Beste fotografie liefhebber,
Leuk dat je mee gaat doen met de 2e editie van de FotoJam. Je hebt gekozen voor Groningen,
hieonder vind je een een stukje geschiedenis over Groningen en een kleine plattegrond van
Groningen 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.

Groningen Toen & Nu
Groningen heeft een eeuwenlange geschiedenis. Bij opgravingen in de binnenstad van de stad
Groningen zijn sporen van bewoning gevonden uit de tweede en derde eeuw. De stad is belangrijk
voor de provincie en omgekeerd. We zien dat terug in de historie, want de ontwikkelingen in de
provincie Groningen zijn onlosmakelijk verbonden met die van de stad Groningen.
Villa Cruoninga
De eerste nederzetting van de stad Groningen is gebouwd op het noordelijke uiteinde van de
Hondsrug: dit is het meest noordelijk gelegen droge punt in een landschap dat in vroeger tijden
werd omringd door veen en moeras. In het jaar 1040 wordt voor het eerst de oorspronkelijke naam
van de stad Groningen ‘Villa Cruoninga’ opgeschreven in een giftbrief.
Tegenwoordig is Groningen een stad met veel gevarieerde handel en industrie. Groningen is
daarnaast vooral een studentenstad met ruim 55.000 studenten, van wie ruim 30.000 in de stad
wonen.

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 Groningen

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. Centraal Station
In en rondom dit historische treinstation zijn mooie foto's te maken. Het station werd in 1866
geopend. Fotografeer het station niet alleen van buiten, maar kijk ook zeker omhoog in de
stationshal naar het schitterende plafond.
2. Groninger Museum
Het Groninger Museum is gebouwd in de Zuidhaven en heeft een bijzonder moderne stijl van
architectuur. Zowel binnen als buiten vind je in dit museum veel opvallende vormen en kleuren
door elkaar heen wat het tot een fotogeniek onderwerp maakt.
3. Vismarkt
Naast de vele winkels die rondom het plein van de Vismarkt gevestigd zijn vind je aan de westkant
van de Vismarkt de Korenbeurs. Een markant gebouw, gebouwd tussen 1862 en 1865, en
tegenwoordig behoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten.
4. Het Hanze Huis & Der Aa-kerk
Handelsonderneming en foodstore Het Hanze Huis aan de Der Aa-Kerk heeft betrekking op het
Hanzeverbond, dat van de 12de tot de 16de eeuw in Europa actief was. Het Hanze Huis handelt
volgens het aloude kooplieden-en stedenverbond en kiest haar leveranciers uit de Hanze- en Hanze
gerelateerde steden in Europa.
5. Grote Markt & Martinitoren
De Grote Markt, tot in de 19e eeuw de Breede Merckt, is het middelpunt van de stad Groningen. Ze
wordt gedomineerd door de Martinitoren en het stadhuis. Een ander prominent gebouwen is het
Goudkantoor.
6. Rijksuniversiteit Groningen
De universiteit is gesticht in 1614 en daarmee één van de oudste universiteiten van Nederland. In
het gebouw zijn mooie details terug te vinden dus maak hier niet alleen foto's waarop het hele
gebouw te zien is.
7. Infoversum
Het Infoversum is een koepelbioscoop. Het is de enige fulldome-bioscoop in Nederland. Het
gebouw, dat op de hoek van de Bloemsingel en de Vrydemalaan staat, is gebouwd in 2012-2014 en
ziet er hypermodern uit. Een absolute aanrader voor iedereen die van moderne architectuur houdt.
8. Vissersbrug
De Vissersbrug is een brug die over de A gaat. Als je op de brug staat en in zuidelijke richting kijkt
heb je een mooi uitzicht over het water, boten en de kerktoren van de Der Aa-kerk steeks boven de
andere gebouwen uit.

