WORLD PRESS PHOTO 2017 TENTOONSTELLING
Englisch version below
Vrijdag 20 oktober gaat in Maastricht de World Press Photo-tentoonstelling traditioneel van start met een
rondleiding door een van de World Press Photo-medewerkers.
Deze wereldwijd bekende, reizende expositie is het resultaat van de jaarlijks gehouden wedstrijd voor
persfotografie. De expositie is niet alleen een overzicht van de beste persfoto’s van het jaar, het is tegelijkertijd
een historisch document. De tentoonstelling is in meer dan 100 steden over de hele wereld te zien. Alleen al in
Maastricht trekt deze 10.000 bezoekers.
WINNAAR 2017 BURHAN OZBILICI
Winnaar van de World Press Photo 2017 is Burhan Ozbilici, de Turkse fotojournalist die tijdens een
museumbezoek totaal onverwacht in een schietincident verzeild raakte. Op zijn foto is te zien hoe de moordenaar
van de Russische ambassadeur Andrey Karlov triomfantelijk zijn pistool in de lucht houdt. Volgens de jury is de
foto van deze 22-jarige dader, "een explosief beeld dat de haat in onze tijd uitbeeldt.
De World Press Photo 2017 tentoonstelling toont de beste persfoto’s van 2016. Meer dan 5000 fotografen uit de
hele wereld stuurden meer dan 80.000 foto’s in. In de tentoonstelling zijn 143 winnende foto’s te zien in
categorieën als Hard Nieuws, Sport, Hedendaagse kwesties, Mensen, Natuur, en Dagelijks leven. Rond de World
Press Photo tentoonstelling zijn de volgende activiteiten georganiseerd:
Vrijdag 20 oktober 14.00- 15.00u
De eerste dag van de World Press Phototentoonstelling.
Rondleiding door tentoonstelling (Engelstalig).
Op de eerste dag van World Press Photo tentoonstelling is er een rondleiding door de tentoonstelling door een
van de medewerkers van World Press Photo.
Zondag 29 oktober (14.00 - 15.00U)
Fotojournalist Annemiek Mommers leidt u rond door World Press Photo tentoonstelling
Ieder jaar vraagt Centre Céramique een fotograaf een rondleiding te geven door de World Press
Photo-tentoonstelling. Dit jaar hebben we Annemiek Mommers gevraagd om u te gidsen.
Zondag 12 nov. 14.00- 15.00u
World Press Photo tentoonstelling: de beste fotoverhalen van de afgelopen 60 jaar
World Press Photo tentoonstelling bestaat al meer dan 60 jaar. Een curator van World Press Photo toont deze
middag een Keuze uit de beste, en meest indrukwekkende winnende foto’s uit het verleden.
WORLD PRESS PHOTO
Stichting World Press Photo is een in 1955 in Nederland opgericht onafhankelijk platform voor internationale
persfotografie. De stichting wil met haar activiteiten de publieke belangstelling voor persfotografie vergroten en de
vrije doorstroom van informatie wereldwijd bevorderen. Ieder jaar beoordeelt een onafhankelijke, internationale
jury de inzendingen in verschillende categorieën. Inzendingen worden ontvangen van fotojournalisten,
agentschappen, kranten en magazines uit heel de wereld.
Voor meer informatie over de tentoonstelling zie www.worldpressphoto.org
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vrije doorstroom van informatie wereldwijd bevorderen. Ieder jaar beoordeelt een onafhankelijke, internationale
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This year also Centre Céramique Maastricht presents World Press Photo, the travelling, worldwide renowned
exhibition for press photography. The exhibition, the result of an international competition for press photography,
is not only an overview of the best press photos of the previous year; it is at the same time a historical document.
The exposition travels to 100 cities all over the world, and is visited by millions of people. The admission to the
exhibition is free.
GUIDED TOUR ON OCTOBER 20th (English language)
ESPECIALLY FOR STUDENTS!!
Especially for students Centre Céramique has arranged a guided tour given by one of the staff members of World
Press Photo.
Winner 2017
The World Press Photo of the year is one of a series of pictures the Turkisch photographer Burhan Ozbilici made
of the assassination of the Russian ambassador to Turkey, Andrey Karlov. The quite shocking picture shows how
Mevlüt Mert Alt?nta?, a 22-year-old off-duty police officer, holds up his pistol in triumph, after he shot the
ambassador at an art exhibition in Ankara. Alt?nta? wounded three other people before being killed by officers in
a shootout. Ozbilici was at the exhibition by accident and witnessed and photographed the shooting and what
happend afterwards.
WORLD PRESS PHOTO
World Press Photo is an independent, non-profit organization. Its offices are in Amsterdam, where it was founded
in 1955. Its main aim is to internationally support and promote the work of professional press photographers. Over
the years, World Press Photo has evolved into an independent platform for photojournalism and the free
exchange of information.
World Press Photo receives support from the Dutch Postcode Lottery and is sponsored worldwide by
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