Yvonne van der Mey Wildlife Photography
Nieuwsbrief II-2012
Elspeet, 10 juni 2012
Hallo allemaal,
De techniek laat me een beetje in de steek en de tijd dringt weer, dus ontvangen jullie nu
een korte Nieuwsbrief met daarin de belangrijkste data voor workshops op korte termijn.
De uitgebreide versie met alle cursussen en workshops in het najaar zal binnenkort bij je
in de mailbox belanden.
Voor diegenen die het nog niet weten: vanwege een opdracht en het moeten aanvullen van
Afrika beelden uit de zomer, gaan we dit jaar in december en januari naar Afrika om te
werken. Ik werk dus deze zomer door met een echt zomerprogramma.
Wat te denken van een volle maantocht: tot donker per boot de Wieden-Weerribben in. Of
een wildfotografie workshops met gids op verschillende locaties in de namiddag en avond.
Bij zonsopgang de Wieden in en een arrangement vlak bij het Kootwijkerven (wild
fotografie in de avond, overnachting, vroege ochtend fotograferen bij ‘t ven).
Verder organiseer ik een heel vroege workshop vanuit het atelier “het begin van de dag
ervaren” naar de Hierdense Beek , macro fotografie rondom een aantal vennen op de
heide, en een vroege workshop voor wild, sferen én de eerste paddenstoelen in de
Leuvenumse Bossen. Data van de nieuwe Basiscursus, macrocursus en cursus compositie
& Licht zijn ook al bekend en opgenomen in deze Nieuwsbrief.
De agenda vind je op pagina twee van deze Nieuwsbrief.
Een gedetailleerde beschrijving van alle workshops/cursussen staat op de website:
http://www.yvonnevandermey.nl
Mocht je een vraag hebben of interesse hebben in één van de workshops, dan hoor ik dat
graag.

Met hartelijke groet,
Yvonne van der Mey

Agenda
Zon. 17 juni (nieuw)
Zat. 23 juni
Woe. 27 juni (special)
Zon. 1 juli (nieuw)
Zat. 7 juli (nieuw)
Vrij. 13 juli (nieuw)
Zon. 15 juli (nieuw)
Vrij. 20 juli (nieuw)
Zon. 22 juli (nieuw)
Vrij. 27 juli (nieuw)
Zat. 28 juli (nieuw)
Di. 31 juli (nieuw)
Zon. 5 augustus
Zat. 11 augustus
Zat. 18 augustus
Zat 25 augustus

Workshop RAW-bestanden gebruiken en workflow
Wild/Macrofotografie Asselse hei en Vliegend hert (1 plek)
Macro- en landschapsfotografie op heihoef (1 plek)
Macrofotografie en vollemaanstocht Wieden-weerribben
Vroege zwerftocht door het Leuvenums Bos
Wildfotografie o.l.v. gids tot zonsondergang (max. 6 pers.)
Workshop RAW-bestanden gebruiken en workflow
Wildfotografie o.l.v. gids tot zonsondergang (max. 6 pers.)
Zonsopkomst bij Hierdense Beek
Avondfotografie op de veluwe met gids (max. 6 pers.)
Zonsopgang bij ‘t Kootwijkerven met gids, met paard en wagen
terug. Evt. overnachting bij het gebied in eenvoudige accommodatie.
Avondfotografie op de veluwe met gids (max. 6 pers.)
Zonsopgang in de Wieden-Weerribben, en macro in de Kierse wijde
Heide en vennentocht: wild, vlinders en landschappen
Zonsopkomst in ‘t Deelerwoud: wild, hei en de 1e paddenstoelen
Terugkomdag 2012 (uitsluitend voor voormalig cursisten!!)

Basiscursus fotografie Zaterdag 1, 15 en 29 september en 13 oktober
Cursus Macrofotografie en Close-up 8 september, 6 oktober & 3 november
Cursus Compositie, Creativiteit en Licht 27 oktober en 24 november

