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Haast niemand denkt bij Charleroi aan een bruisende toeristische bestemming. We denken bij de
Waalse stad eerder aan de tragische teloorgang van de mijnindustrie, vergane arbeidersglorie en
chronische armoede. Nu de stad goed op weg is om deze reputatie van zich af te schudden, is
STARLING er als de kippen bij om nét in te zoomen op die historische elementen. We willen de
stille getuigen van het verleden in beeld brengen vóór ze de nitief verdwijnen en nemen jullie
graag mee op deze unieke urbex (Urban Exploring)-fotojacht.

Een verlaten verleden
In een klein groepje ontdek je tijdens deze fotogra eworkshop de stad Charleroi van een compleet
andere kant. We gaan niet op zoek naar hippe stadsvernieuwing en ook niet naar smoezelige buurten.
We zoeken bewust oude, verlaten gebouwen en speciaal uitgezochte locaties op die je het gezicht van
het verleden tonen. Vele plaatsen staan al jaren leeg. Denk aan een in onbruik geraakt metrostation,
een verlaten mijnsite, de terril van Charleroi en een vervallen zwembad.
Onze fotogra ebegeleider stopt de workshop boordevol inspirerende tips en advies om deze
bijzondere plaatsen op de gevoelige plaat vast te leggen. Je zal ongetwijfeld met indrukwekkende
beelden huiswaarts keren. Kijk maar eens naar de oogst die hij zelf meebracht uit Charleroi.
Fijne extra: je mag je bewerkte beelden achteraf doorsturen naar Thierry. Hij geeft je graag persoonlijke
feedback en tips. Super leerrijk!

Wat maakt deze fotogra etrip naar Charleroi in België zo bijzonder?
We leggen de vergane glorie vast voor ze voorgoed verdwijnt bij het opwaarderen van de stad.
Charleroi leent zich bij uitstek tot echte urbex-foto's.
Een professionele stadsfotograaf neemt je mee naar de beste plekken en geeft advies. We reizen in
een klein groepje voor de beste begeleiding.

Maak kennis met je reisbegeleider
Thierry Vanhuysse maakte van urbex-fotogra e zijn specialiteit. Het grauwe, het industriële, het
verlatene op de gevoelige plaat vastleggen en die foto barstensvol emotie stoppen. Dat kan Thierry als
geen ander. Hij blijft urbex'en altijd weer spannend vinden!
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Is deze fotogra eworkshop naar Charleroi iets voor jou?
Je bent gebeten door fotogra e en wil meer te weten komen over stadsfotogra e / urbexfotogra e en dit meteen in de praktijk omzetten.
Je bent nieuwsgierig naar de verlaten kant van de ooit zo bloeiende kolenindustrie in de
Belgische stad Charleroi.
Het lijkt je wel wat om mét een ervaren stadsfotograaf naar de beste urbex-plekken te gaan
en die vast te leggen op beeld.

Vereiste voorkennis
Geen

Veel

Comfort
Basis

Luxe

Conditie
Basis

Sportief

Fotogra e-gehalte
Natuur-gehalte

Geïnteresseerd? We houden je op de hoogte

Ontdek het reisprogramma
04/05

De hele dag urbex-fotograferen in Charleroi!
We spreken om 8.30 uur af aan het station Charleroi-Sud (vervoer naar daar is niet inbegrepen). De hele
dag trekken we van de ene urbex-site naar de andere. ’s Middags lunchen we samen (inbegrepen) en
rond 17 uur ronden we af, opnieuw aan het station.

Praktisch
Transport en lunch
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Je komt op eigen houtje naar station Charleroi-Sud. Van daaruit vertrekken we om 8.30 uur met de
minibus naar de mooiste urbex-locaties van de stad. Die liggen té ver uit elkaar om te voet te gaan. Om
17 uur zijn we terug aan Charleroi-Sud.
Een lunch is inbegrepen in deze stadstrip.

Kledij en materiaal
Trek stevige en hoge wandelschoenen aan en draag comfortabele warme kledij die vuil mag worden.
We begeven ons tenslotte in gebouwen die al jarenlang verlaten zijn.
Voorzie een zaklamp, die zal van pas komen.
Breng voldoende fotomateriaal mee: body, lenzen (van groothoek tot telezoom), statief, batterijen en
geheugenkaartjes.
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