Mantz’. 

De derde prijs: ‘the perfect eye’. 

De vierde tot en met de tiende prijs is: ‘de wegen van Werner Mantz’. 

De eerste dertig foto’s worden in ‘de Ruimte’ geëxposeerd en zijn in principe eigendom van de 
stichting.  

Nota bene: u bent niet verplicht lid te zijn van de fotobond of een andere organisatie,  

 

Clément Mantz, 
Secretaris/penningmeester Werner Mantz Stichting 

 


