
Stage fotoproject Look at me! 
 
 
In het kort 
Je werft deelnemers voor het fotoproject Look at me! via publieksacties, free publicity en het gericht 
benaderen van fotoclubs en scholen. Voor Look at me! vragen we Amsterdammers om een foto van 
henzelf, die hen laat zien zoals zij zijn, ten voeten uit. Ze kunnen die foto insturen via de website of 
meenemen naar onze internationale foto-expositie over seksuele en gender diversiteit in de Oude 
Kerk in oktober 2012.  
 
Periode:    juli/augustus t/m tenminste oktober/november 2012  
Stagevergoeding:  ja, hoogte in overleg te bepalen 
Standplaats:  Amsterdam 
 
Over Pride Photo Award 
Pride Photo Award is een jaarlijkse internationale fotowedstrijd voor foto’s over seksuele en gender 
diversiteit. Het is een initiatief van het COC Amsterdam, IHLIA (Internationaal Homo Lesbisch 
Informatiecentrum en Archief) en Stichting Homomonument. We werken samen met Foam 
(Fotomuseum Amsterdam) en World Press Photo adviseert ons.  
 
In 2012 wordt de wedstrijd voor de tweede maal georganiseerd. De wedstrijd loopt van mei tot en 
met begin juli. In juli selecteert een jury van internationale experts de winnaars. De expositie loopt 
de hele maand oktober.  
 
Look at me! staat los van de wedstrijd. Het is een apart project gericht op Amsterdammers. Doel van 
Look at me! is enerzijds lokale bekendheid en draagvlak genereren en anderzijds het internationale 
beeld aan te vullen met foto’s die bij elkaar een mooi beeld vormen van de diversiteit van de 
Amsterdamse bevolking: homo en hetero, oud en jong, met al hun verschillende nationaliteiten en 
gender identiteiten.  
 
Wat houdt de stage in 

 Je benadert verenigingen van amateurfotografen, scholen en andere plekken waar mensen 
foto’s maken om mee te doen  en onderhoudt het contact met hen 

 Je maakt en verspreidt oproepen om mee te doen met Look at me! via allerlei kanalen  

 Je bedenkt publieksacties  om mensen op te roepen om mee te doen met Look at me!  

 Je regelt free publicity: persaandacht, artikelen op websites en in blogs, interviews e.d.  

 Je werkt samen met en draagt bij de algemene communicatie over Pride Photo Award 
 

Profiel  

 Je volgt een passende opleiding (Communicatie, Sociaal Cultureel Werk, Event Organization) 
op tenminste HBO-niveau en bent derde- of vierdejaars  

 Je bent proactief, extravert en werkt graag met mensen. Je werkt zelfstandig 

 Je bent beschikbaar vanaf augustus 2012 (liefst vanaf juli) tot en met tenminste oktober 
2012; langer is prima 

 
Contactpersoon: 
Joeri Kempen, Projectmanager 

 Tel:   +31-(0)6-52.010.227 

 Mail:  jkempen@pridephotoaward.org  

 Web:  www.pridephotoaward.org  
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