
DE STADSFOTOGRAAF ROEPT OP
Sven Scholten (Stadsfotograaf Apeldoorn) startte in 2019 

met het project ‘Mooi Volk’. Tijdens dit project struint hij 

Apeldoorn en de 11 dorpen af op zoek naar niet alledaags 

volk. Mensen met een bijzondere hobby, levensstijl, beroep 

of die een uniek voorkomen hebben. 

Omdat er teveel Mooi Volk in onze gemeente rondloopt 

zoekt hij Volksvertegenwoordigers die het Apeldoornse 

volk gaan fotograferen.

 

ZOEK MEE
Ga op pad en zoek jouw Mooi Volk. Zodat wij een mooi

tijdsdocument van Apeldoorn en zijn dorpen kunnen ma-

ken. De mooiste inzendingen kunnen onderdeel worden 

van het project. Denk hierbij aan een expositie of uitgave 

van een boek.

ANALOOG EN ZWART-WIT
Maak het jezelf niet te makkelijk en stof de oude camera 

van je ouders en grootouders af en druk er een rolletje in. 

Kies dan wel voor zwart-wit zodat het helemaal Mooi Volk 

proof is. Mocht dit nou allemaal teveel gedoe zijn ,wat ik 

volledig begrijp, pak dan gerust een digitale camera of je 

telefoon (vergeet niet je lensje schoon te maken).

Jouw foto kun je insturen via de website van Apeldoorn 

Photo. Daar lees je nog meer infomatie over dit project.

Ga naar: https://apeldoorn.photo of scan de QR Code.

Veel succes! 

Sven Scholten



Apeldoorn Photo wordt mede mogelijk gemaakt door steun van

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

• Gaan op zoek in Apeldoorn en/of één van de elf dorpen

• Maken een portret van hun eigen Mooi Volk 

 in de periode oktober 2020 – mei 2022

• Werken bij voorkeur analoog (maar digitaal mag ook natuurlijk)

• Maken van het portret een vierkant, zwart-wit en 

 digitaal bestand van maximaal 1 MB

• Plaatsen de foto in de Mooi Volk-galerij op apeldoorn.photo 

 Geef daar de naam van de geportretteerde aan en de locatie 

 waar de foto gemaakt is

• Kunnen maximaal 10 portretten van 10 verschillende personen  

 insturen

• Een selectie van de inzendingen kan een onderdeel worden   

 van het project ‘Mooi Volk’ van Sven Scholten

• Regelen met het model de toestemming om de foto te mogen  

 publiceren als onderdeel van Mooi Volk en kunnen dit overleggen  

 bij publicatie

• Blijven altijd eigenaar van de foto

• Kunnen een hoge resolutie (Hi-res) bestand aanleveren wanneer  

 dit voor het project gewenst is


