
1 
 

 

 

         
 

  

Foto: Gerlinde Schrijver      Foto: Gerlinde Schrijver        Foto: Gerlinde Schrijver 

De Stad Verbeeldt in de Aalanden - aanmeldingsformulier 

Voor (wijk)bewoners en amateurs 

Heb je passie voor storytelling in fotografie, beeld en geluid, dan ben je van harte welkom. Doe mee met 

werklabs en maak een eigen beeldverhaal voor de expositie De Stad Verbeeldt, die is te zien in mei 2020 in 

Zwolle.  

De Aalanden is een mooie groene wijk met goede voorzieningen voor jong en oud. Veel wijkbewoners 
hebben verhalen over deze wijk. De kunst is, hoe kun je een eigen fotografisch of filmisch verhaal maken 
over een zelfgekozen onderwerp. Iets wat jij bijzonder vindt of een verhaal dat je graag in beeld wilt 
vastleggen. 

Woon jij in de Aalanden of heb je er ooit gewoond en vind je de Aalanden een mooie wijk om in een 
beeldverhaal vast te leggen, dan ben je van harte welkom. De Stad Verbeeldt wil samen met 
wijkbewoners, amateurs, leerlingen en studenten in het najaar 2019 en voorjaar 2020 op zoek gaan  naar 
mooie verhalen over de wijk om deze vast te leggen in fotografie of film. Dit jaar staan twee Zwolse 
wijken centraal: de Aalanden en de Binnenstad.  

Kick-off bijeenkomst 

Wij organiseren voor (wijk)bewoners en amateurs een kick-off bijeenkomst in de Stadkamer, Zeven 
Alleetjes 1a, 8011 CV Zwolle. Daar geven wij alle informatie over de werklabs/ateliers, de wedstrijd en de 
tentoonstelling De Stad Verbeeldt. Wat zou het leuk zijn als jouw beeldverhaal door de vakjury wordt 
uitgekozen en in de tentoonstelling De Stad Verbeeldt komt te hangen. 

Bezoek expositie Zilveren Camera 

Ter inspiratie gaan wij op bezoek bij de expositie De Zilveren Camera 2018 die van 9 tot 30 oktober 2019 
wordt geëxposeerd in het Dominicanenklooster in Zwolle. Gerlinde Schrijver, fotograaf en prijswinnaar 
van de categorie Internationaal – enkel , zal op 12 oktober 2019 van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 – 
16.00 uur een rondleiding verzorgen en op zondag 13 oktober 2019 van 14.00 - 16.00 uur. Gerlinde zal 
iets vertellen over haar foto en de andere fotoseries van deze landelijke bekende expositie. 

Werklabs/ateliers 

Je kunt inschrijven voor de werklabs/ateliers in de Aalanden en gaat zelf aan de slag met fotografie of film 
en volg je de werklabs/ateliers Je kunt zelf kiezen of je een beeldverhaal in fotografie gaat maken van 
ongeveer 7 foto’s of dat je een filmpje wilt maken over de Aalanden van maximaal 5 minuten.  
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Aanmeldingsformulier  : Werklabs/ateliers De Stad Verbeeldt  in de wijk Aalanden 
Contactpersoon  : Fieke van ’t Riet, programmanager 
Bereikbaar  : info@destadverbeeldt.nl/ 06 - 22218109 
Informatie  : www.destadverbeeldt.nl /:  De Stad Verbeeldt 
Formulier invullen en mailen naar : info@destadverbeeldt.nl voor uiterlijk 1 oktober 2019 

Naam   

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoon/gsm  

E-mail  

Geboortedatum  

Geslacht m/v  

Kick-off bijeenkomst Storytelling in fotografie, beeld en geluid  
Docenten Fieke van ’t Riet en  het kernteam De Stad Verbeeldt 
Datum Zaterdag 5 oktober 2019 van 10.15 – 12.00 uur (gratis: wel 

aanmelden) 
Locatie Stadkamer, Zeven Alleetjes 1, Zwolle 
Kosten  Gratis 

 

Bezoek expositie Zilveren Camera 2018  
Docent Gerlinde Schrijver, fotograaf en winnaar Zilveren Camera  
  1e prijs Internationaal – enkel 
Datum Zaterdag 12 oktober 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur of 

zondag 13 oktober 2019 van 14.00 – 16.00 uur 
Locatie Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29,  Zwolle 
Kosten Entree expositie € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor 

studenten. Rondleiding € 2,50 p.p. 

Opgave: (geef even aan) 

 Zaterdag 12 oktober 10.00 – 12.00: 

 Zaterdag 12 oktober 14.00 -16.00  

 Zondag 13 oktober 14.00 – 16.00 

Werklab/Atelier 1 Storytelling in fotografie, beeld en geluid: narratieve 
 verhalen, beeldcultuur & nieuwe media 
Docent  Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim 
Datum Zaterdag 16 november 2019 van 10.15 – 13.00 uur 
Locatie Wijkcentrum De Bolder, Dobbe 29, 8032 JW Zwolle, 038 – 

4539867 
Kosten € 15,00 voor volwassenen en € 7,50 voor studenten 

 

Werklab/Atelier 2 Storytelling in fotografie, beeld en geluid: het maken van 
Een eigen beeldverhaal 
Docent Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim 
Datum Zaterdag 14 december 2019 van 10.15 – 13.00 uur  
Locatie Wijkcentrum De Bolder, Dobbe 29, 8032 JW Zwolle, 038 – 

4539867 
Kosten € 15,00 voor volwassenen en € 7,50 voor studenten 

 

Werklab/Atelier 3 Fotografie: hoe ontwerp je je je eigen beeldverhaal 
Docent Bert Janssen (fotografie) of professional Audio Visueel Beeld 
Datum Zaterdag 18 januari 2020 van 10.15 – 13.00 uur  
Locatie Wijkcentrum De Bolder, Dobbe 29, 8032 JW Zwolle, 038 – 

4539867 
Kosten € 15,00 voor volwassenen en € 7,50 voor studenten 

 

Werklab/Atelier 4 Fotografie en filmisch beeldverhaal ontwerpen 
Docent Bert Janssen (fotografie) of professional Audio Visueel Beeld 
Datum Zaterdag 13 maart 2020 van 10.15 – 13.00 uur 
Locatie Wijkcentrum De Bolder, Dobbe 29, 8032 JW Zwolle, 038 – 

4539867 
Kosten € 15,00 voor volwassenen en € 7,50 voor studenten 
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De procedure is als volgt: 
1. Aanmelding via dit aanmeldingsformulier naarwww.destadverbeeldt.nl/professionals-amateurs; 
2. Formulier invullen en mailan naar: info@destadverbeeldt voor uiterlijk 1 oktober 2019; 
3. Er volgt een bevestiging van de aanmelding en inschrijving voor de Fotosalons, excursie en werklabs/ateliers; 
4. Overmaken van € 15,00 p.p. per werklab/atelier, studenten met studentenkaart/CJP: € 7,50 p.p. per 

werklab/atelier. Voor de excursie/bezoek expositie  € 5,00 p.p. volwassenen en € 2,50 voor studenten. De kosten 
van de rondleiding bedragen € 2,50 p.p. Het totaal bedrag a.u.b. overmaken naar NL08 ABNA 0837959845 onder 
t.n.v. Stichting De Stad Verbeeldt met vermelding dd-md-jaartal, excursie, werklab/atelier. 
 Koffie/thee wordt geregeld. 

5. Het advies is om alle vier de werklabs/ateliers te volgen, indien je hiervoor inschrijft, krijg je korting en betaal je 
€ 50,00 p.p. voor volwassenen en € 25,00 p.p. voor studenten. 

6. Mensen, in de Aalanden die in aanmerking komen van een uitkering van de gemeente Zwolle, kunnen via het 
wijkmanagement of sociaal wijkteam een verzoek indienen bij De Stad Verbeeldt om gratis mee te doen met 
deze werklabs/ateliers. Een hulp- of dienstverlener kan dit verzoek ondersteunen. 

7. Je ontvangt een definitieve bevestiging voor het meedoen aan de Fotosalons, excursie, werklabs/ateliers. 
8. Indien er veel aanmeldingen binnen komen, werken wij met een wachtlijst. Hierover krijgt u dan van ons ook 

bericht. 
9. De deelnemers ontvangen een cursusmap met alle informatie over de werklabs/ateliers en randvoorwaarden 

wedstrijd De Stad Verbeeldt. 


