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Gerlinde Schrijver 
1e prijs Internationaal - enkel

Migrantenkaravaan 
op weg naar de USA 

VAN 9 TOT 30 OKTOBER 2019
DOMINICANENKLOOSTER  ASSENDORPERSTRAAT 29, ZWOLLE

ZILVEREN CAMERA 2018

STADKAMER, ZEVEN ALLEETJES 1A, ZWOLLE

6  OKTOBER 2019  DE TOEKOMST EN DE VERBEELDING VAN DE STAD

14 OKTOBER 2019  LEVEN IN MEDIA EN MEDIALANDSCHAP

28 OKTOBER 2019  NIEUWSFOTOGRAFIE EN GRENZEN VERLEGGEN 

DRIE STADSGESPREKKEN 

Hervormd
Weeshuis



DE TOEKOMST EN DE 
VERBEELDING VAN DE STAD 
zondagmiddag 6 oktober 

14.00 - 16.00 uur

De Toekomst en de Verbeelding van de Stad

Steden worden steeds voller, elk vrij plekje 

moet renderen. Maar voor het menselijk 

welbevinden zijn leegte, rust en stilte es-

sentieel.  Onderzoekers ontdekten dat de 

omgeving kan bijdragen aan het menselijk 

welbevinden, bijvoorbeeld door uitzicht op 

natuur, stilte en wandelruimte te bieden. 

Wat betekent dit voor architecten, steden-

bouwkundigen, gemeenten om dit te rea-

liseren? En wat zijn de wensen van bewo-

ners, die wonen, werken, leven in de stad. 

Sprekers Kirsten Hannema, architect en 

redacteur van Architectuur in Nederland. 

Jaarboek 2018 - 2019, over de Toekomst 

van de Stad: leegte, rust en ruimte. 

Hans Wilschut, artist/photographer laat 

werk zien met als thema De Verbeelding 

van de Stad. Pomme Willemse, theaterma-

ker en docent, presenteert De Kleurrijken.

Architectuur in Nederland. Jaarboek 2018 - 2019 

is te koop.

INFO & KAARTEN: WWW.DESTADVERBEELDT.NL 

AGENDA DRIE STADSGESPREKKEN

Locatie  Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a,  8011 CV Zwolle, 038 - 421 72 78

Aanmelding  www.destadverbeeldt.nl/stadsgesprekken

Entree  Volwassenen € 10,00 / studenten € 5,00, exclusief consumpties

LEVEN IN MEDIA EN 
MEDIALANDSCHAP 
maandagavond 14 oktober 2019 

20.00 - 22.00 uur

Storytelling in fotografie, beeld en geluid 

betekent gebruik maken van nieuwe

technologie en multimediale platformen. 

De moderne media bepalen ons dagelijks 

leven. De beeldtaal gaat niet alleen over 

fotografie, maar ook over films, animaties, 

gaming, multimedia platformen. De vraag 

is: hoe verandert moderne media onze 

samenleving, de creativiteit en de creatieve 

industrie.

Sprekers Jeroen Jansz, hoogleraar Media 

& Communicatie aan de Erasmus Universi-

teit Rotterdam, ‘Wij leven niet met media 

maar in media’. Wim Hilberdink, trajectlei-

der leerlijn Moderne Media/Mediawijsheid 

Thorbecke Scholengemeenschap, gaat in op 

de moderne media en digitale geletterdheid 

in het vo. Annemieke van Duijn, Social 

Work - Pedagogiek Windesheim, vertelt 

over media opvoeding. Niek Hietbrink, 

docent/onderzoeker Journalistiek Windes-

heim, zal het veranderende medialandschap 

voor ons schetsen. Gonnie Eggink, docent 

Journalistiek Windesheim, vertelt over het 

opleiden van kritische 

Journalisten.

NIEUWSFOTOGRAFIE 
EN GRENZEN VERLEGGEN
maandagavond 28 oktober 2019 

20.00 - 22.00 uur

‘Geluk hangt voor Maarten samen met 

het stellen van doelen en deze bereiken.

Dit kan alleen maar als je weet wie je bent 

en waar je vandaan komt. Maarten wil met 

zijn verhaal graag anderen inspireren om 

ook het beste uit zichzelf te halen, zowel op 

persoonlijk als professioneel vlak, en accep-

tatie te leren vinden als het even tegen zit. 

Dit doet hij persoonlijk en oprecht, zonder 

al te veel poespas’

Sprekers Remko de Waal, fotograaf, 

winnaar Zilveren Camera, 1e prijs Nieuws 

Nationaal - enkel, vertelt aan de hand van 

zijn fotobeelden over de 11-stedenzwem-

tocht 2018. Marco Blanker, huisarts in 

Zwolle en lid medisch team neemt ons mee 

achter de schermen van de gelopen twee 

tochten. Raymond van Olphen, Zwolse 

fotograaf, presenteert een aantal foto’s 

van de 11-steden zwemtocht 2019. Matijs 

Jansen, coördinator Tegenkracht en Care-

manager Oncopol, begeleidt (ex-) kanker-

patiënten bij het verleggen van grenzen 

door middel van sport. Corina van 

Doodewaard, opleidingsmanager bewe-

gingsonderwijs en sportpedagogiek Calo 

Windesheim, vertelt over inclusie in en door 

sport en bewegen. Rob Bremer van schip-

permagikookeensvaren.nl, over zijn ervarin-

gen tijdens de 11-stedenzwemtocht 2019. 

Ambassadeur 

van De Stad Verbeeldt 

Monique Schuttenbeld 

wethouder cultuur 
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