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I N T E R V I E WI N T E R V I E W

VAN DE BENELUX

Samen met inter
nationale topfoto
grafen ‘het feest van 
de  fotografie’ vieren. 
Dat doe je in Breda. 
En wel op  BredaPhoto: 
het  grootste fotofestival 
van de Benelux. 

Wat is het BredaPhoto Festival? 
‘Met zo’n vijftig exposities van topfotografen en jong 
talent, zeven weken lang op diverse locaties in Breda, dat 
is BredaPhoto. Dit festival toont the state of the art van 
de hedendaagse fotografie. Altijd aan de hand van een 
internationaal relevant maatschappelijk thema: actueel, 
prikkelend en op een originele manier. In 2020 vindt van 
9 september t/m 25 oktober de negende editie plaats. Het 
thema draait dan om een wereld in transitie, waarin goede 
en slechte tijden naast elkaar bestaan. We noemen het: 
The best of times, the worst of times. Deze titel inspireerden 
we op de openingsalinea van het boek In Londen en Parijs, 
geschreven door Charles Dickens en voor het eerst gepubli
ceerd in 1859. Gelinkt aan dit thema, vertellen de expose
rende fotografen hun verhaal verdeeld over vier domeinen: 
economie, politiek, samenleving en cultuur. Ook dit jaar 
ontwikkelen we opnieuw in samenwerking met basis en 
middelbare scholen educatieve projecten voor kinderen 
en jongeren. Binnen het BredaPhoto International Talent 
Program (ITP) werken tien Kunstacademies in Europa en 
het BredaPhoto Festival samen. Ons doel is om nieuw en 
jong fotografietalent te ontdekken en hen de kans te geven 
te exposeren. Zo bieden we een podium voor bestaand én 
nieuw talent. 

Wie doen er mee?
Professionele fotografen, jong en oud, van over de hele 
wereld. Zij komen van heinde en verre om hun verhaal in 
beeld te brengen, gebaseerd op het thema. Aan het pro
gramma 2020 werken we op dit moment heel erg hard. 
Bloed, zweet en tranen zitten erin. Ik kan er dan ook nog 

niet al te veel over vertellen. Wel is al bekend dat er een 
grote tentoonstelling met hedendaagse fotografie uit 
China plaatsvindt. Daarnaast zijn het Stedelijk Museum 
Breda en het industrieel erfgoed Backer & Rueb en Puijfelik 
opnieuw belangrijke locaties. 

Waarom moet ik erheen?
Het BredaPhoto Festival groeide door de jaren heen uit tot 
het grootste fotofestival van de Benelux. Daarnaast is het 
één van de leidende festivals in Europa. Hier  presenteren 
internationaal gerenommeerde kunstenaars zich zij 
aan zij met jong talent. Dat stimuleert een creatieve uit
wisseling tussen beiden. Met exposities, binnen en buiten, 
is het  festival laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. 

Waarom Breda?
Met de kunstacademie AKV|St.Joost, huisvest Breda één 
van de vooraanstaande fotografieopleidingen van Neder
land. Daarnaast kent deze stad een rijke traditie op het 
gebied van fotografie en beeldcultuur. Het historische 
centrum, het moderne Chassé gebied en de rauwe Belcrum 
bieden een bijzonder decor, waarin de tentoonstellingen 
van BredaPhoto zeer goed tot hun recht komen. Daarbij 
zijn de Bredanaars bijzonder betrokken bij het festival. 
Neem bijvoorbeeld de tweehonderdvijftig vrijwilligers uit 
Breda die BredaPhoto mede mogelijk maken. En dan heb
ben we het nog niet eens over al het nieuwsgierige publiek, 
dat het festival al vanaf de eerste editie in 2001 een warm 
welkom bood. 

Verklap eens een geheimpje…
Ik verklapte al iets over de China tentoonstelling. Deze 
vindt plaats in De Grote Kerk. Nieuw is ook de opening 
van het festival. In 2020 krijgt dit vorm in een hoogwaar
dig  buitenspektakel waarbij we alle inwoners van Breda 
 welkom heten. Noteer dus alvast de volgende editie van 
BredaPhoto Festival in je agenda. Tot dan!’ 

‘ 250 vrijwilligers 
uit Breda maken 
BredaPhoto mede 
mogelijk’

GROOTSTE FOTOFESTIVAL 

Theo Andriessen leeft voor 

kunst en cultuur. Zijn vrienden 

noemen hem een creatief 

manager en  gedreven ver

nieuwer. Sinds 2015 werkt 

Theo voor BredaPhoto 

 Festival, dat in 2003 de eerste 

editie beleefde in Breda en 

 uitgroeide tot het grootste 

fotofestival van de Benelux.


