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Aankondiging 24e fotowedstrijd: 

”Aalst Carnaval in kleur” – 2021 

Oilsjt Carnaval es miejr as ne stoet alliejn ! 

 

 

Wie kan het zich inbeelden?  Oilsjt zonder Carnaval? 

Het moet oorlog zijn, anders kan dat niet! We worden de condities en steeds veranderende regels zachthandig in 

de strot geramd, BLIJF IN UW KOT! 

Het staat lijnrecht tegenover de chaotische doch gezellige en sfeervolle Aalsterse anarchie tijdens Aalst 

carnaval. We vragen eenmalig onszelf te houden aan de regels der wet, maar de pret en verzet, de roes van 

vrijheid en ons vastelauvedgevoel kan ons nooit afgenomen worden. NOOIT! 

Daarom is het maar heel normaal dat we voor dit uitzonderlijk jaar onze fotowedstrijd in een speciaal kleedje 

hebben gestopt! 

 

 

Beste fotografen, 

 

Wij nodigen je bij deze uit om in eigen archief te duiken, enkele nostalgische avonden door te brengen aan het 

zorgvuldig uitkiezen van enkele foto′s die voor jou "Aalst Carnaval" beschrijven of typeren. 

Stuur ons jouw foto met het bijbehorende verhaal van dat onvergetelijke moment, van het evenement of van de 

sfeer die je hebt vastgelegd. Echt oude foto′s ′Oilsjt Retro′, beeldmateriaal waarvan je nooit de kans hebt gehad 

ze te delen omdat ze door één of andere regel niet in aanmerking kwamen. 

 

Wat is voor jou carnaval? 

• Een nostalgisch beeld waar oude bekenden op staan? 

• Een uitzonderlijke situatie of een hilarisch sfeerbeeld in een inmiddels lang vergane café? 

• Carnavalsactiviteiten en cursussen? 

• De winterfoor, de (oude) werkhallen, vergane of nieuw bloeiende carnavalsglorie? 

• ...of wie fotografeert ons zotweg "de onzichtbare stoet???" 

Eigenlijk mogelijkheden legio om het beste uit eigen archief te halen! Maar ook nieuw tijdloos werk, te maken op 

onverantwoord creatieve wijze. 

Wordt het uit de oude doos? Of toch nieuw en eigentijds werk? Je hebt deze keer de vrije keuze, tijd zat, en je 

hoeft niet in de kou of regen achter de wagens aan te lopen... 

 

TIP : Er zijn blijkbaar nogal wat Aalsterse zaken die hun winkel in een carnavalskleedje hebben getooid! Een 

fotobezoekje waard?  

Namens het DAK vzw. 
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Stijn De Naeyer, 

Ondervoorzitter 


