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Ontdek Zutphen door de ogen van 23 fotografen 
Een Andere Kijk op Zutphen: van 1 juli t/m 22 september, binnenstad Zutphen 
 
In de historische binnenstad van Zutphen vindt van 1 juli tot en met 22 
september voor de tweede keer Foto-Expositie Zutphen plaats. Thema van deze 
editie is ‘Een Andere Kijk op Zutphen’. De deelnemende fotografen verbeelden 
ieder hun interpretatie van Zutphen. Uniek aan deze expositie is dat de werken 
te bezichtigen zijn in winkels en etalages van 25 Zutphense ondernemers.  
 
Foto-Expositie Zutphen werd in 2016 voor het eerst georganiseerd door 
kunstfotograaf Alexander Hettema: “In Zutphen zijn zoveel fotografietalenten. Die 
wilde ik graag een podium bieden met deze expositie. Door in winkels te exposeren, 
is de tentoonstelling laagdrempelig voor bezoekers. Dat vind ik enorm belangrijk.” 
Voor deze tweede editie heeft Hettema Fotoclub Zoom-In gevraagd als 
samenwerkingspartner. Stefan van Dooremolen van Zoom-In vertelt: “Wij vinden 
het fantastisch om dit project met Alexander te organiseren. Onze leden waren 
gelukkig ook enthousiast. We kijken uit naar de opening op 1 juli.”  
 
Zutphen fotografiestad 
Ook Zutphen Promotie is deze editie aangehaakt om de promotie van deze 
expositie voor haar rekening te nemen. Manager Mark Schuitemaker licht toe: 
“Vorig jaar zagen we een verrassend succesvolle eerste editie van Foto-Expositie 
Zutphen. Dit project heeft potentie en fotografie is steeds populairder onder een 
uiteenlopend publiek. We dragen dan ook graag een steentje bij om deze 
tentoonstelling te laten groeien.”  
In Zutphen is steeds meer te beleven op fotografiegebied. Zo ligt in de vernieuwde, 
net heropende Musea Zutphen de oudste foto van Nederland uit 1839. Een andere 
aanwinst voor de stad is de komst van de internationale tentoonstelling World 
Press Photo, die deze zomer opnieuw Zutphen aandoet.  
 
Praktische informatie:  
Datum expositie: 1 juli t/m 22 september 2017 
Locaties expositie: diverse locaties in de binnenstad van Zutphen. Folder is 
verkrijgbaar bij onder andere VVV Zutphen, Houtmarkt 75. 
Entree: gratis  
 
 
Noot voor de redactie:  
Pers is van harte welkom op de officiële opening op zaterdag 1 juli van 13:00 – 
14:00 uur. Aanmelden graag via Anke Asselman: anke@inzutphen.nl. 
 
 

Meer informatie over de tentoonstelling graag contact opnemen met: 
• Inhoudelijk: Alexander Hettema: 06-42963312. 
• Algemeen: Mark Schuitemaker (manager Zutphen Promotie): 

m.schuitemaker@zutphenpromotie.nl / 06-21570626. 
• Opvragen beeldmateriaal: Anke Asselman (Zutphen Promotie): 

anke@InZutphen.nl / 06-24703666. 
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Website Zutphen Promotie: www.inzutphen.nl  
Website Zoom-In Zutphen: https://www.zoom-in.nl 
Website Alexander Hettema: https://www.facebook.com/kunstfotograaf  


