Yvonne van der Mey Wildlife Photography

Nieuwsbrief II/2015
Elspeet, 17 mei 2015
Hallo allemaal,
We zitten midden in de lente, er is bijna té veel om te ervaren en vast te leggen. De agenda
voor cursussen en workshops is nu uitgebreid tot en met oktober 2015! Er zijn enkele data
gewijzigd (o.a. van de Terugkomdag), enkele nieuwe workshops ingevoegd en voor het
najaar zijn de data van de cursussen en workshops ook grotendeels bekend.
Wegens groot succes is er een extra workshop “Ontwakende natuur in de Wieden”
ingelast en wel op zondag 31 mei 2015! Vanaf zonsopgang varen we met onze eigen
boot dit schitterende natuurgebied in, op zoek naar alles wat mooi is. Bij de laatste
workshop hebben we niet minder dan 23 reeën gezien en kunnen vastleggen!
Nog enkele plaatsen vrij!!
------ IN VOGELVLUCHT------------- IN VOGELVLUCHT------------- IN VOGELVLUCHT-------

Nog 6 fotoworkshops met vrije plaatsen tot de zomer, verschillende gebieden!
*“Zonsopgang in de Wieden”. Unieke sferen, reeën en veel macro Op 31 mei 2015
*”Bloemkampen” Macro met o.a. Zonnedauw & Orchideeën. Op 3 juni 2015
*“Kattenfotografie met prachtige Main Coons” (ook kittens)! Op 21 juni 2015
*“Asselse Heide bij zonsopgang” Wild, macro en Vliegend Hert”. Op 24 juni 2015
*”De Terugkomdag” Speciaal voor ex-cursisten! Locatie is verrassing!! Op 27 juni 2015
*”Heihoef” Macrofotografie gesloten gebied, o.a. Zonnedauw, Gentiaan, 01 juli 2015
*”Fotoshoot met je eigen hond” zondag 4 oktober 2015 (Nijkerkerveen/Soestduinen)
Alle informatie over de workshops staat op de website en pag. 2 van de Nieuwsbrief
==============================

Unieke 15-daagse fotoreis naar Kalahari en Namibië
Vertrek op 20 juli 2015. Je kunt nog met me mee!!
Inschrijven tot en met dinsdag 19 mei 2015!!
Meer informatie op de website en op pagina 3 van deze Nieuwsbrief
===============================

“Basiscursus Natuurfotografie” zaterdag 5, 12 en 26 september en 10 oktober 2015
“Macro & Close-up”( cursus) 12 september, 10 oktober en 7 november 2015
Alle informatie over de cursussen staat op de website en pagina 4 van de Nieuwsbrief
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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 binnenkort een webshop geopend wordt!
Er maatwerk geleverd wordt, zoals privéworkshop, trip 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

Workshop “Zonsopgang in de Wieden-Weerribben” op 1 mei 2015
Met een boot voor ons eigen gezelschap bij zonsopgang dit prachtige waterrijke
gebied verkennen. Reeën, vele water- en roofvogels, waterlelies, vlinders en
andere prachtige onderwerpen vastleggen en vooral GENIETEN!! Het 2e deel
wordt er veel macrofotografie beoefend in een ander deel van dit gebied.

Workshop “Zonnedauw, Orchideeën en veel meer” op 3 juni 2015
In een prachtig natuurgebied, nabij de Veluwemeerkust, wordt er een dag lang
heel veel macro gefotografeerd. Vlinders, libellen, waterjuffers, Zonnedauw,
Orchideeën en veel meer prachtige onderwerpen zijn er te vinden. Een deel van
het gebied is normaal niet toegankelijk voor bezoekers, maar dan wel voor ons!

Workshop “Kattenfotografie, Maincoons groot en klein” op 21 juni 2015
Een jaarlijks terugkerend feest: Leer hoe je je eigen kat onweerstaanbaar mooi
kunt fotograferen en oefen een dag lang met een aantal schitterende Maincoon
katten. Er zijn dit jaar ook niet minder dan 11 kittens die mee doen!

Workshop “Kroondomeinen en Vliegend Hert” op 24 juni 2015
Bij zonsopgang het prachtige gebied rondom de Asselse Heide beleven. Al het
grote wild wordt er gezien, prachtige sferen, een ven met kikkers, libellen en
meer. En daarna gaan we op zoek naar het indrukwekkende Vliegend Hert!!

“De Terugkomdag” speciaal voor voormalig cursisten op 27 juni 2015
Voor iedereen die ooit een cursus bij mij gevolgd heeft! Een geweldig leuke dag
met fotograferen op een prachtige locatie, een heerlijke “braai” en heel veel
foto’s van iedereen zien!

Macroworkshop “Heihoef” Gentiaan, Zonnedauw & Orchis, 1 juli 2015
Dit natuurgebied, de parel van de Veluwe, is normaal niet toegankelijk voor
bezoekers. Een dag lang de schoonheid van dit gebied vastleggen is een unieke
belevenis. Heel veel macro!
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Wat maakt deze fotoreis nu zó uniek
* 12 echte fotodagen!!!!
* Maximaal 5 deelnemers, dus volop aandacht voor iedereen;
* Elke deelnemer heeft ’n eigen raam in het voertuig;
* Geen busjes, maar comfortabele 4 x 4 drives met chauffeur;
* Veertien jaar foto-ervaring in Zuidelijk Afrika;
* Zeer veel veldkennis en expertise, komt fotograferen ten goede;
* Catering doen we grotendeels zelf: lekker, gezond, hygiënisch!
* Deze reis is geschikt voor fotografen van alle niveaus!

Last call! Fantastische 15-daagse reis naar Kalahari (Z.-Afrika) & Namibië!
Gegarandeerd vertrek! Inschrijven tot en met 19 mei 2015
Op 20 juli 2015 begint er weer een unieke fotoreis naar Zuidelijk Afrika. Dit keer reis ik met
maximaal 5 deelnemers naar de Kalahari in Zuid-Afrika en naar Namibië voor een
onvergetelijke trip! De kleuren, vormen, (roof)vogels en zoogdieren zijn ongekend mooi daar.
Aan het begin en einde van de dag zijn er vaak onvoorstelbaar mooie kleuren en sferen. De
mooiste en grootste leeuwen ter wereld leven in dit gebied en de kans is meer dan redelijk
dat we ze dichtbij voor de lens krijgen. Voor de Stokstaartjes, Cheetah’s en roofvogels geldt
hetzelfde: omdat er geen trofeejacht geweest is hebben de dieren niet zoveel angst voor
mensen. Vaak heb je aan 200 mm genoeg en 400 mm meer dan genoeg!
We steken in het meest noordelijke puntje van Zuid-Afrika de grens over naar Namibië, land
van uitgestrektheid en stilte. We verblijven drie dagen op een heerlijke plek waar we tot
tweemaal toe een fotosessie zullen doen met Cheeta’s die na rehabilitatie in hun eigen
wildernis verblijven. Ook zullen we gaan fotograferen in het Kokerbomenwoud en in Giant’s
Playground. Onze accommodatie daar mag uniek genoemd worden: we slapen in
comfortabele 2-persoonsbungalows in de vorm van een iglo! De overige dagen verblijven we
in eenvoudige maar zeer schone en comfortabele 2-persoons bungalows/kamers.
De catering houd ik grotendeels in eigen hand. We zullen met elkaar smakelijke, gezonde en
vooral veilige maaltijden maken. We zullen ’s avonds meestal buiten eten, zodat we niets
missen van de prachtige geluiden die klinken in de woestijn. Het is winter op het Zuidelijk
Halfrond. Dat betekent: ’s nachts koud en overdag een comfortabele temperatuur (tussen de
20 en 25 graden). Dus: handschoenen, thermo ondergoed én T-shirts mee!
Er wordt tijdens de hele reis gezorgd voor flessen water.
Bij inschrijving wordt een aanbetaling van 500 euro gevraagd.
Data: 20 juli tot en met 4 augustus 2015.
Aantal deelnemers: maximaal
Verblijf: op basis van tweepersoons bungalows/kamers.
Vervoer: 4x4 terreinwagens met chauffeur.
Kosten: 2.695 euro p.p.
Inclusief: maaltijden, accommodatie, vervoer, visa, entree
wildparken, fotosessies Namibië en fotobegeleiding.
Exclusief: vliegtickets (intern. en binnenl.), verzekeringen, snacks,
alcohol, persoonlijke uitgaven.
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Cursusaanbod 2015
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. In dit seizoen krijg je nog een stukje
zomer mee, paddenstoelen en herfstsferen en de edelhertenbronst!
Cursusdata: 4 zaterdagen op 5, 12 en 26 september en 10 oktober 2015
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 e.d.)
Er zijn nog 4 plaatsen vrij!

Macro- en Close-upfotografie: (cursus voor 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. Zeker in dit seizoen struikel je werkelijk
over de onderwerpen. Het is de ultieme manier van beleven en ont-stressen.
Cursusdata: 3 zaterdagen 12 september, 10 oktober en 07 november 2015
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
Er zijn op dit moment nog 5 plaatsen vrij!!
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Agenda workshops tot en met oktober 2015 in schema
Zondag 31 mei

“Zonsopgang in de wieden-Weerribben” met boot, veel macro

Woensdag 3 juni
Zaterdag 6 juni
Zon. 21 juni
Woe. 24 juni
Zat. 27 juni
Woe. 1 juli
Vrij. 3 t/m ma. 6 juli

Macrofotografie in Bloemkampen: Zonnedauw, Orchissen, Libellen
Jong leven in het AWD: Vossen, damherten, boomkikkers en meer!
Kattenfotografie “de schoonheid van Main Coone” Ook kittens!
Wild- en Macrofotografie in Kroondomein en Vliegend Hert
TERUGKOMDAG! Speciaal voor voormalig cursisten (v.a. 2008)!
Macrofotografie op Heihoef “Orchissen en Zonnedauw”
Fotoweekend Zuid-Limburg: “Dassen, wolf en boomkikkers”

(5 plaatsen vrij)
(3 plaatsen vrij)
(VOL)
(5 plaatsen vrij)
(3 plaatsen vrij)
(4 plaatsen vrij)
(3 plaatsen vrij)
(VOL)

Agenda cursussen tot en met najaar 2015 in schema
5, 12 en 26 september en 10 oktober
12 september, 10 oktober en 7 november

Basiscursus natuurfotografie II, 4 zaterdagen (4 plaatsen vrij)
Cursus Macro en Close-up fotografie
(5 plaatsen vrij)

TE KOOP (van zeer betrouwbare eigenaar):

* Carl Zeiss Makro-Planar T*2/50mm objectief,
Nikon. Puntgaaf in doos voor 645 euro
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Goed om te weten
Wil je 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 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.
Workshop met een eigen gezelschap: Met een eigen groep een workshop houden, op een locatie in
overleg is mogelijk, meer 5 deelnemers of meer. Grotere groepen dan 8 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 trainen? Dan is een les alleen of met zijn tweeën
misschien een goede oplossing. Er is een min. 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. De cadeaubon kan via de website besteld worden.

Geniet van de lente en ik hoop jullie spoedig weer te zien!
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

