
Invitation / 
Uitnodiging

16.SEPT/24.OCT.10



Graag nodigen wij u uit voor de opening van

                                                           2010
op donderdag 16 september om 20:00 uur in  
poppodium Mezz, Keizerstraat 101, 4811 HL Breda

De vierde editie van dit internationale fotofestival heeft 
opnieuw een actueel, maatschappelijk thema namelijk de 
wereld van nu: TILT. 

Onder het thema TILT tonen fotografen hun visie op de 
wereld die op z’n kop staat. Daarbij gaat het niet alleen om 
beelden van de crisisverschijnselen maar ook om beelden die 
tonen hoe een individu zich staande houdt. Foto’s die laten 
zien hoe crisis ook kansen biedt. Hoe weer anderen in een 
isolement vluchten. Hoe de mens grip op de chaos probeert 
te krijgen. BREDAPHOTO biedt u een festival met meer dan 
50 fotografen, gevestigde namen gecombineerd met jong 
talent.

Op 16 september heeft u van 14:00- 17:00 uur de gelegenheid 
de exposities op de verschillende locaties te bezoeken.
Vanaf 19:45 uur bent u welkom in Mezz, waar de feestelijke 
opening plaatsvindt door Ramsey Nasr, Dichter des 
Vaderlands, schrijver, acteur en vertaler. 
Om 21:00 uur gaat het openingsfeest los met de  
The Souldiers een Amsterdamse band die Rootsrock,  
New Orleans funk, soul, blues en folk speelt.

BREDAPHOTO 2010 duurt tot en met 24 oktober  
en u bent uiteraard de hele periode welkom. 

Programma
Binnenexposties/ buitenexposities/ Lezingenprogram ma/ 
Open Studio Route/ Jongerenproject/ Kinder project/ 
Amateurweekend/ Rondleidingen

Locaties
Breda’s Museum / Chassépark  / Graphic Design Museum / 
Centrum voor Beeldcultuur / Lokaal 01 / IDFX  / Stadsgalerij / 
Galerie Ecker / Nieuwe Veste  

Graag vooraf aanmelden voor de opening via 
opening@bredaphoto.nl

We are pleased to invite you to the opening of

                                                           2010
On Thursday 16 September, 8 p.m., at pop podium Mezz,  
101 Keizerstraat, 4811 HL Breda

The fourth edition of this international photography festival 
once again has a topical and relevant theme that speaks 
directly to the times we live in, which is TILT. 

Under the banner of the TILT theme, photographers show 
their visions of a world turned “topsy-turvy”. Not only do their 
images feature signs of crisis, but they also show individuals 
dealing with times of uncertainty. There are photos that show 
how a situation of crisis can create opportunities; how some 
people resort to isolation. In short, man’s attempt to get to 
grips with chaos. BREDAPHOTO offers you a festival 
featuring more than 50 photographers - established names 
alongside emerging talent.

On 16 September, you will get the opportunity to visit  
the exhibitions at their various locations between 2 p.m.  
and 5 p.m.
From 19.45 you are welcome to join us in Mezz, for the  
festive opening by the writer, actor, translator and current 
Poet Laureate of the Netherlands, Ramsey Nasr. 
At 9 p.m., the opening party will kick off with a performance 
by The Souldiers, an Amsterdam band who play a combina-
tion of Rootsrock, New Orleans funk, soul, blues and folk.

BREDAPHOTO 2010 runs until 24 October and naturally,  
you are most welcome to visit as often as you like. 

Programme
Indoor Exhibitions/ Outdoor Exhibitions/ Lecture 
Programme/ Open Studio Route/ Youth Project/ Children’s 
Project/ Amateur Photography Weekend

Locations
Breda’s Museum / Chassépark  / Graphic Design Museum / 
Centre of Visual Arts / Lokaal 01 / IDFX  / Stadsgalerij /  
Galerie Ecker / Nieuwe Veste

Please sign up for the opening in advance through 
opening@bredaphoto.nl 


