FOTODOK Take Off
Normaal gesproken maken jullie in de vorm van een eindexamen expo je werk zichtbaar voor publiek
en (fotografie)experts. Omdat dat nu niet kan biedt FOTODOK met Take Off de mogelijkheid om toch
contact te leggen met deze groep experts. In aangepaste vorm weliswaar.
Take Off is een digitale bijeenkomst waarbij we alle afstudeerders op het gebied van fotografie in
Nederland uitnodigen en in contact brengen met een grote groep (fotografie)experts uit het
werkveld. Alle studenten van o.a. de KABK, AKV|St.Joost, HKU, WdKA en Gerrit Rietveld Academie
krijgen deze uitnodiging en melden zich de komende weken aan voor dit programma. Iedere student
krijgt tijdens Take Off 6 minuten de tijd om zijn/haar afstudeerproject te pitchen aan de experts.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen dat we krijgen bepalen we hoe lang het evenement zal
duren, we selecteren namelijk niet. Experts bekijken de pitches, maar kunnen niet direct reageren.
De website van FOTODOK zal dienen als platform waar alle personalia toegankelijk worden gemaakt.
Via die weg kunnen na afloop van de bijeenkomst experts contact opnemen met je wanneer ze
aanvullende vragen of opmerkingen hebben. Experts die we uitnodigen zijn specifiek professionals
uit het werkveld die relevant zijn voor jullie: curatoren, programmamakers, grafisch vormgevers,
uitgevers, beeldredacteuren, galeriehouders etc.
Wanneer?
-

Take Off vindt plaats op 8 juli om 13:00 via Zoom. De eindtijd wordt bepaald wanneer we alle
aanmeldingen binnen hebben. De link ontvang je na je aanmelding.
Op 7 juli om 16:00 zal er een try out plaatsvinden waar je aan deel mag nemen om te testen
of alles werkt. Laat ons weten of je daar gebruik van wil maken.

Wat verwachten we van je?
-

-

Je presenteert een sneak peak van je afstudeerwerk voor experts uit het werkveld. Deze
sneak peak mag max. 6 minuten duren. Hoe je dat invult mag je zelf weten: Door middel van
het laten zien van beelden door je scherm te delen en daarbij te vertellen waar je werk over
gaat, door een korte film die je laat zien, door een performance… alles mag zolang het maar
maximaal 6 minuten duurt!
Je kan zelf ook in contact komen met een specifieke expert door die informatie op te vragen
na afloop bij FOTODOK.

Wil je deelnemen?
Mail de onderstaande informatie naar takeoff@fotodok.org vóór 30 juni! Er zal geen sprake zijn van
een selectie procedure dus aanmelden betekend automatisch dat je mee mag doen.
1.
2.
3.
4.

Je naam
De titel van je project
Een korte samenvatting van je afstudeerproject in max. 5 zinnen
Email adres waarop je ook na je opleiding nog te bereiken bent (dus geen email adres dat
gekoppeld is aan je opleiding)
5. Een zelfportret & 3 beelden van je afstudeerproject die gebruikt mogen worden door
FOTODOK om je werk uit te lichten via Facebook, Insta, de website en de nieuwsbrief.
6. Aan welke academie je verbonden bent.
7. Geef aan of je deel wil nemen aan de Try-Out van 7 juli.

