Beste fotografie liefhebber,
Leuk dat je mee gaat doen met de 2e editie van de FotoJam. Je hebt gekozen voor Den Bosch,
hieonder vind je een een stukje geschiedenis over Den Bosch en een kleine plattegrond van Den
Bosch met interessante locaties waar je kunt gaan fotograferen om de fotografie opdrachten uit te
voeren. De opdrachten hoeven niet op 1 specifieke locatie uitgevoerd te worden, uiteindelijk ben je
vrij om te bepalen waar je gaat fotograferen. De meeste opdrachten kunnen op iedere willekeurige
locatie van de stad uitgevoerd worden.

Den Bosch Toen & Nu
Voor de geschiedenis van Den Bosch, gaan we ver terug in de tijd. Van Hertog Hendrik van Brabant
naar de protestante Frederik Hendrik, de inval van de Fransen en de Tweede Wereldoorlog. Ook al
stond de geschiedenis van Den Bosch al rond de 13e eeuw in het teken van cultuur, toch hebben ze
allen een positieve en/of een negatieve bijdrage geleverd in de groei van de stad 's-Hertogenbosch.
Tegenwoordig is 's-Hertogenbosch bekend als de Brabantse hoofdstad met een rijke cultuur waar de
Bosschenaren trots op zijn.
Door al die veranderingen is ’s-Hertogenbosch een stad waarin je in één wandeling kunt genieten
van zowel de oude historie, het platteland als ook de nieuwe architectuur!
Ook is er al wandelend veel te zien over het leven van Jheronimus Bosch en zijn er diverse beelden
van deze kunstenaar te vinden in de stad.

Fotografie opdrachten
FotoJam wordt dit jaar georganiseerd in 15 steden. In ieder stad krijgen de deelnemers dezelfde
opdrachten die uitgevoerd dienen te worden. Uiteindelijk zit er aan iedere opdracht een
fotowedstrijd verbonden. Het is de bedoeling dat je alle opdrachten uitvoert en foto's instuurt van de
opdrachten die de mooiste resultaten hebben opgeleverd. Je kan met een beperkt aantal
fotowedstrijden meedoen. Kijk voor meer informatie op http://fotojam.nl/de-opdrachten/

Plattegrond Den Bosch

Toelichting interessante fotolocaties
Op de plattegrond zijn diverse interessante fotografie locaties aangegeven met een oranje camera. In
de camera staat een cijfer die je hieronder terug kunt vinden met een toelichting.
1. Sint-Janskathedraal (Torenstraat 16)
De Sint-Jan weerspiegelt de lotgevallen van ’s-Hertogenbosch. Kerk en stad kennen een rijke
historie. Welvaart en tegenspoed. Oorlog en vrede. Bezoeken van koningen en keizers. Vroomheid
en beeldenstorm. Brand en herstel. Hoogtepunten en dieptepunten.
De Sint-Jan heeft tijdelijk aan twee zijden steigers. Aan de noordkant ze zijn nodig voor de
restauratie. De machtige steigers die nu aan de Paradezijde staan, zijn voor "Een Wonderlijke
Klim". Kom vanuit de dakgoten de 96 luchtboogbeeldjes van de Sint-Jan bewonderen. Dat kan tot
en met 30 oktober. Openingstijden: van dinsdag tot en met zondag van 10.30 uur tot 17.00 uur. En
op maandag van 13.30 uur tot 17.00 uur. Meer informatie en reserveren via
www.eenwonderlijkeklim.nl
2. (Voormalige) St. Josephkerk / Orangerie (St. Josephstraat 15a)
Dat de Paters Redemptoristen vertrokken betekende een leegstaande St. Josephkerk. Tot eind jaren
tachtig werd de voormalige kerk een plaats waar kunstenaars en muzikanten terecht konden. Daarna
werd het pand eigendom van de gemeente s-Hertogenbosch. Men begon aan een verbouwing,
waarbij de schade die de branden in de loop der tijd hadden veroorzaakt werd hersteld en het pand
werd aangepast aan de behoefte van voorzieningen van de huidige tijd. In 1991 werd de voormalige
St. Josephkerk weer geopend en staat tegenwoordig bekend als de Orangerie.
3. Jeroen Boschtuin (achter de Orangerie: St. Josephstraat 15a)
De tuin ligt ten noorden van de Sint Jan, achter de Hinthamerstraat. De ingang bevindt zich aan het
eind van de straatjes de Louwschepoort en In den Boerenmouw. De tuin is ook bereikbaar vanuit de
Sint Josephstraat via het Redemptoristenpad. Het stadspark is dagelijks geopend van 8.00 tot 19.00
uur.
4. De Moriaan (Markt 77)
Aan de Markt 77 werd begin 13e eeuw, in opdracht van Hertog Hendrik van Brabant, de Moriaan
gebouwd. Tegenwoordig staat dit huis bekend als het oudste bakstenen huis van Nederland en sinds
eind jaren ’60 als de VVV. Het bezoekerscentrum is de huiskamer van de stad waar de bezoeker een
warm en gastvrij welkom beleeft.
5. Het Bossche Broek (ten zuiden van Parklaan / Spinhuislaan / Zuidwal)
Ervaar de rust in Het Bossche Broek. In enkele minuten sta je vanuit het centrum van ’sHertogenbosch in een stukje ongerepte natuur. In Het Bosche Broek kun je genieten van het
prachtige uitzicht op de skyline van ’s-Hertogenbosch. Het natuurgebied is gelegen aan de Dommel
en bestaat voornamelijk uit graslanden met bijzondere planten. Zeker een bezoekje waard!
6. Jheronimus Bosch Art Center (Jeroen Boschplein 2)
Het Jheronimus Bosch Art Center staat volledig in het teken van de middeleeuwse schilder
Jheronimus Bosch. Bosch werd beroemd door zijn fameuze schilderijen waarop hij helse taferelen
met gedrochten, monsters en duivels afbeeldde.
Het Jheronimus Bosch Art Center hangt vol met deze fabelachtige wezens en replica’s van de
werken van Bosch. Nergens ter wereld vind je zo’n compleet replica overzicht van zijn werk als
hier in ’s-Hertogenbosch.

7. De Binnendieze (twee opstapplaatsen: de steiger tegenover Molenstraat 15a of bij de steiger op
de Zuidwal, hoek Zuidwal en Oude Dieze)
De Binnendieze is met recht één van de historische trekpleisters van ’s-Hertogenbosch. De
Binnendieze is de verzamelnaam voor het eeuwenoude stelsel van alle waterlopen binnen de muren
van de stad. Je kunt van April tot en met oktober een vaartocht boeken, waarbij je in een
karakteristieke open boot de imposante vestingwerken en spannende waterlopen ontdekt.
Het kaartje voor de Binnendieze rondvaart is te koop bij de balie van Kring Vrienden van 'sHertogenbosch Parade 12 of in de authentieke wijk de Uilenburg, Molenstraat 15a.
8. Paleiskwartier / Armada (Hugo de Grootlaan 82)
Het Paleiskwartier, gelegen achter het station, is de moderne stadswijk van ’s-Hertogenbosch. De
Paleisbrug voert je van het historisch centrum naar het Paleiskwartier en verbindt de oude en
nieuwe stad met elkaar. Bovendien kun je er de voormalige versmarkt “Van Heinde” bezoeken,
ontspannen aan de hofvijver of de architectonische hoogstandjes (waaronder de Armada)
bewonderen.
9. Zuiderpark (Hekellaan)
Het Zuiderpark is gelegen aan de rand van het centrum van Den Bosch. In de winter wordt hier
plaats gemaakt om te schaatsen en in de zomer is het Zuiderpark een leuke attractieplek vanwege
onder andere de luchtballonnen die hier opstijgen. Bij mooi weer is het een ideale picknickplek, een
plaats voor sport en spel en voor de Bosschenaar een vervangende achtertuin om even tot rust te
komen en te liggen op het gras.
10. R.K. Kapucijnenkerk (Van de Does de Willeboissingel 12)
H. Hart (Capucijnenkerk). Bouwjaar 1898. Tegen het eind van 1900 zijn de Kapucijnen
teruggekomen. Het interieur is gepleisterd met lisenen, een kroonlijst en tongewelven. Het rijk
neorenaissance hoogaltaar met zijaltaren, preekstoel en biechtstoelen zijn uit de bouwtijd van de
kerk. Grafzerk met priesterbeeltenis (1659) in het portaal.
Architect van het klooster en kerk was kapucijn Felix Baijens uit Dennenburg. Vanaf 1 januari
1979, toen de Leonarduskerk en de St. Pieter gesloten werden en de ene Binnenstadsparochie werd
opgericht, werd ook de kapucijnenkerk aangewezen als parochiekerk met bijzondere zorg voor de
wijk 't Zand. Maar vanaf 2002 is de kerk weer uitsluitend kloosterkerk, zoals voor 1979.

