
 Adres: Elftkolk 31, 8017 NX Zwolle/https://destadverbeeldt.nl destadverbeeldt de_stad_verbeeldt 
 

NIEUWBRIEF 9 DE STAD VERBEELDT/ 30 MAART 2020 
    CORONANIEUWS 

 

Onderwerp: besluiten Stichting De Stad Verbeeldt i.v.m. maatregelen kabinet en RIVM tot 1 juni 2020 

 
Fotobeelden werklabs & ateliers De Stad Verbeeldt  

Aan alle deelnemers van De Stad Verbeeldt, 

Het kabinet heeft dinsdag 1 april nieuwe maatregelen getroffen om het coronavirus in te dammen. Tot 

tenminste 28 april blijft ons land in een situatie van ‘intelligente lockdown’. Dit vraagt een enorme inzet van 

onderwijs, bedrijfsleven, culturele en maatschappelijke instellingen om de genomen maatregelen in goede 

banen te leiden. Het bestuur van Stichting De Stad Verbeeldt leeft mee met de slachtoffers, patiënten, 

medische zorg, hulp- en dienstverlening die er alles aan doen om aan de crisis een einde te maken.  

  

Stichting De Stad Verbeeldt heeft besloten om alle activiteiten tot 1 juni 2020 te annuleren dan wel uit te 

stellen of te verschuiven.  Wij zullen per mail, via de website https://destadverbeeldt.nl en Facebook De Stad 

Verbeeldt, iedereen zo goed mogelijk op de hoogte brengen van alle informatie over De Stad Verbeeldt. 

De stichting doet haar uiterste best de gemaakte afspraken na te komen en in de huidige situatie de voortgang 

goed te laten verlopen.  

Wat betekent dat? 

1. De expositie Terzijde van Ton Broekhuis, Noorderlicht, in de Kunstruimte Het Langhuis, Goudsteeg 8, 
Zwolle VERSCHUIFT naar een nog nader te bepalen datum in afstemming met Kunstruimte Het 
Langhuis. Nadere informatie volgt. Kijk op de website.  

2. Het werklab & atelier Gaming van Teun Lucassen, wordt verplaatst naar een later moment. Nadere 
informatie volgt. Kijk op de website.  

3. De deadline voor de twee wedstrijden VERSCHUIFT naar 15 september 2020:  
a. De Stad Verbeeldt voor professionals en amateurs: de deadline voor inzending van deze 

wedstrijd VERSCHUIFT naar 15 september 2020.  
b. De Stad Verbeeldt in de Binnenstad en Aalanden voor wijkbewoners, amateurs, leerlingen 

en studenten: de deadline voor inzending VERSCHUIFT naar 15 september 2020.  
4. De expositie De Stad Verbeeldt, VERSCHUIFT naar het najaar 2020 in overleg met de Stadkamer. 

Nadere berichten  volgen, zodra hierover meer bekend is. 
 
 

 

Bericht vakjury:   

       elke deelnemer wordt verzocht om naast de fotobeelden voor het beeldverhaal ook de bijbehorende 

originele foto's (rechtstreekse cameraopname: RAW, onbewerkt) mee te sturen, dit i.v.m. een technische 

soepele verwerking in het format voor de expositie. De originele fotobeelden worden alleen gebruikt bij de 

geselecteerde beeldverhalen voor de expositie en bewaard in het archief van De Stad Verbeeldt. De 

fotograaf blijft te allen tijde eigenaar van de foto. 

https://destadverbeeldt.nl/
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OPROEP: WEDSTRIJDEN DE STAD VERBEELDT 

De Stad Verbeeldt verzoekt professionals, amateurs, wijkbewoners, leerlingen en studenten, die al bezig zijn 

met hun beeldverhalen vooral door te gaan en deze in te zenden voor 15 september 2020.  

Daarnaast doet De Stad Verbeeldt een oproep aan fotografen, filmers en beeldmakers om een beeldverhaal in 

te zenden, waarin De Stad Verbeeldt wordt verbeeld in de tijd van het coronavirus. Deze beeldverhalen zijn 

zeer betekenisvol in het licht van geschiedschrijving van onze stad. Ze kunnen niet ontbreken in de expositie De 

Stad Verbeeldt in het najaar 2020. Kijk voor de randvoorwaarden en criteria op onze websites:   

https://destadverbeeldt.nl/professionals-amateurs  
https://destadverbeeldt.nl/binnenstad  
https://destadverbeeldt.nl/aalanden 

 

Stichting De Stad Verbeeldt volgt de kabinetsmaatregelen op de voet en zal naar subsidiegevers en fondsen 

haar werkzaamheden zo goed mogelijk verantwoorden en resultaatafspraken nader afstemmen.  

Afgelopen jaar heeft de stichting veel resultaten behaald: expositie Zilveren Camera, Fotosalons i.s.m. 

Noorderlicht Groningen, werklabs & ateliers voor professionals, amateurs, (wijk-)bewoners, leerlingen en 

studenten in samenwerking met de Stadkamer, onderwijs, wijkmanagement, culturele en maatschappelijke 

instellingen. 

Wij danken onze partners en instellingen waarmee wij samenwerken voor het getoonde begrip.   

Voor vragen kunt u terecht via info@destadverbeeldt.nl of 06 22218109.  

Wij wensen een ieder veel sterkte in deze bizarre tijden. Blijf gezond!  

 

Met vriendelijke groeten, 
 
Het bestuur van De Stad Verbeeldt 
Fieke van ’t Riet, programmamanager 
 
 
Blijf De Stad Verbeeldt volgen via: https://destadverbeeldt.nl – Facebook De Stad Verbeeldt – Instagram 

de_stad_verbeeldt, Twitter DeStadVerbeeldt. 
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