
EXPOSITIE
ZILVEREN CAMERA

VAN 11 SEPTEMBER T/M 11 OKTOBER 2020 - STATENZAALCOMPLEX, DIEZERSTRAAT 80, 8011 JR ZWOLLE

HET LAATSTE BOLWERK, SYRIË, BAGHUZ, EDDY VAN WESSEL

MASTERCLASS JONGEREN EN DEMOCRATIE
In de monumentale oude Statenzaal kunnen leerlingen VO en MBO opti oneel deze 

masterclass volgen, die verzorgd wordt door de provincie Overijssel en gecombineerd 
kan worden met een bezoek aan de expositi e Zilveren Camera.



VERBEELDINGSKRACHT VOOR BASIS- EN 
VOORTGEZET ONDERWIJS EN MBO

VOOR LEERLINGEN & STUDENTEN & DOCENTEN

BEZOEK EXPOSITIE  EN MASTERCLASS JONGEREN EN DEMOCRATIE

EXPOSITIE ZILVEREN CAMERA 2019  
KOSTEN ENTREE:
€ 2,50 per leerling/student
€ 5,00 per docent/begeleider 
Duur: 1 lesuur  (15 leerlingen per groep per uur) - Let op digitale inschrijving verplicht

MASTERCLASS JONGEREN EN DEMOCRATIE 
(VO – MBO)

Wat is het verschil tussen gemeente en provincie? Hoe word je wethouder of Statenlid? Wat 
merken jongeren in hun dagelijks leven van de overheid? En hoe kunnen ze daar invloed 
op uitoefenen? Ter aanvulling op een bezoek aan de expositie Zilveren Camera worden 
leerlingen, studenten uitgelegd hoe de politiek en democratie in Nederland is vormgegeven 
en welke acties jongeren kunnen ondernemen om zelf hun stem te laten horen. 

KOSTEN MASTERCLASS:
€ 0,00 per leerling en docent: aangeboden door de provincie Overijssel.
Duur: 1 lesuur (15 leerlingen per groep per uur) - Let op digitale inschrijving verplicht

ATELIERS STORYTELLING IN FOTOGRAFIE, BEELD EN 
GELUID
Onder begeleiding van professionele fotografen Margreet Vloon, Corine Aalvanger, 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, die een selectie doet voor de Expositie De Stad 
Verbeeldt, die in 2021 in Zwolle wordt tentoongesteld.

KOSTEN:
4 lessen van 2 uur voor 15 leerlingen: € 75,00 per uur, incl. btw en excl. € 0,19 p/km en 
voorbereidingstijd 1 uur per les.

Stichting De Stad Verbeeldt, Fieke van ’t Riet, programmamanager, info@destadverbeeldt.nl, 
06 22218109.

Informatie en inschrijving ateliers: www.destadverbeeldt.nl of www.stadkamer.nl
Wij volgen de richtlijnen en het advies van het RIVM en nemen de nodige maatregelen. 


