YVONNE VAN DER MEY WILDLIFE PHOTOGRAPHY

NIEUWSBRIEF II-2011
2 februari 2011
Hallo iedereen,
Allereerst voor diegenen waarmee ik niet recentelijk contact gehad heb: nog de allerbeste wensen voor 2011.
De winter viel vroeg en overdadig in, maar nu al voel je het af en toe: de lente komt weer in zicht. Als je een
winterstop gehouden hebt: het is tijd om camera, statief en objectief op te poetsen en weer in actie te komen.

Workshops en cursussen
Vanaf 17 februari zijn er weer workshops op veel aparte locaties en met allerlei
thema’s: van wild en bloemen tot natuur in combinatie met oude architectuur.
Vanaf 9 maart beginnen er weer cursussen Macro- en Close-up, Compositie,
Licht en Creativiteit en een Basiscursus. Er zijn weer een aantal nieuwe
workshops toegevoegd. Een beschrijving staat op pagina 2 en 3, en een
gedetailleerd schema staat op pagina 5 van deze Nieuwsbrief.

Terugkomdag
zaterdag 20 augustus 2011 hoop ik weer een groot aantal van jullie
terug te zien om een dag te fotograferen, te “braaien”, veel foto’s te bekijken en
ervaringen uit te wisselen. Deze dag is speciaal voor cursisten uit alle
jaargangen.

Op

Privélessen
Is er een bepaald probleem waar je steeds weer tegen aanloopt ? Is er een
onderdeel van de fotografie die nog altijd niet duidelijk is, of waar je veel meer
van wilt weten? Het is mogelijk om één-op-één les te krijgen, waarbij die
onderwerpen aan bod komen, die je zelf aangeeft. Meer informatie op pagina 4
van deze Nieuwsbrief.

Lang weekend fotograferen op Ameland
Intensief fotograferen en genieten op Ameland, aan het begin van de najaar
vogeltrek en de prachtige herfstsferen vastleggen. Meer informatie op pagina 3
van deze Nieuwsbrief
Ook dit jaar zal ik weer een tijdje in Afrika doorbrengen vanwege mijn
werk. Van 28 juni tot en met 12 augustus 2011 ben ik afwezig.
Eind maart/begin april komt de volgende, uitgebreide Nieuwsbrief uit, met
daarin de agenda voor de tweede helft van 2011.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur dan even een mail naar yvdm@yvonnevandermey.nl
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WORKSHOPS IN FEBRUARI, MAART EN APRIL
Op donderdag 17 februari wordt er een workshop vanuit het prachtige landgoed
Oud-Groevenbeek gehouden. De koffie, lunch en theorie worden verzorgd in het
landhuis. Een unieke kans om deze plek, die normaal voor publiek gesloten is,
ook eens op een andere manier te beleven en te ervaren. De combinatie van
menselijke activiteiten en natuur kan ook prachtige beelden opleveren.
Op woensdag 23 februari gaan we op zoek naar verliefde Heidekikkers rondom
een aantal vennen in wintersfeer op de Veluwe. Bezoek plekken waar je zelf niet
zo snel zult komen. Zowel in de vrije wildbaan als in het Kroondomein.

Nieuw Op zaterdag 12 maart gaan we fotograferen in het Speulderbos, waar
ook tussen de Dansende Bomen de lente begint. Een magische plek, waar Rien
Poortvliet vroeger zijn inspiratie kwam opdoen voor zijn kabouterboeken.
Zaterdag 19 maart is er een lente workshop rondom de Hierdense Beek. Dit is
altijd een fantastische plek om rond te dwalen en iets aparts te fotograferen. De
stromende beek, uitlopend blad, prachtige oude bomen, vele soorten (korst)
mossen en vroege paddenstoelen, vogels.
Op woensdag 23 maart dwalen door de Leuvenumse Bossen om de lente vast te
leggen. Erop uit trekken zoals een natuurfotograaf dat het liefste doet: je neus
achterna en maar zien op welke mooie plekken we terecht komen en welke dieren
we tegenkomen We vertrekken vroeg (rond 7.00 uur).
Op woensdag 13 april worden de piepkleine wilde zwijntjes, damherten en de
majestueuze edelherten met hun nieuwe bastgewei, in wildpark het Aardhuis
gefotografeerd. Een uitgelezen kans om wildfotografie te trainen. Als je deze
vliegensvlugge fotomodellen goed vast kunt leggen, kun je alles fotograferen!
Op Goede Vrijdag 22 april gaan we fotograferen in een unieke omgeving: in het
Kroondomein waar Koningin Wilhelmina de prachtige lichtvallen schilderde.
Naast het prachtige landschap, komt wordt daar veel wild gezien.
Op 2e Paasdag, maandag 25 april wordt er gefotografeerd op de 2e grootste
zandverstuiving in Nederland, het Hulshorster Zand. Het woeste landschap, oude
bossen, korstmossen en insecten (macro) en (mogelijk) wild- en vogel fotografie.
Op woensdag 27 april fotograferen we landschappen, macro en (hopelijk) wild
in het Horsterwold in Flevoland. Struinen door een wildernis zonder paden. Er
lopen halfwilde paarden, en er komen reeën, vossen en damherten voor. We
beginnen die dag al vroeg, rond 06.30 uur.
Op zaterdag 30 april worden wilde hyacinten en narcissen gefotografeerd op
landgoed Oldenaller. Deze bloemen trekken ook weer veel insecten en vlinders
aan. Hazen, reeën, vossen en talloze vogelsoorten kun je er tegenkomen. Een plek
waar het altijd mooi is. Landschap, oude architectuur, vogels, macro en wild.
Een workshop kost 70 euro, leden Natuurmonumenten betalen 65 euro
(bij de workshops in het Aardhuis komt er nog 5 euro bij i.v.m. de entreeprijs).

Dit is inclusief koffie/thee/lunch en workshopmap, geheel verzorgd dus.
Aanmelden voor cursussen/workshops: yvdm@yvonnevandermey.nl
Mocht je binnen 2 dagen geen reactie van mij hebben gehad, dan is er mogelijk
iets misgegaan met de mail. Bel me in dat geval even op: telefoon 0577-491343.
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VOOR DE VAKANTIE NOG EEN CURSUS VOLGEN
Basiscursus Natuurfotografie: Deze cursus is voor zowel beginnende als iets
gevorderde fotografen bedoeld. Alle theorie wordt in de praktijk geoefend totdat
iedereen het in de vingers heeft. Aan het einde van de cursus heb je met elke
knop op de camera gewerkt, kun je zelfstandig met de belichting werken en heb
je veel bijgeleerd over compositie, perspectief en goede achtergronden.
Plaatjes maken is voorbij! Je kunt nu fotograferen!
Data: op woensdag 4 en 18 mei, 1 en 15 juni (Kosten: 280 euro - leden
Natuurmonument betalen 260 euro, incl. lunches en cursusmateriaal)
Cursussen voor gevorderde fotografen:
“Een wereld in een wereld”, Macro- en Close-up fotografie. Het is ongelofelijk
wat er op een vierkante meter te vinden is aan foto onderwerpen. Bloemen,
paddenstoelen, mossen, insecten, vlinders en alledaagse zaken worden heel
speciaal in macro. Een zeer verslavende discipline van natuurfotografie.
Op drie woensdagen 9 en 30 maart en 20 april
Op drie zaterdagen 16 april, 7 en 28 mei
(Kosten 205 euro – NM leden 185 euro, incl. lunches en cursusmateriaal)
Eén aantal zeer belangrijke onderwerpen in fotografie, de compositie, goed
gebruik maken van het licht worden tijdens de 2-daagse cursus “Compositie,
Licht en Creativiteit” uitgelegd en getraind. De theorie van de ochtend, en ’s
middags in de praktijk gebracht. Er wordt veel met opdrachten gewerkt, die op de
cursus worden uitgevoerd, met als doel je creativiteit te prikkelen.
Op 2 zaterdagen 25 maart en 23 april (140 euro - NM leden 130 euro).
Op 2 woensdagen 11 mei en 8 juni (140 euro - NM leden130 euro)
============================

Fotograferen op Ameland op 4, 5, 6 en 7 november 2011

VOGELS, ROBBEN EN PADDENSTOELEN
Bij zonsopgang er op uitgaan, alle aandacht bij de natuur en fotograferen tot de
zon weer ondergaat, met een gezellige groep mensen die dezelfde passie hebben.
Uiteraard ben ik de gehele dag tot een ieders beschikking voor training, advies en
hulp. Nico is actief aanwezig om vogels en wild te vinden en te benoemen.
De intensieve begeleiding en het voortdurend bezig zijn met je apparatuur en de
natuur, zorgt ervoor dat je kennis van en vaardigheid in fotograferen snel groter
wordt. Elke dag wordt er een selectie van de dagelijkse foto’s besproken.
Ameland heeft voor iedere natuurfotograaf iets te bieden: landschapsfotografie
(panorama’s!), wildfotografie, vogelfotografie, wildfotografie (ree, haas, konijn
en robben) en macrofotografie. De robbenkolonie wordt per boot bezocht. Er kan
gebruik gemaakt worden van de vogelobservatie punten op het eiland.
Aankomst: op vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur. Naar keuze kun je op zondag
vertrekken (de laatste boot vertrekt om 18.30 uur) of op maandagochtend. We
beschikken over een prachtig gelegen accommodatie, midden op het eiland.
Eenpersoonskamers zijn niet beschikbaar. Aantal deelnemers is min. 6 en max. 8.
Kosten: 355,-- euro per persoon, voor leden Natuurmonumenten 335 euro p.p.
Inclusief: accommodatie, alle maaltijden, koffie/thee, een drankje, robbentocht
en foto begeleiding.
Exclusief: brandstof, de overtocht (carpoolen vanaf Holwerd scheelt veel geld)
en uitgaven van persoonlijke aard.
Informatie en aanmelden: yvdm@yvonnevandermey.nl
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GOED OM TE WETEN:
Korting voor leden van Natuurmonumenten:
Leden van Natuurmonumenten krijgen korting op de workshops en cursussen.
Ook bij workshops op locaties die niet aan Natuurmonumenten toebehoren. Die
korting geldt ook voor mensen die pas lid worden bij inschrijving. De geldige
lidmaatschapspas op naam moet getoond worden.

Minimum aantal deelnemers:
Een cursus/workshop vindt doorgang bij vier of meer deelnemers.

Annulering:
Je kunt een cursus of workshop tot vier weken voor de afgesproken datum in
overleg kosteloos verplaatsen naar een andere, nog beschikbare datum. Bij
verplaatsing korter dan vier weken - en langer dan twee weken - voor datum
wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen
twee weken voor deze datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Workshop met een eigen gezelschap
Er zijn ook mogelijkheden om met een eigen groep een workshop te houden, op
een locatie in overleg. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Privéles:
Eén bepaald probleem oplossen of trainen, van een bepaald onderdeel meer te
weten komen? Dan is een aantal uren één-op-één les de oplossing. De kosten zijn
85 euro per uur (incl. B.T.W., en excl. eventuele reiskosten), minimaal twee lesuren. Informeer
vrijblijvend naar de mogelijkheden via yvdm@yvonnevandermey.nl

Cadeaubon
Regelmatig wordt een workshop of cursus als cadeau gegeven, en speciaal
daarvoor is er een cadeaubon, zodat de gever iets tastbaars kan geven. De extra
kosten voor deze cadeaubon zijn 2,50 euro. De cadeaubon is een jaar geldig.
Degene die de cadeaubon ontvangen heeft kan zelf een workshop naar keuze
reserveren. Een origineel cadeau voor natuurliefhebbers die ook van fotograferen
houden. De cadeaubon kan via yvdm@yvonnevandermey.nl besteld worden.
Tot ziens en ieder geval heel veel fotoplezier gewenst!
Met een hartelijke groet,
Yvonne van der Mey Wildlife Photography
Schapendrift 170
8075 BA Elspeet
Tel. 0577-491343
Website: www.yvonnevandermey.nl
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AGENDA EERSTE HELFT 2011 IN SCHEMA
Workshops tot en met juni 2011
Donderdag 17 februari
Woensdag 23 februari
Zaterdag 19 maart
Woensdag 23 maart
Donderdag 7 april
Woensdag 13 april
Vrij. 22 april (Goede Vrijdag)
Ma. 25 april (2e Paasdag)
Woensdag 27 april
Zaterdag 30 april
Donderdag 5 mei
Zaterdag 14 mei
Woensdag 25 mei
Donderdag 2 juni
Zaterdag 4 juni
Zaterdag 11 juni
Ma. 13 juni (2e Pinksterdag)
Woensdag 22 juni
Zaterdag 25 juni
Maandag 27 juni
20 AUGUSTUS 2011 !!!

Winterworkshop op Landgoed Oud-Groevenbeek
”Vennen in de winter, op zoek naar de Heidekikker”
Lente rondom de Hierdense beek
De Leuvenumse Bossen in de lente
Voorjaar op landgoed Oud-Groevenbeek
VOL
Wildfotografie op het Aardhuis: de eerste biggetjes
Workshop “de Kroondomeinen, waar Wilhelmina schilderde”
Lente op de zandverstuiving het Hulshorsterzand
Lente in het polderbos: het Horsterwold
Wilde Hyacinten op landgoed Oldenaller
Het Kootwijker Ven: vogels, landschap en macrofotografie
Wildfotografie Het Aardhuis: training in snelheid met de biggetjes
Wildfotografie Het Aardhuis: edelherten in de bast
Landschappen, bloemen, en vogels (observatiehutten) in het Harderbos en
Harderbroek (Flevopolder)
Wilde bloemen in de Bloemkampen (macrofotografie)
Macrofotografie op Landgoed Oldenaller en Oud-Groevenbeek
Zomer in de Leuvenumse bossen/Hierdense beek
Asselse Heide en het Aardhuis: Het Vliegend Hert en ander wild
Landgoed Noorderheide/Vierhouterbos: wild- en macrofotografie
Macrofotografie op Heihoef (gesloten deel van Oldenaller)
TERUGKOMDAG VOOR ALLE CURSISTEN (max. 20 plaatsen)

Cursussen tot en met juni 2011
18 december 2010 tot en met
10 december 2011
9 maart, 30 maart en 20 april
26 maart en 23 april
16 april, 7 mei en 28 mei
11 mei en 8 juni
4 mei en 18 mei, 1 en 15 juni

Masterclass “Documentaire fotografie en Verhalend fotograferen”
(gevorderde fotografen)
VOL
Cursus Macro en Close-up I, 3 woensdagen
Cursus Compositie en Licht I, 2 zaterdagen
Cursus Macro en Close-up II, 3 zaterdagen
Cursus Compositie en Licht II, 2 woensdagen
Basiscursus III, vier woensdagen

