
Heb jij passie voor storytelling in 

fotografie, beeld en geluid? Doe 

dan mee met de cursus Visual 

Storytelling.  Onder leiding van 

deskundige docenten, fotografen 

en beeldmakers leer je alles over 

visual storytelling en creëer je een 

eigen beeldverhaal over één van 

de gekozen Zwolse wijken.

Na twee succesvolle edities, wordt ook 
in 2021 weer een cursus Visual Storytel-
ling georganiseerd. In vier lessen leren de 
deelnemers alles over visual storytelling en 
gaan zij aan de slag met hun eigen beeld-
verhaal over één van de geselecteerde 
Zwolse wijken. De beeldverhalen worden 
beoordeeld door een vakkundige jury en 
tentoongesteld tijdens de jaarlijkse exposi-
tie De Stad Verbeeldt.

De wijkenclusters die ditmaal centraal 
staan zijn Spoorzone, Hanzeland en Veeral-
lee & Berkum, Wijthmen, Zalné en Herfte. 
Het ene wijkencluster staat bekend om zijn 
bedrijvigheid, centrale positie en verbin-
ding met de rest van Nederland. De ander 
om zijn ligging tegen het buitengebied, de 
ruimte om te recreëren, sporten en de rust. 
In beide wijken zijn weer volop mooie en 
inspirerende verhalen te vinden om vast te 
leggen.

CURSUS VISUAL STORYTELLING
VOOR (WIJK-)BEWONERS, AMATEURS & JONGEREN
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Van 18 november t/m 31 december 
2020 zijn in de Stadkamer de beeld-
verhalen van huidige cursisten te zien. 
Kom langs en bekijk hoe zij verhalen uit 
de wijken Binnenstad en De Aalanden 
vastlegden. Ook professionals tonen hun 
werk. De toegang is gratis.

Locatie:
Stadkamer Centrum, Zeven Alleetjes 1A, 
Zwolle

Openingstijden:
Zie www.stadkamer.nl

Zelf aan de slag! Volg alle vier de lessen 
en maak jouw verhaal over het wijken-
cluster Spoorzone, Hanzeland en Veer -
allee of Berkum, Wijthmen, Zalné en 
Herfte, in fotografie of film. De lessen 
staan in het teken van storytelling in 
fotografie, beeld en geluid en worden 
gegeven door Gertjan Aalders, docent 
Journalistiek Windes  heim en Bert Jans-
sen, fotograaf en docent Fotovakschool 
Apeldoorn en Amsterdam.

Locatie en data: 
BrainZ, Lübeckplein 68, Zwolle 
Zaterdagen 16 januari, 13 februari, 20 
maart en 24 april 2021, 10.15 - 13.00

Informatie en inschrijving: 
www.destadverbeeldt.nl

Kosten: 
€15,00 per volwassene per les
€7,50 per student per les
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