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 fotowedstrijd: 

”Aalst Carnaval in kleur” - 2019 

 

 

CREATIEF Carnaval - Afwerking en finesse. 

Het eerste deel (Koppig Carnaval) was de nagel op de kop, een streling voor het oog, iets 

om het hoofd bij te verliezen en weg te dromen naar de mooiste periode van het jaar. 

 

Het gloednieuwe tweede deel (Grime en Kostumeringen) werd in november 2018 

voorgesteld en herbergt een schat aan details, kunstzinnig afgewerkte grime en tot in de 

puntjes verzorgde kostumering die eens te meer een sfeer van puur geluk en nostalgie bij elke 

rasechte carnavalist laten opborrelen. 

 

Een derde en laatste deel wordt voorzien voor publicatie in 2023 waarvoor wij opnieuw 

beroep doen op uw talrijke aanwezigheid, inzet en onvermoeibare creativiteit! 

Rits van chemie en lijm 
Een carnavalswagen is een totaalspektakel van details, of net een detail in een 

totaalspektakel. 

Een rits tussen de groepsleden en hun thema dat naadloos in elkaar past, maar ook een 

zoveelste schakel als onderdeel in onze zoveelste legendarische stoet. 

Zoals de rits is elke schakel van belang, want als er één ontbreekt verliest het geheel aan 

waarde, ook al hangen ze niet rechtstreeks aaneen. 

Het is als een chemie die zichzelf in stand houdt, een lijm die enkel op zichzelf kleeft. 

Buiten de ludieke plaatjes die we uiteraard ook dit jaar met pretoogjes te gemoed zien hebben 

we voor de komende stoet opnieuw een gericht doel voor de themajagers: 

"Creatief Carnaval - afwerking en finesse": 

Wie maakt ons het beeld waarin de carnavalswagen centraal staat? Niet uitgesloten, doch 

niet zozeer de volledige wagen, maar de finesse van de afwerking, de creatieve fijne spot die 

aan een detail wordt gekoppeld, de creatieve groepsgeest die schuil gaat achter een ontwerp? 

Wat maakt een wagen ’af’? 

Ook in 2019 rekenen de organisatoren van het ’Dokumentatiecentrum voor Aalst Karnaval’ 

opnieuw op jullie spitsvondigheden, op jullie vlijmscherpe aandacht en op uw gedreven en 

onvermoeibare doorzetting om het Aalsters Carnaval ook na meer dan 90 edities de 

omschrijving te geven waar het recht op heeft: 

! U N I E K ! 



Fotocursus 

Ook al heeft onze wedstrijd enkel winnaars, het is misschien toch een beetje verliezen als je 

net naast de beoogde prijs grijpt. Om nieuwkomers in de fotografie te stimuleren schenkt het 

DAK opnieuw een hoogwaardig en zeer gegeerde fotocursus weg. LAB9, een 

toonaangevende keten uit de Aalsterse Kattestraat, zal de extra cursus fotografie en/of IT aan 

één van de niet-laureaten van de Nationale Fotowedstrijd: ”Aalst Carnaval in kleur” 

verzorgen. 

Mensen met vragen waarom hun foto niet weergeeft zoals ze het bedacht hadden kunnen hier 

hun vragen kwijt en een berg ’tips & tricks’ meenemen naar huis. Maar ook gevorderden 

kunnen even vergelijken en kennis maken met collega-fotografen. In elk geval voor iedereen 

een interessante dag om naar uit te kijken! 

Extra trofee 

Wij voorzien in een extraatje voor een inzending die kan gecategoriseerd worden onder de 

noemer ”Creatief Carnaval – Afwerking en finesse”. Hoewel het zeker niet de bedoeling is 

om enkel rond dit thema te werken zal één enkel beeld geselecteerd worden uit de bestaande 

inzendingen voor deze trofee. Neem deel en bezorg ons de perfecte combinatie van wagen, 

detail, afwerking en humor. 

Aalst Carnaval is leven, beleven en inleven. Neem uw toestel bij de hand, en laten we ons 

uitleven! 

Namens het Dokumentatiecentrum voor Aalst Karnaval vzw. 
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Stijn De Naeyer, 

Ondervoorzitter. 

 

 

 


