Prijs van de fotowedstrijd "Bijzonder kerkelijk erfgoed in
Wallonië" 2018
Dank aan onze vele partners voor hun vrijgevigheid
•

Cadeaubon "Dimanche est d'or" voor twee personen in het hotel-restaurant ****
Quartier Latin van Marche-en-Famenne: overnachting in een romantische kamer
(gelegen in de oude kerk), toegang tot de thermale baden (zwembad, sauna, hamam,
ontspanningsruimte en tisanerie) en een 3 diensten maaltijd inclusief drankjes.

•

Gratis nacht voor twee personen in het Dream Hotel **** van Bergen, gevestigd in
een gerenoveerd klooster. Deze comfortabele accommodatie combineert op
verrassende wijze neogotische architecturale elementen met een resoluut eigentijds
decor, ontworpen door getalenteerde designers.

•

5 x 2 gratis tickets voor de nieuwe voorstellingen van Les Nocturnales (Luc Petit),
"Le Voyage des Mages" en "Les Sonneurs de Noël" (erfgoedopera's, die muziek, dans,
licht, acrobatiek, poëzie en theater combineren), in de kerken van Luik, Marche-enFamenne en Bastogne.

•

5 PassHan die gratis toegang geven tot het Domaine des Grottes de Han (bezoek aan
de grot, dierenpark, PréhistoHan, Han 1900).

•

10 gratis toegang tot een ander groot pretpark in Wallonië.

•

Catalogus van de tentoonstelling "Trappistenmonniken" van fotograaf Guy Focant.

•

“Ma Terre - Ils ont bâti des montagnes" en verschillende andere boeken die het
cultureel erfgoed van Wallonië belichten, uitgegeven door het Institut du Patrimoine
Wallon (nu AwAP).

•

Mooie boeken van het Commissariat Général au Tourisme, die u uitnodigen om de
toeristische schatten van Wallonië te ontdekken.

•

“Sainte Gertrude - Nivelles", kunstboek van het toeristenbureau van Nijvel, verzamelt
de mooiste foto's van de fotografieclub "Entre Nous".

•

Gratis rondleidingen door de collegiale kerk van Sainte-Gertrude van Nijvel, gesticht
in de 7e eeuw.

•

4 flessen "Cavalier Roi" wijn aangeboden door Colruyt warenhuizen.

Speciale prijs:
•

Een nacht voor twee in de kerk van Mont-devant-Sassey (een duizendjarig
meesterwerk van het Franse Romaans-gotische erfgoed), een uniek fotografisch
avontuur tussen zonsondergang en zonsopgang. De winnaar wordt in staat om foto’s
te nemen van wat de kerk hem in de intimiteit van de nacht zal influisteren, om die
magische sferen te vereeuwigen die alleen in kaarslicht ontstaan.

