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1. INLEIDING
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Tijdens het fotografie-evenement Belief, on the Move
was FOTODOK twee maanden lang een inspirerende
ontmoetingsplek voor artistieke verbeelding met stemmen van (inter)nationale documentaire makers.

Belief, on the Move bestond uit een tentoonstelling
binnen bij FOTODOK; een buitenpresentatie op het
Domplein en een randprogrammering met gesprekken,
educatie, screenings en andere (online) activiteiten. Het
geheel werd ontwikkeld in samenwerking met curator
en fotoredacteur Jenny Smets.

In Belief, on the Move was werk te zien van: Martin Parr
(UK), Henk Wildschut (NL), Nicoló Degiorgis (IT), Geert
Goiris (BE), Sara Galbiati, Peter Helles Eriksen en Tobias
Selnæs Markussen(DK), Samuel Otte (NL), Liz Hingley
(UK), de Hokjesman (NL) en Emile van Rouveroy (NL).

“Wat nog het meest opvalt: de traditionele ‘inheemse’

godsdiensten zijn nog niet weg uit een samenleving

Michiel Leen, 27 september 2016, De Standaard (BE)

die zo graag gelooft dat God dood is”
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Voor Belief, on the move waren drie documentaires geselecteerd over religies die in de geschiedenis van Nederland
geworteld zijn. De documentaire Rijssens stille oorlog van
Emile van Rouveroy (NL) vertelt het verhaal van het plaatsje
Rijssen, waar de overwegend streng christelijke bevolking
zich in toenemende mate bedreigd voelt door secularisatie
en een groeiende groep moslims. Ook van van Emile van
Rouveroy een documentaire over de Hilligje Kok-Bisschop
uit Staphorst: Houdt God van Vrouwen? Ook liet FOTODOK

Van de Belgische fotograaf Geert Goiris (BE) werd werk
uit de serie Prophet getoond. Deze beelden roepen een
apocalyptische wereld op. De foto’s kunnen gezien worden
als hypothetische foto’s: geen beelden van de werkelijkheid
zelf, maar voorstellingen van wat eventueel nog komen zal.
Het zijn suggestieve beelden die niet representeren maar
functioneren als allegorische voorstellingen.

Maar niet iedereen gelooft in een god. Phenomena
(Collectief uit Denemarken) liet, integer en zonder te
ridiculiseren, het geloof van mensen in buitenaards leven
zien. Deense fotografen Tobias Selnaes Markussen, Sara
Galbiati en Peter Helles Eriksen namen de bezoeker mee
in hun wereld.

Samuel Otte (NL) toonde in zijn werk een persoonlijke
strijd met geloof in zijn serie De Val, waarmee hij in 2016
afstudeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten. Samuel’s worsteling met het geloof, God en de
relatie met zijn vader bieden een scherpe en schrijnende blik in de veranderende verhouding tot het geloof in
Nederland.

Nicoló Degiorgis (IT) liet bij FOTODOK bestaand en nieuw
werk zien van zijn project Hidden Islam. Degiorgis kijkt naar
de manier waarop Moslims het geloof belijden in Italië.
Het land heeft ongeveer 1,35 miljoen Moslims maar niet
meer dan acht officiële moskeeën. Hierdoor is de moslimgemeenschap op zoek gegaan naar alternatieve, tijdelijke
bidplekken zoals garages, gymzalen, winkels en oude fabrieken. Dit project is international veelvuldig bekroond en
nu voor het eerst vertoond in Nederland bij FOTODOK.

Fotograaf Martin Parr (UK, Magnum) werkte vier jaar lang
aan een serie over de verschillende religieuze groepen in
de Black Countries, Engeland.

In de tentoonstelling zat nieuw werk van Henk Wildschut
(NL) uit het geïmproviseerde vluchtelingenkamp ‘de jungle’
in Calais. Dit kamp werd vlak na de tentoonstelling volledig geruimd. Al vele jaren documenteert Wildschut in
Calais het (over)leven en ziet hij dat mensen na het vinden
van een schuilplaats een kerk bouwen of oproepen tot gebed.

FOTODOK ook een goed inzicht in het publiek. Dit resulteerde in bijzondere gesprekken met persoonlijke verhalen
over geloof. Verderop vindt u meer resultaten over dit publieksonderzoek.
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2. BELIEF, ON THE MOVE
2.1 Tentoonstelling: binnen en buiten

Geloof is in beweging. Letterlijk, over de wereld, maar
ook bij individuen in de (persoonlijke) zoektocht naar
zingeving. De politieke situatie in de wereld veroorzaakt
een nieuwe geografische spreiding van verschillende
geloofsovertuigingen met hun bijbehorende principes,
dogma’s en strijd. FOTODOK liet werk zien van elf fotografen en filmmakers die in hun projecten deze veranderende wereld vastleggen. Door middel van de diversiteit
aan projecten over religie maar ook over geloven in iets
niet religieus, bijvoorbeeld aliens, kreeg het publiek een
andere kijk op dit onderwerp. Door verschillende instapmogelijkheden in de programmering trok FOTODOK een
breed publiek. We zagen kinderen, scholieren, studenten,
fotografieliefhebbers, ouderen, gelovigen, ongelovigen,
sceptici maar allemaal met de overeenkomst dat ze
nieuwsgierig waren naar wat geloof is en kan zijn.

Buiten
Voor de buitententoonstelling op het Domplein koos
FOTODOK voor de serie Under Gods van fotograaf en
antropoloog Liz Hingley (UK). Zij fotografeerde een straat in
Birmingham waar Pinkstergemeente, Sikhs, Rastafari’s ,
Hari Krishna’s tot Boeddhisten samenleven.

Dit werkt goed in de openbare ruimte omdat er herkenning
ontstaat met het veranderende straatbeeld in Nederland,
de diversiteit aan culturen en religies. Het project past
juist op het Domplein omdat het daar in de schaduw van
de grote Domkerk staat, met zijn rijke religieuze geschiedenis.

De buitenpresentatie, met ook een krachtige aankondiging van de binnententoonstelling Belief, on the Move, is
vormgegeven door ontwerpbureau HOAX. Op het plein
stond een grote zeshoek, met wanden van drieënhalve
meter, als publiekstrekker. De installatie werkte activerend en zette passanten op dit drukke punt in de stad
aan tot nadenken en onderlinge gesprekken. Daarnaast
functioneerde de presentatie ook als trekker naar de binnententoonstelling op loopafstand van het Domplein; de
Lange Nieuwstraat 7. Hierdoor trokken we via de buitententoonstelling ook betalende bezoekers naar FOTODOK.

Binnen
Op de Lange Nieuwstraat 7 vertoonden we het werk van
de tien andere (inter)nationale makers. De tentoonstelling was geopend van woensdag tot en met zondag van
12.00 – 17.00. Maar vaak kwamen er ook bezoekers, toevallige voorbijgangers op maandag en dinsdag die ook
welkom waren om de tentoonstelling te bekijken. Het bezoek aan Belief, on the Move begon beneden in FOTODOK’s
ontvangstruimte waar een fotoboekenwinkel is ingericht.
Hierin lagen werken van de makers uit de tentoonstelling
en boeken die gerelateerd waren aan de thematiek.

Bezoekers werden ontvangen door een gastheer of –
vrouw en kregen een tentoonstellingsboekje mee. Tevens werd hen een aantal vragen gesteld. Hierdoor krijgt
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“Geloof is aanwezig; verbindend, confronterend, collectief, individueel, bij hen, bij ons, bij jou, bij mij. Het beweegt zich
in het veld van menselijke denkwijzen en het draagt bij aan
relaties, samenlevingen en werelden. Of het geloof nou samenhangt met religie, innerlijke dromen of buitenaardse wezens, is
niet van belang. Iedereen is opzoek naar een bepaalde duiding

Data rondleidingen:
18 september Fotoweek / Open Atelier Route, 6 personen
27 september De Werkplaats uit Bilthoven, 19 personen
28 september AKV|St.Joost Breda, studenten Film,
......
17 personen
5 oktober
Film & Photographic Studies Leiden,
......
15 personen
5 oktober
Universiteit Utrecht, 20 personen
13 oktober
Museum Catherijneconvent, 14 personen
16 oktober
Grafisch Lyceum Utrecht, 16 personen
18 oktober
Eerstejaars studenten HKU, 2 x 20 personen
21 oktober
Christelijke studentenvereniging,
......
17 personen
23 oktober
Janskerk groep, 21 personen

Rondleidingen op diverse data
Bij alle evenementen die we op locatie organiseren hoort
tentoonstellingsbezoek met een rondleiding. Tijdens
Belief, on the Move zijn er veel rondleidingen gegeven voor
verschillende doelgroepen, op aanbod van FOTODOK maar
veelal ook op eigen initiatief. Naast fotografieliefhebbers
zijn ook actief thematisch geinteresseerden benaderd. We
hebben geloofsgemeenschappen bereikt en verbindingen
gelegd via de mail, brieven en ons netwerk. Tijdens de looptijd van onze tentoonstelling had het Museum Catharijneconvent de tentoonstelling Heilig Schrift. Aan de hand
hiervan hebben we een rondleiding verzorgd in Belief, on
the Move. Daarnaast waren er rondleidingen tijdens de
Fotoweek en de Open Atelier Route en veel andere groepen. In totaal kregen 176 bezoekers een rondleiding. Vanwege de grote vraag naar rondleidingen, heeft FOTODOK
extra vrijwilligers ingezet. Zij hebben affiniteit met educatie en het thema van deze tentoonstelling. Doordat de
vrijwilligers verschillende achtergronden hebben en specialisme konden we voor iedere rondleiding een vrijwilliger op maat inzetten.

Juul van Stokkum, 29 september 2016, Mister Motley

in het leven; een persoonlijke zoektocht naar zingeving.”

een aflevering zien van de Hokjesman over Katholieken.
Maker Michael Schaap (NL) laat zien hoe Nederland is opgedeeld in hokjes en hoe mensen tot deze hokjes worden
toegelaten of buitengesloten. In de tentoonstelling was de
aflevering te zien waarin de Hokjesman op zoek gaat naar
de ware Katholiek.
2.2 Opening en randprogrammering
De opening van Belief, on the Move vond plaats op vrijdagmiddag 9 september. Bezoekers werden ontvangen met
een glas prosecco in de tuin van FOTODOK en voor de
liefhebber waren er biechtplankjes te koop: plankjes met
lekkernijen van verschillende geloofsfeesten in ruil voor
het afleggen van de biecht.
De tentoonstelling werd officieel geopend door bestuursvoorzitter Henk Ovink en Bright O. Richards – acteur, schrijver en artistiek directeur van New Dutch Connections.
Richards: ‘Geen regels, een totale anarchie, alles viel weg
tijdens de oorlog, we konden alleen nog steunen op God’.
Bright Richards vluchtte in 1993 uit de burgeroorlog in
Liberia en vertelde tijdens de opening Belief, on the move
over de rol van geloof in relatie tot zijn ervaringen. Het
geloof in God en de goddelijkheid van de ander kan een
enorme bindingsfactor zijn tijdens oorlog. Vanuit Liberia,
een plek waar iedereen gelooft in God, naar Nederland,
een plek waar de kerk zo langzamerhand is leeggelopen.
Ook in deze situatie, als migrant, kan geloof houvast geven, functioneren als een manier om te dealen met de
vluchtige, individuele levensstijl met allerlei verplichtingen en verwachtingen. Na de inspirerende woorden van
Ovink en Richards konden de ongeveer 250 bezoekers de
tentoonstelling bekijken. Een aantal van de deelnemende
fotografen en kunstenaars was aanwezig en gaf rondleidingen en toelichting op hun werk, hetgeen bijzonder gewaardeerd werd door het aanwezige publiek.
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Janneke Aronson (NL) was de eerste fotograaf die de
Instagram overnam. Zij fotografeerde voor haar project
‘Am, Joodse families. Ze werpt een blik op het gegeven
dat Joods zijn, niet per definitie een religieuze uitspraak
is. Je kunt, net als Janneke zelf, Joods zijn en atheïst, dit
in tegenstelling tot Moslims of Christenen. Vervolgens
nam Loeke Koetsier (NL) de Instagram over. Zij studeerde
in 2016 af op kunstacademie AKV|St.Joost met haar project Toen mijn wereld groter werd. Opgegroeid in een klein,
streng christelijk dorp is haar wereld voor lange tijd klein
gebleven en beïnvloed door de kerk en haar christelijke
opvoeding. Gedreven door nieuwsgierigheid, positiviteit en
de wil om haar blik te verruimen heeft ze contact gelegd
met de wereld van de Islam.Tot slot nam Erik Hurst (SWE)
de Instagram over met foto’s van de heksenvervolging in
Noord-Zweden in 1674-1675. De kerk als instituut speelde
in die tijd een belangrijke rol in de vervolging. Hurst gaat
in zijn fotografie op zoek naar hedendaagse overblijfselen
van deze gebeurtenis.
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FOTODOK Boekenclub #7 op 6 oktober
met Nicoló Degiorgis

Deze uitverkochte editie van de Boekenclub op 6 oktober
vond plaats in Het Utrechts Archief en stond in het teken
van de tentoonstelling Belief, on the Move. De Boekenclub
is voor iedereen die geïnteresseerd is in fotografie(boeken)
en storytelling. Er vinden vier talkshows per jaar plaats.
Doel van de Boekenclub is het creëren van aandacht bij
een breed publiek voor documentairefotografie en de
maatschappelijke verhalen die daarmee belicht worden in
de vorm van het fotoboek. Iets waar we in Nederland een
grote traditie in hebben en trots op mogen zijn. Tegelijkertijd is de Boekenclub voor FOTODOK een goede manier
om een (groeiende) club van trouwe volgers te creëren
en hen ambassadeur te maken voor (de activiteiten van)
FOTODOK. Fotograaf en fotoboekenliefhebber Rob Hornstra ging tijdens de 7e editie van de Boekenclub in gesprek
met makers van fotoboeken: fotografen, vormgevers en
uitgevers werden aan de tand gevoeld over hun laatste
projecten.

Nicoló Degiorgis sprak over zijn boek Hidden Islam en
over zijn rol als uitgever (Rorhof Publications). Ook waren
XiouXiou Xu, Rinske Former en Florian van Roekel te gast.

Cleo Wächter, winnares van het Stipendium Dialoog
(samenwerking tussen FOTODOK en Stichting Dialoog),
presenteerde tijdens deze Boekenclub haar publicatie
Autostop. Tegelijkertijd verscheen er een publicatie in Vrij
Nederland en een tentoonstelling in Stroom, Den Haag.

Dag van de Fotografie 23 oktober
FOTODOK organiseerde op zondag 23 oktober de vierde
editie van de Dag van de Fotografie. Deze Dag van de
Fotografie stond in het teken van Belief, on the Move. Op
deze dag komen fotografen en andere professionals op het
gebied van fotografie bijeen om hun kennis, ervaringen en
interesses te delen met het publiek. Te gast waren fotograaf Henk Wildschut die geïnterviewd werd door Sterre
Sprengers (De Correspondent) over zijn project in Calais.
Daarnaast waren fotograaf Peter de Krom en coach Eva
Kaldenbach (De Verhalenmakerij) te gast. Eva ging met
het publiek op zoek naar de rode draad in hun werk en
analyseerde het werk van henzelf en anderen. Ook was er
een rondleiding door de tentoonstelling.

Instagram Takeover – diverse data –
Met een Instagram Takeover hebben we binnen deze
tentoonstelling jonge (inter)nationale makers een podium
kunnen bieden. Voorafgaand en binnen de looptijd van
Belief, on the Move hebben we drie verschillende makers
een week lang de ruimte gegeven om hun project te delen met
het publiek van FOTODOK via Instagram. Alle projecten
waren gelinkt aan het thema ‘geloof’ en werden geselecteerd door het team van FOTODOK. Iedere dag werd
een beeld met korte toelichting geplaatst wat ervoor
gezorgd heeft dat we 223 extra likes kregen in reactie op de
Takeover, dit zijn voornamelijk internationale volgers die
voor de eerste keer in aanraking kwamen met FOTODOK.
We vonden het belangrijk om de diversiteit aan projecten
die in de tentoonstelling te zien waren ook terug te laten
komen in de projecten op Instagram.
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2.3 Educatie
Educatie in de tentoonstelling
Voor de jongere bezoekers in de tentoonstelling ontwikkelden we een aantal eenvoudige opdrachten gebaseerd
op Visual Thinking Strategies en Artful Thinking Routines.
Beide technieken zijn gebaseerd op het vertrouwen op je
eigen waarneming om zo inzichten over kunst én andere
zaken te ontwikkelen; want niemand anders kan je vertellen wat je ziet. VTS gaat om open en zonder oordeel kijken naar kunstwerken, luisteren naar en voortbouwen op
elkaar. Artful Thinking Routines, ook wel Visible Thinking
genoemd, is een interessante methode om het leren en
kritische denkvermogen van leerlingen te versterken.
De methode richt zich op het ervaren en waarderen van
kunst, in plaats van het maken van kunst. Daarbij heeft
het twee grote doelstellingen: rijke verbindingen maken
tussen kunst en onderwerpen uit het dagelijks leven/
onderwijscurriculum, én kunst inzetten als kracht voor de
ontwikkeling van verschillende denkstrategieën van leerlingen.

FOTODOK SUHVHQWHHUW%HOLHIRQWKH0RYH9HUVODJǩ9 september t/m 23 oktober 2016

Samenwerkingen met het onderwijs
Gedurende de tentoonstelling Belief, on the Move is klas
4 Havo met 18 leerlingen van Werkplaats Kees Boeke
uit Bilthoven twee keer op bezoek geweest bij FOTODOK.
Tijdens het eerste bezoek maakten ze kennis met FOTODOK als organisatie, alle teamleden, de plek en de tentoonstelling. Wat is FOTODOK? Wat is FOTODOK’s visie?
Wat doen de verschillende teamleden? Hoe ontstaat een
tentoonstelling? In korte speeddates interviewden de
leerlingen in groepjes alle medewerkers en vormden zich
een beeld van FOTODOK als plek, als organisatie en de
functies die bij een culture instelling aanwezig zijn.
Bij het tweede bezoek kregen de leerlingen een uitgebreide rondleiding door de tentoonstelling Belief, on the Move
en gingen aan de slag met peer-to-peer educatie. In kleine
groepjes onderzochten en analyseerden ze verschillende series op inhoud, de relatie met het thema geloof en
presentatiewijze. In korte presentaties completeerden ze
zo hun beeldvorming en kennis van de tentoonstelling.
De opgedane inzichten worden momenteel verwerkt op
school in een lessenserie gegeven door FOTODOK. Hierbij
maken de leerlingen hun eigen fotodocumentaire welke
zij in de school exposeren en die met een feestelijke opening wordt gevierd vlak voor kerst.
Ook onze vaste samenwerkingspartners Grafisch Lyceum
Utrecht (Mbo) en X11 Media en Vormgeving (Vmbo)
gingen aan de slag met de tentoonstelling. De tweedejaars
van het Grafisch Lyceum Utrecht brachten een inspiratiebezoek, waarbij een korte inleiding en nabespreking van
de tentoonstelling plaatsvond.
Voor X11 werd de thematiek van de tentoonstelling en een
aantal series uit de tentoonstelling ingezet om de periode
over Christendom & Islam van het vak Mens & Maatschappij af te sluiten. Hierbij gebruiken we beeldanalyse
vaardigheden en discussievaardigheden om aannames en
vooroordelen over geloof bespreekbaar te maken. De les
werd samen met de docent Mens & Maatschappij ontwikkeld.
Voor meer informatie zie bijlage 2.
Gastlessen Universiteit Leiden en AKV|ST.Joost Breda
Op 28 september en 5 oktober kwamen studenten van
Universiteit Leiden en AKV|ST.Joost Breda langs voor een
gastles bij FOTODOK. Het kantoor van FOTODOK werd beschikbaar gesteld als klaslokaal. Zij spraken met Lisanne
van Happen van FOTODOK over de totstandkoming van de
tentoonstelling Belief, on the Move. Studenten hadden de
mogelijkheid om vragen te stellen over de ontwikkeling,
presentatie, publieksbereik en impact van de tentoonstelling en randprogrammering.
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Enkele reacties van respondenten uit het publieksonderzoek:

“Laat zien hoe religie/geloof op

als negatief benaderd wordt”

“Positieve kijk op dat wat vaak

onverwachte plekken een rol speelt”

“Zet aan tot gesprek”

“Moedig om een moeilijk en in Nederland
(althans in sommige hogere kringen) niet
zo populair thema via fotografen/beeldend
te tonen”

kunstenaars/filmmakers in FOTODOK

“Zorgt voor kennismaking met aantal
facetten van geloof/godsdienst/religie
via diverse aanpak van fotografen”
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Publieksonderzoek aan de hand van vragenlijst
In het kader van FOTODOK’s tentoonstelling Belief,
on the Move is er een vragenlijst gemaakt door Puck
Barendrecht (stagiaire van FOTODOK). Daarmee hebben
we onze doelen kunnen toetsen. De vragenlijst bestond
uit vragen die gingen over de achtergrond van de bezoekers, de reden voor het bezoeken van de tentoonstelling,
de bekendheid met FOTODOK en de waardering van de
tentoonstelling. Op basis van deze vragenlijst was men
met name te spreken over de presentatie en selectie van
verschillende projecten in de tentoonstelling. Men vond
de tentoonstelling divers en hiermee lijkt het thema goed
en volgens sommige bezoekers verrassend tot uitdrukking te komen. Deze diversiteit benoemen bezoekers
in verschillende onderdelen: nationaal/internationaal,
fotografie in combinatie met multimedia, diverse religies,
etc. Het gekozen thema wordt door respondenten bestempeld als: ‘moedig’, ‘positief benaderd’ en ‘maatschappelijk relevant’. Uit sommige reacties blijkt dat het
thema mensen ook ‘aanzet tot een gesprek’ of nieuwe
kennis en inzichten bijbrengt: ‘nu weten wat ik niet wist’.
De presentatie op zich kreeg ook een aantal positieve reacties zoals: ‘mooi geëxposeerd’, ‘mooie presentatie’ en
‘fijne lengte van de exposities’. Meer over dit onderzoek
is te vinden in bijlage 3.

FOTODOK’s Instagram biedt een platform voor jonge makers door de Instagram Takeover en via Twitter haken we
aan bij discussies omtrent het onderwerp. Met regelmaat
sturen we een nieuwsbrief naar onze achterban om ze
op de hoogte te houden. We zien als reactie daarop vaak
een directe groei van kaartverkoop en bezoekers. Ook
werden specifieke doelgroepen direct benaderd. Scholen werden ingelicht om diverse programma’s onder de
aandacht van studenten te brengen. Alle geloofshuizen
en geloofsgerelateerde plekken in Utrecht zijn uitgenodigd voor de opening en hebben een aanbod gekregen
voor een gratis rondleiding. De doelgroepen werden
per uiting gespecificeerd voor de tentoonstelling en de
verschillende activiteiten.

Online
FOTODOK maakt gericht gebruik van haar website,
Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin. Op de website is informatie te vinden over de tentoonstelling en de
randprogrammering. Facebook haakt aan bij de urgentie
van het onderwerp door bijvoorbeeld artikelen te delen
over het thema ‘geloof’. Onze Facebook aanhang groeit
gestaag waardoor dit vaker ingezet wordt als middel om
ons publiek te bereiken.

3. COMMUNICATIE EN PUBLIEKSBEREIK

Communicatiedoelstelling
Mensen bewust maken welke rol ‘geloof’ in onze huidige
samenleving speelt; persoonlijk en in een grotere maatschappelijke context. Publiek door middel van dit onderwerp, verder laten kijken dan het hun bekende en hiermee
laten nadenken over urgente en hedendaagse geloofsissues aan de hand van visuele verbeelding en persoonlijke
stemmen.

Inzet van communicatiemiddelen
In de zes weken dat Belief, on the Move liep, heeft FOTODOK
deze groepen geintegreerd bereikt door zowel een
binnen- als een buitententoonstelling te bieden, educatie, publieksprogramma, social media, persbereik en de
samenwerkingen die FOTODOK aanging met andere organisaties, fotografen en andere kunstenaars en fotografie
betrokkenen. FOTODOK maakte voor de communicatie
enerzijds gebruik van haar vaste kanalen: nieuwsbrieven,
social media, uitnodigingen, flyers, posters, advertenties
en free publicity. Op deze manier is er vanuit programmering en publiciteit een meerwaarde gecreërd waarmee
Believe, on the Move de beoogde impact heeft gekregen.

Print
Bij Belief, on the Move heeft FOTODOK gebruik gemaakt
van traditionele middelen zoals affiches, flyers, posters en
advertenties in speciale printmedia. Deze flyers werden
gericht verspreid en bij bijvoorbeeld de bezoekers van de
film ‘Knielen op een bed violen’ die tijdens het Nederlands
Film Festival te zien was in het Louis Hartloper Complex in
Utrecht met kortingsactie aangeboden.

Het fotografie-evenement werd begeleid door een tentoonstellings- en programmaboekje met informatie over de
projecten en de randprogrammering. Door dit boekje ging
de aandacht in de tentoonstelling vooral uit van de kracht
van het beeld. Voor aanvullende informatie en verdieping
kon je informatie vinden in het boekje. Daarnaast fungeerde het boekje ook als reclame voor het randprogramma.
(zie bijlage 4 voor tentoonstellingsboekje)

Samenwerkingspartners en media
FOTODOK maakte gebruik van promotie- en communicatieactiviteiten van de partners met wie zij samenwerkte
gedurende Belief, on the Move. Dit waren o.a. AKV|St.Joost,
Universiteit Leiden, KABK Den Haag, HKU, Het Utrechts
Archief, de fotografen uit de tentoonstelling en Instagram
Takeover, Museum Catherijne Convent, Centraal Museum,
RTV Utrecht en DeStadUtrecht. Hierdoor werden nieuwe
mensen bereikt waardoor het publiek verbreed werd.

Ook werden er diverse artikelen gepubliceerd over
Belief, on the Move en FOTODOK in kranten en tijdschriften,
zowel lokaal, nationaal als internationaal: Vrij Nederland,
De Volkskrant, Trouw, Martinus Magazine, De Standaard
(BE), Mister Motley, Shutr, EO, Lazarus Magazine en het
Reformatorisch Dagblad. De hoeveelheid media die aandacht heeft besteed aan deze tentoonstelling is groot en
divers. Het bereik wordt hierdoor vergroot en mensen weten FOTODOK (ook in de toekomst) sneller te vinden. Zie
persartikelen in de bijlage 1.
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Doelgroepen & bijbehorende activiteit op maat
Stakeholders
- Binnen- en buiten tentoonstelling
- Opening
(Inter)nationale fotografieprofessionals
- Binnen- en buiten tentoonstelling
- Boekenclub
- Opening
Een cultureel en maatschappelijk geëngageerd publiek
- Binnen- en buiten tentoonstelling
- Boekenclub
- Dag van de Fotografie
Studenten en scholieren van verschillende scholen,
universiteiten en academies
- Educatief programma
- gastlessen
- Instagram Takeover
- rondleidingen
Museumbezoekers en dagjesmensen
- Binnen- en buiten tentoonstelling
- rondleidingen
- Dag van de Fotografie
Bezoekersaantallen
FOTODOK ziet een stijgende lijn in haar bezoekersaantallen. Het totaal (binnen en buiten) schat zij op 27.100. Het
aantal bezoekers buiten blijft een schatting en is afgezet
tegen de centrale ligging van het Domplein, de tentoonstellingsduur van zes weken en de duizenden bezoekers
van de Culturele Zondagen en de Atelier Route. Binnen
heeft FOTODOK 2.100 mensen ontvangen.
Tentoonstelling binnen: 2.100
Tentoonstelling buiten: 25.000 (schatting)
Betalende bezoekers: 811
Gratis bezoekers: 35
Bezoekers opening en afsluiting: 350
Deelnemers FOTODOK Boekenclub: 100
Deelnemers diverse rondleidingen: 202
Deelnemers educatie: 550 studenten en scholieren
Dag van de Fotografie: 40
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MEDIABEREIK
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DE NIEUWE KOERS, 2 NOVEMBER 2016
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LAZARUS MAGAZINE, 31 OKTOBER 2016
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FOTOEXPOSITIE.NL, 10 OKTOBER 2016
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TROUW, 3 OKTOBER 2016
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LENSCULTURE, OKTOBER 2016
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MARTINUS MAGAZINE, OKTOBER 2016
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MISTER MOTLEY, 29 SEPTEMBER 2016
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TROUW, 27 SEPTEMBER 2016 (1)
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TROUW, 27 SEPTEMBER 2016 (2)
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God is (niet) dood
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De fototentoonstelling ‘Believe on the
move’ verkent de vragen die rijzen
Henk Wildschut, Calais juli 2016.
wanneer nieuwe religies in onze
contreien opduiken. Ze toont ook aan
dat de Lage Landen – tot hun eigen
verbazing – nog lang niet klaar zijn met
hun eigen religieuze erfenis.
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De fototentoonstelling ‘Believe on the
move’ verkent de vragen die rijzen
wanneer nieuwe religies in onze
contreien opduiken. Ze toont ook aan
dat de Lage Landen – tot hun eigen
verbazing – nog lang niet klaar zijn met
hun eigen religieuze erfenis.

et wanneer de renovaties van het ene huis in de straat
achter de rug zijn, wordt het andere huis afgebroken en
er een nieuw voor in de plaats gezet. Net wanneer je denkt
dat de stilte in je leven is teruggekeerd, hoor je de radio van
de bouwvakkers. Voorzichtig vraag je of het wat zachter kan,
maar dan is het antwoord dat ze recht hebben om lawaai te
maken. Net wanneer je gewend bent aan die ene radio, gaat
er een tweede radio aan die is afgestemd op een andere zender. Je vraagt voorzichtig of die bouwvakkers tenminste naar
dezelfde zender kunnen luisteren, maar hun antwoord is dat
ze ieder voor zich het recht hebben om te luisteren naar wat
ze willen. Je brengt hen een krat bier om er stilte voor in de
plaats te krijgen, maar hun dronkenschap maakt hen uitbundig en nog lawaaieriger. Je probeert het te zien als een oefening. Leren luisteren naar de stilte onder het lawaai. Net wanneer de bouwvakkers naar huis zijn gegaan, begint de buurman zich uit te leven op zijn grasmachine. En is de ene klaar
dan begint de andere buurman. Stilte bestaat niet. Nog meer
oefenen.
MICHIEL LEEN
Net wanneer de rioleringswerken achter de rug zijn, wordt
de straat opnieuw opengebroken omdat de elektriciteitsleidingen ondergronds moeten. Net als de economie opwaarts gaat,
breekt een crisis uit. Net als de wind is gaan liggen, breekt
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eigen angsten onder ogen komen en je eigen verlangens. Maar
de beloning is groot. Je komt terecht in het eeuwige heden. Je
wilt nergens anders meer zijn dan HIER.

Oscar Van den Boogaard is schrijver en artistiek directeur van het
Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Gent. Zijn column verschijnt
tweewekelijks op dinsdag.
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© Henk Wildschut

geen nestbevuiler zijn’, zegt ze in een geanimeerde discussie met Otte, documentairemaker Van Rouveroy en zuster Marie, ‘maar
waarom moet er in onze geloofsgemeenschap steeds een man boven de vrouwen
staan? Ik sta in de wereld, maar ik mag er
geen deel van uitmaken. Interactie met die
wereld betekent natuurlijk keuzes maken,
maar dat brengt onrust met zich mee. Ach,
die mensen hebben twee gezichten. En het
is zo veilig binnen die kerk. Ik voel het wel:
sinds ik aan de documentaire heb meegewerkt, word ik er niet meer bij betrokken.’
Stof voor een pittige discussie, maar ze
komen er niet zo één-twee-drie uit. Daar
helpt geen stralende kloosterzuster in het
gezelschap aan.

‘Belief on the move’, nog tot 23/10
in Fotodok, Utrecht.
http://fotodok.org

© Nicolo Degiorgis

Samuel Otte, Ds Bijl en zus.

DE STANDAARD, 27 SEPTEMBER 2016 (2)

Henk Wildschut, Calais juli 2016.

Wat nog het meest opvalt:
de traditionele ‘inheemse’
godsdiensten zijn nog niet
weg uit een samenleving
die zo graag gelooft dat
God dood is
© Samuel Otte

Nestbevuiler

en ik, van de jonge Nederlander Samuel
Otte. In een reeks verstilde, rigoureuze
beelden documenteert Otte zijn verwijdering van de gereformeerde traditie waarvan
zijn familie al generaties lang een spil
vormt. Het brengt hem in conflict met zijn
stervende vader, met alle schuldgevoelens
van dien. Otten kent maar al te goed de allegorische tekening met de wegen van goed
en kwaad die vele gereformeerde gezinnen
aan de muur hebben hangen. Het doet je
iets, wanneer je de verlegen jongeman
hoort zeggen dat hij de weg die leidt naar
de hel heeft gekozen, louter omdat hij van
zijn geloof is afgestapt. In zijn eigen gemeenschap hoeft hij met dit werk niet aan
te komen.
Ook Hilligje Kok-Bisschop, de protagoniste uit de bekroonde documentaire
Houdt god van vrouwen? (Emile van Rouveroy) weet wat je te beurt valt wanneer je
het deksel licht. Kok, inwoonster van het
streng gereformeerde bolwerk Staphorst in
Zeeland, wil een grotere rol voor vrouwen
in de kerk en in de partij SGP. Haar strijd
voor meer vrouwenrechten wordt onomwonden afgedaan als ketterij, verwijten van
nestbevuiling zijn niet van de lucht. ‘Ik wil

Nicolo Degiorgis, Hidden Islam, 2014.
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REFORMATORISCHE DAGBLAD, 10 SEPTEMBER 2016

45 / 94

FOTODOK SUHVHQWHHUW%HOLHIRQWKH0RYH9HUVODJǩ9 september t/m 23 oktober 2016

DE STAD UTRECHT, 9 SEPTEMBER 2016

46 / 94

FOTODOK SUHVHQWHHUW%HOLHIRQWKH0RYH9HUVODJǩ9 september t/m 23 oktober 2016

EO, 25 AUGUSTUS 2016 (1)

47 / 94

FOTODOK SUHVHQWHHUW%HOLHIRQWKH0RYH9HUVODJǩ9 september t/m 23 oktober 2016

EO, 25 AUGUSTUS 2016 (2)

48 / 94

FOTODOK SUHVHQWHHUW%HOLHIRQWKH0RYH9HUVODJǩ9 september t/m 23 oktober 2016
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EDUCATIE: PROGRAMMABOEKJE (2)

Bekijk de foto goed.

Kijk goed rond en kies 1 foto uit die je opvalt of
Kijk
aanspreekt.
goed rond en kies 1 foto uit die je opvalt of aanspreekt.
Bekijk de foto goed.

over wat je in de foto kunt zien.

over wat je in de foto kunt zien.

— Verzin een titel voor de foto. Zorg dat de titel
— Verzin
iets zegt
een titel voor de foto. Zorg dat de titel iets zegt

— Wat zie je, waardoor je dat denkt?

eentje een foto maakt.

— Wat gebeurt er in de f

— Wat zie je, waardoor je

die gedoopt gaat worden en een ondersteuner in het water.
ersteuner inpersoon
het water.

zwarteGedurende
gemeente in ‘Cannon Street Baptists’ (doopsgezinden). Gedurende
doopsgezinden).

tekening, als je hem achterlaat geven we hemtekening,
een mooials
plekje
je hem achterlaat geven we hem een mooi plekje

dede
dienst
wordtdehet doopbad vrijgemaakt en stappen zowel de pastoor, de
tappen zowel
pastoor,

Of: wat herken je meteen?

— Wat kun je nog meer over de foto vertellen?
— Wat kun je nog meer o

Je mag ook een andere foto kiezen als je dat leuker
Je magvindt.
ook een andere foto kiezen als je dat leuker vindt.

— Verzin nu een grappige titel voor de foto. — Verzin nu een grappige titel voor de foto.

— Waar kun je dat aan zien/horen?

verschillende geloven?

onder aan deze pagina!

Nieuwsgierig waar deze foto over gaat? Je vindt
het bijschrift
Nieuwsgierig
waar deze fo

onder aan deze pagina!

naar jouw
Gebruik je fantasie! Wij zijn heel nieuwsgierigGebruik
je fantasie! Wij zijn heel nieuwsgierig naar jouw

naar huis!

aan de muur. Maar je mag hem natuurlijk ookaan
zelf de
meenemen
muur. Maar je mag hem natuurlijk ook zelf meenemen
naar huis!

twee
jaarlijkse dopen zijn een belangrijke gebeurtenis voor de voornamelijk
ebeurtenis De
voor
de voornamelijk

willen vragen?

verschillende geloven?

kiezen als je dat leuker vindt.

Weet jij hoe een buitenaards wezen eruit ziet?Weet
Of een
jij hoe
UFO?
een buitenaards wezen eruit ziet? Of een UFO?

Bonus: Beneden bij de balie zijn tekenvellen en
Bonus:
potloden.
Beneden bij de balie zijn tekenvellen en potloden.

kiezen als je dat leuker vindt.

in de foto kunt zien. Je mag hier ook een nieuwe
in de
foto
foto kunt zien. Je mag hier ook een nieuwe foto

— Nog eentje! Verzin een titel die iets zegt over
— Nog
wat jeeentje!
niet Verzin een titel die iets zegt over wat je niet

—film?
— Welke rol speelt het geluid in deze film? — Welke rol speelt het geluid in deze
Zie je op de foto’s nog andere dingen die —
je herkent
Zie je op
vande foto’s nog andere dingen die je herkent van

willen vragen?

Of: wat
je meteen?
Wat was er te zien? Wat zou je de mensen opWat
die foto
was er te zien? Wat zou je de mensen
opherken
die foto

— Hoe
— Welke foto herinner je je het beste? Hoe komt
— Welke
Waarkomt
kundat?
je dat aan zien/horen?
dat? foto herinner je je het beste?

Markussen. Zij deden in Amerika onderzoek: ze
Markussen.
interviewden
Zij deden in Amerika onderzoek: ze interviewden
— Noem drie dingen waaraan jij de verschillende
— Noem
— Weet jij welk geloof hier wordt uitgeoefend?
religies
drie dingen waaraan jij de—
verschillende
Weet jij welk
religies
geloof hier wordt uitgeoefend?
mensen die geloven in buitenaards leven zoalsmensen
UFO’s.die geloven in buitenaards leven zoals UFO’s.
— Wat gebeurt er in de foto?
kan herkennen in deze film.
kan herkennen in deze film.

eentje
eenand
fotoTobias
maakt.
fotografen: Sara Galbiati, Peter Helles Eriksenfotografen:
and TobiasSara Galbiati, Peter Helles
Eriksen

Opdoor
de achtergrond
staan 4 vrouwen
religies. De film duurt 3 minuten en 49 seconden.
religies. De film duurt 3 minuten en 49
beschikking
seconden. nog steeds je geloof kan uitoefenen.
beschikking nog steeds je geloof kande
uitoefenen.
zaal met het werk Phenomena. Het is gemaakt
de zaal door
met het
3 werk Phenomena. water
Het isstaan.
gemaakt
3
waterwaarvan
staan. Op de achter

het Domplein!
ZoekBekijk
de foto waar 3 mannen inhet
eenDomplein!
bak met Zoek de foto
trappenhuis. In deze film zie je een zevental verschillende
trappenhuis. In deze film zie je een zevental
In deze verschillende
video laat Henk zien dat je met heel weinig
In dezetotvideo
je laat Henk zien dat je met
geloven
heel weinig
in iets anders,
tot je bijvoorbeeld buitenaards
geloven
leven.inBekijk
iets anders, bijvoorbeeld buitenaards
leven.

Bekijk het
van Liz Hingley. Je vindt het werk
buiten
op van Liz Hin
Bekijk de film van Martin Parr. Deze vind jeBekijk
in het de film van Martin Parr. Deze
Zoek
vindhet
je werk
in hetvan Henk Wildschut. Bekijk Zoek
de video.
het werk van Henk Wildschut.
Naast
Bekijk
geloven
de video.
in God, Allah of in Boeddha kun
Naast
je ook
geloven in God, Allah of in Boeddha
kunwerk
je ook
Bekijk
het werk
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FOTODOK PRESENTEERT

KIJK ANDERS! ZIE MEER.
Als je naar een foto kijkt, vormt er in je
gedachten vaak meteen een verhaal. Met deze
vragen en opdrachten willen wij die gedachten
iets verder prikkelen dan je eerste indruk.

OKTOBER
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CANNON STREET BAPTIST’S BAPTISM
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en?

SIKH YOGA

Mannen voeren

de vloer van de

zijn zeer popula

het bijschrift
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Bekijk het werk van Liz Hingley. Je vindt het werk buiten op

een persoon op de foto uit. Stel je nu voor dat jij die persoon

een tulband op de grond liggen. Bekijk de foto goed. Kies

We blijven nog even bij Liz. Zoek de foto waar mannen met

EDUCATIE: PROGRAMMABOEKJE (4)

het Domplein! Zoek de foto waar 3 mannen in een bak met

zijn zeer populair in de Gurdwaras van Birmingham.

de vloer van de Gurdwara (Sikh gebedshuis). De yogalessen met Sikh docent

SIKH YOGA

Mannen voeren ademhalingsoefeningen uit tijdens hun wekelijkse yoga les op
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EDUCATIE: PROGRAMMABOEKJE (3)

Bekijk

— Waar denk je aan?

bent. Denk of fantaseer er op los:

— Wie ben je?

— Wat zou je allemaal weten als jij deze persoon was?

onder aan deze pagina!

Nieuwsgierig waar deze foto over gaat? Je vindt het bijschrift

— Waarom lig je daar? En met wie?

water staan. Op de achtergrond staan 4 vrouwen waarvan

— Wat gebeurt er in de foto?

— Wat zie je, waardoor je dat denkt?

— Wat kun je nog meer over de foto vertellen?

Nieuwsgierig waar deze foto over gaat? Je vindt het bijschrift

CANNON STREET BAPTIST’S BAPTISM

De twee jaarlijkse dopen zijn een belangrijke gebeurtenis voor de voornamelijk

zwarte gemeente in ‘Cannon Street Baptists’ (doopsgezinden). Gedurende

de dienst wordt het doopbad vrijgemaakt en stappen zowel de pastoor, de

persoon die gedoopt gaat worden en een ondersteuner in het water.

onder aan deze pagina!

— Wat voel je?

— Wat vind je ervan om gefotografeerd te worden?

eentje een foto maakt.

wden

ekt.

gt

vindt.

niet

o

FO?

n.

plekje

emen
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— Wat ben je aan het doen?

as
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FOTO

KIJK ANDE
Als je naar e
gedachten v
vragen en op
iets verder p

SEP
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EDUCATIE: OPDRACHT (1)

SAMENLEVEN

Werken met/interpreteren van visuele bronnen à info halen uit een visuele bron
Samenwerken à overleggen
Presenteren
Verwoorden van de interpretaties op schrift of mondeling.

2
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leerlingen à kennis van andere groepen mensen à jezelf kunnen verplaatsen in
anderen à empathie à andere beter begrijpen à samenleven.

LEERDOEL

-

VAARDIGHEDEN

- Opkomst van het christendom
- Europa word Christelijk
- De macht van de kerk
- Splitsing in de kerk
- Opkomst van de Islam
- De islam

VOORKENNIS

Leerlingen raken door de lessen vooraf bekend met wat het geloof is. De
maatschappij van nu laat zien dat kerken leeglopen en Religie conflict oplevert en
veel dingen kan tegenhouden. Belief on the move kan laten zien dat er ook/juist in
de maatschappij van nu een goede plaats kan zijn voor het geloof in onze
maatschappij. “EEN ANDER BEELD ONTWIKKELEN VAN GELOVEN”

DOEL: BEELDVORMING

SAMENLEVEN
“BELIEF, ON THE MOVE”
MENS EN MAATSCHAPPIJ
ME, MYSELF AND THE REST OF THE WORLD

Een les vanuit Me, Myself and the rest of the world die in het
teken staat van mediawijsheid op het gebied van verschillende
religies.
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EDUCATIE: OPDRACHT (3)

SAMENLEVEN
LESFORMAT
VOORBEREIDING:

DUUR: 100 MIN
GROEPJES: 3-4 LEERLINGEN
FOTOSERIES: 9X
OPDRACHT GEPRINT
FOTO’S DIGITAAL BESCHIKBAAR

Tijd Onderdeel
Je legt de leerlingen uit dat
er gestart wordt met een
nieuw project over het
thema samenleven.

De docent

De leerling luistert mee.

De leerling

LESPLANNING

5
Intro les
min

Je leest de opdracht met de De leerling leest mee en stelt
leerlingen door. Je
vragen
beantwoordt waar nodig
vragen van de leerlingen.
Leerlingen bekijken de foto’s en
analyseren deze volgens de 3
vragen.

10 Instructie
min van de
opdracht

20 Foto’s
min bekijken

3
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30 Presenteren
min

5
Instructie
min presenteren

10 Thema’s
min koppelen
aan foto’s

10 Context bij
min de foto’s

Je sluit de les af met de
leerlingen

Je beslist of je de
presentaties klassikaal wil
doen of via de expert
methode

Je geeft de leerlingen de
context die bij de foto serie
hoort

Leerlingen presenteren

Je geeft de leerlingen
Leerlingen luisteren naar
instructie over het
instructie
presenteren van de thema’s
bij hun foto serie

Je deelt de enveloppe uit
met de thema’s

Leerlingen luisteren naar de
afsluiting.

Leerlingen overleggen welke
thema’s zij goed vinden passen
bij hun foto

Leerlingen lezen de context en
kijken of deze de foto aanvult
of vertelt wat zij al zagen

EDUCATIE: OPDRACHT (4)

10 Les
min afsluiten

4
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EDUCATIE: OPDRACHT (5)

SAMENLEVEN
OPDRACHT
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EDUCATIE: OPDRACHT (6)

Vraag 2: Waaraan kun je dat zien? Beschrijf zo uitgebreid mogelijk wat je op de foto
ziet waardoor je dat denkt. Er is geen goed of fout. Het gaat om wat jij ziet!

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Vraag 3: Wat kunnen je nog meer ontdekken? Bekijk de foto’s nog eens goed. Zie je
nog nieuwe dingen? Vallen je andere dingen op? Schrijf ze hieronder op!

NAAM:

FOTOSERIE:

___________________________________________________________________

6
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Vertelt de tekst iets wat je in de foto niet kunt zien?

Je krijgt van de docent nu het verhaal wat hoort bij de foto. Deze
geeft je extra informatie over de fotoserie.

STAP 4

Bespreek met je groepje de antwoorden die jullie hebben
opgeschreven bij de 3 vragen. Zien jullie hetzelfde?

STAP 3

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

In de afgelopen lessen heb je kennis gemaakt met de opkomst
van het Christendom en de Islam en de verspreiding van deze
twee geloven. In deze les ga je je een beeld vormen van deze
geloven in de maatschappij van nu.

OPDRACHT
STAP 1

Vul je eigen naam in en de naam van de fotoserie die je van de
docent hebt gekregen.
STAP 2

Bekijk met je groepje de fotoserie die je gehad hebt. Overleg met
elkaar wat je ziet op de foto en beantwoord de volgende 3
vragen:
Vraag 1: Wat gebeurt er in deze foto(‘s)? Beschrijf dit zo uitgebreid mogelijk. Er is
geen goed of fout. Het gaat om wat jij ziet!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5
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EDUCATIE: OPDRACHT (7)
STAP 5

Je krijgt van de docent een enveloppe met verschillende thema’s.
Die kunnen thema’s zijn die iets negatiefs zeggen over geloof
maar dit kunnen ook thema’s zijn die iets positiefs zeggen over
het geloof.
Kies 1 (of meerdere) thema’s uit die jullie als groepje heel goed
vinden passen bij de fotoserie.
STAP 6

Presenteer jullie fotoserie. Kies 1 foto uit die volgens jullie de hele
serie het beste laat zien. Vertel in je presentatie wat er op de foto
te zien is en welk thema(s) jullie gekozen hebben bij deze foto en
leg uit waarom.

7
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BIJLAGE 3
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VRAGENLIJST BEZOEKERS / ANALYSE
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ANALYSE VRAGENLIJST (1)

FOTODOK, Space for Documentary Photography
‘Belief, on the Move’
Analyse vragenlijst tentoonstelling

Datum: 10-12-2016
Uitgevoerd door: Puck Barendrecht | stagiaire FOTODOK
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ANALYSE VRAGENLIJST (2)

Inhoud
1. Algemeen

2. Graﬁeken en korte analyse op basis van gesloten vragen

4. Opvallende uitkomsten

3. Analyse op basis van open vragen

5. Bijlagen

I - digitalisering gesloten vragen vragenlijst

II - verwerking van gesloten vragen (basis voor graﬁeken)

IV - lijst van respondenten die graag op de hoogte wil blijven van FOTODOK

III - antwoorden open vragen
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ANALYSE VRAGENLIJST (3)

1. Algemeen
In het kader van FOTODOK’s tentoonstelling ‘Belief, on the Move’ is er een korte vragenlijst gemaakt.
Deze is in de loop van de tentoonstelling aan de bezoekers beschikbaar gesteld en bezoekers konden
deze invullen wanneer ze dat wilden.
De vragenlijst bestond uit zes gesloten vragen die gingen over de achtergrond van de bezoekers
(woonplaats, lee ijd), de reden voor het bezoeken van de tentoonstelling, de bekendheid met
FOTODOK en de waardering van de tentoonstelling. Daarnaast waren er twee open vragen waarin de
bezoekers konden aangeven wat ze goed vonden aan de tentoonstelling of FOTODOK in het algemeen
en wat er eventueel beter zou kunnen.
In totaal zijn er 42 vragenlijsten ingevuld.
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ANALYSE VRAGENLIJST (4)

2. Grafieken en korte analyse op basis van gesloten vragen

Op basis van de zes gesloten vragen uit de vragenlijst zijn er graﬁeken gemaakt die de antwoorden op
de vragen weergeven. Per vraag zijn er één of twee graﬁeken te zien, elk voorzien van een korte
analyse van de graﬁek. Zie voor ondersteuning bij de graﬁeken bijlage I en II.

Analyse: respondenten kennen
FOTODOK vaak ‘van horen
zeggen’. Bekendheid via
website/facebook is ook
redelijk frequent.
Uitnodigingen en promo lijkt
op basis van dit onderzoek
minder mensen naar de
tentoonstelling te brengen.
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ANALYSE VRAGENLIJST (5)

Analyse: op basis van dit onderzoekje
komen de meeste bezoekers uit
Utrecht. Suggereert dit met name
lokale bekendheid, is de drempel
voor mensen uit Utrecht laag of de
kans op ‘toevallig bezoek’ groot?
Bezoekers van binnen en buiten de
Randstad ongeveer evenveel.
Bezoekers uit de Randstad rela ef
meer omdat dit een kleiner gebied
is.

Analyse: meeste bezoekers tussen
18-30 jaar, gevolgd door bezoekers
van 50 jaar en ouder. In dit
onderzoekje zaten geen
respondenten die jonger waren dan
18 jaar. Bereik onder jongeren is dus
laag?
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ANALYSE VRAGENLIJST (6)

Analyse: bij dit onderzoek blijken
de meeste respondenten
geïnteresseerd te zijn in het
kijken naar foto’s, regelma g
ook in combina e met het zelf
fotograferen. Weinig
respondenten waren zelf
professioneel fotograaf.
Sommigen geven aan speciﬁek
voor het thema naar de
tentoonstelling te zijn gekomen.
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3. Analyse op basis van open vragen

Door de antwoorden uit de gedigitaliseerde vragenlijst (zie bijlage I) met elkaar te vergelijken, zijn er
nog een aantal opvallende uitkomsten uit de enquete gekomen. Deze zullen hieronder uiteen worden
gezet.

4. Opvallende uitkomsten

ANALYSE VRAGENLIJST (8)

In de vragenlijst waren twee open vragen opgenomen over wat de bezoekers goed vonden aan de
tentoonstelling/FOTODOK in het algemeen en wat volgens bezoekers verbeterd zou kunnen worden.
De meest voorkomende antwoorden zullen hieronder beschreven en kort geanalyseerd worden. Zie
voor meer details omtrent de antwoorden op de open vragen bijlage III.

ANALYSE VRAGENLIJST (7)

Vraag: ‘Wat vond u het beste aan de tentoonstelling 'Belief, on the Move' of aan FOTODOK in het
algemeen?’

Daarnaast waren er twee respondenten die aangaven vanwege het thema naar de tentoonstelling te
zijn gekomen, en beiden beoordeelden ze de tentoonstelling met ‘redelijk’. Zegt dit iets over een
bepaalde verwach ng die men bij het thema hee en die, afgaande op de beoordeling, in dit geval
niet helemaal waargemaakt wordt? Of is er sprake van toeval bij deze twee respondenten? De reac es
uit de open vragen duiden immers ook veelal op een posi eve ervaring van het thema?

Door de beoordeling van de tentoonstelling te vergelijken met de lee ijdscategorieën van de
respondenten viel het op dat de meeste mensen die de tentoonstelling als ‘zeer goed’ hebben
gewaardeerd, ouder zijn dan 50 jaar. Deze groep mensen hee tevens in de meeste gevallen
aangegeven FOTODOK te kennen via de tentoonstelling op het Domplein of per toeval langs te zijn
gelopen.

Op basis van deze vragenlijst was men met name te spreken over de presenta e en selec e van
verschillende projecten in de tentoonstelling. Men vond de tentoonstelling divers en hiermee lijkt het
thema goed en volgens sommige bezoekers verrassend tot uitdrukking te komen. Deze diversiteit
benoemen bezoekers in verschillende onderdelen: na onaal/interna onaal, foto aﬁe in combina e
met mul media, diverse religies, etc. Het gekozen thema wordt door respondenten bestempeld als:
‘moedig’ ‘posi ef benaderd’ en ‘maatschappelijk relevant’. Uit sommige reac es blijkt dat het thema
mensen ook ‘aanzet tot een gesprek’ of nieuwe kennis en inzichten bijbrengt: ‘nu weten wat ik niet
wist’. De presenta e op zich kreeg ook een aantal posi eve reac es zoals: ‘mooi geëxposeerd’, ‘mooie
presenta e’ en ‘ﬁjne lengte van de exposi es’. Tot slot benoemden een aantal bezoekers één speciﬁek
project als hetgeen ze het beste aan de tentoonstelling vonden. Hierbij kwam niet één project
duidelijk vaker aan bod dan anderen.

Door de antwoorden op de vraag ‘waar woont u’ te vergelijken met de lee ijdscategorieën van de
respondenten viel ook op dat de bezoekers in de lee ijdscategorie 30-50 voornamelijk uit Utrecht en
omgeving komen. Van de respondenten binnen deze lee ijdscategorie kwam er niemand van buiten
de Randstad.
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Tot slot valt op dat de mensen die aangeven eerder bij FOTODOK te zijn geweest, niet van buiten de
Randstad komen. Ook hier is het merendeel van de mensen die aangee eerder bij FOTODOK te zijn
geweest, ouder dan 50 jaar (6 van de 11).

Over het algemeen beoordeelden de mensen die via de tentoonstelling op het Domplein naar
FOTODOK kwamen de exposi e als zeer goed.

Vraag: ‘Wat kan er volgens u verbeterd worden aan de tentoonstelling of aan FOTODOK in het
algemeen?’
De respondenten in dit onderzoek hebben verschillende aspecten genoemd die FOTODOK kan
verbeteren aan de tentoonstelling. Het meest voorkomende antwoord van bezoekers was dat ze meer
informa e in de exposi ezalen zouden willen bij de projecten/foto’s. Het programmaboekje dat ze
meekregen bij binnenkomst leek voor hen dus niet voldoende te zijn.
Een andere opmerking die een aantal keer terugkwam was dat men de exposi eruimten te donker
vond, met één speciﬁeke opmerking over te weinig licht in exposi ezaal waar het werk van Henk
Wildschut werd vertoond. Zou het kunnen zijn dat het licht in de andere exposi eruimten af en toe
niet aan hee estaan? Of zijn de ruimtes inderdaad te donker?
Een aantal respondenten noemde als verbeterpunt dat de tentoonstelling nog uitgebreider had
gemogen, met ‘meer foto’s’. Tot slot hadden sommige bezoekers een aantal andere ps zoals: ‘een
aantal stoelen in de ruimte’, ‘we hadden het een beetje koud’ en ‘rolstoeltoegankelijk’.
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Randstad (A'dam)
In de buurt van Utrecht
buiten de Randstad
Utrecht
Randstad
Randstad
Randstad
In de buurt van Utrecht
Utrecht
In de buurt van Utrecht
Randstad
buiten de Randstad (Arnhem)
buiten de Randstad
buiten de Randstad
Utrecht
buiten de Randstad
buiten de Randstad
buiten de Randstad
In de buurt van Utrecht
buiten de Randstad
Utrecht
Utrecht
Utrecht
In de buurt van Utrecht
In de buurt van Utrecht
Utrecht
Randstad
Utrecht
Utrecht
Randstad
Randstad
Utrecht
Randstad

Waar woont u?
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Randstad
Randstad
Utrecht
buiten de Randstad
buiten de Randstad
Utrecht
30-50
30-50
ouder dan 50
18-30
18-30
18-30
18-30
ouder dan 50
ouder dan 50
30-50
ouder dan 50
18-30
18-30
18-30
18-30
18-30
18-30
ouder dan 50
30-50
ouder dan 50
18-30
ouder dan 50
18-30
30-50
ouder dan 50
30-50
18-30
18-30
ouder dan 50
ouder dan 50
ouder dan 50
18-30
ouder dan 50

Wat is uw leeftijdscategorie?
ouder dan 50
18-30
18-30
30-50
18-30
ouder dan 50
ouder dan 50
18-30
30-50
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Hoe kent u FOTODOK?
van horen zeggen
website/ anders: facebook
van horen zeggen
van horen zeggen
ﬂyer of promotie
anders: toeval
anders: liep er toevallig langs
anders: ik kwam toevallig langs
anders: al eens geweest op CZ
uitnodiging mail/website/ via Femke & Rob /
facebook
anders: opdracht van EO
tentoonstelling Domplein
van horen zeggen
ﬂyer of promotie
anders: klapbord buiten
anders: buiten een bordje gezien voor de deur
Website
van horen zeggen/tentoonstelling Domplein
tentoonstelling Domplein
Krant
anders: per school
anders: school
van horen zeggen
tentoonstelling Domplein
van horen zeggen
krant/tijdschrift
tentoonstelling Domplein
van horen zeggen
anders: toeval
anders: via locatie Casco
website/tentoonstelling Domplein
van horen zeggen
krant/tijdschrift
website/krant / tijdschrift
Website
Website
website / facebook
Krant
anders: toeval, tegenover BAK
Krant
anders: vrienden – facebook
tentoonstelling Domplein

ANALYSE VRAGENLIJST (9)

nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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Wat is uw belangstelling voor fotogra e?
ik kijk graag naar foto's
fotografeer graag zelf/kijk graag naar foto's
fotografeer graag zelf/kijk graag naar foto's
anders: curator/editor/projectiniti ter
ik fotografeer graag zelf
ik kijk (heel) graag naar foto's
ik kijk graag naar foto's
ik fotografeer graag zelf
ik fotografeer graag zelf
anders: schrijver,redacteur,vertaler,criti
op gebied van
fotogra e en beeldende kunst
ik kijk graag naar foto's
anders: fotografeerde vroeger veel
fotografeer graag zelf/kijk graag naar foto's
fotografeer graag zelf/kijk graag naar foto's
ik kijk graag naar foto's
ik kijk graag naar foto's
ik fotografeer graag zelf
ik kijk graag naar foto's
ik fotografeer graag zelf
fotografeer graag zelf/kijk graag naar foto's
ik ben professioneel fotograaf
ik fotografeer graag zelf
fotografeer graag zelf/kijk graag naar foto's
ik kijk graag naar foto's
ik ben professioneel fotograaf
fotografeer graag zelf/kijk graag naar foto's
fotografeer graag zelf/kijk graag naar foto's
ik kijk graag naar foto's
anders: interesse in hedendaagse kunst
anders: geïnteresseerd in de verhalen erachter
ik fotografeer graag zelf
anders: was hier voor het onderwerp
anders: het thema v.d. tentoonstelling
fotografeer graag zelf/kijk graag naar foto's
ik kijk graag naar foto's
ik kijk graag naar foto's
ik kijk graag naar foto's
ik kijk graag naar foto's
anders: kunst-fotogra e is kiezen concept
ik kijk graag naar foto's
fotografeer graag zelf/kijk graag naar foto's

redelijk tot goed
goed
zeer goed
goed
m ti
goed
goed
redelijk
zeer goed
goed
goed
goed
zeer goed
goed
zeer goed
zeer goed
goed
zeer goed
goed
zeer goed
goed
zeer goed
redelijk
redelijk
goed
redelijk
goed
goed
goed
m ti
goed
goed

Hoe waardeert u deze
tentoonstelling?
goed
goed
goed
goed
goed
zeer goed
goed
goed
goed

I - digitalisering gesloten vragen vragenlijst

ANALYSE VRAGENLIJST (10)

nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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ik fotografeer graag zelf
Heeft erder een tentoonstelling van FOTODOK bezocht?
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja

zeer goed
Wilt op de hoogte blijven?
..
doe ik zelf
nee bedankt
..
ja
ja
..
..
ga jullie volgen via facebook
ik blijf al op de hoogte van de
programma's
ja
..
..
..
..
..
..
..
..
ja
ja
ja
..
..
..
..
ja
ja
ja
..
ja
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ja
ja
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42
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ja
Nee
Nee
..
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
..
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
..
Nee
Nee

ANALYSE VRAGENLIJST (11)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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ANALYSE VRAGENLIJST (12)

Waar woont u?
Utrecht
In de buurt van Utrecht
Randstad
buiten de Randstad

0
19
8
15

15
6
11
10

0
1
2
8
6
10
7
15
5
3
1
1
2
2
1

II - verwerking van gesloten vragen (basis voor grafieken)

Wat is uw leeftijdscategorie
Jonger dan 18
18 - 30
30 - 50
Ouder dan 50

8
14
2
10
8
2

Hoe kent u FOTODOK? (meerdere antwoorden
mogelijk)
uitnodiging per post
uitnodiging per email
ﬂyer of promotie
website
krant/tijdschrift
van horen zeggen
tentoonstelling Domplein
Anders:
* toeval
* facebook
* Via culturele Zondag
* Opdracht van EO
* klapbord buiten
* per school
* via locatie Casco

wat is uw belangstelling voor
fotogra e?
Ik fotografeer graag zelf
Ik kijk graag naar foto's
Ik ben professioneel fotograaf
Fotografeer + kijk graag naar foto's
Anders:
* was er voor het thema
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11
28
3
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10
25
4
2
0

2
2
1
1

ANALYSE VRAGENLIJST (13)

* interesse in hedendaagse kunst
*werkveld (curator/schrijver/redacteur)
* geïnteresseerd in de verhalen erachter
* fotografeerde vroeger zelf

Hoe waardeert u deze tentoonstelling?
Zeer goed
goed
redelijk
m ti
slecht

Heeft erder een tentoonstelling van FOTODOK bezocht?
Ja
Nee
*niets ingevuld

Wilt u op de hoogte blijven van de ac viteiten van FOTODOK?
Ja
12
Nee
1
* niets ingevuld
26
*doe ik zelf/ga ik zelf doen/doe ik al
3
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ANALYSE VRAGENLIJST (12)

III - antwoorden open vragen

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

‘De documentaire over religie’

‘De fotografen hebben een onderzoek gedaan om helemaal te snappen wat te fotograferen
en willen laten zien. Ze duiken er diep in.’

‘Mooie presenta e. Mooi gebouw’

‘Geen voorkeur. DOC’s erg interessant’

‘De manier waarop de tentoonstelling is ingericht en de diversiteit waarin het onderwerp
vanuit verschillende kanten wordt laten zien.’

‘Selec e pr ecten en verhalen heel goed.’

‘Voldoende afwisseling en ﬁ e lengte van de exp

‘De verschillende fotografen en dus verschillende invalshoeken ten opzichte van een thema
vind ik heel sterk.’

‘De roepende in Calais’

‘Wat vond u het beste aan de tentoonstelling 'Belief, on the Move' of aan FOTODOK in het algemeen?’

9.

‘Moedig om een moeili en in Nederland (althans in sommige hogere kringen) niet zo
populair thema via fotografen/beeldend kunstenaars/ﬁ mmakers in FOTODOK te tonen.

.’

10.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

-

‘De compo

‘Laat zien hoe religie/geloof op onverwachte plekken een rol speelt’

‘Het thema soms verrassend uitgewerkt’

‘Combi foto’s en documentaires’

‘Films in zaal 4’

‘De verhouding tussen verschillende foto’s en de ontmoe
van hebt’

‘De combina e van diverse invalshoeken van geloof’

‘Door

-

‘1. Wildschut
2. Parr’

‘De enorme diversiteit samengebracht in een geheel’

Beste aan expo: kennismaking met aantal face en van geloof/godsdienst/religie via diverse
aanpak van fotografen. Meerdere interpreta es van su tel ‘on the move’ denkbaar.’

21.

‘- Het in beeld brengen van de drang van de mens om te geloven, de manier van geloof, het

van de foto’s’

esman verschillende typen geloof’

22.

met zaken waar e geen weet

23.

79 / 94

FOTODOK SUHVHQWHHUW%HOLHIRQWKH0RYH9HUVODJǩ9 september t/m 23 oktober 2016

ANALYSE VRAGENLIJST (14)

40.

39.

38.

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

‘De mix van verschillende religies lokaal & interna
geluid’

-

‘De ruimte
De ontvangst’

‘Foto’s van Samuel O e’

‘Interessant de verschillende verhalen’

‘De foto’s van Phenomena waren mooi’

‘Mooi geëxposeerd’

‘Sobere opstelling’

‘Weinig foto’s, de boeken maken het nog wat de moeite’

‘Vond tentoonstelling van De Val het interessantst’

‘Uitstekend’

‘De docu’s. Maatschappelijk relevant thema’

‘Alles boeiend, of misschien Hidden Islam!’

‘Het diverse beeld’

‘Mooie indeling met rus ge ruimtes’

‘P

‘Het beste van deze tentoonstelling vond ik de opzet van verschillende kanten van religie in
de maatschappij en hoe dit is samengebracht’

-

ritueel en symboliek à zet aan tot gesprek.
- De plaatsing van boeken in de zalen
- Afwisseling van video en foto’s

41.
‘Nu weten wat ik niet wist’

aal en de combina e met ﬁ m &

ve kijk op dat wat vaak als nega ef benaderd wordt’

42.

1.
‘Iets meer foto’s

‘Een paar stoelen in de ruimte’

‘Wat kan er volgens u verbeterd worden aan de tentoonstelling of aan FOTODOK in het algemeen?’

2.

‘We hadden het een beetje koud
ruimtes).’

. Volgorde was niet a

ven duidelijk (van de

sommige fotografen hingen weinig foto’s van.’

3.

5.
-

-

‘Misschien was een deel ﬁc e fotograﬁe leuk geweest (als dat er al in zat, sorry!)’

‘Geschiktere ruimtes voor tentoonstellingen, waar mogelijk uiteraard.’

6.

4.

7.
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28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

-

‘niets.’

‘Zo denk ik nu niet’

‘De fotoserie van Mar
zien’

‘Het licht in de Wildschut zaal voor foto’s echt te donker’

‘Het licht in sommige ruimtes was beetje donker of het licht zorgde ervoor dat de foto’s iets
te erg weerspiegelden’

-

‘- Donker in de zalen
- informa e in de zalen zelf
- de tentoonstelling is vrij klein’

-

‘De loca e want moeilijk te vinden’

‘Mag wel iets uitgebreider’

‘De presenta e van Niccolo Degiorgis.
Kan wat meer samenhang met het thema verkrijgen door de plaatsen en gebeurtenissen
visueel te verbinden’

‘Vind het prima!’

-

‘Kaartjes waar je naar kijkt. +rolstoeltoegankelijk’

‘Weet niet’

‘Toelich

-

-

‘Dit is mijn eerste bezoek. Bij sommige foto’s had ik graag wat achtergrondinforma e
gezien’

‘Enigszins onevenwich ge & eenzijdige tentoonstelling.
Ik mis goede korte introduc es tot de projecten of thema che hoofdstukken. Waarom zijn
keuzes gemaakt voor dit of dat thema vd tentoonstelling en is de aanpak van getoonde
kunstenaars bijzonder?
Geluid werkt door naar andere delen v/d expo.
Iets meer budget naar kwaliteit van presenta e – niet enkel velletjes of prints los met
spijkers. Voelt soms als goedkope oplossing, al kan het bewust gedaan zijn natuurlijk.’

‘Nog meer foto’s want het zijn goede tentoonstellingen!’

-

ANALYSE VRAGENLIJST (15)

29.

op foto’s’

30.

‘Geen mening’

Parr mag wel wat langzamer want er valt te veel op een foto te

31.
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39.

38.

37.

36.

35.

34.

33.

32.

‘Meer uitleg over de foto’s – wat zien we? Wat betekent dit?’

-

‘Drie documentaires na elkaar, de Hokjesman ken ik, kost heel veel

‘Meer tekst erbij? Of rondleidingen zoals ik per ongeluk mee mocht lopen!’

‘Meer informa e bij de foto’s’

‘?’

‘Iets meer info en wellicht meer diversiteit?’

-

‘Meer foto’s
Één verhaal’

-

ANALYSE VRAGENLIJST (15)

40.

.’

41.
‘Meer pro

e’

42.
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TENTOONSTELLINGSBOEKJE / AFFICHE
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RUIMTE
HOUDT GOD VAN VROUWEN?

fotograaf Rob Hornstra zijn passie voor fotoboeken samen met
doorgekrast. Deze krassen lijken te wijzen op de twijfels

De handgeschreven titel op het boek is meerdere keren
strijd aan met de orthodox-christelijke kerk en de SGP die

persoon Hilligje Kok-Bisschop uit Staphorst. Zij gaat de

In deze documentaire volgt Emile van Rouveroy de hoofd-

diverse fotografen die vertellen over hun fotoboek. De gasten
vrouwen uitsluit van een actieve rol in de politiek. Ze doet

RUIMTE

RUIMTE
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FOTODOK BOEKENCLUB

EN IK

SAMUEL OTT

VADER HET GELOOF

TENTOONSTELLINGSBOEKJE (1)

Kom ook naar onze Boekenclub op donderdag 6 oktober in

OKTOBER

het Utrechts Archief. Ook deze staat in het teken van Belief,

dit met veel passie en humor. We zien haar persoonlijke en

on the Move.
In deze talkshow in het Utrechts Archief deelt
FOTODOK BOEKENCLUB
OKTOBER

die centraal staan in dit project. Twijfels over zijn orthodox-

Blijf op de in
hoogte
van Utrechts
alle FOTODOK activiteiten!
on the Move. In deze talkshow
het
Archief deelt

het Utrechts Archief. Ook www.facebook.com/FOTODOK
deze staat in het teken van Belief,

Kom ook naar onze Boekenclub op donderdag 6 oktober in

reformatorische uitgeverij al generaties lang een familiebedrijf

zijn broer groeiden op in een streng gelovige familie waarin de

geloof tussen hem en zijn zoon in kwam te staan. Samuel en

gaat over de periode dat zijn vader stervende was en het

in Den Haag met het autobiografische verhaal De Val. Het

aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK)

veroordeelt.

kerk de homoseksualiteit van haar zoon Willem en zijn huwelijk

stellingname van Hilligje. En haar moeite met het feit dat de

met een gereformeerde vriendin die het niet eens is met de

vaak emotionele worsteling. Bijvoorbeeld in de discussies

Abonneer je via www.fotodok.org op onze nieuwsbrief.

Deze tentoonstelling is samengesteld en geproduceerd door
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HOUDT GOD VAN VROUWEN?

aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK)

protestants geloof. Samuel Otte deed in 2016 eindexamen

die centraal staan in dit project. Twijfels over zijn orthodox-

doorgekrast. Deze krassen lijken te wijzen op de twijfels

De handgeschreven titel op het boek is meerdere keren

kerk de homoseksualiteit van haar zoon Willem en zijn huwelijk

stellingname van Hilligje. En haar moeite met het feit dat de

met een gereformeerde vriendin die het niet eens is met de

vaak emotionele worsteling. Bijvoorbeeld in de discussies

dit met veel passie en humor. We zien haar persoonlijke en

vrouwen uitsluit van een actieve rol in de politiek. Ze doet

strijd aan met de orthodox-christelijke kerk en de SGP die

persoon Hilligje Kok-Bisschop uit Staphorst. Zij gaat de

In deze documentaire volgt Emile van Rouveroy de hoofd-

in Den Haag met het autobiografische verhaal De Val. Het

veroordeelt.

VADER HET GELOOF

TENTOONSTELLINGSBOEKJE (5)

n
EN IK
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f,
met

gaat over de periode dat zijn vader stervende was en het

t

ten

geloof tussen hem en zijn zoon in kwam te staan. Samuel en

daarmee af van de verwachte familieperspectieven. Dit besluit

is. Samuel betwijfelt het geloof, stapt uit de kerk en wijkt
Producent: Noctiluca, Maarten van Rouveroy i.s.m. RTV Oost

Regie: Emile van Rouveroy

Duur: 61 minuten

DE HOKJESMAN: DE KATHOLIEKEN
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zal Samuel’s leven en werk blijvend beïnvloeden. In Belief, on

reformatorische uitgeverij al generaties lang een familiebedrijf

zijn broer groeiden op in een streng gelovige familie waarin de

or
de smalle weg die de mens kan bewandelen. De weg naar de

the Move is een selectie te zien uit De Val; over de brede en
hemel of de weg naar verdoemenis.
www.samuelotte.nl

De Hokjesman is een televisieserie waarin Michael Schaap
laat zien hoe Nederland is opgedeeld in hokjes en hoe
Michael Schaap onderzoekt als een antropoloog deze typisch

mensen tot deze hokjes worden toegelaten of buitengesloten.
Nederlandse subculturen met humor en respect.

DOCUMENTAIRES
In Belief, on the move vertonen we drie documentaires over

manier waarop zij hun geloof uitoefenen, van heel vrijzinnig

op zoek gaat naar de ware katholiek en de veelvormige

In Belief, on the Move een aflevering waarin de Hokjesman

religies die in de geschiedenis van Nederland geworteld zijn.

RUIMTE

tot orthodox. Hij gaat op zoek naar antwoorden op vragen

De spanning tussen geloof en politiek is een onderwerp dat
katholiek?

schandalen binnen hun kerk. Wat maakt iemand tot een goed

hoe gaan ze om met hun vele tradities, maar ook met de

als; hoe rooms is de hedendaagse katholiek, wat eten ze,
documentairemaker Emile van Rouveroy fascineert. In Belief,

RIJSSENS STILLE OORLOG

on the move vertonen we twee documentaires van deze

christelijke bevolking zich in toenemende mate bedreigd

Rouveroy het plaatsje Rijssen, waar de overwegend streng

Producent : VPRO, 2015

Regie: Michael Schaap en Jurjen Blick

Duur: 45 minuten

filmende hoogleraar. In Rijssens stille oorlog toont Emile van

voelt door secularisatie en een groeiende groep moslims.
Van integratie tussen beide geloofsgroepen is nauwelijks
sprake. Van Rouveroy volgt enkele oorspronkelijke en
nieuwe inwoners van het dorp tegen de achtergrond van
de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Terwijl de imam
vrijheid van godsdienst predikt en zijn geloofsgenoten de
overeenkomsten tussen christendom en islam benadrukken,
zien enkele orthodoxe protestanten de islam als een
wezensvreemde dwaalleer.
Duur: 52 minuten
Regie: Emile van Rouveroy
Camera en producent: Maarten van Rouveroy

90 / 94

FOTODOK SUHVHQWHHUW%HOLHIRQWKH0RYH9HUVODJǩ9 september t/m 23 oktober 2016

FOTODOK PRESENTEERT

FOTODOK.ORG

Martin Parr - Henk Wildschut - Geert Goiris - Samuel Otte - Liz Hingley
Tobias Selnaes Markussen, Sara Galbiati & Peter Helles Eriksen
Nicoló Degiorgis - Emile van Rouveroy - De Hokjesman

FOTOTENTOONSTELLING 9 SEPTEMBER T/M 23 OKTOBER

AFFICHE

OKTOBER

FOTODOK PRESENTEERT

SEPTEMBER T/M

FOTODOK LANGE NIEUWSTRAAT 7, UTRECHT

91 / 94

Postbus 1011 – 3500 BA Utrecht – www.fotodok.org – info@fotodok.org

FOTODOK presenteert:
THERE IS SOMETHING ABOUT MY FAMILY / VERSLAG

“Gone are the days when it was just a husband and wife and

Famille(s)
One Family
Opening There is Something about My Family
When I was Six
Kin
Opening There is Something about My Family
Opening There is Something about My Family
Opening + Afsluiting
Kin
Tentoonstellingsregistratie
Poster There is Something about My Family
Opening There is Something about My Family
Kin
In my dreams I want to become a tourist
Kin
Opening There is Something about My Family
Fotostudio Opening
Kin
Tentoonstellingsboekje

Vincent Gouriou
Vardi Kahana
Teun Hermsen voor FOTODOK
Phillip Toledano
Pieter Hugo
Teun Hermsen voor FOTODOK
Teun Hermsen voor FOTODOK
Eliza Bordeaux voor FOTODOK
Pieter Hugo
Teun Hermsen voor FOTODOK
HOAX
Teun Hermsen voor FOTODOK
Pieter Hugo
Anaïs Lopez
Pieter Hugo
Teun Hermsen voor FOTODOK
Sarka Krvinka en Lorelei Heyligers
Pieter Hugo
HOAX

‘The changing face of family’ door CNN Photos over het project van Vincent Gouriou, 7 februari 2016
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what it means to be a family.
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In Nederland wordt er door een terugtrekkende overheid meer beroep gedaan op familiebanden, terwijl dit
bij ons de afgelopen decennia minder vanzelfsprekend
is geworden. We zijn groot geworden in een verzorgingsstaat, waarin de ontwikkeling van het individu centraal
staat, de zorg voor onze naasten collectief gedragen en
door de overheid geregeld is. Die verzorgingsstaat wordt
schijnbaar vervangen door een participatiemaatschappij
waarin wij geacht worden de verantwoordelijkheid voor
de zorg voor onze familie en naasten over te nemen, terwijl ons dagelijks (samen)leven daar niet meer op is toegerust. Deze ontwikkeling lijkt emotionele en economische belangen rondom familie en de waarde die we daar
aan toekennen aan elkaar te koppelen en op scherp te
zetten. Ook de enorme diversiteit in hedendaagse familiesamenstellingen – en de ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid hiervan – geeft spanningen; persoonlijk, maar
ook maatschappelijk door de botsing van culturele (en
religieuze) waarden en normen.

In There is Something about My Family onderzocht
FOTODOK de rol van hedendaagse familieverbanden
in de context van thema’s als culturele diversiteit en
identiteit; immigratie; de invloed van ideologieën, maatschappijen in transitie of andere externe (traumatische)
omstandigheden. Het foto-evenement vond plaats van
zondag 3 april tot en met zondag 5 juni 2016.

In dit stuk doet FOTODOK verslag van There is Something about My Family. We beschrijven de uitvoering en
het bereik van There is Something about My Family. Ook
vertellen we over andere bijzondere samenwerkingen
en wordt de financiële realisatie van het project toegelicht. De wensen die we voor There is Something about
My Family hadden, zijn gerealiseerd, zij het soms in wat
gewijzigde vorm of samenstelling.

There is Something about My Family bestond uit een tentoonstelling binnen bij FOTODOK; een buitenpresentatie op het Domplein en voor Het Utrechts Archief en
een randprogrammering met gesprekken, educatie,
screenings en andere (online) activiteiten. Het geheel
werd met veel plezier ontwikkeld in samenwerking met
curator en fotoredacteur Jenny Smets.

Tijdens There is Something about My Family kon de
bezoeker werk zien van Michael Anhalt (DE), Sara
Blokland (NL), Vicky von der Fuhr (NL), Vincent Gouriou
(FR), Pieter Hugo (ZA), Eddo Hartmann (NL), Marjolein
Busstra en Rebekka van Hartskamp (NL), Vardi Kahana
(IS), Anaïs López (NL), Paulien Bakker (NL) en Anisleidy
Martinez (CU), Petra Mrsa (HR), Ad Nuis en Arthur van
den Boogaard (NL), Uljana Orlova (NL), Judith Quax (NL),
Jana Romanova (RU) en Phillip Toledano (UK).
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Drs. Osen Figan Tuncer gaf een college over familiegeschiedenis, migratie en identiteit. Haar onderzoek gaat
in op het besluitvormingsproces van Nederlandse jongeren met een Turkse achtergrond die hebben gekozen voor
migratie naar Turkije. Wat voor invloed heeft de migratie-

Gedurende de dag was er een bar met versnaperingen waaronder pannenkoeken als gezinsgerecht en een
pop-up fotostudio, opgezet door Sarka Krvinka en Lorelei
Heyligers Master studenten van de afdeling Fotografie
AKV|St.Joost, waar je met je familie op de foto kon en
direct een polaroid mee naar huis kon nemen.
In samenwerking met de Universiteit Utrecht werden er
minicolleges aangeboden van twee hoogleraren die gespecialiseerd waren in verschillende facetten van het begrip
‘familie’. Bezoekers hadden de mogelijkheid om gedurende de dag op meerdere momenten bij deze lezingen aan te
sluiten. Marjolein van den Brink, gespecialiseerd in mensenrechten, sprak over het juridische begrip familie. Want,
wat als door een geslachtsveranderende operatie je vader
plots je moeder is?

Malou van Hintum, 3 april 2016

“Hoe belangrijk zijn familie en familiebanden? Je familie kies
je niet, hoor je vaak, je vrienden wel. Dat is waar. Je maakt
als kind automatisch deel uit van een familie, ook als die
familie uit elkaar is gevallen door scheidingen en verhuizingen, gebrouilleerd om een reden die ze soms zelf niet eens
meer weten, slachtoffer geworden van moord en misdaad, al
dan niet politiek georganiseerd. Zelfs familie die je niet hebt,
of die je niet meer wilt hebben, is familie.”

Wetenschapsjournalist Malou van Hintum sprak over de
manier waarop we familie tegenwoordig defineren in onze
huidige participatiemaatschappij.

De opening tijdens één van de Culturele Zondagen van
Utrecht op zondag 3 april was een groot succes. There is
Something about My Family aan Lange Nieuwstraat 7 verwelkomde gedurende de dag zo’n 650 mensen. Tijdens de
officiële opening om 14.00 uur verzamelden zo’n driehonderd geïnteresseerden zich op FOTODOKs binnenhof.

2.2 Opening en randprogrammering

tentoonstelling in de vier bovenruimtes van FOTODOK.
Met deze ontvangst werd ook direct inzichtelijk voor de
organisatie wat voor soort publiek de tentoonstelling trok,
namelijk heel divers. Van fotografieliefhebbers tot toeristen, van studenten en fotografieprofessionals tot thematisch geïnteresseerden en toevallige passanten, overal
vandaan. Aan de bezoekers werd hun mening gevraagd
na het bezoek wat resulteerde in veel positieve reacties
en persoonlijke verhalen over familie relaties en verloren
familieleden. Deze tentoonstelling maakte veel persoonlijke verhalen los bij het publiek.

2. THERE IS SOMETHING ABOUT MY FAMILY
2.1 Tentoonstelling: binnen en buiten

De tentoonstelling werd samengesteld met werk van
zeventien internationale fotografen en kunstenaars. De
verhalen in de tentoonstelling variëren van hommage,
tot parodie, of zijn soms zelfs een tikkeltje wraaklustig.
Uit alle werken spreken universele vragen over familiebanden en wat ze beteken(d)en. Door middel van de
artistieke vertalingen die reflecteren op het thema ‘familie’,
kreeg het publiek een andere kijk op dit zo ogenschijnlijk
bekende onderwerp en de maatschappelijke context
waartoe het zich verhoudt. De programmering bood inspiratie voor (fotografie)professionals, scholieren, studenten,
en liefhebbers van maatschappelijke beeldverhalen.

Buiten
Voor de buitenpresentatie werd gekozen voor het werk
‘Opnieuw’ van fotograaf Ad Nuis en auteur Arthur van
den Boogaard. Dit werk zorgde bij het publiek voor veel
herkenning omdat ze vele jaren later een familiefoto met
dezelfde mensen reconstrueerden. Soms confronterend,
omdat familieleden zijn weggevallen, echter vaker hadden
deze beelden een ontroerend en humoristisch effect.

De buitenpresentatie, met ook een grote aankondiging
van There is Something about My Family in de campagnestijl, werd vormgegeven door ontwerpbureau HOAX.
Midden op het Domplein stond een grote vijfhoek met
wanden van drieënhalve meter als publiekstrekker. De
installatie werkte activerend en zette passanten op dit
drukke punt in de stad aan tot nadenken en onderlinge
gesprekken. Zo functioneert de presentatie eveneens als
venster op de rest van de tentoonstelling binnen. Hiermee
trokken we via de buitententoonstelling ook bezoekers
naar FOTODOK in de Lange Nieuwstraat 7.

Binnen
In FOTODOK was het werk van de zestien andere (inter)
nationale makers te zien. De presentatie zorgde voor verdieping door de uitwerking van de thematiek en de artistieke vertaling. De eerder besproken veelzijdigheid kwam
hier in volle omvang tot haar recht. In de bijlage vindt u het
tentoonstellingsboekje met aanvullende informative over
het tentoongestelde werk. Er is bewust gekozen voor dit
informatieve tentoonstellingsboekje zonder aanvullende
teksten aan de wand. Veel werken in de tentoonstelling
hebben een korte toelichting nodig. Met het boekje in de
hand konden bezoekers zelf kiezen of ze meteen gingen
lezen of eerst kijken. Ook functioneerde het boekje voor
het maken van aantekeningen en als naslagwerk.

De tentoonstelling was geopend van woensdag tot en met
zondag van 12.00 -17.00 uur. Maar stonden er mensen op
andere dagen voor de deur, werden die uiteraard niet weggestuurd. There is Something about My Family begon beneden in FOTODOKs kantoor en ontvangstruimte, waar ook
een winkel was ingericht. Met boeken van de makers uit de
tentoonstelling. Beneden werden mensen ontvangen door
een gastheer of –vrouw, die de bezoekers te woord stond
en met een tentoonstellingsboekje op weg hielp naar de
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“When your parents die, they leave you with a lot of unopened
boxes that you can choose to open or not. You can choose
to confront the things they’ve left you. And I guess the last

FOTODOK Boekenclub 13 april 2016
met o.a. Chanarin & Bloomberg
De Boekenclub is voor iedereen die geïnteresseerd is in
fotografie(boeken) en storytelling. Er vinden vier talkshows per jaar plaats onder leiding van Rob Hornstra.
Doel van de Boekenclub is het creëren van aandacht bij
een breed publiek voor documentairefotografie en de
maatschappelijke verhalen die daarmee belicht worden in
de vorm van het fotoboek. Iets waar we in Nederland een
grote traditie in hebben en trots op mogen zijn. Tegelijkertijd is de Boekenclub voor FOTODOK een goede manier
om een (groeiende) club van trouwe volgers te creëren
en hen ambassadeur te maken voor (de activiteiten van)
FOTODOK. Op 13 april organiseerde FOTODOK alweer de
5e FOTODOK Boekenclub die in het teken stond van There
is Something about My Family en waarin familieboeken besproken werden. Deze keer was het passen en meten met
de zitplaatsen vanwege de komst van de internationaal
bekende fotografen Oliver Chanarin en Adam Broomberg.
Ook Eddo Hartmann, Anne Geene en Arjan de Nooy waren
te gast en vertelden vol enthousiasme over hun nieuwe
projecten en fotoboeken.

op locatie of maakt FOTODOK een bezoek aan een bedrijf
of instelling. Bijvoorbeeld: een brainstormsessie met
lunch, rondleiding en meet and greet met fotografen en
kunstenaars uit de tentoonstelling.
Gedurende There is Something about My Family vonden
diverse rondleidingen plaats. Tijdens de opening drie rondes, waarbij een aantal fotografen uit de tentoonstelling
aanwezig waren om hun werk toe te lichten. Tot groot plezier van het publiek. Verder vonden er een rondleidingen
plaats op 7 april en 12 mei voor scholieren van 4 HAVO
Oosterlicht College, 8 mei voor de lezers van Focus, 20
mei voor collectief Statief, 29 mei voor de scholieren van
de Weekendschool. Op 2 juni was er ieder uur de mogelijkheid aan te sluiten bij een rondleiding als onderdeel
van het landelijke evenement: Famillement, grootste evenement op gebied van familiegeschiedenis van Nederland.

Phillip Toledano, Time Lightbox 10 maart 2015

five years have been a series of confrontations. It’s about
deciding to tacked these things and trying to make sense of
them.”

geschiedenis van de Turkse (groot)ouders van de jongeren
op hun keuze?
Een aantal van de deelnemende fotografen en kunstenaars
was aanwezig en gaf tijdens de rondleidingen toelichting
op hun werk, hetgeen bijzonder gewaardeerd werd door
het aanwezige publiek. Tijdens de opening werden ook de
winnaars en genomineerden van de FOTODOK Scholieren
Award in het zonnetje gezet.
Lezing Phillip Toledano – 18 april
In samenwerking met de Master studenten Fotografie van
AKV|St. Joost in Breda is voorafgaand aan de tentoonstelling voor de eerstejaars, een educatief traject van acht
weken ontwikkeld. There is Something about My Family was
leidraad. Binnen deze groep studenten zijn verschillende
nationaliteiten en makers en denkpraktijken vertegenwoordigd, allemaal met eigen noties van ‘familie’. Door
ontmoetingen met andere makers en denkers kregen ze
aan de hand van het thema handvatten voor onderzoek
en ontwikkeling van hun eigen praktijk. De studenten
gingen tijdens dit programma bij FOTODOK in gesprek met
(inter)nationale sprekers. Marjolein Busstra was te gast en
sprak over haar ervaringen met het project Marrokaanse
Moeders. Ook kwam Sara Blokland op bezoek om in
gesprek te gaan over meerdere van haar projecten waarin
haar rol als kunstenaar vaak samen valt met onderzoek
naar haar afkomst en familiegeschiedenis. Naar aanleiding van hun ervaringen organiseerden ze een publieksprogramma dat toegankelijk was voor studenten van
diverse academies. Hiervoor werd Phillip Toledano uitgenodigd om te spreken over zijn project When I Was Six.
Studenten bespraken projecten in ontwikkeling met Toledano. Hier bleek veel animo voor te zijn en dit bracht
studenten samen vanuit verschillende plekken uit het
land.
Rondleidingen op diverse data
Bij alle evenementen die we op locatie organiseren hoort
tentoonstellingsbezoek met een rondleiding. Verder zijn
er rondleidingen en arrangementen op aanvraag beschikbaar. Bij een arrangement kunnen wij een activiteit bieden
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Instagram Takeover – diverse data –
internationaal succes
In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de
Europese Unie in de eerste helft van 2016 heeft FOTODOK
samen met haar stagiaires contact gelegd met verschillende Europese kunstacademies. Zij zijn op zoek gegaan
naar werk van studenten waarin (hun) familie centraal
staat. Hier is massaal gehoor aan gegeven, wat resulteerde in een online Instagram Takeover met visuele verhalen
over familie in verschillende Europese landen.
De studenten die geselecteerd zijn en deelgenomen
hebben aan de Instagram Takeover is daardoor een divers
(inter)nationaal gezelschap: Pleunie van Raak (NL),
Nicolas Hafele (DE), Denis Vorobiov (IT), Gergely Tarjan
(HU), Folkert Koelewijn (NL), Chantal Seitz (DE), Valentina
Stellino (BE), Hanna Redling (HU), Oliver Radford (UK) en
Mario Ilic (AT).
De familie veiling en andere sluitingsactiviteiten op
zondag 5 juni
Ter afsluiting van There is Something about My Family heeft
FOTODOK een veiling georganiseerd met fotoboeken,
films en fotoprints uit de tentoonstelling. Op deze zonnige zondagmiddag gingen in de tuin van FOTODOK enkele
mooie werken onder de hamer: een special edition van
het fotoboek van Eddo Hartman ‘Hier woont mijn huis’, de
film + gesigneerd boek van Michael Anhalts ‘Apathie’, een
gesigneerde ingelijste print van Phillip Toledano’s ‘When I
was Six’, een grote print uit de tentoonstelling van Petra
Mrsa en een print van de Zuid-Afrikaanse fotograaf Pieter
Hugo. Daarna sloten we de tentoonstelling officieel af met
een borrel en muziek onder begeleiding van de Utrechtse
singersongwriter Whitley SD.

“How does one take responsibility for history, and to what
extent does one have to? How do you raise a family in such
a conflicted society? Before getting married and having
children, these questions did not trouble me. Now they are
more confusing.”
Pieter Hugo over zijn serie ‘Kin’ , The Guardian 11 september 2013
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heeft FOTODOK meegedacht en input gegeven voor de
opbouw van de lessenserie. Bij FOTODOK kregen de leerlingen eerst een korte rondleiding door de tentoonstelling,
waarbij werd ingegaan op de lesstof die ze al hadden gehad. Daarna gingen de leerlingen aan de slag op basis van
peer to peer education. Ze bestudeerden en analyseerden
in vier groepjes vier series uit de tentoonstelling op vorm,
inhoud en beeldaspecten. Na hun onderzoek leidden de
leerlingen elkaar rond langs de onderzochte series. Tot
slot was er ook aandacht voor de praktijk. Geïnspireerd op
het werk van Ad Nuis, waarbij oude foto’s opnieuw worden gemaakt, gingen de leerlingen ook aan de slag met de
perfecte ‘remake’ van oude familiefoto’s.
IMC Weekendschool (twee groepen, leerlingen van 10-14
jaar uit achterstandswijken)
Als onderdeel van het curriculum Beeldende Kunst
ontwikkelden we samen met de Weekendschool ook een
bezoek op maat. De kinderen kregen een rondleiding door
de tentoonstelling, en konden zelf op onderzoek uit aan
de hand van de educatieopdrachten. Hier presenteerden
zij hun bevindingen aan elkaar. Het praktijkaspect was
gericht op het zo goed mogelijk namaken van oude familiefoto’s.

Educatie in de tentoonstelling - doorlopend
Voor kinderen die de tentoonstelling bezochten met hun
ouders was een kijkwijzer ontwikkeld gebaseerd op de
Visual Thinking Strategies en Artful Thinking Routines.
Met deze opdrachten wordt het actief kijken, voorbij de
eerste waarnemingen, bevorderd. De opdrachten stimuleren het open en zonder oordeel kijken naar kunstwerken,
luisteren naar en voortbouwen op elkaar. Jarenlange
ervaring en onderzoek hebben aangetoond dat regelmatig
kijken naar kunst volgens de VTS-methode een positief
effect heeft op het waarnemingsvermogen, kritischanalytisch denken en taalvaardigheid.

De dag werd afgetrapt met de film ‘The Island of All
Together’ van Philip Brink en Marieke van der Velden,
waarin toeristen en vluchtelingen uitgenodigd worden om
met elkaar in gesprek te gaan. Na afloop gingen Philip
Brink en Reem Saouma (vertaler van de film) in gesprek
met Lex Bohlmeijer over het tot stand komen van de film.

Kijk! Een vluchteling op zondag 1 mei
Op zondag 1 mei organiseerde FOTODOK in samenwerking met Stichting Cultuurpromotie Utrecht een middag
over de invloed van fotografie op de beeldvorming van
vluchtelingen. FOTODOK onderzocht dit samen met het
publiek aan de hand van films, foto’s en gesprekken met
makers en andere experts. Deze dag werd gekoppeld aan
de thematiek van There is Something about My Family door
te bevragen wat familie betekent voor iemand die op de
vlucht is.

FOTODOK Scholieren Award – drie maanden doorlopend
2016
Ook buiten op het plein bij Het Utrechts Archief was
FOTODOK te zien met haar FOTODOK Scholieren Award die
deze keer in het teken stond van ‘Familie’. Circa vierhonderd scholieren en studenten van educatie partners X11,
school voor Media Vormgeving & ICT (VMBO) en Grafisch
Lyceum Utrecht (MBO) gingen dit jaar aan de slag met
het thema ‘Familiealbum’. Ook dit jaar resulteerde dat
in zeer diverse en vaak ontroerende series. Voorafgaand
aan het fotograferen maakten de scholieren ter inspiratie
kennis met professionals die voor de tentoonstelling van
FOTODOK geselecteerd waren. Het proces werd begeleid
door docenten, FOTODOK en fotografen uit het veld. Er zijn
aan het einde van de werkperiode tien series genomineerd
door een vakjury en daaruit werd de winnaar gekozen van
de FOTODOK Scholieren Award 2016, een winnaar van
X11, een winnaar van GLU en twee publieksprijzen, voor
de beste X11 serie en de beste serie van GLU. De winnaars
en genomineerden kregen een workshop van FOTODOK;
De overall winnaar een foto uit Het Utrechts Archief en
het werk van de winnaars en genomineerden was te zien
als onderdeel van There is Something about My Family als
buitententoonstelling bij Het Utrechts Archief.

Een ander voordeel van deze twee methodes is dat de
opdrachten eenvoudige ingangen bieden om naar werk
te kijken wat in eerste instantie misschien niet meteen te
begrijpen is. Door het kijken en benoemen te stimuleren
ervaren kinderen dat iedereen anders kijkt en ervaart. Bij
het kijken en ervaren van foto’s bestaat geen goed of fout.

2.4 Extra activiteiten: Kijk! Een vluchteling + FOTODOK
Fotostudio + Stipendium Dialoog

Maatwerk onderwijs - doorlopend

Fotograaf Negin Zendegani vertelde over haar project
Selvy waarin ze portretten maakte van kinderen in AZC’s. Zij
ging in gesprek met curator Danielle Cuppens die in 1993
een vergelijkbaar project organiseerde naar aanleiding
van de Joegoslavische vluchtelingen met ondertussen
bekende Nederlandse fotografen zoals Rineke Dijkstra.
Negin Zendegani sloot de dag af met een workshop voor
kinderen. Ze maakte samen met hen poppen voor kinderen in AZC’s, waardoor zij zich beter kunnen binden aan
een nieuwe omgeving.

Uljana Orlova vertelde over een serie projecten die ze
maakte naar aanleiding van haar eigen asielprocedure
in 1993. Eén van die projecten was ook onderdeel van de
tentoonstelling bij FOTODOK op dat moment.

Arcade
In FOTODOK’s oorspronkelijke plan was sprake van een
op handen zijnde samenwerking met basisschool Arcade
voor de tentoonstelling. Uiteindelijk heeft de school op het
laatste moment gekozen voor een andere koers binnen
de te organiseren fotoweek op school. Daarin was geen
ruimte voor het voorgestelde plan om het werk van de
leerlingen onderdeel te maken van de tentoonstelling. In
plaats daarvan zijn we samenwerkingen aangegaan met
het Oosterlicht College en IMC Weekendschool voor maatwerk in de tentoonstelling en op school.
Oosterlicht College (2 klassen 4 Havo)
Leerlingen van 4 Havo van het Oosterlicht college
kwamen op bezoek bij FOTODOK als onderdeel van hun
lessenserie over documentaire fotografie. Voorafgaand
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Haar winnende project gaat over lift-cultuur. Haar interesse in dit thema werd gewekt door de reis van haar vader. In
1980 liftte hij als 17 jarige zo’n 8000 km door Scandinavië.
Het was een tijd waarin liften vrij normaal was. Reizen
werd steeds makkelijker, want het was zo’n vijf jaar voor
het Schengen akkoord. Cleo was nieuwsgierig of er veel
veranderd was en of zoiets nog mogelijk was in deze
tijd. Ook was ze nieuwsgierig naar de plekken die haar
vader wel had bezocht, maar nooit had gefotografeerd. Ze
wilde zijn reis opnieuw maken en haar eigen conclusies
trekken. ‘De dialoog’ was voor haar een middel om fysiek
verder te komen. De beurs stelde haar in staat om de route
helemaal na te reizen en haar ervaringen te documenteren.
Cleo onderzocht onderweg de angst voor de onbekende
ander. Wat gebeurt er wanneer we wel het gesprek met
die ander aangaan? Haar werk is van 25 augustus tot
11 oktober 2016 te zien bij Stroom in Den Haag en is in
september 2016 in Vrij Nederland gepubliceerd. Ze
schreef daarnaast een blog over haar ervaringen, te zien
op de website van FOTODOK en maakte een fotoboek dat 7
oktober gepresenteerd en gelanceerd zal worden.

Stipendium DIALOOG gestart begin 2016 – doorlopend
Begin 2016 heeft FOTODOK in samenwerking met Vrij
Nederland en Stichting Dialoog, Stipendium Dialoog in het
leven geroepen. Fotograaf Cleo Wächter stuurde samen
met tientallen anderen haar plan in en werd de winnaar
van het Stipendium. Zij won een bedrag van € 2.500,-,
begeleiding van FOTODOK en Vrij Nederland als publicerende mediapartner.

FOTODOK Fotostudio met topfotografen op diverse data
Tijdens de duur van de tentoonstelling was er de mogelijkheid om een familie- of groepsportret te laten maken
door internationaal befaamde fotografen Ringel Goslinga,
Anoek Steketee, Petra Stavast en de destijds Fotograaf
des Vaderlands Ahmet Polat. Hier hebben verschillende
families en bedrijven gebruik van gemaakt. Ze kregen een
mooie foto op hoogwaardige kwaliteit geprint in combinatie
met een rondleiding door de tentoonstelling.
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Bij There is Something about My Family bedankt FOTODOK: Stagiaires Nina en Eliza. Teun, Fenna, Milan voor de
op- en afbouw. Julliette, Muriel, Isabelle en Marijn voor
hun hulp met de opening en de Boekenclub. Dominique,
Teun, Fenna, Eliza, Nina, Vera, David, Jan-Willem, Eva,
Uljana, Meriam, Anahi, Maike en Bakr voor de ontvangst
van het publiek tijdens de duur van de tentoonstelling als
host.

Daarnaast is FOTODOK zeer blij met een grote groep enthousiaste vrijwilligers die helpt met de op- en afbouw
van de tentoonstellingen, evenementen, rondleidingen
en ondersteuning biedt op allerlei vlakken.

3. BIJZONDERE SAMENWERKINGEN EN (FINANCIËLE EN
FACILITAIRE) ONDERSTEUNING

Het thema ‘familie’ leidde tot interessante samenwerkingen
die de inhoudelijke ontwikkeling en het aanbod van
FOTODOK konden aanvullen, ondersteunen en verdiepen.
Dit gebeurde met individuen, maatschappelijke en culturele organisaties en bedrijven.

Voor de uitwerking van het concept werden onder andere
ideeën uitgewisseld met de studenten van de Master
AKV|St.Joost en Jenny Smets als gastcurator. De studenten
hadden de mogelijkheid om inhoudelijk mee te denken over
de totstandkoming van de tentoonstelling en deden voorstellen voor projecten en makers. Jenny Smets heeft in
samenwerking met FOTODOK de tentoonstelling uiteindelijk tot in detail vorm gegeven.

Alle deelnemende fotografen en andere kunstenaars
aan het project hopen we in de toekomst vaker te mogen
ontvangen. De (inhoudelijke) samenwerking met makers
is voor FOTODOK zeer belangrijk om vanuit gezamenlijke
visie en reflectie een sterk programma neer te zetten.

Voor de productie van de tentoonstelling en de programmering wordt met regelmaat samengewerkt met diverse
partners. Rob Hornstra en Het Utrechts Archief zijn belangrijke partners voor het mogelijk maken van de Boekenclub.
Stichting Cultuurpromotie Utrecht, Universiteit Utrecht,
Lex Bohlmeijer samen met verschillende fotografen en
andere fotografie-professionals hebben Kijk! Een vluchteling gerealiseerd.

Binnen educatie zijn de Hogeschool voor de Kunsten
in Utrecht, de Koninklijke Academie in Den Haag,
AKV|St.Joost uit Breda, GLU, X11, De Weekendschool en
alle internationale academies die deelgenomen hebben
aan de Instagram Takeover van groot belang geweest.

There is Something about My Family werd verder genereus
ondersteund door een aantal (landelijke) fondsen. We
zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Deze ondersteuning
is niet alleen een erkenning van de inhoudelijke aanpak
en het vertrouwen in de artistieke uitwerking daarvan,
maar maakt het ook aantrekkelijker voor sponsoren en
andere partners om te participeren. De ondersteuners van
There is Something about My Family zijn: Gemeente Utrecht,
Mondriaan Fonds, VSB Fonds, Fentener van Vlissingen
Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds en Kf Hein fonds.

Partners die ons verder ondersteunden met de realisering en wie we enorm dankbaar zijn: LEX Lijsten, Fotolab
Amsterdam, Zuidenwind Filmproducties, Stevenson
Gallery, PRISKA PASQUER, Joods Historisch Museum
Amsterdam.

Stichting Dialoog en Vrij Nederland maken het Stipendium
mogelijk. Na het succes van deze eerste editie naar aanleiding van There is Something about My Family zal dit Stipendium de komende drie jaar worden voortgezet.
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BEELD Pieter Hugo, uit de serie KIN, 2013 | Courtesy Stevenson Gallery & Priska Pasquer
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There is Something about My Family werd ook gecommuniceerd door lokale samenwerkingspartners, waaronder
Stichting Cultuurpromotie Utrecht en Universiteit Utrecht.
Door de schrijvende pers is There is Something about My
Family goed opgepakt. De tentoonstelling werd positief
besproken door NRC en de Volkskrant. Ook was FOTODOK
te vinden in Zoom, Straatnieuws, Trouw, UIT Magazine,
DUIC met de tentoonstelling als tip en met een stuk over de
FOTODOK Scholieren Award. Het Stadsblad en ‘Nooit
meer slapen’ op Radio 1 besteedden aandacht aan There is
Something about My Family en bij PhotoQ werd een artikel
gewijd aan het programma. RTV Utrecht was op meerdere vlakken een belangrijke partner. Er was een tv interview met de winnaar van de FOTODOK Scholieren Award,
ze spraken met fotograaf Ad Nuis over de tentoonstelling
op het Domplein wat ook op tv is uitgezonden en fotograaf
Uljana Orlova en producent van FOTODOK Lisanne van
Happen schoven aan bij een speciale aflevering over

Facebook (zie pagina’s 43 en 48)
FOTODOK bereikte tijdens deze tentoonstelling 4.000
volgers op Facebook. Tijdens de tentoonstelling There is
Something about My Family zijn er veel meer berichten
gepost dan tijdens de tentoonstelling (No)Privacy. De Facebook volgers groeiden met gemiddeld 22 personen per week.
Op Facebook heeft FOTODOK 2.898 volgers Nederlandstalig,
2.169 volgers van onze fans zijn Engelstalig, overige volgers
komen volgens de statistieken uit andere landen, maar we
gaan er vanuit dat deze ook Engels kunnen lezen. Daarom
kiest FOTODOK er voor om de berichten af te wisselen in
het Nederlands en Engels. Gezien de statistieken maakt
FOTODOK haar belofte een internationaal podium te zijn
meer dan waar. Veel posts op de Facebook hebben een
bijzonder hoog organisch bereik (zonder advertenties te
kopen) aankondiging van de tentoonstelling en enkele
events bereiken met gemak 5.488 en 8.307 views.

Instagram Takeover
Gedurende de tentoonstelling There is Something about My
Family is het aantal (internationale) volgers op Instagram
enorm vergroot. Dit is het gevolg van de succesvolle
Instagram Takeover die onderdeel was van de tentoonstelling. FOTODOK is actief op zoek gegaan naar getalenteerde
fotografiestudenten in Europa die tijdens de tentoonstelling
werk met als thema familie konden exposeren op de
FOTODOK Instagram. Ons uitgangspunt was om talent
een internationaal online podium te bieden. Het was een
Europese Takeover in het kader van het Nederlandse Europees voorzitterschap van de EU. Tijdens de tentoonstelling
bereikten we een mijlpaal; 1.000 volgers en de stijging heeft
zich doorgezet want in september had FOTODOK 1.500
volgers.

Social Media
Aan het einde van de tentoonstelling had Fotodok 4.230
Facebook volgers, 1.100 volgers op Twitter, en 1.240 volgers
op Instagram. Voor FOTODOK is social media een krachtige
marketing tool om de doelgroep te bereiken en daarnaast
in te zetten om jong talent onder de aandacht te brengen.
FOTODOK heeft ook een nieuwsbrief met met 2.200 geabonneerden en een openingspercentage van 53%.

4. COMMUNICATIE EN PUBLIEKSBEREIK

There is Something about My Family had als doel om een
breed publiek aan te spreken en te laten nadenken over
familie als een ogenschijnlijk eenvoudig uitgangspunt.
Iedereen verhoudt zich op een of andere manier tot familie
en tegelijkertijd is het diverser in vorm en interpretatie
dan ooit. Spanningen in de Nederlandse samenleving
die zijn weerslag hebben op de plek en het functioneren
van familie(ver)banden in diezelfde maatschappij waren
aanleiding om het thema op te pakken. FOTODOK wilde
hiermee op aansprekende wijze allerlei achterliggende
maatschappelijke dynamiek, die zich niet beperkt tot
landsgrenzen, belichten en inzichtelijk maken, zoals
immigratie en culturele diversiteit.

De binnen- en buiten tentoonstelling trokken een eigen
publiek en de randprogrammering heeft aanvullend veel
verschillende doelgroepen betrokken bij het fotografieevenement. Op deze manier is er vanuit programmering
en publiciteit een meerwaarde gecreërd waarmee There
is Something about My Family de beoogde impact heeft
gekregen.

FOTODOK wil opvallen in haar communicatie. Ze zorgt in
haar programmering altijd voor een ‘venster’ buiten de
tentoonstellingsruimte door middel van mediapartnerschap, buitenpresentatie of anderszins. Hierdoor komt
haar publiek op relatief eenvoudige wijze in aanraking
met de actuele thema’s en de documentairefotografie
die FOTODOK programmeert. FOTODOK hanteert
storytelling in combinatie met krachtig beeld als de
basis van de communicatie; dat maakt FOTODOK sterk
ten opzichte van andere aanbieders. We hebben gekozen
voor een geïntegreerde aanpak, waarbij offline en online
communicatie elkaar versterkt hebben en strategische
partnerships de communicatiekracht hebben vergroot.

De doelgroepen werden per uiting gespecificeerd voor
de tentoonstelling en de verschillende activiteiten. Doelgroepen:

1. Stakeholders
2. (Inter)nationale fotografieprofessionals
3. Een cultureel en maatschappelijk geëngageerd publiek dat houdt van maatschappelijk betrokken verhalen, documentaire vormen en fotografie
4. Studenten van de verschillende Nederlandse kunstacademies en universiteiten: leerlingen van het basis,
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs
5. Museumbezoekers en dagjesmensen

In de twee maanden dat There is Something about My
Family liep, heeft FOTODOK deze groepen bereikt door
zowel een binnen- als een buiten tentoonstelling te
bieden, educatie, publieksprogramma, social media,
persbereik en de samenwerkingen die ze is aangegaan
met andere organisaties, fotografen en andere kunstenaars en fotografie betrokkenen. FOTODOK maakte voor
de communicatie enerzijds gebruik van haar vaste kanalen: nieuwsbrieven, social media, uitnodigingen, flyers,
posters, advertenties en free publicity.
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Bestemming Bereikt om te vertellen over FOTODOK’s
tentoonstelling. Tot slot was er ook een live talkshow in
Tivoli Vredenburg ‘Bij Wie’ waarin fotografen Anaïs
Lopez en Uljana Orlova te gast waren en spraken over hun
projecten als onderdeel van There is Something about My
Family. Zie bijlage 1 voor een selectie van het mediabereik.
Bezoekersaantallen
FOTODOK ziet een stijgende lijn in haar bezoekersaantallen.
Het totaal (binnen en buiten) schat zij op 46.300, wat
hoger ligt dan het aantal mensen dat zij vooraf dacht te
bereiken. Het aantal bezoekers buiten blijft geschat en
is afgezet tegen de centrale ligging van het Domplein, de
tentoonstelling op het plein bij het Utrechts Archief, de
tentoonstellingsduur van twee maanden en de duizenden
bezoekers van de Culturele Zondagen. Binnen heeft
FOTODOK rond de 2.200 mensen ontvangen.
Bezoekersaantallen tentoonstelling en
randprogrammering
Tentoonstelling binnen: 2.300
Tentoonstelling buiten: 44.000
Bezoekers opening en afsluiting: 750
Gratis bezoekers: 150
Deelnemers FOTODOK Boekenclub: 100
Deelnemers diverse rondleidingen: 80
Deelnemers educatie: rond de 550 studenten en scholieren
(20 AKV|St.Joost / 400 GLU en X11 / 30 Apollo / 100 op
locatie)
Fotostudio: 25
Kijk! Een vluchteling: 150
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Er is een prachtig en succesvol programma gerealiseerd.
Alle ambities zijn waar gemaakt en zelfs aangevuld met
drie extra programma onderdelen: Kijk! Een vluchteling,
de FOTODOK Fotostudio en Stipendium Dialoog. De
aanvulling van het programma kwam tot stand doordat
organisaties FOTODOK, zowel lokaal als nationaal steeds
beter weten te vinden en de waarde inzien van FOTODOK
als partner. Dit willen we graag voortzetten in samenwerkingen op internationaal niveau waarbij we zoeken
naar zowel thematische overeenkomsten als samenwerkingen die vertrekken vanuit een gezamelijke fascinatie
voor het medium fotografie.

Het thema van dit project is veelbelovend alleen was het
nog niet ingebed binnen in een meerjarenprogrammering
van FOTODOK. Hierdoor bouw je minder aan structurele
partnerships en aan een trouwe achterban. Vandaar
dat FOTODOK in de toekomst (periode 2017-2020) kiest
FOTODOK voor twee overkoepelende maatschappelijke
programmalijnen waarbinnen ze haar jaarprogramma’s
per jaar specifiek vormgeeft.

5. SLAGINGSCRITERIA EN KRITISCHE TERUGBLIK

Slagingscriteria
FOTODOK heeft bij aanvang voor There is Something about
My Family de volgende slagingscriteria geformuleerd:

- Als er gesprek en discussie ontstaat over dit belangrijke maatschappelijke thema overgebracht door
documentaire verhalen en de randprogrammering;

- Als er dialoog ontstaat tussen diverse doelgroepen;

- Als FOTODOK bezoekers- en deelnemersaantallen
bereikt die zij gesteld heeft;

- Als FOTODOK een mediapartnerschap voor het bereik
van het evenement realiseert;

- Als FOTODOK bedrijven en maatschappelijke organisaties aan het evenement weet te binden.

Kritische terugblik
There is Something about My Family was voor FOTODOK
op meerdere vlakken een succesvol evenement. Toch
vinden we het belangrijk kritisch terug te blikken. De
keuze van het onderwerp en de uitwerking maakten veel
los bij een breed publiek. Gesprekken, discussies en
andere activiteiten hebben hier een grote bijdrage aan
geleverd. Het was een onderwerp waartoe iedereen zich
in meer of mindere mate kan verhouden. Hierdoor werd
het ook goed opgepakt door diverse media en samenwerkingspartners. De ruimhartige ondersteuning van
particulieren, bedrijven en met name fondsen zien we
ook in dit licht.

Het streven om met There is Something about My Family
het begrip ‘familie’ te bevragen en (visueel) inzichtelijk
en invoelbaar te maken met werk van fotografen en kunstenaars is voor een groot deel gelukt. De aandacht van
de pers, de opkomst en de waardering van bezoekers
bevestigen dit. We hebben bovendien een breed publiek
getrokken. Niet alleen een publiek dat in fotografie en
kunst is geïnteresseerd, maar ook een publiek dat op
het thema is afgekomen en die we verrastten met de
(mogelijkheden van) artistieke verbeelding. Een belangrijk
mediapartnership realiseerden we met Vrij Nederland,
waarin deelnemende fotograaf Vardi Kahana breed uitgelicht werd.

Terugblikkend hadden we graag meer maatschappelijke
partners aan ons willen binden, bijvoorbeeld uit de zorgsector. De thematiek rond participatiemaatschappij in
relatie tot een toenemende actieve vraag aan de familie
speelt in deze sector sterk. We zien daarnaast ook meer
samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven FOTODOK
kan een andere visuele blik bieden op diverse onderwerpen, juist ook in het bedrijfsleven. De Fotostudio was een
middel om het Utrechtse MKB en vermogende particuleren aan FOTODOK te binden. Veel (bestuurs)leden van
de Utrechtse Onderneming Societeit hebben het product
ook afgenomen, maar we hadden het graag breder uitgezet. De sponsortarget is gehaald door dit format, dat
we vanaf nu ook in andere projecten kunnen inzetten.
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MEDIABEREIK (SELECTIE)
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VOLKSKRANT, 21 APRIL 2016
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VOLKSKRANT, 19 APRIL 2016
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VRIJ NEDERLAND, 2 APRIL 2016 (1)
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VRIJ NEDERLAND, 2 APRIL 2016 (2)
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UITAGENDA UTRECHT, 1 APRIL 2016
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21 september 2016

20 mei 2016

6 juni 2016

FACEBOOK HOOGTEPUNTEN

24 mei 2016
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18 april 2016

7 april 2016

13 april 2016
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4 mei 2016

8 april 2016
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6 mei 2016

19 april 2016
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23 april 2016
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6 april 2016

18 maart 2016

24 maart 2016
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6 april 2016

30 maart 2016
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1 april 2016
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STATS FACEBOOK
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5.944

Gebruikers

54,03%

Bouncepercentage

22.850

Paginaweergaven

10 mei

34,1%

New Visitor

24 mei

Naar dit rapport gaan

65,9%

Returning Visitor

6,22%

7 jun.

28 mrt. 2016 - 9 jun. 2016

Fotodok - http://fotodok.org
Alle websitegegevens
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STATS WEBSITE

Doelgroepoverzicht
Alle gebruikers
100,00% Sessies

Overzicht

Sessies
500

250

Sessies

Gem. sessieduur

26 apr.

8.427

00:01:36

12 apr.

Pagina's/sessie

29…

2,71
% nieuwe sessies

65,85%

40,77%

% Sessies

1,71%

Sessies

524

1,51%

Taal

27,04%

144

0,93%

3.436

4. ru

127

0,84%

1. nl-nl

5. en-gb

78

0,77%

14,98%

6. ru-ru

71

0,68%

2.279

7. (not set)

65

2. nl

8. it

57

1.262

9. de-de

3. en-us

10. en

© 2016 Google
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DOELGROEPEN PER PROGRAMMAONDERDEEL
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Doelgroepen per programmaonderdeel
1) De tentoonstelling binnen:

- cultuurliefhebbers met speciale interesse voor
fotografie en maatschappelijke thematiek
- studenten en scholieren
- (aankomende) fotografie + andere beeldprofessionals
2) De tentoonstelling buiten:

- spontane bezoekers die langs de tentoonstelling
lopen
- ‘nieuw’ publiek dat laagdrempelig instapt

3) Openingprogramma, workshops en rondleidingen:

- genodigden/achterban FOTODOK en partners
- Culturele Zondag bezoekers via Cultuurpromotie
Utrecht
- (aankomende) fotografie + andere beeldprofessionals

4) De Boekenclub, Kijk! Een vluchteling, Fotostudio:

- fotografieprofessionals
- cultureel en maatschappelijk geëngageerd publiek
- thematisch geinteresseerd publiek over de vluchtelingencrisis
- liefhebbers van storytelling en fotografie
- trouw FOTODOK publiek
- ambassadeurs van FOTODOK
5) Educatie:

- studenten, leerlingen en docenten van AKV|St.Joost,
GLU, X11 en de Weekendschool
- jongeren die met hun ouders de tentoonstelling
bezoeken of deelnamen aan de workshop als onderdeel van Kijk! Een vluchteling
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INFORMATIE RANDPROGRAMMERING

51 / 64

LEZING PHILLIP TOLEDANO
MINI COLLEGES
FOTODOK BOEKENCLUB 13 APRIL 2016
KIJK! EEN VLUCHTELING
FOTODOK FOTO STUDIO

RANDPROGRAMMERING
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STIPENDIUM DIALOOG

FOTODOK SCHOLIEREN AWARD

DE FAMILIE VEILING

INSTAGRAM TAKE-OVER
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Minicollege: wie denk je wel niet dat je bent?!
3 april 2016

Ook te gast Anne Geene & Arjan de Nooy, in gesprek over
hun nieuwe boek Ornithologie.
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Drs. Osen Figan Tuncer

Onder de hamer gaan:
- Een special edition van het fotoboek van Eddo Hartman
‘Hier woont mijn huis’.
- Boek plus print van Michael Anhalts ‘Apathie.’
- Een gesigneerd exemplaar van When I was Six van
Phillip Toledano.
- Een print van Petra Mrsa.

Programma:
12.00 Tentoonstelling open
14.00 Welkomswoord artisitiek leider Femke Lutgerink
14.10 Veiling starten met als veilingmeester Femke.
14.45 Borrel en optreden van Utrechtse singersongwriter Whitley SD in de tuin van FOTODOK
17.00 Sluiting tentoonstelling

We sluiten de tentoonstelling ‘There is Something about
My Family’ feestelijk af met een veiling van gesigneerde
boeken en bijzondere prints van enkele internationale
fotografen uit deze tentoonstelling. Een buitenkans! De
veilinghamer wordt gehanteerd door de (recht)vaardige
Femke Lutgerink. De opbrengst komt geheel ten goede
van de makers en FOTODOK. Check onder het programma
welke stukken we veilen. Op die 5 juni is de laatste kans
om de tentoonstelling te bezoeken. Ook is er muziek en
heffen we het glas met de hele FOTODOK familie om deze
tentoonstelling af te sluiten. Kom ook!

De Familie veiling
5 juni 2016

Overige data Boekenclub 2016:
Donderdag 9 juni FOTODOK Boekenclub
Donderdag 6 oktober FOTODOK Boekenclub
Woensdag 14 december FOTODOK Boekenclub

Deze editie van de Boekenclub is uitverkocht.

De FOTODOK Boekenclub begint altijd stipt om 20.00 uur
in het Utrechts Archief, schuin tegenover FOTODOK. De
speciale gasten worden bekend gemaakt op deze pagina,
in onze nieuwsbrief, in het Facebook event en op onze
website www.fotodok.org.

Vier keer per jaar organiseert FOTODOK de FOTODOK
Boekenclub. Een avond waarin fotograaf Rob Hornstra
zijn passie deelt voor fotoboeken. Hij neemt iedereen
mee in zijn enthousiasme voor dit mooie medium, maar
schuwt een kritische noot niet. Er worden per Boekenclub drie fotoboeken besproken met makers, vormgevers
en andere (fotografie)professionals, live of per Skype.
Ook zijn de fotoboeken tijdens de Boekenclub te koop (en
kunnen gesigneerd worden!). Er is altijd een koppeling
met de tentoonstellingen van FOTODOK.

Wellicht komen er nog elke speciale gasten langs of
inbellen via Skype. Hou daarvoor de site en het Facebook
event in de gaten.

Het onderzoek van Osen Figan Tuncer focust op het
besluitvormingsproces van hoogopgeleide Nederlandse
professionals met een Turkse achtergrond die emigratie
overwegen of al vertrokken zijn. Een onderdeel hiervan
is de migratiegeschiedenis van hun (groot)ouders tijdens de jaren ‘60 en ‘70. Waarom willen we weten waar
we vandaan komen en voelen we ons (on)voorwaardelijk
verbonden?

Osen Figan Tuncer is gespecialiseerd in Psychologie en
Geestelijke Gezondheid, Communicatie- en Informatiewetenschappen en Gender Studies en is werkzaam bij
het departement Media- en Cultuurwetenschappen en
buitenpromovenda aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON), Gender Studies.

Laat je (bedrijfs)familie portretteren door een
topfotograaf

Speciale actie FOTODOK Studio 6 april t/m 1 juni 2016

Laat een familieportret maken door internationaal
befaamde fotografen Ringel Goslinga, Anoek Steketee,
Petra Stavast of de Fotograaf des Vaderlands Ahmet
Polat. Bezoek gelijk met een rondleider de bijzondere
familietentoonstelling ‘There is Something about My
Family’. FOTODOK richt hiervoor in de periode van 3
april tot en met 5 juni een speciale familie-portretstudio
in op woens- dagen en zaterdagen van 12.00 tot 17.00
uur. Alle families zijn welkom: bloedverwanten, vrienden, bedrijfsfamilies. Reserveer snel een plek!

Kosten voor particulieren:
500 euro per familie*
5 prints van 20 x 30 cm & een rondleiding per familie.

Kosten voor bedrijven:
750 euro per groep*
8 prints van 20 x 30 cm of per groep 2 prints van 50 x 60
cm & een rondleiding per groep.
*maximaal 10 personen per groep.
Boekenclub #5 met Rob Hornstra
13 april 2016

Uitverkocht met Oliver Chanarin, Adam Broomberg,
Eddo Hartmann, Anne Geene & Arjan de Nooy

De eerste Boekenclub van 2016 is op woensdag 13 april.
Deze keer bezoekt het wereldberoemde fotografenduo Adam Broomberg en Oliver Chanarin de FOTODOK
Boekenclub. Zij gaan in gesprek met fotograaf Rob
Hornstra over hun nieuwste publicatie Spirit is a Bone.
Fotograaf Eddo Hartman komt praten over zijn nieuwste
werk wat hij maakte in Noord Korea. Werken uit de serie
Hier woont mijn huis (2013) zijn te zien in de tentoonstelling ‘There is Something about My Family’.
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#FOTODOK Family
InstagramTakeover

Kom naar het Academiegebouw aan het Domplein voor
een programma met film, discussie en heel veel beelden.

FOTODOK SUHVHQWHHUW7KHUHLV6RPHWKLQJDERXW0\)DPLO\9HUVODJǩDSULOWPMXQL

Wat?
FOTODOK is op zoek naar getalenteerde fotografiestudenten die naar aanloop van de nieuwe tentoonstelling ‘There is Something about My Family’ deel willen
zijn van onze Instagram take-over. Deze Instagram takeover, gedurende de periode van 3 april tot en met 5 juni,
zal ingezet worden om jong talent een internationaal
podium te bieden.

Workshop met Negin Zendegani
Maak je eigen pop en ga op de foto (15.30 - 16.30 uur)
We gaan poppen maken: Selvy’s. Dit is een idee van
fotografe Negin Zendegani. De kinderen in de AZC’s zijn
eigenlijk altijd onderweg. Soms is dit zo moeilijk dat het
kind zich opsluit in zichzelf en zich niet meer wil hechten.
De Selvy reist altijd mee. Elke pop heeft een klein verborgen zakje, waar de kinderen wat dierbaars is in kunnen
verstoppen en bewaren. Kom luisteren naar Negin, krijg
een kijkje in het leven van gevluchte kinderen in Nederland en maak vervolgens je eigen pop. Tot slot mag jij ook
nog met jouw pop op de foto.

Negin Zendegani & Danielle Cuppens (14.30 - 15.15 uur)
Fotograaf Negin Zendegani vertelt over haar project
Selvy, waarin ze portretten maakte van kinderen in AZC’s,
en haar nieuwe project Gelukzoekers Gelukbrengers.
Zij gaat in gesprek met curator Danielle Cuppens die in
1993 een vergelijkbaar project organiseerde: A Pressing
Engagement, naar aanleiding van de Joegoslavische
vluchtelingen. Ze bracht vijf fotografen samen die
portretten van kinderen gemaakt hebben in verschillende AZC’s in Nederland. Wat zijn de overeenkomsten
tussen deze projecten en welke impact hebben ze gehad
op de beeldvorming rondom vluchtelingen?

In gesprek met Uljana Orlova
Haar werk is te zien in de tentoonstelling ‘There is
Something about My Family’ (13.45 - 14.15 uur)
Lex Bohlmeijer gaat in gesprek met fotografe Uljana
Orlova. Ze kwam in 1993 samen met haar moeder naar
Nederland vanuit Litouwen. Deze gebeurtenis en de
eindeloze asielperiode die volgt, zijn voor haar aanleiding
om onderzoek te doen naar deze fase van haar leven,
zowel in tekst als beeld. Uljana confronteert in haar werk
ook haar moeder met haar keuze om te vluchten naar
Nederland. Alvast iets meer weten? Luister hier een
radio-interview met de VPRO.

Filmvertoning en gesprek met de makers van The Island
of All Together (12.30 - 13.30 uur)
Elke zomer reizen vele Europese toeristen naar het
Griekse eiland Lesbos voor een zonnige vakantie.
Tegelijkertijd maakten afgelopen jaar duizenden vluchtelingen vanuit Turkije de oversteek naar het eiland om
een veilig heenkomen te zoeken binnen de Europese
Unie. Filmmakers Philip Brink en Marieke van der Velden
nodigden in de film The Island of all Together toeristen
en vluchtelingen uit om met elkaar in gesprek te gaan.
Radio- en televisiemaker Lex Bohlmeijer gaat in gesprek
met de makers. Hoe was het om deze film te maken? Wat
waren de reacties op deze film?

Wie zijn wij?
FOTODOK is een internationale plek voor documentairefotografie in Utrecht. Naast het vertellen van maatschappelijk betrokken verhalen, stimuleren we ook
visuele geletterdheid en vertrouwdheid met beeldcultuur bij een breed publiek. We zijn een internationaal
expertisecentrum voor professionals en streven naar
verdieping rondom het medium. Dit doen we door middel
van een divers programma met tentoonstellingen, kritische lezingen en debatten, educatie en internationale
samenwerking en uitwisseling. Voor meer informatie over
FOTODOK verwijzen wij u graag door naar onze website:
www.fotodok.org.
Waarom?
In het voorjaar van 2016 staat het programma van
FOTODOK met ‘There is Something about My Family’
in het teken van familie. We nemen jaarlijks biljoenen
familiefoto’s; een aaneenschakeling van vooral gelukkige momenten. Maar wat als de blik van fotografen en
kunstenaars op (hun) familie onderzoekender en kritischer ingezet wordt? Met het werk van studenten willen
we berichten over hoe in verschillende Europese landen
het thema ‘familie’ door jonge makers belicht en centraal gezet wordt.
Hoe?
We zijn op zoek naar getalenteerde fotografiestudenten
die willen mee werken aan de Instagram takeover. Wij
vragen aan studenten om werk in te zenden zodat wij
een selectie van deze projecten online kunnen publiceren via Instagram en de website van FOTODOK.
Eisen:
- Werk moet van studenten zijn, nog studerende aan een
fotografieopleiding.
- Maximaal tien beelden per serie of andere mediavormingen.
- Onderstaand formulier ingevuld terugsturen naar
eliza@fotodok.org.
- Deadline inzending: dinsdag 8 maart 2016.
Kijk! Een vluchteling
Activiteiten tijdens de Utrechtse Culturele Zondag
1 mei 2016
Wat is de invloed van fotografie op onze beeldvorming
over vluchtelingen? FOTODOK onderzoekt dit tijdens de
Utrechtse Culturele Zondag op 1 mei samen met het
publiek aan de hand van films, foto’s en gesprekken met
makers en andere experts. De dag wordt geleid door
radiomaker Lex Bohlmeijer van o.a. De Correspondent.
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Sanne van den Elzen (1986) is fotograaf werkend en
wonend in Amsterdam. Binnen haar projecten zet ze
fotografie in om rolpatronen te bevragen en visualiseert
de sociale structuren tussen mensen. Vaak is ze in haar
projecten zowel deelnemer als buitenstaander. Het
contact met haar onderwerp is essentieel en het wederzijdse vertrouwen en dicht op de huid werken, is voor
haar een natuurlijke werkwijze die zich op verschillende
manier herhaalt binnen de projecten die veelal bestaan
uit intieme portretten.

Janneke Aronson (1988) is een documentair fotograaf
die inspiratie haalt uit onderwerpen die dicht bij haarzelf liggen, om ze vervolgens te vertalen naar een
universeel beeldverhaal. Familie en familieverbanden
fascineren haar, evenals de relatie die mensen opbouwen
met hun (fysieke) omgeving. Door haar werkwijze met
een analoge technische camera krijgen haar portretten
en landschappen een zekere monumentale concentratie
en kalmte. Vaak werkt zij lange periodes aan een eigen
project. Dit combineert zij met commerciële opdrachten
en geeft ze fotografieles aan kinderen.

Anaïs López (1981) is een verhalenverteller pur sang.
Ze is gefascineerd door het leven in de stad; de manier
waarop mensen hun weg zoeken én hun plek innemen binnen een stad. Deze fascinatie vertaalt Lopez in
fotografie en bewegend beeld. Zij maakt documentaires
over maatschappelijke onderwerpen. Door middel van
persoonlijke portretten vertelt zij op een subtiele wijze
een groter verhaal. Naast haar eigen projecten werkt zij
ook in opdracht voor OneWorld en als portretfotograaf
voor NRC.next.

Over de fotografen die de scholieren deze editie begeleiden:

Jaarlijkse prijs
De FOTODOK Scholieren Award is een jaarlijks terugkerend wedstrijd in samenwerking met eerstejaarsstudenten van het Grafisch Lyceum Utrecht en derdejaars van X11 Media & Vormgeving. Twee maanden lang
werken 400 scholieren aan een fotodocumentaire, onder
leiding van professionele fotografen en vakdocenten.
Fotografen Anaïs López, Sanne van den Elzen en Janneke
Aronson de leerlingen inspireren met hun fotografisch
werk over familie. De editie van 2016 is gekoppeld aan
FOTODOK’s voorjaarstentoonstelling ‘There is Something
about My Family’. Scholieren brengen hun kijk op het
thema familiealbum in beeld. Kleine en grote verhalen over onverwachte, mooie, soms ook schrijnende,
ontroerende en lieve gebeurtenissen uit het (familie)
leven van alledag

naar van de FOTODOK Scholieren Award 2016. Dit jaar
was de Grafisch Lyceum Utrecht winnaar Ezra Veenhof
en de over all winnaar Nieke van Kuijk. De jury bestond
uit de begeleidende fotografen Janneke Aronson, Sanne
van den Elzen en Anaïs López, docenten van X11 en GLU,
Award winnaar 2015 Max Peters, GLU winnaar Lindsay
Pinas en FOTODOK. Ontdek de series van de winnaars
en genomineerden op het voorplein van Het Utrechts
Archief, samenwerkingspartner van FOTODOK.
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Lezing Phillip Toledano
Fotograaf over het fotograferen van familie
18 april 2016

Maandagavond 18 april komt de bekende Engels topfotograaf Phillip Toledano naar FOTODOK voor een
lezing over zijn werk. Deze is avond is voor iedereen toegankelijk. Kom luisteren naar de interessante verhalen
van deze gedreven fotograaf.

Hij is de maker van onder meer ‘When I was six’
onderdeel van de FOTODOK tentoonstelling ‘There is
Something about My Family‘. Toledano maakte deze
serie over zijn overleden zusje. Ook vertelt hij over ‘Days
with My Father’ een intens fotoproject over het verlies
van zijn moeder en de impact hiervan op zijn vader.

Toledano vertelt over zijn werk en waarom hij de laatste
jaren zijn lens op zijn familie richt; over samenwerken; de
vormen die hij kiest voor zijn werk, en meer. FOTODOKs
lezingen zijn informeel, dus vragen staat vrij. Het evenement vindt plaats bij Het Utrechts Archief (onze samenwerkingspartner aan de overkant van de straat).

FOTODOK Scholieren Award 2016
Scholieren verkennen hun familieverhaal met fotografie
3 april 2016

De winnaar van de FOTODOK Scholieren 2016 is Nieke
van Kuijk (15) met haar serie ‘Achter de geraniums’
waarvoor zij haar het dagelijks leven van haar grootouders fotografeerde. Op zondag 3 april worden de prijzen
officieel uitgereikt en wordt hun expositie op het plein voor
Het Utrechts Archief onthuld. Ruim 400 leerlingen van
het Grafisch Lyceum Utrecht en X11 Media & Vormgeving
deden mee aan deze competitie waar ze 2 maanden
intensief werkten aan een eigen fotodocumentaire.
Het thema was dit jaar ‘Familiealbum’, in verband met
de nieuwe FOTODOK tentoonstelling Error! Hyperlink
reference not valid.

Winnaar FOTODOK Scholieren Award 2016
Nieke van Kuijk ging op onderzoek uit bij haar opa en
oma die heel vaak zeggen dat ze zich vervelen. Het tegendeel bewijst deze scholiere van het Grafsich Lyceum
met deze serie waarin zij als fly-on-the wall het leven
van haar grootouders weet te vangen. Kleur, compositie,
opmaak en tekst vormen echt een mooi geheel bij deze
scholier, die samen met vierhonderd andere scholieren
twee maanden werkte aan haar eigen fotodocumentaire.
Conclusie: opa en oma zijn verre van rijp voor de geraniums.

Publieksprijs en vakjury
Naast de hoofdprijs waren er ook nog enkele andere
winnaars. De jury vond dat er vele goede inzendingen
waren. Kleine en grote verhalen over onverwachte,
mooie, soms ook schrijnende, ontroerende en lieve
gebeurtenissen uit het (familie)leven van alledag. De
studenten en hun docenten stemden voor de publieksprijs. Deze werd gewonnen door Nikki Merkx van X11 en
Justin Wijberg van Grafisch Lyceum Utrecht. De vakjury
koos de winnaars van iedere school en daaruit dé win-
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Stipendium
- Een bedrag van 2.500 euro
- Begeleiding vanuit FOTODOK en VN
- Promotie vanuit FOTODOK
- Inzet: publicatie in Vrij Nederland en mogelijke andere
landingsplekken

Eisen
- Maximaal 5 jaar werkzaam als professioneel fotograaf
- Plan maximaal 2x A4
- Link naar portfolio en CV
- Insturen voor 1 februari 2016 naar info@fotodok.org
met als onderwerp ‘stipendium dialoog’

Hoe?
We nodigen jou als beginnend fotograaf uit een plan voor
een fotodocumentaire in te sturen waarin je beschrijft
hoe je ‘dialoog’ wilt verbeelden. We zijn op zoek naar
bijzondere en originele invalshoeken, die je niet in
de reguliere media tegenkomt, maar volgens jou wel
een goede interpretatie van dit belangrijke onderwerp zijn.Dit plan dien je voor 1 februari in bij FOTODOK met een link naar je portfolio en CV. FOTODOK,
Stichting Dialoog en VN fotoredacteur Jenny Smets
beoordelen de plannen op inhoud en haalbaarheid.
Eén plan wordt gekozen om tot uitvoer te brengen.
Je ontvangt van ons een bedrag van 2.500 euro om
binnen zes maanden de serie te ontwikkelen. Uiteraard
krijg je vanuit FOTODOK en Vrij Nederland steun en
advies bij het proces. Samen bespreken we waar de
serie nog meer zou kunnen landen en in welke vorm.

Waarom?
Er gebeurt zoveel op dit moment overal ter wereld. Ook
in Nederland merken we hier de gevolgen van. Denk aan
de stroom vluchtelingen die Europa momenteel ontvangt. Of de angst en onrust die ontstaat door terrorisme
en terrorismebestrijding. De persoonlijke impact van al
deze gebeurtenissen vergeten we wel eens, terwijl die
net zo heftig kan zijn als de impact op bijvoorbeeld de
politiek. Om onze mening hierover te geven, schreeuwen we wat af: in raadzalen, er buiten of op social
media. Iedereen heeft een mening, maar in het
geschreeuw gaat de essentie van de boodschap verloren. En er zijn mensen die niet (hard genoeg) schreeuwen, die worden overstemd of helemaal niet gehoord.
FOTODOK en stichting Dialoog zijn van mening dat een
rechtvaardige, inclusieve en duurzame samenleving
niet kan bestaan zonder dialoog. Zeker niet zonder een
dialoog waarbij iedere stem, dus ook de allerzachtste
gehoord wordt. Daarom de oproep: maak een visueel
plan dat spreekt tot de verbeelding!

Wat?
FOTODOK geeft, in samenwerking met Stichting Dialoog,
een beginnend fotograaf de mogelijkheid een documentaire te maken met het thema ‘Dialoog’. Naast een
bedrag van 2.500 euro om onderzoek naar het onderwerp te doen en de serie daadwerkelijk te maken, is de
inzet dat deze geplaatst wordt in Vrij Nederland.

Stuur je plan in voor het stipendium van FOTODOK &
stichting dialoog!

Oproep voor documentaire plannen over de verbeelding van ‘Dialoog’
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BIJLAGE 4
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TENTOONSTELLINGSBOEKJE
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Postbus 1011 – 3500 BA Utrecht – www.fotodok.org – info@fotodok.org

