
Fotocollagewedstrijd Vuurdoop tips  
 
De Vuurdooptrofee wordt dit jaar uitgereikt aan de vormselgroep met de mooiste fotocollage rond het 
thema ‘Heb jij de Spirit?!’. Dit thema past bij het vormsel en komt ook voor in het vormselproject In Vuur 
en Vlam. Onderstaande tips kunnen helpen om een mooie fotocollage te maken. 
 

 Wees creatief! Bedenk samen hoe je het thema ‘Je geloof uitdragen’ kunt verbeelden.  

 Laat iedere jongere een foto maken zodat er een gevarieerde fotocollage ontstaat.  

 Gebruik foto’s waarvan de mensen die erop staan weten dat je hen hebt gefotografeerd en dat ook 
goed vinden.  

 Je kunt de fotocollage vormgeven met Word of met een fotobewerkingsprogramma.  

 Gebruik foto’s met hoge resolutie. Op die manier is het niet erg als je een uitsnede maakt.  

 Houd zoveel mogelijk rekening met het formaat van de collage. Ga uit van een landscape collage. 
Dat wil zeggen: liggend in plaats van staand. De projector heeft een 4 (breedte) staat tot 3 (hoogte) 
verhouding. Als je de collage in Word maakt, gebruik dan het liggende in plaats van het staande A4-
formaat.  

 Sla de collage op als JPG-afbeelding (voorkeur) of als PDF. Neem contact met ons op als je de 
collage op een andere manier wil aanleveren. Dan kunnen we kijken of dat mogelijk is.  

 Stuur de collage vóór 20 april 2018 naar devuurdoop@bisdomrotterdam.nl  

 Elke vormselgroep mag één fotocollage insturen. De collage laat jullie eigen geloof zien. Een jury 
bekijkt en beoordeelt de collages. De winnaar wint de Vuurdooptrofee! De winnende collage wordt 
aan het eind van de Vuurdoop geprojecteerd.  

Voor de techneuten onder jullie  
 
Deze tekst is voor hen die al veel met computers bezigzijn of dit interessant vinden. Met de extra info kun 
je de fotocollage zo bij ons aanleveren dat de projectie ervan het beste resultaat geeft:  
 

 Kleurruimte RGB (foto’s zijn standaard al in RGB). 
o PDF wil automatisch opslaan naar CMYK. Kijk of je de RGB-variant weet te vinden. Lukt dit 

niet, sla dan op in JPG, ook dat is in RGB.  

 De resolutie van de projector is hoogstwaarschijnlijk 1024x768 pixels. Je kunt hierop ontwerpen, 
maar met een hogere resolutie, bijv. 2400x1600 pixels weten we dat je projectie ook netjes toont 
als afdruk op papier.  
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