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Fotografiestudente Narafi wint eerste ‘Sarah Verhaeghe prijs’ 
 

     
 

De Wetterse fotografiestudente Bi Schutte, die dit jaar afstudeert aan de Brusselse Hogeschool 

Narafi, is gisteren uitgeroepen tot eerste laureaat van de ‘Sarah Verhaeghe prijs’. Bi’s intrigerende 

portretten zullen in 2012 verschijnen op de jaarkalender van de Vanden Broele Group.  

Sarah Verhaeghe – naar wie de prijs is genoemd – overleed vorig jaar na een tragisch kiteongeval. 

In 2010 sleepte deze Brugse fotografe nog de internationale prijs Fotografie in de wacht met de 

kinderportretten die ze maakte voor de kalender van de Vanden Broele Group, de bedrijvengroep 

van haar man Tom Vanden Broele. Om haar passie te delen met andere jonge talenten, riep hij de 

‘Sarah Verhaeghe prijs’ in het leven. De Hogeschool voor Fotografie & Film-TV-Video Narafi 

reageerde enthousiast op het voorstel om samen te werken.  

 

 

Sarah Verhaeghe 

De Brugse fotografe Sarah Verhaeghe was een jonge, veelbelovende fotografe die vorig jaar in juli 

overleed na een tragisch kiteongeval. Sarah Verhaeghe was 38 jaar, moeder van vier kinderen en 

echtgenote van de Brugse ondernemer Tom Vanden Broele, C.E.O. van de Vanden Broele Group  

bestaande uit Grafisch Bedrijf Vanden Broele, Uitgeverij Vanden Broele, Cayman (reclame- en PR-

bureau) en Novado (Vanden Broele IT). Sarah werkte als zelfstandig fotografe en was ook 

huisfotografe bij Vanden Broele, voor wie ze onder meer de bekroonde jaarkalender maakte.  

 

Sarah Verhaeghe prijs 

Fotografe Sarah werkte graag met jongeren. Na haar overlijden, wou echtgenoot Tom haar passie 

voor fotografie en jongeren verder zetten. Hij contacteerde Narafi, Hogeschool voor Fotografie & 

Film-TV-Video, met het voorstel om de ‘Sarah Verhaeghe prijs’ in het leven te roepen. De winnaar 

zou zijn of haar foto’s op de volgende Vanden Broele jaarkalender zien verschijnen, die internationaal 

naar zo’n 3.000 klanten en prospects wordt verstuurd. Narafi was meteen enthousiast. Wie wou, kon 

zijn eindwerk insturen voor deze prijs, wat alle 21 eindejaarstudenten van dit jaar deden. Een vakjury 

koos maandagavond 20 juni 2011 in Tour & Taxis de allereerste winnaar. Narafi en Vanden Broele 

bieden alle eindejaarstudenten vanaf nu jaarlijks de kans om mee te dingen naar deze prijs.  



Eerste laureaat: Bi Schutte 

Een professionele jury koos gisterenavond voor de intrigerende, eigenzinnige portretten van de 

Wetterse Bi Schutte, de eerste laureaat van de ‘Sarah Verhaeghe prijs’. Al van jongs af aan was deze 

fotografiestudente geïnteresseerd in kunst, esthetiek, styling en visagie. Mede dankzij haar ouders – 

ook fotografen – en haar opleiding aan Sint-Lucas kunsthumaniora in Gent groeide ze op in een 

visuele wereld waar ze haar creatieve vaardigheden kon ontplooien.  

 

Haar eindwerk ‘ANONYMOUS HAiRMONIOUS’ bestaat uit een reeks anonieme portretten. “Mijn 

reeks moest individualiteit uitstralen, maar ook samenhorigheid. In harmonie tegenover elkaar 

geplaatst. Ieder op zich, en toch één”, zegt ze zelf. Met behulp van de juiste styling, make-up en kledij 

maakte ze deze intrigerende, soms vervreemdende portretten. Hiervoor werkte ze samen met 

hairstylist Rudy Roosendans, eigenaar van kapsalon ‘Barber’ in Wetteren, en jeugdvriendin Tineke 

Melkebeek, freelance styliste. 

 

Narafi, Hogeschool voor Fotografie & Film-TV-Video  

De opleiding fotografie aan het Narafi is een professionele bachelor die mensen in drie jaar opleidt 

tot professioneel fotograaf (mode, pers, reclame, studio, food, architectuur, …). Deze Brusselse 

Hogeschool biedt een complete, praktijkgerichte opleiding waar creativiteit en technologie elkaar 

ondersteunen. Een brede theoretische basis wordt aangevuld met seminaries en bedrijfsbezoeken. In 

het laatste jaar kunnen de studenten proeven van alle aspecten van de fotografie, zodat ze een 

bewuste beroepskeuze kunnen maken. Tijdens hun stage en de voorstelling van hun eindwerk – met 

professionele jury – leggen ze vaak al contacten voor hun verdere loopbaan.  

 

Uitnodiging tentoonstelling 

De eindwerktentoonstelling van de Narafi fotografen is nog te bezichtigen t.e.m. 24 juni 2011 in de 

kelders van Tour & Taxis in Brussel, van 11u tot 19u. Aanwezigheid bevestigen via 

receptie@narafi.wenk.be  

 

 

Meer informatie 

Alain Quateau – Departementshoofd Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, departement Narafi 

M. 0475/61.08.57, E. alain.quateau@narafi.wenk.be, W. www.narafi.be  

 

Bi Schutte – Eindejaarstudente Narafi & Eerste laureaat ‘Sarah Verhaeghe prijs’ 

M. 0474/85.76.88, E. bi_schutte@hotmail.com, W. www.fotografieschutte.be  

 

www.sarahverhaeghephotography.be  

 

Perscontact 

Rien Mertens, T. 050/67.17.19, M. 0476/88.17.63, E. rien.mertens@cayman.be  

Lien Depoorter, T. 050/67.17.20, M. 0476/24.49.92, E. lien.depoorter@cayman.be  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Op deze foto: Bi Schutte 

 


