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Nieuwsbrief 1/2014
Elspeet, 19 januari 2014
Hallo allemaal,
Echt winter hebben we tot op heden nog niet gehad, maar er kan nog ruim voldoende
komen aan sneeuw en ijs. En als natuurfotograaf hoop je toch eigenlijk wel een beetje
op een paar mooie winterbeelden. Er staat weer veel op het programma t/m half
augustus 2014, een afwisselende en boeiende agenda.
- NIEUWS - NIEUWS – NIEUWS - NIEUWS- NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS Veel nieuwe workshops zoals niet minder dan 3 verschillende workshops in de
Vechtstreek, een vroege workshop naar de Kievitsbloemen met ontbijt in de Wieden en
een late “volle maantocht” in de Wieden, een fotoshoot met honden op 2 februari en
een workshop met Main Coonkatten op 22 juni.
Een aantal “gouwe ouwe” zoals de macroworkshops in Bloemkampen & Heihoef, de
trainingen wildfotografie, Terugkomdag, wilde hyacinten, de meeuwen en het Vliegend
Hert zijn gebleven.
Alle workshops vind je op pagina 3 van deze Nieuwsbrief
Mocht ’t nog winter worden:Veel fotografen hebben problemen met sneeuwfotografie.
Als er een periode van stabiel winterweer aanbreekt, zal ik “ad-hoc” een aantal speciale
“witte” workshops gaan organiseren op een aantal prachtige locaties, op zondag of
woensdag. De data zal ik met een email bekendmaken. Het is ook mogelijk om je
interesse hiervoor ook al bij voorbaat al bij mij melden.
Fotoreis mei 2014: Boheems Paradijs, Reuzengebergte (Tsjechië) & Polen:Samen met
reisorganisatie “CeskySight” wordt er een 9-daagse fotoreis naar de mooiste natuur
gebieden van Tsjechië georganiseerd. Uitgestrekte wouden, rivieren, watervallen,
grotten, rotsformaties, wilde bloemen, vlinders, wild, vogels, landschappen: met
maximaal 8 deelnemers gaan we dit alles vastleggen. Meer informatie vind je op pag. 2
en de website.
Op dit moment zijn er nog 4 plaatsen vrij!
Nieuw en uniek: Twee dagen fotograferen en schilderen op de Veluwe:In het voorjaar
en in de zomer worden er een drietal unieke arrangementen georganiseerd: een hele
dag met mij fotograferen op zaterdag en op zondag, onder de bekwame leiding van Nico
Bulder, een prachtig olieverfschilderij van je eigen foto’s maken. Meer informatie op
pag. 2 en op de beide websites.
Fotoweekend “1001 Klaprozen en onvergetelijk mooi landschap”:Van 27 tot en met 29
juni 2014 is er weer een fotoweekend en deze keer gaat het over Klaprozen,
honderdduizenden ervan, vlinders, libellen, glooiend heuvels: ofwel we gaan naar ZuidLimburg.
Meer informatie op pag. 2 van de Nieuwsbrief en op de website
“365 DAGEN ONBETAALBARE NATUUR ÉN TWEE APPS!:Het album “365 dagen
onbetaalbare natuur” en de apps zijn nog altijd actueel op Facebook, Twitter & op de
website onder Specials!
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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

Fotoreis 16 mei 2014: Boheems Paradijs, Reuzengebergte(Tsjechië) & Polen
In samenwerking met reisorganisatie CeskySight, gespecialiseerd in reizen naar Tsjechië,
wordt er een 9-daagse fotoreis naar de mooiste natuurgebieden van Tsjechië.
Uitgestrekte wouden, rivieren, watervallen, grotten, rotsformaties, wilde bloemen,
vlinders, wild, vogels, landschappen: met maximaal 8 deelnemers gaan we dit alles zien
en vastleggen. We gaan een dag naar een nationaal park in Polen,
Bieszczady_National_Park dat bekend staat om de zeer grote wilddichtheid van herten,
bizons, elanden, wilde zwijnen. Ook beer, wolf, lynx, otter en bever leven er en er zijn
prachtige landschappen.
Het is dan lente en de sneeuw is gesmolten, dus zijn de rivieren krachtig en prachtig en
de watervallen zeer indrukwekkend. Het is de tijd dat de wilde bloemen gaan bloeien.
Ook vlinders, libellen en waterjuffers zijn volop te vinden en vast te leggen. Edelherten,
wilde zwijnen, reeën bevolken de uitgestrekte bossen en in de bergen kunnen we
gemzen, moeflons en bergmarmotten tegenkomen. De Drieteenspecht en Oehoe wordt
regelmatig gezien in CeskýRáj (Boheems Paradijs). We zullen vroeg opstaan om de kans
op wildontmoetingen te vergroten.
We verblijven in een prachtig huis in de natuur, waar in de ochtend en avond de reeën in
de achtertuin staan. Uiteraard worden elke avond de gemaakte foto’s besproken en is er
de gehele dag door begeleiding bij het fotograferen. De verzorging/catering is weer in
mijn eigen handen. Het vervoer van en naar Praag is met een touringcar en voor het
vervoer naar de fotolocaties hebben we een busje met chauffeur.
De reis naar Praag dien je zelf te regelen. Hoewel je makkelijk kunt vliegen naar Praag, is
het niet makkelijk voor fotografen. Je mag namelijk maar heel weinig gewicht
meenemen in de handbagage van de Cityhoppers. Wij, en tot nu toe de meeste
deelnemers, zullen met de nachttrein naar Praag reizen. Geen overstap, een slaapplek,
geen gedoe met gewicht en een retour is ca. 100 euro p.p.
Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om nog een poosje in Tsjechië te blijven.
Kosten zijn 675 euro p.p. Dit is inclusief alle maaltijden vanaf aankomst in de
accommodatie, transfers van en naar Praag, accommodatie, vervoer ter plaatse en
fotobegeleiding.
Vertrek Nederland 16 mei. Aankomst Nederland 25 mei 2014.
Op dit moment zijn er nog 3 plaatsen vrij!
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NIEUW EN UNIEK - Fotografie en fijnschilder arrangement op de Veluwe
In het voorjaar en in de zomer worden er een drietal unieke arrangementen georganiseerd: een hele
dag met mij fotograferen en de volgende dag, onder de bekwame leiding van prof. natuurschilder Nico
Bulder, een prachtig olieverfschilderij van je eigen foto’s maken. Geen voorbeeld gebruiken van
anderen, maar een schilderij maken waarvan alle elementen door jou zelf gemaakt en bedacht zijn.
Aan het einde van de eerste dag kun je op het terras twee foto’s uitzoeken die afgedrukt worden
zodat je het materiaal dat je wilt gaan gebruiken voor je schilderij, compleet hebt. Als afsluiting van
deze avond maken we een Afrikaanse braai op het terras. Regelmatig wordt daar door cursisten
edelherten of wilde zwijnen gezien.De volgende ochtend begint de schilderworkshop weer in de
Leuvenumse Bossen op de Veluwe, in een deel van ons gebied waar regelmatig wild wordt gezien. Op
beide dagen wordt er voor de lunch gezorgd en uiteraard de hele dag voor koffie en thee met iets
lekkers. Ook zijn er van beide dagen een workshopmap om één en ander nog eens door te lezen. Dit
kan een eerste kennismaking zijn met schilderen of dé mogelijkheid om van Nico Bulder nieuwe
inzichten en vaardigheden aan te leren.
De kosten: 195 euro p.p. Dit is inclusief: workshop natuurfotografie, twee afdrukken, workshop
olieverf schilderen, incl. alle materialen, twee lunches, koffie/thee, Afrikaanse braai en 2
workshopmappen.Min. 4 en max. 8 deelnemers.
Data:7 en 8 juni (Pinksterweekend), 19 en 20
juli, 2 en 3 augustus

NIEUW - Fotoweekend in Limburg: “1001 Klaprozen en prachtig landschap
Eén van de best bewaarde geheimen van Limburg: een landschap gloeiend van het rood van
Klaprozen, glooiende heuvels, een schat aan vlinders (waaronder de zeldzame Koninginnepage) en een
unieke sfeer. We overnachten in een prachtige oude boerderij en ik zorg zelf weer voor de catering.
Aanvang 27 juni rond 18.00 uur en einde op 29 juni rond 19.00 uur. Inclusief accommodatie, 3x diner,
2x lunch en 2x ontbijt. Kosten 295 euro per persoon.

Workshops in februari 2014
Zondag 2 februari: Fotoshoot met je eigen (of leen) hond (2 plaatsen vrij)
Zaterdag 8 februari: Vossen, herten en vogels in de AWD (3 plaatsen vrij)

Workshops in maart 2014
Zaterdag 8 maart Workshop “Beweging, meeuwen en de zee” (6 plaatsen vrij)

Workshops in april 2014
Zat. 5 april “de biggetjes zijn geboren” training wildfotografie (6 plaatsen vrij)
Goede Vrijdag 18 april “beginnende lente rondom Hierdense Beek”
Paasmaandag 21 april “Kievietsbloemen met paasontbijt in Wieden (boot)

Workshops in mei 2014
De kosten, het aantal
deelnemers, de tijden
en beschrijving van
de workshops staan
op betreffende
pagina op de website.
Leden van
Natuurmonumenten
krijgen korting. Alle
workshops zijn incl.
lunch of
avondmaaltijd,
koffie/thee (hele dag)
en workshopmap

Zaterdag 3 mei “Wilde Hyacinten op Landgoed Oldenaller” (6 plaatsen vrij)
Zondag 11 mei (voorbehoud) Ontwakende natuur in Kortenhoef (ook boot)
Woensdag 14 mei Wildfotografie Aardhuis “Edelherten in bast”

Workshops in juni 2014
7 en 8 juni Fotografie en schilderarrangement met Nico Bulder
09 juni Workshop macrofotografie Bloemkampen “Zonnedauw & Orchissen”
Zaterdag 14 juni “Ankeveense plassen, reeënbronst en vogel hut” (ook boot)
Zondag 22 juni workshop kattenfotografie “schoonheid van Main Coon”
Vrij. 27 t/m Zondag 29 juni Foto weekend Limburg “1001 Klaprozen”

Workshops in juli 2014
Woe 2 juli Macrofotografie op Heihoef, Orchis en Zonnedauw (gesloten
gebied)
Zaterdag 5 juli Terugkomdag! Voor iedereen die ooit ’n cursus bij mij volgde
Zondag 13 juli “Lepelaars en reeën” Botshol/Wavershoek (met boottocht)
Zat. & Zon. 19 en 20 juli Fotografie en schilderarrangement met Nico Bulder

Workshops in augustus 2014
Zat. & Zon. 2 en 3 augustus Fotografie en schilderarrangement met Nico
Bulder
Zat. 9 augustus Macrofotografie en vollemaan tocht in de Wieden-Weerribben
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Cursusaanbod t/m augustus 2014
Basiscursus natuurfotografie:Nog voor de vakantie goed leren fotograferen!
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.
Cursusdata: vierzaterdagen, op 15 en 29 maart, 12 en 26 april 2014
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: (cursus voor wat meer gevorderde fotografen) 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, water en dauwdruppels: niets
ontsnapt meer aan je aandacht en je camera.
Cursusdata:3 zaterdagen 22 maart, 19 april en 10 mei 2014
Kosten:210 euro voor leden Natuurmonumenten, en 225 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: (voor wat gevorderde fotografen) Deze unieke 2daagse 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: zaterdagen12 en 26 juli 2014
Kosten: 140 euro voor leden Natuurmonumenten, niet ledenbetalen 150 euro.
Inclusief: koffie en thee (hele dag) met iets lekkers erbij, lunches en
cursusmateriaal.
Kennisniveau:gelijk aan Basiscursus. Camera moet wel handmatig instelbaar zijn.
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Agenda workshops tot en met augustus 2014 in schema
Zondag 2 februari
Zaterdag 8 februari
Zaterdag 8 maart

Fotoshoot met je eigen of een leenhond in Soesterduinen (nog 2 plekken vrij)
“Vossen, herten en vogels” vroege workshop in AWD (nog 3 plekken vrij)
Workshop “Beweging” Meeuwen en zee” in Callantsoog(nog 6 plaatsen vrij)

Zaterdag 5 april
Goede Vrijdag 18 april
e
2 Paasdag Maandag 21 april
Zaterdag 3 mei
Zondag 11 mei (voorbehoud)
Woensdag 14 mei
Zat. & zond. 7 en 8 juni
e
2 Pinksterdag Maandag 9 juni
Zaterdag 14 juni
Woensdag 25 juni
Zondag 22 juni
27 t/m 29 juni
Woensdag 2 juli
Zaterdag5 juli
Zondag 13 juli
Zat. & Zond. 19 en 20 juli
Zat. & zond. 2 en 3 augustus
Zaterdag 9 augustus

Wildfotografie in het Aardhuis “De biggetjes zijn geboren” (6 plaatsen vrij)
Beginnende lente rondom de Hierdense Beek
Kievietsbloemen, reeën & macro met paasontbijt in Wieden-Weerribben (boot)
Wilde hyacinten, landschap, cultuur op landgoed Oldenaller (6 plaatsen vrij)
Ontwakende natuur in Kortenhoef en Kromme Rade (ook met boot)
Wildfotografie in Aardhuis “Edelherten met bastgewei”
1 dag fotograferen en 1 dag workshop schilderen met olieverf met Nico Bulder
Macroworkshop “Bloemkampen” Orchis, Libel en Zonnedauw”(6 plaatsen vrij)
Ontwakende Ankeveense Plassen “reeënbronst en vogel hut” (ook met boot)
Ontwakend Kroondomein (Asselse Heide) en Vliegend Hert
Fotoshoot met katten “de schoonheid en kracht van MainCoone”
Fotoweekend in Limburg: “1001 Klaprozen en ongelofelijk mooie landschap”
Macrofotografie op Heihoef (gesloten gebied) “Orchissen en Zonnedauw”
TERUGKOMDAG! Uitsluitend voor voormalig cursisten!
Late workshop Botshol “Lepelaars en andere vogels en orchideeën” (ook boot)
1 dag fotograferen en 1 dag workshop schilderen met olieverf met Nico Bulder
1 dag fotograferen en 1 dag workshop schilderen met olieverf met Nico Bulder
Macrofotografie en volle maantocht in de Wieden-Weerribben (ook met boot)

Agenda cursussen tot en met half augustus in schema
15 & 29 maart, 12 & 26 april 2014
22 maart, 19 april en 10 mei 2014
12 en 16 juli 2014

Basiscursus natuurfotografie III, 4 zaterdagen
Cursus Macro en Close-up III, 3 zaterdagen ( 6 plaatsen vrij)
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 naaryvdm@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.
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 een prachtig rest van de winter toe, met toch nog sneeuw en ijs om te fotograferen!
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 derMey

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.

