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Deelname project
Women Love Trees 2020/2021
Ik nodig je van harte uit je te laten fotograferen op, bij of in een boom
Je neemt daarmee deel aan project Women Love Trees van Trees Brekelmans. De foto ’s worden gemaakt door fotograaf Anja Dijck
Het is de bedoeling dat je vooraf een korte tekst/verhaal schrijft, waaruit
blijkt hoe je je relatie met een boom vanuit het vrouw-zijn ervaart.
Onderstaande vragen kunnen als leidraad dienen voor je tekst:
• Wat voor gevoel roept een boom bij je op?
• Heb je een relatie met een specifieke boom?
• Wat betekent “die ene” boom voor je?
• Welke aspecten van je vrouw zijn zie je in de boom weerspiegeld?
Deze vragen dienen als hulpmiddel. Ze hoeven dus niet strikt beantwoord
te worden, maar beschouw ze als een uitnodiging om te ontdekken waartoe de boom je inspireert. Heb je al meteen een associatie of herinnering
schrijf daar dan gerust over. Het liefst in de ik-vorm en maximaal een A4
vol. Misschien ontstaat er wel een gedicht!
Als de foto wordt gemaakt mag je zelf bepalen hoe je er uit wilt zien. Je
keuze kan te maken hebben met jouw verhaal. Als er een speciale boom
in je directe omgeving is zou je ervoor kunnen kiezen om je met deze
boom te laten portretteren maar je kunt er ook spontaan een tegenkomen tijdens een wandeling. En -wie weet- kiest de boom jou!
We maken een keuze uit de foto’s met de bijbehorende verhalen. Deze
selectie vormt uiteindelijk het boek dat een bloemlezing van de verhalen
zal worden.
Waar nodig redigeren we de teksten om het verhaal beter leesbaar te maken, maar we veranderen vanzelfsprekend niets aan de inhoud. Een deel
van de opbrengst zal besteed worden aan het planten van bomen.
Hiermee geef ik toestemming voor publicatie:
Naam :
Adres :

art @ treesbrekelmans.nl
www.treesbrekelmans.nl

Plaats		 :

Postcode :

E mail		 :

Mobiel

Beroep		 :

Leeftijd :

Handtekening:

Datum

:

:

Mail het in Acrobat Reader ingevulde formulier naar art@treesbrekelmans.nl
Er word daarna contact met je opgenomen. Ook voor vragen kun je mij mailen.
Vermeld dan in de mail je telefoonnummer.

