
DE STAD VERBEELDT -  
GENERATION Z: WHAT’S NEXT?

FOTOLAB FOTO GAAF!

WWW.DESTADVERBEELDT.NL 

Wie:  kinderen van 10 tot 17 jaar.
Wanneer:  27 juni, 4 juli, 11 juli
Tijd:  14:00 - 16:30
Waar:  Harculo, voormalige IJsselcentrale, 8015 RA Zwolle

Voor kinderen van 10+, individueel of samen met een ouder-verzorger-opa-oma. Zij brengen een  
bezoek aan de fotoexpositie: Generation Z: what’s next en gaan rond een thema op pad met de  
camera, in de spannende omgeving van de oude energiecentrale van Harculo.

Neem je camera of telefoon mee of leen een echte spiegelreflex camera van onze fotografen en maak 
in 1 middag een mini-expositie. Aan het eind van de middag heb je geleerd hoe je goede foto’s maakt 
en krijg je een print mee naar huis. 

Doe je mee? Dan graag even je naam doorgeven bij:  www.destadverbeeldt.nl/dubbelexpositie

OOTSMA
T E C H N O L O G I E S

www.bootsma-technologies.com

Hervormd
Weeshuis

Fotografie: Alwin Sinnema en Fieke van ‘t Riet



Jongeren vanaf 10+ kunnen alleen of met hun  
ouder-verzorger-opa-oma deelnemen aan het fotolab 
onder begeleiding van vier Zwolse fotografen/beeld-
makers Margreet Vloon, Corine Aalvanger, Gerlinde 
Schrijver en Annemarie Zijl. Voorafgaand aan het foto-
lab staat een bezoek gepland aan de dubbelexpositie 
De Stad Verbeeldt - Generation Z: what’s next?  
Neem je fototoestel of gsm mee om foto’s te maken.  
Er zijn ook camera’s beschikbaar tijdens dit fotolab.  

Het resultaat wordt geëxposeerd op  
www.destadverbeeldt.nl/dubbelexpositie.
Kosten: Jongeren € 5,00 pp, volwassenen € 10,00 pp.
Locatie: Centrale Harculo, Zwolle-Zuid.
Data: 27 juni, 4 en 11 juli 2021 van 14.00 - 16.30 uur.
Inschrijving*: www.destadverbeeldt.nl/dubbelexpositie   
inclusief bezoek dubbelexpositie.

* Vooraf inschrijving is verplicht

PROGRAMMA 18 JUNI T/M 14 JULI 2021

FOTO- EN FIETSROUTE  
DE STAD VERBEELDT - GENERATION Z: WHAT’S NEXT?

Expositie De Stad Verbeeldt laat beeldverhalen zien in  
fotografie, film, gaming en design over de stad en de 
wijken. Gemaakt door professionals, amateurs, wijkbewo-
ners en jongeren uit Zwolle, Nederland en het buitenland. 
Expositie Generation Z: what’s next? laat portretten van 
jongeren zien in deze tijd van corona. De werken zijn van 
Linelle Deunk, Flora Madu, Adrienne Norman en studen-
ten Journalistiek, 038Games Windesheim en ArtEZ. 

Entree: Volwassenen € 5,00 per persoon, studenten/
scholieren € 2,50, kinderen tot 6 jaar gratis.
Locatie: Harculo, IJsselcentraleweg, 8015 PA Zwolle.
Openingstijden: 10.00 - 17.00 uur, alle dagen.
Inschrijving*: www.destadverbeeldt.nl/dubbelexpositie.
ism De IJsselbiënnale
*  Inschrijving voor een tijdvak is verplicht  

(via de website of bij de kassa)

FOTO- EN STADSRONDLEIDINGEN 
IN DE VOETSPOREN VAN DOLF HENNEKE 
Stadsrondleidingen Zwolle neemt je mee langs plekken 
waar Dolf Henneke, oud fotograaf van De Stentor, foto-
beelden schoot in de periode 1945 - 1978. De stadsgids 
vertelt over de verhalen van de stad en de foto’s uit 
het verleden, die beschikbaar zijn gesteld door het 
Historisch Centrum Overijssel. 
Startlocatie: Zwolse Balletjeshuis, Grote Kerkplein 13. 

Kosten: 15 euro p.p.
Data: zaterdag 26 juni, 3 en 10 juli 2021 van  
10.00 - 12.00 uur (incl. koffie/thee).
Inschrijving* en informatie: www.visitzwolle.com/
agenda, 06-53918139, Info@stadswandelingzwolle.nl  
ism www.destadverbeeldt.nl.
* Vooraf inschrijving is verplicht

DUBBELEXPOSITIE
DE STAD VERBEELDT - GENERATION Z: WHAT’S NEXT?

De Stad Verbeeldt heeft een schitterende Foto- en 
Fietsroute uitgezet. Deze start bij de dubbelexpositie in 
Harculo, Zwolle-Zuid en gaat langs kunstwerken in  
Zwolle-Zuid en de IJssel naar het Lübeckplein. Men kan de 
route ook andersom fietsen. Deelnemers kunnen  
onderweg foto’s maken met als thema De Stad Verbeeldt 
- Generation Z: what’s next? en deze inzenden naar 

wedstrijd@destadverbeeldt.nl. Een vakjury  
selecteert voor 1 oktober 2021 de 1e, 2e en 3e prijs.  
De winnaars ontvangen een mooi fotoboek.  
Info: www.destadverbeeldt.nl/dubbelexpositie en bij 
de kassa in Centrale Harculo.

ism www.zoefietsvakanties.nl

FOTOLAB FOTO GAAF!

Informatie: www.ijsselbiennale.nl en www.destadverbeeldt.nl voor de laatste corona updates


