YVONNE VAN DER MEY WILDLIFE PHOTOGRAPHY

NIEUWSBRIEF I-2013

Elspeet, 23 juni 2013
Hallo allemaal,
Het is erg druk geweest, zowel met mijn eigen werk als in de natuur. Een besluit van de
Provincie Gelderland om 3 maanden eerder edelherten te gaan bejagen, is door een
succesvolle samenwerking tussen publiek (social media), PvdD, Natuurmonumenten, SBB en
Gelders Landschap gestopt! Een geweldig voorbeeld om te ervaren dat je niet altijd alles
hoeft te accepteren! Dieren hebben het recht om hun jongen in alle rust groot te brengen.
TUSSEN 2 JULI EN 9 AUGUSTUS KAN IK GEEN EMAILS BEANTWOORDEN
--NIEUWS - - -NIEUWS - - - NIEUWS - - - NIEUWS - - - NIEUWS - - - NIEUWS----

Onze laatste trip naar Afrika tot eind januari van dit jaar was een gedenkwaardige!
Met twee hittegolven (tegen 50 graden), gemeen virus, gebroken rib en op het
nippertje ontsnappen aan een overstroming was het niet bepaald een schoolreisje.
Maar we hebben ongelofelijke ontmoetingen met wild gehad, ons verwonderd over
de spectaculaire zonsop- en -onder gangen en waren stil bij al het natuurgeweld.
Mijn werk heeft de laatste zes maanden een enorme boost gehad. Veel media
aandacht, nieuwe workshops gedaan die soms “ad hoc” ontstonden en zelfs niet op de
website verschenen omdat ze al volgeboekt waren voor dat geregeld kon worden, een
“protestactie” op Facebook onder de naam “365 dagen onbetaalbare natuur”, een
grote solo expositie bij Staatsbosbeheer en zelfs twee apps !!

“365 DAGEN ONBETAALBARE NATUUR ÉN TWEE APPS!!
Sinds de periode Bleker is het gewoon geworden dat bestuurders over natuur alleen
nog spreken in termen van geld. Als protest ben ik in april op FB een album gestart
waarin ik elke dag een beeld uit de natuur plaats om aandacht te vestigen op alles dat
de natuur ons geeft en dat met geen geld te betalen valt. FB album “365 dagen
onbetaalbare natuur” & op de website onder Specials!
Vervolgens heeft Jettro Coenradie twee apps ontworpen: één voor Apple en één voor
Android. De links zijn te vinden op de website (onder mobiele apps, linkerbalk).

Expositie in het Buitencentrum van Staatsbosbeheer
Op 3 juni is er een grote (solo) expositie van mijn werk geopend in het
Buitencentrum van Staatsbosbeheer, Plesmanlaan 2, Nunspeet (info op website SBB).
Er hangen 65 foto’s, die de bezoeker meeneemt in de magie van de natuur. Plat op de
grond begint het “zien”, en dan verder omhoog, tot je via het wild bij een speciale
wand komt met het “bos van de dansende bomen”, het Speulderbos. Dan dwaal je
door allerlei landschappen en sferen, om je uiteindelijk te verwonderen over alles dat
vliegt in onze natuur. Vergeet niet even in de speciale kaartenstandaard te kijken,
waar veel foto’s van de expositie ook als postkaart te koop zijn. Een reactie in het
gastenboek achterlaten is altijd leuk. De expositie is tot eind augustus te bezichtigen.
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De agenda tot en met december 2013: voor iedereen wat te doen!

We beginnen met de Terugkomdag 2013 op zaterdag 24 augustus! Er is weer een
prachtige locatie gevonden om te fotograferen (met gids). Natuurlijk zullen de vele
foto’s om te bekijken niet ontbreken en de braai evenmin. Je kunt hier alleen aan
meedoen als je op enig moment een cursus bij mij gevolgd hebt.
Er is weer genoeg te doen dit najaar. Voor liefhebbers van wildfotografie zijn er
edelhert bronstworkshops naar het Kroondomein, Aardhuis en in de Leuvenumse
Bossen. In oktober een workshop damhertenbronst (én paddenstoelen) in ’t AWD.
Voor de fotografen die van mooie sferen houden zijn er twee workshops naar de
Wieden-Weerribben (een vroege én een volle maanworkshop), naar de Hierdense
Beek (sfeer & paddenstoelen) én naar ‘t sprookjesachtige Speulderbos.
Voor liefhebbers van macro zijn er diverse workshops voor paddenstoelen, o.a. op
twee landgoederen: Oldenaller en Oud-Groevenbeek.
De workshops staan beschreven op pag. 3 van deze Nieuwsbrief en op de website.
Ook beginnen in september de Basiscursus en de cursus Macro en Close-up fotografie
en in november de cursus Compositie, Creativiteit en Licht.
De cursussen staan beschreven op pag. 4 van deze Nieuwsbrief en op de website.

Foto-weekend 1 tot en met 4 november naar TEXEL!
Wegens succes geprolongeerd! In het voorjaar van 2011 hebben we met een groep dit
mooie eiland al eens “onveilig” gemaakt en er was gewoon te veel te zien en te doen
voor één fototrip. Daarom gaan we het gewoon nog eens over doen.
Meer informatie over dit fantastische fotoweekend staat op pagina 5 van deze
Nieuwsbrief en op de website.
NIEUWE FOTOREIS NAAR ZUID-AFRIKA IN DE PLANNING!
De fotoreis 2013 naar Zuid-Afrika staat op het punt om te beginnen, en nu al zijn er
veel aanvragen voor een nieuwe reis in 2014. Met de mensen ter plaatse ben ik een
reisplan aan het uitwerken. De nieuwe reis zal eind april/begin mei 2014 aanvangen.
Ook dan gaan we natuurlijk voor “alles wat mooi is”, maar het is dan wél herfst
(mooie sferen en heerlijke temperatuur) én het is bronsttijd van de impala’s en
gnoes!!! Veel actie en spektakel dus!
Het zal een trip worden van circa 16 dagen. Er wordt een aantal dagen in het
wereldberoemde Kruger National Park doorgebracht. Geen plek op de wereld waar
zoveel wild, elke dag zo zichtbaar is voor fotografen. Ook verblijven we een aantal
dagen in een eigen kamp, gelegen in een natuurreservaat (met Big-Five) buiten het
Kruger. Er wordt weer gereisd met een open voertuig, zodat iedereen maximale
kansen heeft om te fotograferen. Max. 6 deelnemers! Serieuze belangstellenden
kunnen zich melden. Prijs en exacte data worden in augustus bekendgemaakt.

Wist je trouwens dat………..
•
•
•
•
•

Er een cadeaubon beschikbaar is vanaf 20 euro
Er van de van de meeste foto’s een afdruk of canvas gemaakt kan worden
Er maatwerk geleverd wordt, zoals privéworkshop, trip of speciale lezing
Er van een groot aantal foto’s exclusieve postkaarten gemaakt zijn
Je met een eigen groep zelf een datum kunt bepalen voor een workshop
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De kosten van alle workshops zijn 70 euro voor leden Natuurmonumenten en 75 euro voor nietleden, tenzij anders is aangegeven (o.a. op de website, Nieuwsbrief en bevestiging).
Min. 4 en max. 8 deelnemers, tenzij anders is aangegeven (website/Nieuwsbrief)
Alle workshops zijn incl. lunch/avondmaaltijd, koffie/thee (hele dag) en workshopmap
Van elke workshop staat een beschrijving met foto’s op de website bij “workshops”

Workshops in Augustus 2013
zaterdag 24 augustus:
Terugkomdag! Weer een unieke locatie gevonden voor deze dag!
Zaterdag 31 augustus:
Zonsopgang in de Wieden-Weerribben en de eerste paddenstoelen

Workshops in september 2013
Vrijdag, 13 september:
Late workshop “Edelhertenbronst in het Kroondomein”
Woensdag, 18 september:
Workshop “Edelhertenbronst en paddenstoelen” in Aardhuis
Zaterdag 21 september:
Vroege workshop “edelhertenbronst in de Leuvenumse Bossen”
Woensdag 25 september:
“Beleef het begin van de herfst rondom de Hierdense Beek”

Workshops in oktober 2013
Woensdag 2 oktober:
Paddenstoelen en herfstsferen op twee landgoederen
Woensdag 9 oktober:
Magische herfstsferen in het bos van de Dansende Bomen
Woensdag 16 oktober:
Damhertenbronst en Paddenstoelen in de A’damse Waterleiding Duinen
Zaterdag 19 oktober
Late (vollemaan)tocht in de Wieden-Weerribben &herfstsferen
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Cursusaanbod t/m december 2013
Basiscursus natuurfotografie: Een unieke 4-daagse fotocursus op de Veluwe. Niet
alleen voor beginnende fotografen geschikt, maar voor iedereen die alle belangrijke
kennis van fotografie nu eens helemaal duidelijk op een rijtje wil hebben. De
compositie en de belichting wordt behandeld, en elke knop op de camera wordt
gebruikt op een begrijpelijke manier in theorie, en in de praktijk geoefend. Niet meer
afhankelijk zijn van de omstandigheden, maar de situatie zelf onder controle hebben.
En dat betekent veel meer plezier hebben van je hobby en apparatuur.
Data: vier zaterdagen 14 en 28 september (bronst!), 12 en 26 oktober 2013
Kosten: 270 euro voor leden Natuurmonumenten, en 290 euro voor niet-leden.
Inclusief: koffie/thee, (hele dag), lunches en cursusmateriaal. Cursus is toegankelijk
voor alle kennisniveaus, camera moet wel instelbaar zijn (diafragma/sluitertijd)

Macro- en Close-upfotografie: (gevorderdencursus) Leer een wereld in een wereld
kennen door middel van deze verslavende discipline van natuurfotografie. Een 3-daagse cursus
op de Veluwe in een geweldig seizoen voor macrofotografie. Paddenstoelen, insecten, bloemen,
waterdruppels: niets ontsnapt meer aan je aandacht en je camera.

Cursusdata: zaterdagen 7 september, 5 oktober en 9 november 2013
Kosten: 195 euro voor leden Natuurmonumenten, en 220 euro voor niet-leden.
Inclusief: koffie/thee, (hele dag), lunches en cursusmateriaal.
Kennis: gelijk aan Basiscursus. Er wordt gewerkt met macro-objectief en statief

Compositie, Licht en Creativiteit (gevorderdencursus) Deze unieke 2-daagse

cursus behandelt drie zeer belangrijke onderwerpen in fotografie. De compositie, het zó
belangrijke component van een goede foto. Het ontwikkelen van een gevoel voor
creativiteit, dus unieke situaties leren herkennen en een eigen stijl leren ontwikkelen.
Als laatste is goed gebruik maken van perspectief en het licht van essentieel belang
om je foto een blikvanger te laten worden. In deze cursus worden al deze onderwerpen
goed uitgelegd en getraind. De theorie van de ochtend, wordt ’s middags in de praktijk
gebracht op 2 prachtige locaties op de Veluwe. Tijdens het praktijkdeel wordt veel
gewerkt met uitdagende opdrachten.
Cursusdata: zaterdagen 16 en 30 november 2013

Kosten: 140 euro voor leden Natuurmonumenten, niet leden betalen 150 euro.
Inclusief: koffie en thee (hele dag) met iets lekkers erbij, lunches en cursusmateriaal.
Kennisniveau: gelijk aan Basiscursus. Camera moet handmatig instelbaar zijn.
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FOTOWEEKEND NAAR TEXEL
Van 1 t/m 4 november 2013 ga ik weer met maximaal 8 deelnemers op dit prachtige
eiland, dagenlang fotograferen. In het voorjaar van 2011 hebben we al eens vier
dagen op Texel gefotografeerd, en dat is heel erg goed bevallen. Maar er was niet
genoeg tijd om overal heen te gaan, dus doen we het gewoon nog een keer. We gaan
in ieder geval naar de zeerobben om ze te fotograferen (tenzij ‘t zwaar weer is).
Gezelligheid staat uiteraard hoog in het vaandel. Maar ook training van
vaardigheden, ontwikkelen van intuïtief herkennen van “het” moment en veel vlotter
leren omgaan met allerlei instellingen op de camera. Landschappen, vogels en
macro zullen wel de disciplines zijn waar we het meest mee bezig zullen zijn. Maar
ook op het wad en in de oude havens fotograferen is heel leuk om te doen. De kosten
voor dit weekend zijn 360 euro voor leden van Natuurmonumenten en 380 euro voor
niet-leden. Het is een “all-in” reis. De prijs is dus incl. 3x ontbijt, 3x lunch en 3x
diner, accommodatie (op basis van een door twee personen gedeelde kamer,
excursie(s) en fotobegeleiding. De reiskosten (ook de overtocht) en persoonlijke
uitgaven zijn niet inbegrepen (eigen rekening)

Agenda tot en met december 2013 in schema
I.v.m. mijn werk in Afrika kan ik geen emails beantwoorden of inschrijven
voor een workshop of cursus tussen 2 juli en 9 augustus 2013
Workshops tot en met december 2013
Zaterdag 24 augustus
Zaterdag 31 augustus
Vrijdag 13 september
Woensdag 18 september
Zaterdag 21 september
Woensdag 25 september
Woensdag 2 oktober
Woensdag 9 oktober
Woensdag 16 oktober
Zaterdag 19 oktober
1 tot en met 4 november

TERUGKOMDAG! Uitsluitend voor voormalig cursisten!
Zonsopgang in de Wieden-Weerribben en de eerste paddenstoelen
Late bronstworkshop in het Kroondomein,
Workshop Edelhert bronst in Wildpark ’t Aardhuis
“Ontwakend bos in bronsttijd” in de Leuvenumse Bossen
Herfstsferen en paddenstoelen rondom de Hierdense Beek
Paddenstoelen en herfstsferen op landgoed Oldenaller en Oud-Groevenbeek
Magische herfstsferen in het bos van de Dansende Bomen
Bronst van de Damherten en paddenstoelen in het AWD
Herfst, paddenstoelen en volle maan in de Wieden-Weerribben
Foto weekend op Texel

Cursussen tot en met december 2013
14 & 28 september, 12 & 26 oktober
7 september, 5 oktober en 9 november

Basiscursus natuurfotografie III, 4 zaterdagen
Cursus Macro en Close-up III, 3 zaterdagen

16 en 30 november 2013

Cursus Compositie, Creativiteit en Licht II, 2 zaterdagen
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Goed om te weten
De nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar yvdm@yvonnevandermey.nl

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.

Minimum aantal deelnemers:

Een cursus/workshop vindt in ieder geval doorgang bij vier of meer
deelnemers. Soms 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: Je kunt met een eigen groep een workshop houden, op een locatie in
overleg. Dan zijn grotere groepen dan 8 personen soms mogelijk.. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Ook een cursus kan er georganiseerd worden voor een eigen groep, op andere data. Minimaal 5 deelnemers.

Lezingen: voor groepen, organisaties of (foto)clubs is het mogelijk om een lezing door mij te laten
verzorgen met een thema in overleg. Beamer, tafel en groot scherm heb ik tot mijn beschikking. Neem
vrijblijvend contact op met mij voor mogelijkheden en kosten.

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. Ook een

meerdaagse trip kan georganiseerd worden, eventueel samen met een workshop schilderen van Nico Bulder (min. 2 deelnemers).

Cadeaubon

Er is een cadeaubon, speciaal om een workshop cadeau te geven. Of geef een algemene cadeaubon
met een waarde vanaf 20 euro . 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. Of de bon
gebruiken om een prachtige foto aan de muur te kopen. De cadeaubon kan via de website besteld worden.

Ik wens jullie allemaal een prachtige zomer toe, vol inspiratie en mooie fotomomenten!
Met een hartelijke groet,
Yvonne van der Mey Wildlife Photography
Schapendrift 170, 8075 BA Elspeet
Tel.0577-491343
www.yvonnevandermey.nl

Twitter: @YvonnevanderMey
Facebook: Yvonne van der Mey

De gehele inhoud van deze nieuwsbrief is auteursrechtelijk beschermd. Alle tekst en afbeeldingen mogen niet gebruikt
worden in enige vorm tenzij de auteur daar vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor heeft verleend.

