
 

 

ZWOLLE VERTELT 

 

Storytelling in fotografie en audiovisueel beeld in Zwolle-Zuid 

Woon jij in Zwolle-Zuid, werk je er of voel je je met deze wijk verbonden? Wil je met ons mee op 
zoek naar beeldverhalen over de wijk Zwolle-Zuid? 

De wijk Zwolle-Zuid bestaat uit een groot aantal buurten, die stad en platteland met elkaar verbinden. 
De groene wijk ligt aan de IJssel en voor de 35.000 inwoners is er een breed palet aan voorzieningen: 
scholen, kerken, wijk- en winkelcentra. In 2018 bestaat de wijk 35 jaar. Reden om er ook in 2018 een 
LivingLab te organiseren: studenten Toegepaste Gerontologie Windesheim gaan samen met oudere 
bewoners op zoek naar de verhalen over het ‘Goede Leven’ in Zwolle-Zuid. Het project ‘Zwolle 
Vertelt’ sluit daar mooi op aan. 

Wij zijn op zoek naar wijkbewoners (ouderen, jongeren), die in Zwolle-Zuid wonen, werken of zich 
verbonden voelen met de wijk, bijvoorbeeld omdat ze er vroeger gewoond hebben. Samen met 
wijkbewoners, amateurfotografen en videomakers willen wij in 2018 de geschiedenis van de wijk 
verbeelden door middel van fotografie en video. Er zijn oude archieffoto’s en videobeelden over de 
cultuurhistorie van de wijk verzameld door het Cultuur Historisch Centrum Overijssel en Dick en 
Coleta Hogenkamp. Dit materiaal wordt in 2018 verrijkt met nieuw, actueel beeldmateriaal. Daar kun jij 
je bijdrage aan leveren! 

Deelnemers, zowel ouderen als jongeren, (je hoeft geen professional te zijn) kunnen zich aanmelden 
voor masterclasses over de cultuurhistorie van de wijk, storytelling in fotografie en audiovisueel beeld. 
Deze masterclasses vormen een basis voor de eigen productie van de beeldverhalen over Zwolle-
Zuid. Deze kunnen individueel of in groepsverband tot stand komen.  

Het thema ‘Zwolle Vertelt’ komt voort uit het project ‘De Stad Vertelt – World Press Photo 
tentoonstelling 2018’. Binnen het deelproject ‘Zwolle Vertelt’ gaan wij op zoek naar deze 

wijkverhalen.  

Een vakjury selecteert de ingezonden beeldverhalen over Zwolle-Zuid (fotografisch en audiovisueel) 
voor de overkoepelende tentoonstelling ‘De Stad Vertelt - World Press Photo tentoonstelling 2018’. 
Deze wordt van 30 augustus tot 24 september 2018 in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle 
gehouden. Daarna reist de tentoonstelling ‘Zwolle Vertelt’ door stad en omgeving. Hierbij wordt 
vanzelfsprekend ook Zwolle-Zuid aangedaan.  

Hieronder vind je alle informatie en een aanmeldingsformulier voor de masterclasses in Zwolle-Zuid. 
(kosten voor het volgen van een masterclass: € 25.-). Daarnaast krijg je gratis begeleiding en 
coaching op maat van amateurfotografen en professionele fotografen of videoprofessionals. Het 
Zwolse iGlow Media Leerwerkbedrijf zal met mbo-hbo studenten en professionals de productie van je 
eigen audiovisueel beeldverhaal begeleiden en ondersteunen.  

Voor meer informatie of inschrijving mailen naar: fieke@academiehuis.nl, projectleider De Stad 
Vertelt – World Press Photo tentoonstelling 2018 op 06 – 22218109. www.worldpressphotozwolle.nl of 

 World Press Photo Zwolle. 

Samenwerkende instellingen zijn: Stadkamer, WIJZ, Travers Welzijn, Café Zuijdt, onderwijs, 
gemeente Zwolle (wijkloket), wijkkrant, wijkvereniging, Journalistiek Windesheim, Academiehuis  
Grote Kerk Zwolle / ‘De Stad Vertelt - World Press Photo tentoonstelling 2018’. 
Ambassadeur van dit project: Jan Brink, wethouder Cultuur en Onderwijs gemeente Zwolle.  
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A. Basismasterclasses Zwolle-Zuid 

 

A.1.  ‘Cultuurhistorie over de wijk Zwolle-Zuid’  
Op 16 maart 2018 van 09.00 – 12.00 uur wordt de masterclass ‘Cultuurhistorie over de wijk Zwolle-
Zuid’ gegeven door Roland de Jong van het Cultuur Historisch Centrum en Dick en Coleta 
Hogenkamp. Zij stellen hun archief foto’s en audiovisueel beeldmateriaal over de wijk beschikbaar. De 
locatie is Stichting Wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle-Zuid. 

 

A,2.  ‘Storytelling in fotografie en audiovisueel beeld‘ in Zwolle-Zuid 
Op 30 maart 2018 van 09.00 – 12.00 uur wordt een masterclass over ‘Storytelling in fotografie en 
audiovisueel beeld’ verzorgd door Gertjan Aalders, docent Journalistiek Hogeschool Windesheim in 
Stichting Wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle-Zuid. Gertjan neemt je mee met het 
ontwerpen van eigen beeldverhalen in fotografie of audiovisueel beeld. 

 

A.3. ‘Storytelling in fotografie en audiovisueel beeld‘ in Zwolle-Zuid 
Op 13 april 2018 van 09.00 – 12.00 uur zal Gertjan Aalders de deelnemers begeleiden bij het maken 
van een eigen beeldverhaal, die later fotografisch of audiovisueel wordt uitgewerkt. Deze masterclass 
vindt plaats in Stichting Wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle-Zuid. De deelnemers 
presenteren hun beeldverhaal en maken hun keuzes voor fotografie of audiovisueel beeld. Studenten 
van iGlow Media Leerwerkbedrijf kunnen begeleiding geven bij het maken van opnamen, monteren, 
presenteren van het beeldverhaal. 

 

B Vervolg masterclasses ‘Fotografie (B.1.) of ‘Audiovisueel beeld’ (B.2.) in Zwolle-Zuid’ 

 

B.1.  ‘Fotografie’ in Zwolle-Zuid 
Op 20 april 2018 van 09.00 – 12.00 uur wordt de masterclasses ‘Fotografie’ gegeven door een 
Corine Aalvanger, vakfotograaf, in Wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle-Zuid. De 
professionele fotograaf leert je de kneepjes van het vak ‘een beeldverhaal fotograferen’. Hij zal 
aandacht besteden aan fotograferen op straat, in huis of in een gebouw. Compositie, kleur, belichting, 
enscenering of spontaan fotograferen komen allemaal aan de orde. Daarna ga je zelf aan de slag met 
je eigen beeldverhaal. 

 

B.1.2.  Coaching en begeleiding op maat ‘Fotografie’ in Zwolle-Zuid 
De professionele fotograaf Corine Aalvanger maakt in overleg met de deelnemers een afspraak over 
begeleiding en coaching op maat. En er volgt een afrondende bijeenkomst met de deelnemers, die 
een beeldverhaal gaan inleveren bij de vakjury. 

 

B.2. ‘Audiovisueel beeldverhaal’ in Zwolle-Zuid 
Op 20 april 2018 van 09.00 – 12.00 uur wordt de masterclass ‘Audiovisueel beeldverhalen maken’ 
gegeven door een professionele beeldmaker / videomaker in Wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2, 
8014 AZ Zwolle-Zuid. Hij zal de deelnemers meenemen in de kneepjes van het vak ‘opnamen maken 
en een audiovisueel beeldverhaal opnemen.  

 

B.2.1.  Coaching en begeleiding op maat ‘Audiovisueel beeldverhaal’ in Zwolle-Zuid 
De deelnemers worden op maat begeleid en gecoacht door studenten van iGlow Media 
Leerwerkbedrijf bij het opnemen, monteren en presenteren van het audiovisueel beeldverhaal. Daarna 
wordt het beeldverhaal ingeleverd bij de vakjury. 

 
Aanmelding via het aanmeldingsformulier (zie bijlage). De kosten zijn € 25,00 per persoon per 
masterclass. Totale kosten voor 4 masterclasses en begeleiding bedragen € 75,00 per deelnemer. 
Indien de financiële bijdrage bezwaarlijk is, dan even contact opnemen met de organisatie. 
Inzendingen beeldverhalen fotografie of audiovisueel beeldverhaal Zwolle-Zuid: 
Voor 1 juni 2018 dienen alle beeldverhalen ingezonden te zijn via We Transfer naar: 
fieke@academiehuis.nl. t.n.v. wedstrijd ‘Zwolle Vertelt Zwolle-Zuid’. Een vakjury zal beoordelen welke 
beeldverhalen voor de tentoonstelling ‘Zwolle Vertelt’ in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle worden 

geëxposeerd van 30 augustus tot 24 september 2018. 


