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VOORWOORD
© Ralph Pace / Environment - First prize, singles
Een nieuwsgierige Californische zeeleeuw zwemt naar een gezichtsmasker
op de duiklocatie Breakwater in Monterey, Californië, VS, op 19 november 2020.

FOTOZOMER ZUTPHEN 2021
Deze zomer staat Zutphen weer in het teken van fotografie tijdens de derde
editie van Fotozomer Zutphen.
World Press Photo strijkt opnieuw neer in de Walburgiskerk in Zutphen met
de beste visuele journalistiek van het afgelopen jaar. Het is de zevende keer
dat Zutphen is opgenomen in de mooie lijst van internationale steden waar
de nieuwsfoto’s worden geëxposeerd.
De komst van World Press Photo is voor ons ieder jaar de aanleiding om in
Zutphen een zomer lang stil te staan bij fotografie. Met tentoonstellingen in
Musea Zutphen en Dat Bolwerck en exposities van de fotoclub Zoom-in bij
elf locaties in de Zutphense binnenstad. Maar er is meer te doen! Ga zelf op
(smartphone) fotosafari, prikkel je zintuigen bij een videoconcert of luister
naar een indrukwekkende lezing.
In dit programmaboekje vind je informatie over de verschillende tentoonstellingen en activiteiten, entreeprijzen en openingstijden. Een plattegrond
met alle locaties staat op pagina 18 en 19.
Wij wensen je heel veel fotoplezier!

WELKOM IN ONZE FOTOSTAD,
WELKOM IN ZUTPHEN
Wijzigingen voorbehouden. De meest actuele informatie vind je op www.fotozomer.nl.

TIP!

Geniet van al het moois dat Zutphen te bieden heeft! Van verborgen hofjes tot
middeleeuwse gevels: bekijk de mooiste wandelroutes op inzutphen.nl of breng een
bezoek aan het VVV Inspiratiepunt, Houtmarkt 75.
In onze uitagenda zie je wat er te doen is in de stad: inzutphen.nl/nl/evenementen.
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TENTOONSTELLING

WALBURGISKERK
WORLD PRESS PHOTO 2021 IN ZUTPHEN
De expositie World Press Photo 2021, de grootste jaarlijkse internationale persfotowedstrijd, is net als de voorgaande zes jaar te zien in
de Walburgiskerk in Zutphen. Met alle ruim 150 bekroonde beelden en
video’s, inclusief de prachtige World Press Photo of the Year en de World
Press Photo Story of the Year. En natuurlijk vele andere indrukwekkende
foto’s in de categorieën Nieuws, Portretten, Sport, Natuur en Milieu en
de winnende films van de Digital Storytelling Contest.
Een internationale jury koos de winnaars in de acht categorieën van deze
64e editie van de jaarlijkse wedstrijd. Overall winnaar is de foto The first
embrace van de Deense fotograaf Mads Nissen.

WALBURGISKERK / INGANG ’S GRAVENHOF, KERKHOF 3
9 JULI T/M 1 AUGUSTUS
Openingstijden:
maandag
dinsdag t/m zaterdag
zondag

13.00 – 17.00 uur
11.00 – 17.00 uur
13.00 – 17.00 uur

Tickets zijn online te koop.
Let op: je reserveert voor een tijdslot.
Toegang: volwassenen: € 5,00 / kinderen tot 12 jaar zijn gratis
(wel per mail doorgeven als je met kinderen komt)
Museum(jaar)kaart: niet geldig
worldpressphotoinzutphen.nl

© Mads Nissen • Politiken • Panos Pictures / World Press Photo of the Year
Rosa Luzia Lunardi (85) wordt op 5 augustus omhelsd door verpleegster Adriana Silva
da Costa Souza in het verzorgingshuis Viva Bem, São Paulo, Brazilië.
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TENTOONSTELLINGEN + ACTIVITEITEN

MUSEA ZUTPHEN
TENTOONSTELLING IJSSELTIJD ZUTPHEN
AUDITORIUM EN GEWELVENKELDER
10 JULI TOT 5 SEPTEMBER
Wil Westerweel, fotograaf uit Zutphen en
Ewout van Roon, videokunstenaar uit Eefde,
gingen samen op pad langs de oevers van de
IJssel bij Zutphen en maakten beelden voor de
tentoonstelling IJsselTIJd Zutphen.
Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur
Toegang: € 9,00, museumkaart, BankGiro
Loterij VIP-kaart en kinderen tot 12 jaar gratis.

TENTOONSTELLING:
OP REIS, HISTORISCH TOERISME
17 JULI T/M 7 NOVEMBER
Het verlangen naar reizen is deze zomer
misschien wel groter dan ooit. De tentoonstelling ‘Op Reis, historisch toerisme’ schetst een
beeld van het toerisme en de reiziger in vroeger
tijden. Met onder meer fotografie, opticaprenten en stereofoto’s.
Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur
Toegang: € 9,00, museumkaart, BankGiro Loterij
VIP-kaart en kinderen tot 12 jaar gratis.

VIDEOCONCERT DE GLIMLACH VAN DE IJSSEL
BINNENTUIN EN/OF HET AUDITORIUM
27 AUGUSTUS
De beelden van Westerweel en Van Roon zijn
ook te zien bij het videoconcert De glimlach
van de IJssel met Lotte Pen, saxofonist en
componist uit Deventer. (Extra voorstelling op
29 augustus onder voorbehoud.)

LEZING FARZAD ARIANNEJAD
AUDITORIUM
25 JULI
De prijswinnende Iraanse topfotograaf Farzad
Ariannejad vertelt in zijn lezing het verhaal achter zijn foto’s en bespreekt met het publiek het
belang van sociale documentairefotografie.
Openingstijden:
11.30 uur – 12.30 uur en 13:00 uur – 14:00 uur
Toegang is gratis, aanmelden is verplicht via
info@museazutphen.nl of 0575 516 878 o.v.v.
‘Lezing Farzad’.
Aansluitend op de lezing is er een doorlopende
performance van Shaghayegh Marzban met als
titel ‘Women’s stories in illustration art’. Ze schildert live en gaat in gesprek met het publiek.

WORKSHOP FOTOGRAFEREN
MET JE SMARTPHONE
15 AUGUSTUS EN 5 SEPTEMBER
Mooie foto’s maken maar geen zin om met een
zware camera rond te wandelen? Je smartphone
is een uitkomst! Fotograaf Patrick van Gemert
neemt je mee in de wereld van de smartphone
fotografie. Je krijgt tips over compositie, instellingen, belichting, flitsen en creatief gebruik.
Openingstijden:
13.30 – 16.00 uur
€ 25,00 inclusief koffie/thee
Opgeven via info@museazutphen.nl o.v.v.
‘Workshop smartphone’

museazutphen.nl

© Campagnebeeld KlokWindmolenDubbeldruk
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TENTOONSTELLING
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NIKE MARTENS
‘MENSCH’
DE ROEPING VAN JOKE ZWANENBURG
Bij Musea Zutphen worden de krachtige zwart-witfoto’s getoond van
fotograaf Nike Martens. Martens schiet waarachtige portretten, waarbij
eerlijkheid en oprechtheid in de blik centraal staan. Voor Martens is er niks
mooiers dan het moment tijdens het fotograferen dat alles samenvalt
en de kracht en diepte van een persoon in het beeld naar voren komen.
De magie van dit ogenblik maakt haar nieuwsgierig naar elke nieuwe
ontmoeting.
In het Museumcafé en -lounge van Musea Zutphen hangen de zwartwitfoto’s van Nike Martens’ serie ‘Mensch’ De roeping van Joke
Zwanenburg. In deze expositie zien we het leven van de Zutphense Joke
Zwanenburg verbeeld in een mix van documentaire- en portretfotografie.
Martens: “Sinds mijn verhuizing naar Zutphen ontmoet ik opvallend
veel mensen die op geheel eigen wijze aan bewustwording werken. Die
toewijding aan een hoger doel fascineert me.” ‘Mensch’ De roeping van
Joke Zwanenburg is deel I van een vijfluik.

MUSEA ZUTPHEN, MUSEUMCAFÉ EN -LOUNGE / ’S GRAVENHOF 4
1 JULI T/M 31 AUGUSTUS
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag

11.00 - 17.00 uur

De tentoonstelling is gratis toegankelijk.

© Nike Martens
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TENTOONSTELLING
© Sterre Arentsen

DAT BOLWERCK
STERRE ARENTSEN – LUWTE
In haar fotografie legt Sterre Arentsen (1997) de details vast
van een onvatbare wereld. Dit levert beelden op die visueel
vervreemdend zijn, maar tegelijkertijd vertrouwd lijken. Haar
fotoserie ‘Luwte’ is een emotionele tocht door onze stad. Het
verleden, het heden en de toekomst: alles vloeit hier in elkaar.
Tijden worden getijden en geven Zutphen een karakter dat net zo
speels is als de IJssel.
De expositie valt samen met de expositie ‘Stil het tij’
(deelname Dat Bolwerck aan de IJsselbiënnale).

DAT BOLWERCK / ZAADMARKT 112
20 JUNI TOT 19 SEPTEMBER
Openingstijden:
Woensdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur
De tentoonstelling is gratis toegankelijk.
datbolwerck.nl

IJSSELBIËNNALE – TIJ, TIJD EN TIJDELIJKHEID
Fotozomer valt samen met de IJsselbiënnale. Van 18 juni t/m 19 september zie je 27 inspirerende
verhalen van beeldend kunstenaars over de impact van klimaatverandering op ons landschap
langs een fietsroute van ruim 120 kilometer langs de IJssel. ijsselbiennale.nl
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EXPOSITIES IN WINKELS EN HORECA

BINNENSTADEXPOSITIE
FOTOCLUB ZOOM-IN
De binnenstad van Zutphen is ook deze zomer weer het
podium voor de fotoclub Zoom-in Zutphen. Diverse fotografen
van Zoom-in exposeren hun werk in Zutphense winkels en
horecagelegenheden. In het Genietcafé is bovendien een
overzichtstentoonstelling te zien. Op pagina 18-19 vind je een
kaartje waarop alle locaties staan aangegeven. Zo kan je al
wandelend foto’s bekijken en tegelijkertijd de leukste plekken van
Zutphen ontdekken!

DIVERSE LOCATIES / ZIE PAGINA 14 EN 15
1 JULI – 1 SEPTEMBER
Openingstijden:
De meeste locaties zijn geopend tijdens reguliere winkel
openingstijden. Raadpleeg voor actuele openingstijden de website van desbetreffende locatie.
De exposities zijn gratis toegankelijk.
zoom-in.nl

© Ans Kolkman
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EXPOSITIES IN WINKELS EN HORECA

1

MARJA SANGERS – BIJL
Lijstenshop Vogel, Polsbroekpassage 42

EXPOSITIES IN WINKELS EN HORECA

7

YNEKE VOLLEMANS
Paaprika, Beukerstraat 66

Dit keer koos Marja Sangers-Bijl vogels en roofdieren als onderwerp. Wat ook goed past bij de naam van

Na het kopen van haar eerste systeemcamera groeide haar hobby uit tot een ware passie. Yneke Volle-

deze winkel.

mans fotografeert zowel binnen als buiten in de vrije natuur. Met een voorliefde voor stillevens en landschapsfotografie wordt ze aangetrokken door vormen en kleuren. Ze speelt graag met scherpte-diepte.

2

JANTINE DE WIJS
Appel & Ei, Laarstraat 23

8

DIENEKE BORGONJEN
Noten & Zo, Lange Hofstraat 34

Vroeger fotografeerde Jantine ‘alles wat los en vast zit’. Tegenwoordig creëert ze liever beelden dan dat ze
puur registreert. Ze begint met een idee en laat zich vervolgens verrassen door wat er ontstaat.

De afgelopen jaren volgde Dieneke Borgonjen verschillende workshops en masterclasses. Ze wil zich
graag verder ontwikkelen in de fotografie, op zoek naar een eigen handtekening. Ze houdt zich vooral
bezig met landschaps-, bos-, macro-, abstracte-, portretfotografie en seascapes..

3

RASHMIDEVA VELDHUIZEN
Steengoed, Laarstraat 28

Rashmideva Veldhuizen legt momenten in de natuur vast. Mensen die zelf geen tijd hebben om uren-

9

ARNOLD VAN ROOIJ
Jansen Horen & Zien, Sprongstraat 12

lang op een bepaalde locatie te staan om bijzondere interacties vast te leggen, kunnen via de foto’s van
Rashmideva zien hoe futen, ooievaars en ijsvogels met elkaar voor hun nest en nakomelingen zorgen.

Als allround fotograaf legt Arnold van Rooij vele onderwerpen vast. Met macro-, landschap- en astrofoto-

www.44a.nl

grafie zoekt hij naar de mooiste momenten in de natuur. Model- en portretfotografie in de studio zijn een
creatief proces waarbij hij zelf een beeld regisseert.

4

ANS KOLKMAN
Odin, Spittaalstraat 22 / Geluksvogels, Schupstoel 5
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IVO SNEEUW
VIJF makelaars, Nieuwstad 6

Ans Kolkman (1955) werd vijf jaar geleden lid van Zoom-in en doet voor de vierde keer mee met Fotozomer. Ze heeft een voorliefde voor landschapsfotografie, architectuur, sport (motorrace) maar bovenal

Urban exploring, ook wel urbex genoemd, is een aparte manier van fotograferen. Fotograaf Ivo Sneeuw

voor macrofotografie.

heeft er zijn hart aan verpand.

5

MARCEL MENGER
De Broodbode, Laarstraat 12
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OVERZICHTSTENTOONSTELLING
Genietcafé, Oude Bornhof 55

Marcel Menger is een fotograaf die altijd op zoek is naar ‘die andere kijk’ op het onderwerp. Hij fotografeert

Tijdens Fotozomer zijn ook dit jaar weer werken van Fotoclub Zoom-in te bewonderen in het Genietcafé.

onderwerpen van natuur tot abstract, steeds op zoek naar een eigen stempel die hij op het onderwerp

De fotografen van Zoom-in laten een divers aanbod aan foto’s zien. Van natuur, abstract en macro tot

kan drukken.

urbex en modelfotografie.

6

TON DRIESSEN
Pieter Keuzekamp, Korte Beukerstraat 19

Ton Driessen maakt zijn hele leven al graag foto’s en merkte de laatste jaren dat je met een spiegelreflexcamera in handmatige stand bijzondere foto’s kan maken. Hij geniet van gezamenlijke trips naar mooie
14

foto-objecten en richt zich vooral op landschappen.
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FOTOWEDSTRIJD

FOTOWEDSTRIJD

FOTOWEDSTRIJD ‘LOCKDOWN’
Lege winkelstraten, restaurants die maandenlang gesloten zijn, maar ook de impact op de zorg en de
ouderen in verpleeghuizen: iedereen heeft in Zutphen op zijn of haar manier te maken met een virus
dat de maatschappij ontwricht. In aanloop naar Fotozomer riep Stichting Zutphen Promotie de inwoners van Zutphen op om in één foto zijn of haar verhaal van de pandemie te vertellen. De winnende
foto’s van de fotowedstrijd ‘Lockdown’ zijn op groot formaat te bezichtigen in de Walburgiskerk.

1E PRIJS
QUINN OOSTERBAAN ‘JONGEREN ONGEZIEN’

2E PRIJS
ANNE BOERSMA ‘MANTELZORG OP AFSTAND
BIJ SUTFENE’

3E PRIJS
JOLANDA VAN VELZEN ‘DE ZATERDAGMARKT
TIJDENS DE LOCKDOWN’

Dit beeld vertelt het verhaal van creatieve oplossingen voor de 1,5 meter samenleving. Een
maatregel die, zeker in de zorg, in de praktijk vaak
lastig uitvoerbaar is.

Afstand houden en niet kunnen delen, onszelf
wegcijferen om er met z’n allen zo goed mogelijk
doorheen te komen. De tijd verstrijkt sneller dan
ons lief is. Hoe donker de wolken ook zijn, kijk
naar het licht aan de horizon.

EERVOLLE VERMELDING

EERVOLLE VERMELDING

ALEIDE HENDRIKSE ‘DE ANDERHALVEMETERSAMENLEVING’

MIEKE ZEEHANDELAAR –
‘IJSPRET OP DE GROTE GRACHT’

Hoog water en sneeuw aan de IJssel.
Op 1,5 meter afstand een rijtje toeschouwers.

Lockdown, coronavirus of pandemie,
deze pret ontneem “ie mie nie”.

De coronacrisis is voor iedereen een zware tijd, het leven ligt stil.
Voor jongeren is dit ook het geval. De maatregelen verstoren het
schoolleven en het sociale leven, waardoor hun mentale gezondheid keldert. Bij veel jongeren voeren stress, angst en depressie
de boventoon. Zij voelen zich niet gehoord en gezien door de
overheid.
Op de foto zien we Orla, een scholier van de Vrije School Zutphen.
Zij staat voor de jongere generatie. Het mondkapje kennen we
als kenmerkend voor de coronapandemie. Orla draagt het mondkapje over haar ogen, wat symbool staat voor haar generatie die
vergeten wordt.
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TIP: COMPLETE DAG UIT IN ZUTPHEN

LEUK VOOR EEN FAMILIEDAG OF MET JE COLLEGA’S!
10.30 - 11.30 uur
Ontvangst met een kop koffie of
thee en een stukje gebak in een van
de prachtige horecagelegenheden
in Zutphen.
11.30 - 13.00 uur
Stadswandeling met een stadsgids
door hofjes, smalle straatjes en
langs bijzondere gebouwen en historische locaties.

13.00 - 14.00 uur
Geniet na de stadswandeling van
een uitgebreide lunch.
15.00 - 16.15 uur
Sluit je dagje Zutphen af met een
rondvaart met de fluisterboot over
de stadsgrachten en rivier de Berkel. De fluisterbootschipper vertelt
op zijn eigen unieke wijze over de
geschiedenis van Zutphen.

PRIJZEN EN RESERVEREN
Dit arrangement Dagje Zutphen is te boeken vanaf 8 personen en
maken wij graag samen met jou compleet naar jouw eigen wensen.
Meer informatie vind je bij de VVV of op inzutphen.nl/dagjezutphen
inzutphen.nl

