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Rekell "'" J.azz
Reken maar van JaZZ, elke
vierde z<>ndag vag. de . ··
maand, he·eft op 22 juni on,der meer optreden& van gastsolist en trompettist Te1ls
Nobel en het kwintetvan de
Letse pianiste Marika Saripo.
Reken maar van Jazz begint
om 19,00 uur in cafe The u..
vingroom aan het Gasthuisplein 23. Entree is gratis.
GROTE KERK

Nieuwe wandeling
over oevers van Aa
ErUit organiseert een nieuwe natuurhistorische stadswandeling. Deze staat in het
teken van de Grote en Kleine Aa. Men start bij de Grote
Kerk op zaterdag 21 juni van
10.30 tot 12.30 uur en zondag
22 juni van 13.30 tot 15.30
uur. Deelname is 5 euro.
Aanmelden via: 06-24541139
ofwww.wijzijneruit.nl.

• Op het erf van schapenboerderij De Vreugdehoeve repeteren theatermakers voor De Lichtwachter, een tragische weilandopera over de laatste vuurtorenwachter van Schokland. Bezoekers kunnen hier een arrangement reserveren met schapentapas van eigen stal. foto Frans Paalman

Akoestival
ZomerStemmen
in Nooterhof

AmateUrfotografen krijgen
door Rense Slings

EEKHOUT

)ubileum Trias
jeugdhulp in park
Trias Jeugdhulp viert haar
tienjarig jubileum op vrijdag 21 juni. Het feest in Park
Eekhout start om u.oo uur
met de uitreiking van de
Trias Award door wethouder Filip van As, aan een
hulpverlener of pleegouder
die zich op een bijzondere
wijze heeft ingezet voor de
doelgroep van Trias.
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Akoestival ZomerStemmen vindt plaats op de een na
langste dag van het jaar in Doepark Nooterhof. Op vrijdag 20
juni staat hier muziek op het programma van Bertolf, Chayah,
A'irto, Fokko, Merel, Juliette en
Small Talk. Vertelcollectief Pluimage komt met verhalen en de gedichten zijn van Jelle de Boer.
Het zomerevenement begint om
1g.oo uur en duurt tot 23.00 uur.
Akoestival wordt georganiseerd
door studenten van Landstede.
De kaarten a negen euro zijn verkrijgbaar in het Theehuis van
Doepark Nooterhof en via:
www.buroruis.nl.
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ZWOLLE- De

organische lijnen en
het dieprode brosse steen in de
felle zon doen denken aan een
woestijnsculptuur uit het ruige
Nevada. OfZuid-Afrika misschien? Niemand vermoedt dat
deze foto is gemaakt in het Arnhemse Bartokpark bij het beeld
'Aardvarken'. ,Ik hou er wel van
als het nog wat te raden overlaat",
vindt de beginnend fotografe
Jeamy des Celles (36). Haar foto
vormt, samen met het werk van
vijftig andere cursisten van het
Centrum voor de Fotografie, de
expositie KIJK! in het Stedelijk
Museum Zwolle. Van beginners

tot ver gevorderden, Van kunst-,
documentaire-, portret- en natuurfotografie. De expositie geeft
een zeer gevarieerd beeld van de
Zwolse amateurfotografie.
Michiel Knaven, fotografiedocent
en oprichter van het centrum verwijst voor een thema·of onderliggende gedachte naar de titel van
de tentoonstelling. ,KIJK! is een
oproep om meer te doen met je
zintuigen", zegt hij, ,We zien
vaak minder dan we zouden kunnen zien." De alomtegenwoordigheid van foto's in een tijdperk
van internet, Facebook en Instagram heeft fotografie als medium
toegankelijker gemaakt, ziet ook
Knaven. ,Maar ik richt me juist

meer op de beeldende kant, minder op techniek. Vaak nodig ik
denkers uit om samen te filosoferen over en te leren kijken naar foto's. Daar ga je betere en meer persoonlijke foto's van maken."
Volgens gevorderd cursist Thijs
Verster (63) is die aanpak een belangrijke meerwaarde. ,Michiel is
naast fotograaf ook filosoof en musicus. Die combinatie maakt de
..... In het tijdperk van internet,
Facebook en lnstagram
is fotografie als medium
toegankelijker gemaakt
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Doepark Nooterhofzitten afgeladen vol. En op het gras wordt er
volop gegeten en gedronken. ,Gisteren waren we nog in het Amsterdamse Vondelpark, vandaag
staan we hier", zegt een woordvoerder van de Parkencampagne
Nederland Schoon.
Hij heeft de originele Holle Bolle
Gijs uit de Efteling meegenomen
en deelt picknickkleedjes uit van
honderd procent gerecycled materiaal, die je na gebruik in elkaar
kunt vouwen als vuilniszak. De
Nooterhof is steeds vaker een geliefde pleisterplek voor ouderen
en jongeren. Zeker vandaag met
de streekmarkt en de zon is het
een regelrechte hotspot. De geur
van geitenkaas en vers gebakken
brood hangt in de lucht. De standhouders laten hun publiek ruimhartig proeven. De 'ouwe geitenbrok' van Ratterman Geitenkaas

ductieproces houd ik geheim.
Waar ik hem zo lang laat rijpen?
Dat zeg ik ook niet. Nee, niet onder mijn kussen. De manier van
maken is belangrijker dan de manier van rijpen."
Ingeborg en Ton uit Zwolle wandelen gemoedelijk met een tas·vol
voedingsmiddelen de markt a£

' ' Waar ik hem zo lang
laat rijpen? Nee, niet
onder mijn kussen
jan, van Hatterman Geitenkaas

...... De standhouders komen
van plekken die
maximaal dertig kilometer
van Zwolle liggen

schien wel iets duurder maar lekkerder en puurder", vinden ze.
,We komen in het bijzonder voor
de beleving. Je kunt hier zo lekker
rustig in de tuin rond dolen."
Niels van Til uit Zwolle doet de
beste zaken met zijn ter plekke gebakken taartjes. ,De appels en
aardbeien zijn regionaal. Nee, de
koek niet, waar moet ik die vandaan halen?"
De standhouders komen van plekken die maximaal dertig kilometer van Zwolle liggen. ,Hoe dichterbij, hoe beter'', zegt Rudi
Eding van Slowfood, medeorganisator van het evenement. Hij
vindt dat de verkopers eerlijk
moeten zijn over de herkomst en
de bereidingswijze van hun product. ,Mensen willen dan best
iets meer betalen voor voedsel uit
eigen gebied. Een streekmarkt
mag nooit elitair worden."

stak geld in eigen zak
ZWOLLE - Ze werd op staande voet
ontslagen toen Blokker aan de
Diezerstraat in Zwolle in februari
ontdekte dat ze geld uit de kassa
had gestolen. Het verduisterde bedrag van 3.200 euro moest de medewerkster terugbetalen.
,Daar bovenop heeft Blokker me
ook nog een boete van 3.900 euro
gegeven", zei de 27-jarige S. van
R. uit Zwolle vrijdag bij de politierechter in Zwolle.
Ze bekende dat ze met retourbonnen van fictieve klanten een half
jaar lang geld in haar eigen zak
had gestoken. .
,Financieel zat ik toen echt aan
de grond. Ik heb naar de verkeer-

podium in Stedelijk Museum
cursus uniek. Het zorgt ervoor dat heb nu meer ruimte om te doen
je nadenkt over wat je fotograwat ik wil", zegt de fotograa£
feert en wat de foto zegt over
Toch maakt hij zich ernstige zorjou", vertelt de Cibap-docent. Hij
gen over de toekomst van kunstis verheugd over de plek waar hij
zinnig volwassenenonderwijs.
,Het is versnipperd geraakt, waarzijn foto mag exposeren, al had
het werk volgens hem 'eigenlijk
door er weinig kruisbestuiving
twee verdiepingen lager, bij de
meer kan plaatsvinden. De geprofs, moeten hangen', grapt hij.
meente werkt ook niet mee, eer,Ik hoop dat deze traditie in het
der tegen. Willen we een samenleStedelijk wordt voortgezet." Toen ving waarin we goed met elkaar
Michiel Knaven nog vanuit Kunomgaan, moet men niet alleen
denken aan commerciele belanstencentrum Muzerie opereerde,
gen, maar ook aandacht besteden
werd de expositie steevast in de
Broerenkerk gehouden. Anderhalf aan kun·st en cultuur."
jaar geleden zag hij het noodweer
naderen en begon voor zichzelf in KljK! is tot zondag 22 juni te zien.
het pand van huiswerkinstituut
~ www.centrumvoordefotografie.nl
Lettinga. ,Het is pittig, maar ik

de mogelijkheden gegrepen."
Waarom de winkel haar een boete had opgelegd kon de medewerkster niet vertellen.
De rechter noemde het ernstig
dat ze keer op keer de beslissing
maakte om geld te verduisteren.
Desondanks gaat hij er vanuit dat
de vrouw haar lesje nu wel heeft
geleerd. En stelde vast: ,Ik vind
dat u met de boete van Blokker
ook al behoorlijk gestraft bent."
Om die reden legde hij de vrouw,
die nog een blanco strafblad had,
een geheel voorwaardelijke werkstraf op van vijftig uur.
Hierin volgde hij de eis van de officier van justitie.

Roemenen stelen
brandstof uit
graafmachine
Zeven Roemeense mannen zijn zaterdagnacht aangehouden op verdenking van het stelen
van brandstof uit een graafmachine in de Zwolse wijk Stadshagen.
De politie kreeg rond middernacht een melding dat er mannen
op een terrein aan de Werkerlaan
liepen. Ze troffen twee auto's aan,
met een Roemeens en Frans kenteken.
De zeven inzittenden van beide
wagens werden aangehouden. In
een van de auto's werd een brandstofslang aangetroffen. De inzittenden, in de leeftijd van 29 tot 47
jaar, zijn aangehouden en ingesloten op het politiebureau.
ZWOLLE-

• jeamy des Celles en Thijs Verster in het Stedelijk. foto Frans Paalman

