YVONNE VAN DER MEY WILDLIFE PHOTOGRAPHY

NIEUWSBRIEF II-2012

Elspeet, 18 april 2012
Hallo allemaal,
De

lente is echt begonnen en je komt weer ogen en vooral tijd tekort om alles te zien en vast
te leggen. In dit seizoen kan een natuurfotograaf zich in elke discipline uitleven. Vogels,
bloemen, vlinders, jonge dieren: het is elke dag weer genieten.

Er zijn nog voor de zomer nog een aantal boeiende workshops en nuttige trainingen. Op
pagina 2 en 3 kun je er meer over lezen. Op de website www.yvonnevandermey.nl vind je
een uitgebreide beschrijving van elke workshop met foto. De nieuwe agenda voor het

tweede deel van 2012 wordt binnenkort op de website geplaatst.
Ik ben sinds enige tijd ook te volgen op Twitter als #YvonnevanderMey
Op Facebook ben ik te vinden als Yvonne van der Mey Wildlife Photography
NIEUWS - - -NIEUWS - - - NIEUWS - - - NIEUWS - - - NIEUWS - - - NIEUWS

NIEUW Workshop “Werken met RAW & verwerken van foto’s"
Een workshop op zaterdag 26 mei a.s. In de ochtend gaan we (veel) fotograferen, en
in de middag leer je wat de voordelen van RAW-opnamen zijn, wat je aanpast en hoe
je uit een kaart vol foto’s de goede opnames kiest en logisch opbergt. Lees verder op
pagina 2

Cursus “Compositie, Creativiteit en Licht”
Leer de finesses van compositie en ze te gebruiken, goed gebruik te maken van het
licht en laat je uitdagen tot het maken van creatieve beelden op 19 mei en 9 juni. Leer
gebruik maken van alle vormen van perspectief en scherpte/onscherpte. Creativiteit
kun je deels leren en activeren, en dat doen we mede door allerlei opdrachten tijdens
het praktijkdeel op twee prachtige locaties. Lees verder op pagina 2

Unieke fotoreis naar Zuid-Afrika, 8 -24 juli 2012!
Fantastische 18-daagse reis naar Zuid-Afrika: heel veel wild & vogels. Maximaal 6
deelnemers. In verband met annulering nog enkele plaatsen vrij. Inschrijven tot 25
april !! Lees verder pagina 3

Geef een bijzonder cadeau met de nieuwe cadeaubon!
Naast de cadeaubon voor een workshop is er nu ook een cadeaubon beschikbaar
waarbij je zelf vanaf 20 euro de hoogte van het bedrag kunt bepalen. Zie pagina 4
GEFELICITEERD!
GEFELICITEERD!
GEFELICITEERD!
Een foto van Jet Verstegen, een prachtig uitgelichte Porseleinzwam in een boom,
wordt in de Gezinskalender 2013 van Natuurmonumenten geplaatst! Gefeliciteerd!
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De kosten van alle workshops zijn 65 euro voor leden Natuurmonumenten
en 70 euro voor niet-leden, tenzij anders is aangegeven bij de betreffende
workshop. Er zijn minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers, tenzij er bij de
workshop anders aangegeven wordt. Alle workshops zijn inclusief lunch,
koffie/thee (hele dag) en workshopmap. Voor geregistreerde vrijwilligers
van Natuurmonumenten geldt een andere korting bij workshops.
Zaterdag 21 april: met een boot de Wieden/Weerribben in bij zonsopgang
Koninginnedag 30 april Landgoed Oldenaller: wilde hyacinten & ander moois
Zaterdag 12 mei: Landgoed Oud-Groevenbeek workshop in het landhuis
Hemelvaartsdag 17 mei ’t Hulshorster Zand, een creatieve workshop
Zaterdag 26 mei NIEUW! Werken met RAW en verwerking van foto’s
Special 2e Pinksterdag 28 mei: “De Bloemkampen “, Zonnedauw en Orchis
Zaterdag 2 juni Wildfotografie ‘t Aardhuis: Wilde zwijntjes & Bastherten
Zaterdag 23 juni Wildfotografie Asselse Hei & Vliegend Hert (Aardhuis)
Special! Woensdag 27 juni : Macrofotografie op Heihoef (gesloten gebied)
Zaterdag 25 augustus TERUGKOMDAG! Alleen voor ex-cursisten!

CURSUSAANBOD T/M JUNI 2012
“Compositie, Licht en Creativiteit” Deze 2-daagse cursus behandelt
een aantal zeer belangrijke onderwerpen in fotografie. De compositie, het
ontwikkelen van een gevoel voor creativiteit en goed gebruik maken
van perspectief en het licht worden tijdens deze cursus uitgelegd en
getraind. De theorie van de ochtend, wordt ’s middags in de praktijk
gebracht. Cursusdagen zaterdag 19 mei en 9 juni 2012
Kosten 140 euro – leden Natuurmonumenten betalen 130 euro. Incl.
lunches/materiaal.
Zaterdag 25 Augustus TERUGKOMDAG voor cursisten
Deze dag is uitsluitend bedoeld voor diegenen die één van de cursussen (in
welk jaar dan ook) gevolgd hebben. Fotograferen op een mooie bijzondere
locatie (nu nog niet bekend), een Afrikaanse braai en heel veel foto’s
bespreken. Veel gelegenheid om vragen te stellen en problemen op te lossen.
Een oergezellige dag! Max. 20 deelnemers. Kosten voor iedereen 50 euro, incl.
braai, koffie/thee en frisdrank.
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WORKSHOPS IN APRIL 2012
Zaterdag 21 april per boot de Wieden/Weerribben in (2 plekken door ziekte)
Bij zonsopgang om 06.00 uur varen we NP de Wieden/Weerribben in en laten ons
verrassen door alles wat we tegenkomen. We zoeken naar de zeldzame
Kievitsbloem, reeën, ijs- en andere watervogels, en leggen prachtige sfeer daar vast.
Na de boottocht macro en landschappen in de Kierse Wijde. Kosten: 90 euro voor
leden van Nat. Mon. en 95 euro voor niet-leden. Min. 6 en max. 10 deelnemers.

Koninginnedag 30 april 2012 Workshop op Landgoed Oldenaller
Wilde hyacinten, een schitterend landhuis met gracht, een kikkerpoel, broedende
raven en reigers, vlinders, libellen, hazen, reeën, zeldzame bloemen (waaronder het
moerasviooltje) en oude bomen. Voor iedere discipline is er volop te fotograferen. Er
is altijd te weinig tijd daar om alles vast te leggen.
------------------------------------

WORKSHOPS IN MEI 2012
12 mei workshop natuurfotografie op Landgoed Oud-Groevenbeek
Voor de laatste keer fotograferen in en vanuit het landhuis. Een indrukwekkende,
omgeving die je inspireert. Landschapsfotografie, architectuur, macro, wild en vogels.

17 mei Hemelvaartsdag creatief fotograferen op Hulshorster Zand
Door prachtige bossen lopen we net na zonsopgang naar de zandverstuiving.
Onderweg kans op wildzwijn, ree, edelhert, vos, vogels, landschappen en
macrofotografie (korstmos/insecten). Een omgeving die uitnodigt om creatief te zijn.

NIEUW 26 mei Werken met RAW opnames en verwerken van foto’s
Wel in RAW fotograferen, maar er niets mee doen? Ontdek de voordelen. In de
ochtend wordt er (veel) gefotografeerd en in de middag in RAW verwerkt. Leren hoe
je een massa foto’s verwerkt, leren kiezen. Eigen laptop meenemen is noodzakelijk.

Special!

28 mei (2e Pinksterdag) Workshop De Bloemkampen

Voor de liefhebbers van macrofotografie is dit één van de hoogtepunten in het jaar:
Zonnedauw, Orchissen, Libellen, Vlinders, een vennetje en tal van bloemen- en
insecten soorten. Ook zie je er reeën en vogels. Deels werken we in gesloten gebied.

WORKSHOPS IN JUNI 2012
2 juni Training wildfotografie in ’t Aardhuis
Wildfotografie is een vak apart en hier wordt alle aandacht aan besteed. Eind mei
wordt weer een worp wilde zwijntjes verwacht en de herten hebben bastgewei.
Bij deze workshop dient de toegang van 5 euro p.p. apart betaald te worden.

23 juni Wild en macro op Asselse Heide en Vliegend Hert (Aardhuis)
Bij zonsopgang gaan we door ‘t Kroondomein naar de Asselse Heide . Hier vind je
reeën (zwart!) edelherten en wilde zwijnen. Bij ‘t ven kunnen we libellen en kikkers
fotograferen. Halverwege de dag zoeken we in ’t Aardhuis het Vliegend Hert op!
Bij deze workshop dient de toegang van 5 euro p.p. nog betaald te worden.

27

juni

Macrofotografie

op

Heihoef

(gesloten

gebied)

Nog een “must”voor macroliefhebbers: orchissen, zonnedauw, gentiaan en
heel veel vlinders, libellen en insecten. Er worden regelmatig roofvogels gezien.
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15-DAAGSE FOTOREIS naar Zuid-Afrika in juli 2012
Van zonsop- tot zonsondergang fotograferen: veel wild en vogels, adembenemend
mooie zonsop- en ondergangen en landschappen in het wereldberoemde Kruger
National Park in Zuid-Afrika (20.000 km2). ’s Avonds bij het vuur genieten van het
geschetter van olifanten of het indrukwekkende gebrul van een leeuw.
We verblijven zowel het zuidelijke deel als in het noordelijkste deel van het Park,
vlakbij het wondermooie Pafuri Rainforest met eeuwenoude Baobabs en Fevertrees.
Ook zullen we een nacht doorbrengen in een wildhut aan een drinkplaats, een
onvergetelijke ervaring. Dit is het “oude Kruger”, waar stilte nog de boventoon
voert. Er kunnen maximaal 6 mensen mee.
Het verblijf is in tweepersoons kamers of bungalows. Dit kan een op zichzelf
staande reis zijn, maar kan ook uitstekend als begin van een langer verblijf in ZuidAfrika dienen, of juist de afsluiting zijn. Onze gids/chauffeur is een ervaren ranger,
en we verplaatsen ons in een voertuig die speciaal is toegerust voor fotografen.
De kosten van deze reis zijn 2.450 euro inclusief eten/drinken, accommodatie,
vervoer, entree wildpark. Exclusief de vliegtickets en uitgaven van persoonlijke
aard. Meer informatie is te vinden op de website. En uiteraard kun je met je vragen
altijd bij mij terecht.
Ik wens iedereen een geweldig voorjaar met veel plezier en mooie fotomomenten
toe!
Met een hartelijke groet,
Yvonne van der Mey Wildlife Photography
Schapendrift 170, 8075 BA E
Tel.0577-491343 // 06-10172093

Website www.yvonnevandermey.nl
Twitter: # YvonnevanderMey
Facebook Yvonne van der Mey Wildlife Photography
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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 op de dag van de workshop of op de eerste cursusdag. De
korting geldt voor alle inwonende gezinsleden. Voor geregistreerde vrijwilligers van NM is er een aparte korting.

Minimum aantal deelnemers:
Een cursus/workshop vindt in ieder geval doorgang bij vier of meer deelnemers. Bij sommige workshops is het
minimumaantal 6 deelnemers, maar dat staat dan aangegeven bij de workshop.

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. In overleg zijn
grotere groepen dan 8 personen mogelijk op veel locaties. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Privéles:
Eén bepaald probleem oplossen, van een bepaald onderdeel meer te weten komen? Dan is een les alleen of met zijn
tweeën misschien een goede oplossing. Er is een minimum van twee lesuren. Locatie in overleg.

Cadeaubon
Regelmatig wordt een workshop of cursus als cadeau gegeven, en speciaal daarvoor is er een cadeaubon, zodat de
gever iets tastbaars kan geven. Ook kan er een algemene cadeaubon gegeven worden waarvan de waarde (vanaf 20
euro) gebruikt kan worden bij de betaling van een workshop of cursus. De extra kosten voor een cadeaubon zijn 2,50
euro. De cadeaubon is een jaar geldig. Degene die de cadeaubon ontvangen heeft kan zelf een workshop of cursus naar
keuze reserveren. Een origineel cadeau voor natuurliefhebbers die ook van fotograferen houden. De cadeaubon kan
via dit emailadres besteld worden. Of maak gebruik van het contactadres op de website.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur dan een mail naar yvdm@yvonnevandermey.nl
De inhoud van deze nieuwsbrief is beschermd door het auteursrecht en geen enkel onderdeel/afbeelding mag
gebruikt worden tenzij de auteur daar vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor heeft verleend.

