Yvonne van der Mey Wildlife Photography

Nieuwsbrief I/2016
Elspeet, 10 februari 2016
Hallo allemaal,
De lente is weer in zicht. Hét moment om er weer meer op uit te gaan om te
fotograferen. Het programma t/m augustus 2016 is klaar! Met niet minder dan 21
workshops: o.a. workshop in Kampina met Boswachter Frans Kapteijns, wildfotografie
vanuit ‘n fotohut, nieuwe workshop in de Wieden( boot & fotografie uit vogelhut), twee
Masterclasses, ‘n fantastisch fotoweekend én midweek in Zuid-Limburg en veel meer!
++++++++++++++++++++++

“Basiscursus Natuurfotografie” Een perfecte cursus om echt te leren fotograferen!
Op vier zaterdagen: 05 en 19 maart, 02 en 23 april 2016
++++++++++++++++++++++

Zie pag. 3 Nieuwsbrief

Masterclass belichting (3x 1 dag) “Tussen standaard en uitersten”
Van perfect standaard belicht tot de creatieve uitersten in hi- en lowkey fotografie.
Zie pag. 3 Nieuwsbrief
Op 30 april, 28 mei en 9 juli 2016!
++++++++++++++++++++++

Masterclass creatieve fotografie (2x 1volle dag) “Vertrouw op je gevoel”
Laten we ‘t denkhoofd eens wat rust geven en andere manieren van vastleggen zoeken
Zie pag. 3 Nieuwsbrief
Op 16 juli en 20 augustus 2016
++++++++++++++++++++++

Unieke fototrip naar Zuid-Limburg: naar keuze een weekend 20 mei t/m 23
mei of een midweek 23 mei t/m 27 mei, twee verschillende programma’s!
Intensief bezig zijn met fotografie! Veel wild, DASSEN, landschap, boomkikkers,
vlinderreservaat, workshop creatieve fotografie, masterclass wildfotografie! Zie pag. 2
++++++++++++++++++++++

Workshops in en rond de Leuvenumse bossen, inclusief halve dag fotohut!!
TIEN verschillende workshops in dit wildrijke natuurgebied. De vroege workshops
beginnen al voor zonsopgang in een fotohut in rustgebied bij wildweide of drinkplaats.
De late workshops eindigen bij zonsopgang in de fotohut. 4 deelnemers per workshop!
Data: 20 en 25 maart, 10 en 27 april, 7 en 11 mei, 13 en 30 juli, 13 en 21 augustus 2016!
------ IN VOGELVLUCHT------------- IN VOGELVLUCHT------------- IN VOGELVLUCHT------*”Vossen, damherten en meer” In AWD, nu het nog kan! Zaterdag 27 februari 2016
*”Lynx, Wolf & wilde kat in winter” Wildfotografie wildpark Duitsland Zat 12 maart 2016
*”Wildfotografie en begin van lente” Nieuw Wildfotografie in hut Op 20 maart 2016
*”Eerste biggetjes” Wildfotografie met Wildzwijn en edelherten Op 26 maart 2016
*“Zonsopgang in de Wieden”. Unieke sferen, reeën en Kievitsbloemen Op 17 april 2016
*“Vogel, reeën en sferen” Nieuw vanuit fotohut en boot in Wieden” Op 5 mei 2016
*” Jong leven” Nieuw Wildfotografie Europees wild! wildpark Duitsland Zat 14 mei 2016
*”Edelherten in bast”, wildfotografie. Op 15 mei 2016 (1e Pinksterdag)
*”Bloemkampen” Macro met o.a. Zonnedauw & Orchideeën. Op 1 juni 2016
*”Lente Kampina” Nieuw Met Boswachter Frans Kapteijns; Veel macro! Op 4 juni 2016
*”Heihoef” Macrofotografie gesloten gebied, o.a. Zonnedauw, Gentiaan. Op 06 juli 2016
Informatie over de workshops komt op de website. Zie ook pag. 5 & 6 Nieuwsbrief
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Fotoweekend naar Zuid-Limburg: van vrijdag 20 mei t/m maandag 23 mei 2016
Een lang weekend intens bezig zijn met fotograferen, waarin alle disciplines van
natuurfotografie aan de orde komen. Door de intensieve aandacht worden terugkerende
problemen opgelost en leer je heel snel nieuwe vaardigheden aan. Oergezellig en een boost
voor je fotografische kennis en vaardigheden. We verblijven in het sfeervolle Jagthuys van
een prachtig gerenoveerd kasteel, op basis van comfortabele 2-persoonskamers, op de
grens met België. In een prachtige, heuvelachtige omgeving! In het weekend gaan we een
dag lang wild en landschappen fotograferen in een prachtig Limburgs natuurgebied, wordt
er een workshop creatieve fotografie gegeven en gaan we ons best doen om Boomkikkers
te vinden. Daarnaast rijden we naar een unieke locatie om een avond lang dassen en vossen
te fotograferen. Het weekend wordt afgesloten op maandagochtend met een heerlijk
ontbijt in de Ridderzaal van het Kasteel! Kosten: 335 euro p.p. voor leden
Natuurmonumenten en 365 euro voor niet-leden. Prijs is inclusief accommodatie,
maaltijden, koffie en thee, begeleiding door de gids, de huur van de fotohut en het ontbijt in
de ridderzaal van ‘t kasteel op de laatste ochtend. Minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers!

Foto-midweek naar Zuid-Limburg: van maandag 23 mei t/m vrijdag 27 mei 2016
Voor fotografen die een weekend te kort vinden is er dit keer een langer verblijf mogelijk in
Zuid-Limburg. Hetzelfde sfeervolle Jagthuys van een prachtig gerenoveerd kasteel, op basis
van comfortabele 2-persoonskamers, op de grens met België Er is een zeer boeiend
programma met: een dag lang masterclass wildfotografie in Duitsland (o.a. wolf, lynx, wilde
kat, otter, vos), ook nu gaan we voor de Boomkikkers , een avond in een fotohut voor
Dassen en vossen (met gids), een hele dag lang fotograferen in een vlinderreservaat waar
we natuurlijk hopen op de Koninginnepage, bomen- en landschapsfotografie in een
uitgestrekt oud bos en heel veel macrofotografie! Ook nu weer sluiten we af op
vrijdagochtend met een heerlijk ontbijt in de Ridderzaal van het Kasteel!
Kosten voor de midweek: 395 euro p.p. voor leden Natuurmonumenten en 425 euro voor
niet-leden. Prijs is inclusief accommodatie, maaltijden, koffie en thee, begeleiding door de

Fotoweek naar Zuid-Limburg: van vrijdag 20 mei t/m vrijdag 27 mei 2016
Voor de fotografen die echt helemaal niets willen missen van het prachtige programma in
Zuid-Limburg en die twee maal een kans willen benutten op unieke foto’s van dassen en
vossen in de Ardennen, zowel de masterclass wildfotografie als de workshop creatieve
fotografie willen volgen, ook het vlinderreservaat willen ervaren én er geen probleem mee
hebben om twee maal te genieten van een geweldig ontbijt in een het kasteel, is er de
mogelijkheid om de hele week mee te gaan. Voor die deelnemers geldt een korting.
Kosten zijn dan 685 euro voor leden van natuurmonumenten en 745 euro voor niet leden.
Nb Er is zeer beperkte mogelijkheid voor een éénpersoonskamer tegen meerkosten
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Cursusaanbod tot en met augustus 2016
Basiscursus natuurfotografie: Leren fotograferen in één van de mooiste seizoenen!
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.
Tijdens deze cursus valt de bloeiperiode van de Wilde Hyacinten en we zullen proberen dat
prachtige fenomeen vast te leggen op de laatste dag van de cursus. Een echte bonus dus!!
Cursusdata: Vier zaterdagen op 5 en 19 maart, 02 en 23 april mei 2016
Kosten: 270 euro voor leden Natuurmonumenten, en 295 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 e.d.)

Masterclass belichting “Tussen standaard en uitersten” (drie cursusdagen)
De belichting bepaalt uiteindelijk de sfeer van een foto. We gaan in deze masterclass een stuk
verder dan een “goede belichting”. Van een perfect uitgelicht onderwerp tot een dramatisch
effect in over- of onderbelichting. Speciale, creatieve effecten zoals High-Key en Low-Key zullen
regelmatig worden geoefend. We zullen zeer regelmatig werken met reflectieschermen om de
effecten daarvan te ondervinden en ze vooral in je eigen voordeel te leren gebruiken.
Deze Masterclass wordt gegeven op drie unieke locaties en we fotograferen op drie
verschillende tijden (heel vroeg bij zonsopgang, in de middag tot na zonsondergang en midden
op de dag). We gaan in alle situaties zelf het heft in handen leren nemen en ervaren dat mooie
foto’s maken altijd kan. De eerste cursusdag is deels theorie, gevolgd door praktijk in de
middag. Deze cursusdag is gewoon overdag. De tweede en derde cursusdag zullen ofwel heel
vroeg beginnen of later op de dag en doorgaan tot zonsondergang. Na het doorlopen van deze
Masterclass zul je meer dan ooit niet meer gehinderd worden door “omstandigheden” en meer
dan ooit zelf kunnen bepalen welke uitstraling je foto zal hebben, door met minder perfecte
omstandigheden te leren omgaan. Het niveau is gevorderd (mijn basiscursus plus). Min. 4 en
max. 8 deelnemers. Data van de Masterclass : 01 mei en 28 mei en 09 augustus 2016.
Kosten: 295 euro voor leden van Natuurmonumenten en 325 euro voor niet-leden (incl.:
lunches/avondmaaltijd, cursusmateriaal en overige kosten).

NIEUW! Masterclass creatieve fotografie “Op je gevoel”

(twee cursusdagen)

Goed fotograferen begint met het leren kennen van de techniek en theorie. Vervolgens wordt
die kennis geoefend en in praktijk gebracht. En dan komt er een moment dat je iets meer wilt,
iets anders, iets …. “speciaals”. Niet de makkelijkste fase maar wel de meest boeiende! Nu ga je
een eigen stijl ontwikkelen, een handtekening. In deze twee daagse Masterclass zal er één dag
besteed worden aan creativiteit in close-up, macro en landschap. De tweede dag van de
Masterclass zal geheel gewijd worden aan creativiteit in wildfotografie. Er wordt op twee
prachtige locaties gefotografeerd. De ene keer heel vroeg, zodat we het prachtige licht aan het
begin van de dag kunnen gebruiken en de tweede dag later en werken we naar het einde van de
dag toe. Het niveau is vergevorderd. De techniek en de apparatuur hebben niet veel geheimen
voor je, zodat je daardoor niet afgeleid wordt. Minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers.
Data Masterclass: 16 juli en 20 augustus 2016
Kosten: 195 euro p.p. voor leden van Natuurmonumenten en 225 euro voor niet-leden.
(inclusief koffie/thee, lunches, cursusmateriaal en overige kosten)
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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 een aantal foto’s als “limited edition” gekocht kunnen worden
• Er lezingen gegeven worden, op maat gemaakt!
• Er maatwerk geleverd wordt, zoals privéworkshop, privétrip of speciale lezing
• Er van een aantal foto’s exclusieve postkaarten gemaakt zijn die te koop zijn
• Je met een eigen groep zelf een datum kunt bepalen voor een workshop/cursus

Agenda workshops tot en met augustus 2016 in schema
Zaterdag 27 februari 2016
Zaterdag 12 maart 2016
Zondag 20 maart 2016
Goede Vrijdag 25 maart 2016
Zaterdag 26 maart 2016
Zondag 10 april 2016
Zondag 17 april 2016
Woensdag 27 april 2016
Donderdag 5 mei (Hemelvaart)
Zaterdag 7 mei 2016
Woensdag 11 mei 2016
Zaterdag 14 mei 2016
Zon 15 mei (1e Pinksterdag)
Woensdag 1 juni 2016
Zaterdag 4 juni 2016

Wintersferen in het AWD : Vossen en Damherten nu het nog kan!
Wolf, Lynx, Wilde kat en meer: Wildfotografie net over de Duitse grens
NIEUW Lente begint, Leuvenumse Bossen, Wildfotografie in hut tot donker
NIEUW Lente in Leuvenumse bossen en wildfotografie vanuit fotohut tot donker
“De biggetjes zijn geboren” Wildfotografie, wilde zwijnen, edelhert, damhert
NIEUW Ontwakend bos in de wild hut in de Leuvenumse bossen. Bij zonsopgang!
Zonsopgang in de Wieden” Unieke sferen, reeën en Kievitsbloemen
NIEUW Ontwakend bos in de wild hut in de Leuvenumse bossen. Bij zonsopgang!
NIEUW Vogelfotografie vanuit vogel hut en reeën vanuit boot in Wieden
NIEUW Lente in ‘t bos, Fotohut in de Leuvenumse bossen. Tot zonsondergang!
NIEUW Lente in Leuvenumse bossen en wildfotografie vanuit fotohut tot donker
NIEUW “Jong leven” Wildfotografie Europees Wild, net over de Duitse grens
“Edelherten in bast” Wildfotografie in Wildpark Aardhuis!
Macrofotografie in Bloemkampen: Zonnedauw, Orchissen, Libellen en meer
NIEUW Schoonheid van Kampina, met Boswachter Frans Kapteijns!!

Woensdag 6 juli 2016
Woensdag 13 juli 2016
Zaterdag 30 juli
Zaterdag 13 augustus 2016
Zondag 21 augustus 2016

Macrofotografie op Heihoef “Orchissen en Zonnedauw” (gesloten gebied)
NIEUW Schoonheid Leuvenumse bossen, wildfotografie vanuit fotohut tot donker
Ontwakende natuur en wildfotografie vanuit fotohut Vanaf zonsopgang
Ontwakende natuur en wildfotografie vanuit fotohut Vanaf zonsopgang
Schoonheid Leuvenumse bossen en wildfotografie vanuit fotohut tot donker

Agenda cursussen tot en met augustus 2016 in schema
5 en 19 maart en 2 en 23 april 2016
01 mei, 28 mei en 09 juli 2016
16 juli en 20 augustus 2016

Basiscursus natuurfotografie II, 4 zaterdagen
Masterclass Belichting “Tussen standaard en uitersten”
Masterclass creatieve fotografie “Op je gevoel”
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Zaterdag 27 februari 2016 : Winter in AWD “Vossen, damherten en landschappen” Nu kan het nog!
Unieke kans om vossen en damherten van dichtbij in alle rust te fotograferen. Kans op IJsvogel.
Begin bij zonsopgang. Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden (excl. Parkeren en toegang);
Zaterdag 12 maart 2016: Workshop wildfotografie “Europees wild: lynx, wolf en meer”. Net over de
grens in Duitsland. Prachtig om het fotograferen van wild onder de knie te krijgen. Aanvang 10.00
uur. Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden (excl. toegang, incl. lunch, workshopmap)
Zondag 20 maart 2016: NIEUW Begin van de lente in Leuvenumse bossen. Wildfotografie vanuit
fotohut in rustgebied bij wildweide (vrije wildbaan). Max. 4 deelnemers! Tijden: 14.00 – 20.00 uur.
Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden (incl. koffie/thee en lichte maaltijd)
Goede Vrijdag 25 maart 2016: NIEUW Begin van de lente in Leuvenumse bossen. Wildfotografie
vanuit fotohut in rustgebied bij drinkplaats (vrije wildbaan). Max. 4 deelnemers! Tijden: 14.00 –
20.00 uur. Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden (incl. koffie/thee, huur hut en
lichte maaltijd)
Zaterdag 26 maart 2016: “De eerste biggetjes” workshop wildfotografie in wildpark, deels vanuit
fotohut. Wildzwijn, edel- & damhert. Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden (excl. toegang)
Zondag 10 april 2016: NIEUW Ontwakende natuur in Leuvenumse bossen. Wildfotografie vanuit
fotohut in rustgebied bij wildweide (vrije wildbaan). Max. 4 deelnemers! Tijden: 05.00 – 12.00 uur.
Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden (incl. koffie, huur hut en lichte maaltijd)
Zondag 17 april 2016: “ Zonsopgang in de Wieden, reeën, vogels en de zeldzame Kievitsbloemen”.
Kosten 90 euro leden NM en 95 euro niet-leden (incl. lunch, boothuur en workshopmap)
Woensdag 27 april 2016: NIEUW Ontwakende natuur in Leuvenumse bossen. Wildfotografie vanuit
fotohut in rustgebied bij drinkplaats (vrije wildbaan). Max. 4 deelnemers! Tijden: 04.30 – 12.00 uur.
Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden (incl. koffie, huur hut en lichte maaltijd)
Donderdag 5 mei 2016 (Hemelvaart): NIEUW “Zonsopgang per boot in de Wieden en fotograferen
in fotohut in Aalscholverkolonie” Fantastische locatie! Tijden: 06.00 – 13.00 uur. Min. 6 en max. 8
deelnemers. Kosten 105 euro leden NM en 110 euro niet-leden (incl. koffie/thee, lunch, boothuur,
workshopmap, huur fotohut).
Zaterdag 07 mei 2016: NIEUW Ontwakende natuur in Leuvenumse bossen. Wildfotografie vanuit
fotohut in rustgebied bij wildweide (vrije wildbaan). Max. 4 deelnemers! Tijden: 15.00 – 22.00 uur.
Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden (incl. koffie, huur hut en lichte maaltijd)
Zaterdag 11 mei 2016: NIEUW Ontwakende natuur in Leuvenumse bossen. Wildfotografie vanuit
fotohut in rustgebied bij wildweide (vrije wildbaan). Max. 4 deelnemers! Tijden: 15.00 – 22.00 uur.
Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden (incl. koffie, huur hut en lichte maaltijd)
Zaterdag 14 mei 2016: “Jong leven” Workshop wildfotografie Europees wild: lynx, wolf en meer.
Net over de grens in Duitsland. Fijne manier om het fotograferen van wild onder de knie te krijgen.
Aanvang 10.00 uur. Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden (excl. Toegang)
Zondag 15 mei (1e Pinksterdag): “Edelherten in bast” Workshop wildfotografie in wildpark, deels
vanuit fotohut. Wildzwijn, edel- en damhert. De edelherten hebben nu het gewei, met huid omhuld.
Misschien zijn er al hertenkalfjes! Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden (excl. toegang)
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In het kort… de workshops in juni, juli en augustus 2016
Woensdag 01 juni 2016: “Lente aan de Veluwemeerkust” Een prachtig gebied, deels gesloten,
waar wij nu kunnen fotograferen: Zonnedauw, orchideeën, vlinders, waterjuffers en Libellen!
Een feest voor liefhebbers van macro en close-up! Kosten 70 euro leden NM en 75 euro nietleden
Zaterdag 04 juni 2016: NIEUW “Lente in Kampina” Een unieke workshop in ’t favoriete gebied
van Boswachter Frans (NM) en hij zal ons die dag de mooiste plekjes laten zien! Weidebeekjuffer,
vele vlinders, prachtige sferen én de beek de Beerze! We eindigen met drankje in Groot-Speyck!
Tijd: 08.00 – 15.00 uur. Kosten 90 euro leden NM en 95 euro niet-leden (deel is donatie NM)
Woensdag 06 juli 2016: “De Parel van de Veluwe” Fotograferen in een uniek en prachtig gebied,
normaal gesloten voor publiek, waar wij nu kunnen fotograferen: Zonnedauw, orchideeën,
Blauwe Gentiaan, vele soorten distels en wilde bloemen, kevers en andere insecten, vlinders,
waterjuffers en Libellen! Feest voor liefhebbers van macro/close-up! Kosten 70 euro leden NM
en 75 euro niet-leden
Woensdag 13 juli 2016: NIEUW Natuur beleven in Leuvenumse bossen. Wildfotografie vanuit
fotohut in rustgebied bij drinkplaats (vrije wildbaan). Max. 4 deelnemers! Tijden: 16.00 – 23.00
uur. Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden (incl. koffie/thee, huur hut en lichte
maaltijd)
Zaterdag 30 juli 2016: NIEUW Natuur beleven in Leuvenumse bossen. Wildfotografie vanuit
fotohut in rustgebied bij drinkplaats (vrije wildbaan). Max. 4 deelnemers! Tijden: 16.00 – 23.00
uur. Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden (incl. koffie/thee, huur hut en lichte
maaltijd)
Zaterdag 13 augustus 2016: NIEUW Natuur beleven in Leuvenumse bossen. Wildfotografie
vanuit fotohut in rustgebied bij drinkplaats (vrije wildbaan). Max. 4 deelnemers! Tijden: 15.00 –
22.00 uur. Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden (incl. koffie/thee, huur hut en
lichte maaltijd)
Zondag 20 augustus 2016: NIEUW Natuur beleven in Leuvenumse bossen. Wildfotografie vanuit
fotohut in rustgebied bij wildweide (vrije wildbaan). Max. 4 deelnemers! Tijden: 15.00 – 22.00
uur. Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden (incl. koffie/thee, huur hut en lichte
maaltijd)
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Goed om te weten!!!!!!
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar yvdm@yvonnevandermey.nl
Geen garantie!!!!! Alle elementen van natuurfotografie zijn nooit of te nimmer te garanderen! Zowel
wild als vogels: ze zijn vrij om te gaan waar ze willen. Ik kan alleen maar mijn uiterste best doen en alle
kennis, vaardigheden en contacten gebruiken om wild en andere natuurelementen te laten zien. Ik kan
echter nooit garanderen dat het ook echt aanwezig is! Hetzelfde geldt voor zeldzame plantensoorten:
het ene jaar zijn ze vroeger, het andere jaar weer later. Ook hier wordt niets aan het toeval
overgelaten maar garantie dat ze op een bepaalde datum bloeien is er niet.
Korting voor leden van Natuurmonumenten: Leden van Natuurmonumenten krijgen korting op de
workshops en cursussen, ook bij die op niet-Natuurmonumenten locaties. Die korting geldt ook voor
mensen die pas lid worden bij inschrijving. De korting geldt voor alle inwonende gezinsleden.
Minimum aantal deelnemers: De cursus/workshop vindt doorgang als het minimale aantal
deelnemers definitief heeft ingeschreven. Min./max. wordt aangegeven bij de workshop op de site.
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. Als het
weer gevaarlijk of echt te slecht is (niet bij een bui of bewolkt weer dus) wordt er in overleg met de
deelnemers een andere datum gekozen. Komt maar zelden voor!
Workshop met een eigen gezelschap: Met een eigen groep een workshop houden, op een locatie in
overleg is mogelijk, met vijf deelnemers of meer. Grotere groepen dan acht personen soms mogelijk.
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: Bepaald probleem oplossen, bepaald onderwerp trainen? Dan is een les alleen of met 2
personen misschien dé oplossing. Er is een minimum van 2 lesuren. Locatie in overleg (reiskosten)
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. De cadeaubon kan via de website besteld worden.
Geniet van de lente en misschien zien we elkaar binnenkort weer!
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

