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Vanwege de huidige ontwikkelingen van het coronavirus en de restricties 
van overheidswege, zal het International Photo festival Leiden tot nader 
order worden uitgesteld. Wel zijn de namen bekend gemaakt die er zouden 
komen te hangen. De 5e editie van het Festival zou plaatsvinden in de 
binnenstad van Leiden, van 9–17 mei 2020, met op de openingsdag de 
bekendmaking van de winnaar door de juryvoorzitter.

Uit 127 foto-inzendingen afkomstig van 
heel Europa heeft de vakjury, onder 
leiding van juryvoorzitter Philippien 
Noordam (Kunstadviseur bij 
Buitenlandse zaken, jurylid National 
Portret Price en voorzitter van de 
Vereniging Bedrijfscollecties Nederland), 
een evenwichtige en weloverwogen 
keuze gemaakt. De selectie geeft een 
mooi beeld van het talent van deze 

aanstormende fotografen, afkomstig uit 
onder andere Nederland, België, 
Zweden en Duitsland. Alle genres zijn 
vertegenwoordigd: van documentair tot 
portret, van landschap tot 
macrofotografie. De inzendingen zijn 
door de juryleden volledig anoniem 
beoordeeld. Philippien Noordam: “En 
dan volgt er onder de juryleden 
discussie. Dit is het leukste deel, waarbij 

veel heen en weer bewogen wordt in 
standpunten. Ten slotte valt er een 
unaniem besluit. Toch elke keer weer 
bijzonder, maar in zekere zin ook een 
bevestiging van de aanwezige (visuele) 
kennis als uit 127 x 4 foto’s gekozen 
moet worden.” Dit zijn de geselecteerde 
fotografen, in alfabetische volgorde, van 
het International Photo Festival Leiden 
2020: Kristel ter Beek, Jesper Boot, Erik 
van Cuyk, David de Haan, Elena 
Helfrecht, Pascale Hustings, Tahné 
Kleijn, Xenia Klein, Laura Koolen, Yael 
Laroes, Julian Simon Pache, Sebastian 
Steveniers, HristinaTasheva, Roosje 
Verschoor en Doro Zinn. 

International  
Photo Festival Leiden 

© Julian Pache



77

Commentaar
normaal komen hier 4 exposities, nu maar 1 tekst en wel 
meer foto’s, dus alle ander tekstblokken mogen weg.
bij fotos moet ruimte voor copyright van fotograaf, 
slechts ruimte voor 4 foto’s
voorkeur: 

lettertype was verkeerd dit moet volgens sjabloon van 
expositie pagina dus kieviet als letter heb ikk veranderd 
maar je moet checken of het ok is. 

fotos onderin niet mooi  teveel naar onderen. we gaan 
bijna nooit onder de in de witmarge zitten met foto’s , 
volet dan te veel onderuit gezakt. foto van julia pache 
hangt er ook beetje los bij 
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