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alles is er al 

alles is er al is het eindexamenproject van Eva Veldhoen. De fotoserie die Eva voor dit boek maakte 

komt voort uit het gebrek aan inspiratie dat ze ervoer tijdens weer een lockdown, aan het begin van 

2021. Eva: ‘ik had geen idee wat te maken of waar te beginnen. Uiteindelijk herinnerde ik mezelf aan 

de les uit mijn boek Play: begin gewoon, het wordt altijd iets. Met dat in mijn achterhoofd ben ik de 

straat op gegaan en ben ik in mijn buurt foto's gaan maken, met geen ander doel dan gewoon maar 

te beginnen. Op soortgelijke wijze begon ik objecten, gevonden in huis of op straat, mee naar mijn 

studio te nemen om vast te leggen. Gedurende een half jaar fotografeerde ik waar ik zin in had, 

zonder in goed of slecht te denken, steeds met een focus op mijn directe omgeving. 



Een ogenschijnlijk willekeurige verzameling beelden vormde uiteindelijk een nieuwe serie. Eén die 

gaat over hoe ik niet hoef te reiken om te kunnen creëren. Omdat alles er al is, recht voor me; ik hoef 

het alleen maar te zien. Een serie ook over de schoonheid in het simpele, het kleine, het alledaagse.’ 

alles is er al werd ontworpen door Marjolein Heije, teksten zijn van Eva Veldhoen en Tom Ruben. 

Voor meer informatie over het boek zie: https://evaveldhoen.com/product/alles-is-er-al-the-book/ . 

 

Play x FOTODOK (opening 12 februari) 
FOTODOK is een samenwerking aangegaan met Bibliotheek Utrecht, met als doel om meer aandacht 

voor het fotoboek te creëren. Daartoe krijgen verschillende fotoboeken de komende tijd een plek in 

de Neude Bibliotheek toegekend, waar mensen in het boek kunnen bladeren en er meer over kunnen 

lezen. Het eerste boek dat wordt getoond is Play van Eva Veldhoen. De opening is zaterdag 12 

februari om 12:30 uur in de bibliotheek op de Neude. Neem je kinderen mee, want er wordt met 

Lego gespeeld! 

 

  

https://evaveldhoen.com/product/alles-is-er-al-the-book/


Fotografecafé Woerden (4 april) 
Op maandag 4 april tussen van 19:00 tot 20:00 uur organiseert Fotograferen Café Kasteel Woerden 

weer een Foto Plaza, waarbij drie fotografen zichzelf en hun werk zullen presenteren. Eén van hen is 

Eva Veldhoen (in december 2021 afgestudeerd bij Fotoschool Statief). Om erbij te zijn is het niet 

nodig je van tevoren aan te melden. Een vrijwillige bijdrage gevraagd. Zie 

https://fotografencafekasteelwoerden.nl/ voor meer informatie. 

Gallery & pop-up bookstore (11 februari) 
Vrijdag 11 februari opent aan de Haarlemmerstraat 122 in Amsterdam de door Self Publishers United 

georganiseerde pop-up boekhandel + expositie van fotografe Jackie Mulder. De komende tijd zak de 

galerie en boekhandel elke vrijdag en zaterdag tussen 13:00 en 17:00 geopend zijn. 

Self Publishers United is groeiende initiatief van fotografen uit Nederland die hun eigen fotoboeken 

hebben uitgegeven. Voor meer info zie https://www.selfpublishersunited.com/ .   

https://www.selfpublishersunited.com/


 

Esther Visser heeft een verhalend en persoonlijk drieluik gemaakt door het uitzicht uit haar raam en 

haar eigen straat te fotograferen met behulp van sfeerlichtjes, gemaakt door haar man en kinderen. 


