
De Stad Vertelt met o.a. de World Press Photo 2018 
van 30 augustus tot 24 september in het Academiehuis de Grote Kerk Zwolle

De Stad Vertelt met o.a. de World Press Photo 

tentoonstelling 2018

Van 31 augustus tot 24 september 2018 in het 

Academiehuis  de Grote Kerk Zwolle kunnen leerlingen 

van het onderwijs een bezoek brengen aan de volgende 

tentoonstellingen:

- World Press Photo tentoonstelling 2018

- Tentoonstellingen van studenten van Del)on (Daily 

Life), Landstede, Cibap, Landstede en Journalis)ek 

Windesheim (De Stad Vertelt);

- Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid;

- De Stad Vertelt voor amateurs en professioanls.

Daarnaast kunnen leerlingen met begeleiders een 

rondleiding krijgen en er is lesmateriaal op de website 

te vinden:

www.worldpressphotozwolle.nl/bezoek_onderwijs.nl.

Dit aanbod valt onder het Cultuur Educa)e Fonds van 

de Stadkamer voor de gemeente Zwolle.

Bezoek tentoonstellingen en rondleidingen voor 

leerlingen po en vo

Leerlingen van het po en vo kunnen onder 

begeleiding van een docent een bezoek brengen aan 

de De Stad Vertelt - World Press  Photo 

tentoonstelling 2018 in het Academiehuis Grote Kerk 

Zwolle. Docenten melden groepen leerlingen aan via 

een aanmeldingsformulier via de website.

Het vo kan gebruik maken van een weborder via de 

Stadkamer, waardoor zij vallen onder de CJP-

regeling. De kosten zijn € 15,00 per groep van max. 

15 leerlingen/studenten. 

Bezoek tentoonstellingen en rondleidingen voor vmbo, 

mbo en hbo 

Leerlingen en studenten van het vmbo, mbo en hbo 

kunnen in groepsverband onder begeleiding van een 

docent de fototentoonstellingen bezoeken en een 

rondleiding aanvragen. De kosten zijn € 15,00 per groep 

van max. 15 leerlingen/studenten. 

Het vmbo, mbo en hbo hebben een aparte regeling voor 

het bezoeken van fototentoonstellingen en 

rondleidingen. Neem contact op met de cultuur- 

coördinator van de school, die op de hoogte is.

Informa+e en aanmeldingen: 

- h?ps://stadkamer.nl/cultuureduca)e/cultuuraanbod/product/846/de-stad-vertelt-world-press-photo-2018  

- www.worldpressphotozwolle.nl/bezoek-onderwijs   en Facebook World Press Photo Zwolle

- Download het aanmeldingsformulier en stuur deze naar: fieke@academiehuis.nl

- De scholen ontvangen een beves)ging en overeenkomst op basis van de gemaakte afspraken. Na afloop ontvangen de 

scholen een factuur voor het bezoek al dan niet met rondleiding in het Academiehuis de Grote Kerk Zwolle. 
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