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CONCURSOS MADRID

“CAMINS DE FERRO”, PUNT DE TROBADA DE FOTÒGRAFS I
FERROCARRIL
bonart
La Fundació dels Ferrocarrils espanyols convoca la 29a edició del concurs fotogrà c “Camins de Ferro”, el termini d’admissió
d’obres romandrà obert ns a nal del mes de maig. Aquesta edició del certamen compta amb el suport del Grup Ortiz, a
través de les seves empreses Cosfesa, Elecor i Ortiz Construccions.
Les fotogra es premiades i seleccionades viatgessin per múltiples estacions de ferrocarril entre els mesos d’octubre de 2018
i desembre de 2019, en col·laboració amb Adif i el seu programa Estació Oberta.
Aquesta iniciativa busca impulsar la creativitat fotogrà ca amb el ferrocarril com a protagonista, a través dels seus
viatgers, estacions, trens, vies, túnels, metres …, i el món del tren en general.
El certamen està dirigit tant a fotògrafs professionals com a cionats, nacionals i internacionals. El concurs està dotat amb
més de 8.000 euros, sent el primer premi de 4.000 €, el segon de 2.000, 1.200 per autors joves, al qual poden optar els
menors de 25 anys, i quatre accèssits de 300 €. La data límit d’admissió d’obres és el 29 de maig de 2018 i les fotogra es
s’han de presentar en format digital a través de la pàgina web www.caminosdehierro.es.
En aquesta primera fase es preseleccionaran un màxim de 150 fotogra es, que posteriorment s’enviaran format paper per
poder optar a la selecció de nitiva i als premis.
La decisió de nitiva del concurs tindrà lloc al setembre de 2018.
Amb les obres premiades i seleccionades es realitzarà un catàleg i una exposició que recorrerà ns a desembre de 2019 les
principals estacions de ferrocarril d’Adif, amb un públic potencial de més de quatre milions de viatgers.
La Fundació dels Ferrocarrils Espanyols va convocar per primera vegada “Camins de Ferro” el 1986, amb l’objectiu de
fomentar i promocionar activitats artístiques en l’entorn del món del ferrocarril. Des de la seva creació, han participat
33.404 fotògrafs amb 75.305 fotogra es provinents no només d’Espanya, França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia i altres
països europeus, sinó també d’Àfrica, Amèrica i Àsia.
L’exposició amb les obres originals recorre anualment les principals estacions ferroviàries d’Espanya en col·laboració amb
Adif, a través del Programa Estació Oberta.
A la pàgina web del concurs es poden consultar les bases completes, enviar les fotogra es en format digital i informació
detallada de “Camins de Ferro”, així com totes les imatges premiades en les 28 edicions del certamen.
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Aquest any, “Camins de Ferro” s’ha estrenat a Instagram per fomentar la seva difusió en xarxes socials i que els participants
puguin conèixer i compartir les seves experiències amb el concurs de forma més directa (@caminosdehierro_ e).

A la imatge, cartell “Camins de Ferro” (detall).
Etiquetes: Fundació dels Ferrocarrils

Deixa un comentari
L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *
Nom *

Correu electrònic *

Lloc web

Comentari

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b>
<blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Envia un comentari

Subscripció edició en paper

Subscripció edició digital

50 € i l'edició digital gratuïta

Rep la revista digital des de 25 €

4 números a l'any

4 números a l'any

SUBSCRIU-TE

SUBSCRIU-TE

agenda
d’exposicions
catalunya, catalunya nord,
illes balears, país valencià,
andorra i aragó

bonart revista

bonart actualitat

bonart gestora

bonart agenda

a dalt

c_Riera d'Oix, 12_17003 Girona_ 034 972 21 84 38 / 677 51 82 96
Política de privacitat

Política de cookies

http://www.bonart.cat/actual/camins-de-ferro-punt-de-trobada-de-fotografs-i-ferrocarril/

2/2

