
INFO & KAARTEN: WWW.DESTADVERBEELDT.NL 

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 fotogra-

fisch 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 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. 

 In De AAlAnDen

Voor (WIJK)BeWonerS en AmAteurS
VerBeelDInGSKrACHt

KICK-off 
In deze bijeeenkomst krijg je 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 

expositie  De Stad Verbeeldt 2020 

komt te hangen.

WerKlABS & AtelIerS
Zelf aan de slag! maak jouw verhaal 

over de Aalanden in fotografie of film 

en volg de werklabs & ateliers. De eerste 

lessen staan in het teken van story-

telling in fotografie, beeld en geluid door 

Gertjan Aalders. Vervolgens  kun je twee 

werklabs & ateliers volgen over fotogra-

fie met Bert Janssen of de keuze maken 

voor audiovisueel beeld.

BeZoeK 
expoSItIe 
ZIlVeren CAmerA 2018
ter inspiratie gaan wij samen met 

Gerlinde Schrijver (fotograaf en prijs-

winnaar van de Zilveren Camera) op 

bezoek bij deze expositie. Gerlinde 

neemt ons mee in het verhaal van haar 

winnende foto en de andere fotoseries 

van deze landelijke bekende expositie.

foto: Gerlinde Schrijver foto: Coby uiterwijk foto: Gerlinde Schrijver

Hervormd
Weeshuis



KICK-off BIJeenKomSt
Storytelling in fotografie, 

beeld en geluid 

zaterdag 5 oktober 2019 

10.15 - 12.00 uur (gratis)

Stadkamer, Zeven Alleetjes 1, Zwolle 

Docenten fieke van ’t riet en team 

De Stad Verbeeldt

BeZoeK expoSItIe  
Zilveren Camera Canon 2018 

zaterdag 12 oktober 2019

10.00 - 12.00 uur of 14.00 - 16.00 uur

zondag 13 oktober 2019 

14.00 – 16.00 uur

Dominicanenklooster

Assendorperstraat 29, Zwolle 

prijs volwassenen: € 5,--

prijs leerlingen: € 2,50

 Docent 

 Gerlinde Schrijver

 fotograaf en winnaar 

 Zilveren Camera, 1e prijs 

 Internationaal - enkel

WerKlAB & AtelIer 3 

Fotografie: hoe ontwerp je 

je eigen beeldverhaal

zaterdag 18 januari 2020 

10.15 - 13.00  uur 

WerKlAB/AtelIer 4 

Fotografie en filmisch 

beeldverhaal ontwerpen

zaterdag 13 maart 2020 

10.15 - 13.00 uur

 Docent/fotograaf 

 Bert Janssen 

 professional 

 Audio Visueel Beeld

WerKlAB & AtelIer 1 

Narratieve verhalen, beeldcultuur 

& nieuwe media

zaterdag 16 november 2019 

10.15 - 13.00  uur

WerKlAB & AtelIer 2 

Het maken van een eigen 

beeldverhaal

zaterdag 14 december 2019 

10.15 - 13.00  uur 

 Docent 

 Gertjan Aalders

 docent Journalistiek

 Windesheim

 AGenDA AAlAnDen

WeDStrIJD De StAD VerBeelDt  
Tentoonstelling De Stad Verbeeldt mei 2020

voor 1 april 2020 inleveren bij vakjury:

wedstrijd@destadverbeeldt.nl 

JouW 
VerHAAl 

VerBeelDt

INFO & KAARTEN: WWW.DESTADVERBEELDT.NL 

WerKlABS & AtelIerS  
StorytellInG In fotoGrAfIe, BeelD en GeluID

Je kunt je opgeven per Werklab/Atelier. Voor een optimaal leerproces adviseren 

wij om alle Weblabs/Ateliers te volgen.

Aanmelding & informatie   

www.destadverbeeldt.nl/aalanden > aanmeldingsformulier

Kosten per werklab & atelier Volwassenen € 15,00 p.p. studenten € 7,50 p.p. 

Locatie Wijkcentrum De Bolder, Dobbe 29, 8032 JW Zwolle, t. 038 - 453 98 67

Ambassadeur 

van De Stad Verbeeldt 

monique Schuttenbeld 

wethouder cultuur 

foto: Gerlinde Schrijver foto: Gerlinde Schrijver foto: Gerlinde Schrijver


