SPOORZONE, HANZELAND,
VEERALLEE EN BERKUM,
WIJTHMEN, ZALNÉ EN HERFTE

CURSUS VISUAL STORYTELLING
VOOR (WIJK-)BEWONERS, AMATEURS & JONGEREN
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.

Ambassadeur
van De Stad Verbeeldt
Monique Schuttenbeld
wethouder cultuur

Na drie succesvolle edities, wordt ook in
2021 weer een cursus Visual Storytelling
georganiseerd. In vier lessen leren de
deelnemers alles over visual storytelling en
gaan zij aan de slag met hun eigen beeldverhaal over één van de geselecteerde
Zwolse wijken. De beeldverhalen worden
beoordeeld door een vakkundige jury en
tentoongesteld tijdens de jaarlijkse expositie De Stad Verbeeldt.
De wijkenclusters die ditmaal centraal
staan zijn Spoorzone, Hanzeland en Veerallee & Berkum, Wijthmen, Zalné en Herfte.
Het ene wijkencluster staat bekend om zijn
bedrijvigheid, centrale positie en verbinding 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.
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EXPOSITIE DE STAD VERBEELDT
Van 6 maart t/m 27 maart 2021 zijn in de
Statenzaal de beeldverhalen 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.

Locatie:
Statenzaal, Diezerstraat 80, Zwolle
Openingstijden:
Zie www.destadverbeeldt.nl

CURSUS VISUAL STORYTELLING
Zelf aan de slag! Volg alle vier de lessen en
maak jouw verhaal over het wijkencluster
Spoorzone, Hanzeland en Veerallee 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
Windesheim en Bert Janssen, fotograaf
en docent Fotovakschool Apeldoorn en
Amsterdam.

Locatie en data:
BrainZ, Lübeckplein 68, Zwolle
Zaterdagen 23 januari, 13 februari, 20
maart en 24 april 2021, 10.00 - 13.00
Informatie en inschrijving:
www.destadverbeeldt.nl
Kosten:
€15,00 per volwassene per les
€7,50 per student per les

ATELIERS STORYTELLING IN FOTOGRAFIE, BEELD EN GELUID
Onder begeleiding van professioneel fotografen Margreet Vloon, Corine Aalvanger
en Gerlinde Schrijver werken leerlingen aan
een eigen beeldverhaal over de wijk of de
stad, de mensen en kinderen die er wonen,
sporten, werken of recreëren. Het eindresultaat kan ingediend worden bij de vakjury
De Stad Verbeeldt.

Hervormd
Weeshuis

Kosten:
Vier lessen van twee uur voor 15 leerlingen:
€75,00 per uur. Excl. € 0,19 p/km en voorbereidingstijd 1 uur p/les. Incl. btw.
Informatie en inschrijving:
www.destadverbeeldt.nl

OOTSMA

T E C H N O L O G I E S
www.bootsma-technologies.com

MEER INFORMATIE OF INSCHRIJVEN: WWW.DESTADVERBEELDT.NL

