
In het kader van de Zilveren 

Camera expositie, die dit najaar 

naar Zwolle komt, organiseert 

De Stad Verbeeldt meerdere 

activiteiten.

In september en oktober zijn de werken 
van Nederlandse topfotografen te zien 
in de Zwolse binnenstad. Aanvullend or-
ganiseert De Stad Verbeeldt een stads-
gesprek met Eddy van Wessel, winnaar 
van de Zilveren Camera. En vinden er, in 
samenwerking met Stadsrondleidingen 
Zwolle, rondleidingen met fotograaf Dolf 
Henneke in de hoofdrol plaats.

HET LAATSTE BOLWERK, EDDY VAN WESSEL, SYRIË

Hervormd
Weeshuis

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

www.bootsma-technologies.com



Stadsrondleidingen Zwolle neemt je mee 
langs plekken waar Dolf Henneke, oud 
fotograaf van De Stentor, fotobeelden 
schoot in de periode 1945 - 1978. De 
stadsgids vertelt over de verhalen van de 
stad en de foto’s uit het verleden, die be-
schikbaar zijn gesteld door het Historisch 
Centrum Overijssel. Aansluitend wordt 
er een bezoek aan de expositie van de 
Zilveren Camera gebracht.

Deelnemers worden aangemoedigd on-
derweg foto’s te maken. Een vakjury se-
lecteert elke maand een winnende foto. 
De winnaars ontvangen het  fotoboek De 
Zwolse Lente van Dolf Henneke.

Kosten:  
€15 per persoon 

Data:
12, 19, 26 september en 3 en 10 oktober, 
10.00 - 13.00 (ook op aanvraag)

Startlocatie:
Zwolse Balletjeshuis, Grote Kerkplein 13

Inschrijven en meer informatie: 
www.visitzwolle.com/agenda, 06- 
53918139, stadswandelingenzwolle@
outlook.com*
 
* Vooraf aanmelden is verplicht.

Zilveren Camera winnaar Eddy van 
Wessel staat bekend om zijn journa-
listieke en documentaire fotografie uit 
oorlogsgebieden. In 2019 maakte hij de 
fotoserie Het Laatste Bolwerk in Syrië, 
Baghuz. Een fotoserie met beelden van 
een uittocht door een woestijn, waarbij 
het onderscheid tussen slachtoffer en 
dader minder voor de hand liggend is 
dan een simpel goed en kwaad. Tijdens 
het stadsgesprek vertelt van Wessel over 
zijn werk.

Locatie en datum: 
Statenzaalcomplex, Diezerstraat 80, 
Zwolle, 24 september 2020, 19.30 - 22.00

Kosten*:
€12,50 per volwassene 
€7,50 per student
Zie www.destadverbeeldt.nl

* Digitale inschrijving is verplicht. Er is 
ruimte voor 40 bezoekers. Inclusief entree 
Expositie Zilveren Camera

STADSGESPREK MET EDDY VAN WESSEL

FOTO- EN STADSRONDLEIDING IN DE VOETSPOREN VAN DOLF HENNEKE

Van 11 september t/m 11 oktober 
2020 vindt de expositie van de Zilveren 
Camera plaats. De Zilveren Camera is de 
meest prestigieuze prijs voor fotojour-
nalistiek en documentaire fotografie in 
Nederland. De entree is €5 per persoon. 
Studenten en scholieren betalen €2,50 
en kinderen tot 6 jaar zijn gratis.

Locatie:
Statenzaalcomplex, Diezerstraat 80, 
Zwolle

Openingstijden en inschrijven:
Zie www.destadverbeeldt.nl*

* Inschrijven voor een tijdvak is verplicht.

EXPOSITIE ZILVEREN CAMERA


