
!EERLIJK
om naar te kijken!

De opleiding Communicatiemanagement lanceerde dit 
academiejaar het jaarthema FAIRTRADE. 
  
In het kader van dit thema vindt er van 24 tot 27 april 
een fototentoonstelling plaats in de Lichtstraat. Lieve 
Blanquaert  en Patrick De Spiegelaere tonen er foto’s 
die “eerlijk zijn om naar te kijken”.
Er zijn ook beelden te zien van de fotowedstrijd  met 
als thema wereldwinkelproducten, waaraan de studen-
ten van het eerste jaar Journalistiek en Communicatie-
management hebben deelgenomen. Projectie tijdens de 
middagpauze.

Fotografe Lieve Blanquaert werkt voor 
verschillende dag- en weekbladen en stelt fo-
toboeken samen. Eind 2005 verraste ze vriend 
en vijand met een opgemerkte reclamecam-
pagne voor OXFAM Fairtrade. De fototen-
toonstelling toont hoe Lieve Blanquaert de 
opnamen maakte voor deze campagne. We 
mogen mee kijken achter de schermen mét 

exclusieve werkopnamen, originele camerastandpunten, 
toffe ensceneringen en werknotities.

Patrick De Spiegelaere is één van de meest gewaar-
deerde persfotografen van België. Hij werd bekend als 
reportagefotograaf voor De Morgen. Vandaag werkt hij 
als freelance-fotograaf voor verschillende tijdschriften. 
Zijn fotoreeks – in opdracht van Vredeseilanden  - toont 
het reisverslag van de Senegalese boer Kandé, die op een 
dag naar Dakar trekt om er met de Minister van Land-
bouw te spreken. Het resultaat is een reisverslag met 
grote fotoposters en prachtige beeldcomposities.

Fototentoonstelling

Met werken van Lieve Blanquaert
en Patrick De Spiegelaere



•  Verkoop van wereldwinkelproducten in 
het cafetaria op dinsdag, woensdag en donder-
dag tijdens de middagpauze.

•  Wijnproefavond voor alle medewerkers van 
HWB op donderdag 27 april om 19.30 uur.

Van 24 april tot 27 april 
in de Lichtstraat, Xios Hogeschool Limburg, 

Campus Hasselt (Vildersstraat 5)

Opening op  
maandag 24 april om 17 uur

!EERLIJK
om naar te kijken!

Niet toevallig dat we van zowel OXFAM als VREDES-
EILANDEN een tentoonstelling in huis halen. Beide or-
ganisaties zetten momenteel hun schouders achter de 
campagne www.ikbenverkocht.be.

Wilt u ook gratis aanwezig zijn op de opening 
en/of de wijnproefavond?
Geef dan voor 21 april een seintje aan 
Jan Coenegrachts, secretariaat HWB 
(011/859562 of jan.coenegrachts@xios.be)


