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Aankondiging 23e fotowedstrijd: 
”Aalst Carnaval in kleur” - 2020 

 

 

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 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! 

De Oilsjterse Voil Jeanet. 

Zu voil dat nimmer proeper es! 

Na 2 fotoboeken te hebben gevuld met een gelauwerde en geperfectioneerde vorm van 
Aalsterse beeldende kunst en met kleur overgoten carnavalskreativiteit, wordt het stilaan tijd 
om het roer 180 graden om te gooien.  
UITERAARD kijken wij uit naar het traditionele beeldmateriaal van onze onvolprezen stoet 
en aanhorigheden, waarvoor wij u op voorhand reeds bedanken!  
Doch wensen wij ons 3e en laatste deel van ons kunstfotoboek te wijden aan de echte Oisjterse 
Voil Jeanet.  
Dé crème de la crème voor de themajagers waarvoor wij graag nog enkele 
geheugensteuntjes, steekwoorden of aandachtspunten meegeven:  

 
V visosje, voegelmoit, velle frak, véschoeit  
O ondergoed, oitgelooten  
I inspirausje, imposant, irritant  
L lippestift, loezen, leinzjerie, lampadeir  
 
J joviool, janet, jartellen  
A anarchie, arrogant, mor amuzant  
N nilongkaasen, nèglizjee  
E eerink  
T toernee general, toeter, trompet, tettemoesj... 
 
...alsook niet te vergeten: e paraplieken, een kingerkoesj... U kent het wel! 
Wie dinsdag nog te been is vragen wij in de laatste creatieve uitbarsting op zoek te gaan 
naar: 
" > het mooie in het vuile" 
" > het plezante in het ambetante" 
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" > de rijkdom van de armoede" 
" > het verhaal in de anarchie" 
" > de pret van het verzet" 
 
met andere woorden :  

De Oilsjterse Voil Jeanet. 

Namens het DAK vzw. 
22.12.2019 
 
Stijn De Naeyer, 
Ondervoorzitter. 

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 
In ons derde en laatste Kunstfotoboek uit de reeks “Koppig Carnaval” zal het thema Voil 
Jeanet behandeld worden. Wij voorzien in een extraatje voor de inzending die ons een 
volmaakt nostalgisch beeld kan brengen van “de echte Oilsjterse Voil Jeanet”. 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 meest 
perfecte Voil Jeanet in al haar glorie... 

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


