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Ton Mosheuvel 

    Ton Mosheuvel  

Geboren en getogen in 
Rotterdam, woonachtig in Heiloo 
ontwikkelde zich de afgelopen 
jaren tot een veel bekeken en 
gewaardeerd fotograaf.  

Voor de rubrieken  “Dit gooi ik 
nooit weg” en “Jou vergeet ik 
nooit” van Max Magazine maakte 
hij de portretfoto’s van veel 
bekende en onbekende 
Nederlanders. Van de rubriek ‘Dit 
gooi ik nooit weg’ verscheen vorig 
jaar het boek ‘dit gooi ik nooit 
weg’. Verder werkt hij ook in 
opdracht o.a. voor de gemeente 
Rotterdam als fotograaf van een 
art-based onderzoek.  

Informatie: 

De expositie "Straat Fotografie" is 
24/7 uur te bezichtigen in het 
stiltecentrum op de 1e etage in 
het Noordwest Ziekenhuis - 
Alkmaar 

  
Wilt u meer weten of zien? 
Instagram: moston 
www.tonmosheuvelfotografie.nl 
info@tonmosheuvel.nl 
Tel:06- 2185 8808

Expositie Straat Fotografie 
Van 25 februari t/m 26 mei exposeert Ton Mosheuvel met zijn 
straatfoto's op de eerste etage Stiltecentrum in het Noordwest 
Ziekenhuis in Alkmaar.  U bent in deze periode in de gelegenheid om 
de foto’s  van Ton Mosheuvel  24/7 uur te bewonderen en te bekijken.  

In de afgelopen jaren heeft Ton zichzelf ontwikkeld tot een veel 
bekeken en gewaardeerd fotograaf. Met wandelingen door de stad en 
de reizen die hij maakte, raakte hij geïnteresseerd in straatfotografie. 
Met deze, alweer derde expositie, neemt Ton Mosheuvel jou mee in zijn 
beeldvertelling van de mensen in de steden die hij op zijn reizen is 
tegen gekomen. "Ik werd me bewust dat ik momenten van iemands 
leven ving. Met deze foto’s probeer ik het verhaal van de mensen en de 
stad te vertellen. Daarom is het de kunst een foto, een moment uit het 
leven, zoveel mogelijk zeggingskracht te geven. Dankzij jarenlange 
ervaring lukt me dat 
steeds meer. Zo is 
‘geluk’ overgegaan in 
professie. Geduld, 
geduld en dan op het 
juiste moment 
toeslaan”, zegt Ton over 
zijn werk. Zijn straatfoto 
instagram account 
"moston" heeft 
inmiddels ruim 6.000 
volger

http://tonmosheuvelfotografie.nl
mailto:info@tonmosheuvel.nl
http://www.tonmosheuvelfotografie.nl

	Ton Mosheuvel
	Informatie:
	Expositie Straat Fotografie

