Yvonne van der Mey Wildlife Photography

Nieuwsbrief 3/2017
Elspeet, 30 oktober 2017
Hallo allemaal,
De herfst heeft inmiddels krachtig zijn intrede gedaan. Wat een geweldig paddenstoelen jaar
hebben we gehad! En we hebben gelukkig nog genoeg mooie herfstkleuren tegoed.
Er staan de komende tijd weer een aantal boeiende workshops en cursussen (t/m juni 2018) op
het programma. De workshops zijn zo veel mogelijk aangepast aan het winterseizoen.
Nieuw! De komende maanden geef ik in samenwerking met Dierenopvangcentrum De Ark in
Harderwijk, een aantal workshops kattenfotografie. Naast alle tips en kennis voor het goed
fotograferen van katten, is er iets extra’s: van elke deelnemer wordt de mooiste foto
gepubliceerd op de website van het Dierencentrum, ter promotie van de asielkatten en kittens!! Het zou toch geweldig zijn als we er met zijn allen in slagen om voor alle aanwezige
katten een furever familie te vinden! Er wordt 25% van de opbrengst aan het asiel gedoneerd.
Er zijn vier data gepland. De workshop is toegankelijk voor alle niveaus en apparatuur.
Ook worden er weer twee workshops hondenfotografie gegeven, in samenwerking met
Stichting Hulphond. Het is een fotoshoot met je eigen hond, of als je die niet hebt, met één van
de geweldige viervoeters van de Stichting. De workshop wordt in Hoenderloo gegeven.
De nieuwe verdiepingscursus “Van toeval naar creatie” is achter de rug en werd met zoveel
enthousiasme ontvangen, dat deze cursus dit najaar nog een keer gegeven wordt! Creatief en
uitdagend (2 cursusdagen). Informatie over alle cursussen staat op pagina 3 en op de website
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Agenda van alle cursussen periode november 2017 tot en met juni 2018
Zaterdag 4 november en 2 december 2017
Zaterdagen 11 en 25 november 2017
Zaterdag 13 en 27 januari, 10 februari, 3 maart 2018
Zat. 10 en 31 maart en 21 april 2018
Zat. 24 maart., 14 april en 23 juni 2018
Zat. 7 en 28 april en 30 juni 2018

Cursus Compositie, Creativiteit en Licht (nog 4 plaatsen)
Nieuw Verdiepingscursus “van toeval naar creatie”;
Basiscursus natuurfotografie (nog 4 plaatsen vrij)
Macro en close-up fotografie “Een wereld in ‘n wereld”
Cursus landschapsfotografie “door de bomen ’t bos zien”
Verdiepingscursus Belichting “Van standaard & uitersten”

Informatie over de cursussen staat op pagina 3 en op de website

Agenda workshops tot en met januari 2018
Woensdag 8 november
Zondag 19 november
Zondag 3 december
Zaterdag 9 december
Zaterdag 16 december
Zondag 17 december 2017
Zondag 15 januari 2018
Zaterdag 20 januari 2018
Zondag 4 februari 2018
Zondag 11 februari 2018
Zaterdag 17 februari 2018

Nieuw! Workshop herfstfotografie “Couleur Locale”
Nieuw! workshop katten fotografie in Dierencentrum/Asiel De Ark;
Workshop hondenfotografie “Fotoshoot met je eigen (of leen) hond”
Werken met RAW, “groot effect, kleine moeite”! Beslis zelf hoe je foto eruitziet!
Macro en close-up “Vlinders, bloemen en meer in kerstsfeer”
Nieuw workshop katten fotografie “Asielkatten, daar doen we het voor”
Nieuw workshop katten fotografie “Asielkatten, daar doen we het voor”
Training wildfotografie “Europees wild in wintersfeer”
Workshop hondenfotografie “Fotoshoot met je eigen (of leen) hond”
Nieuw workshop katten fotografie “Asielkatten, daar doen we het voor”
Workshop “Beweging” Training vogels in vlucht en strandfotografie (N.-Holland);

Informatie over de workshops vind je op pagina 2 en op de website
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In het kort…

alle workshops tot en met februari 2018

Woensdag 8 november 2017: Nieuw! “Couleur Locale” Dwalend door minder bekende maar prachtige
gebieden op de N. Veluwe leggen we de sprookjesachtig mooie herfst vast. Creatief en boeiend! Kosten 70
euro leden NM en 75 euro voor niet-leden (incl. koffie/thee, workshopmap, fotobespreking en lunch).
Zondag 19 november 2017: Workshop kattenfotografie “het mysterie kat vastleggen”. Fotograferen van kat
is niet eenvoudig. Ik leer je graag hoe de kans op een mooie foto een stuk groter wordt. We fotograferen de
asielkatten van Dierencentrum De Ark. De mooiste foto’s worden op hun website gepubliceerd. Kosten: 80
euro p.p. (incl. koffie/thee, workshopmap, fotobespreking, donatie de Ark en lunch).
Zondag 3 december 2017: Workshop hondenfotografie “Fotoshoot met je eigen (of leen-) hond”.
I.s.m. Stichting Hulphond, in Hoenderloo. Wie wil er geen aansprekende foto maken van je hond? Ik leer je
die dag graag aan aantal vaardigheden die je daar voor nodig hebt. We gaan voor portret, stand en voor
zover mogelijk, actiefoto’s. Onder begeleiding van een instructeur van Stichting Hulphond. Kosten: 80 euro
p.p. (incl. koffie/thee, workshopmap, donatie Stichting, 3 foto’s door mij gemaakt en lunch);
Zaterdag 9 december 2017: Werken met RAW-formaat “Groot effect, kleine moeite”
Een veel mooier resultaat als je ’n RAW beeld omzet (geen bewerken!) naar JPEG, naar je eigen smaak. Je
maakt dezelfde correcties als de camera doet, maar nu zoals je het zelf wilt. Zoals het verschil tussen een
kant-en-klare maaltijd en vers bereid. Eerst fotograferen we en vervolgens verwerk je die resultaten.
Kosten: 70 euro leden NM en 75 euro voor niet-leden (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch);
Zaterdag 16 december 2017: `Vlinders, bloemen en meer moois in kerstsfeer` In een vlindertuin en
tropische kas (Flevoland) werken we een dag op macro en close-upfotografie, in een sprookjesachtig mooie
sfeer. Kosten: 85 euro p.p. (incl. koffie/thee, entree, workshopmap, schriftelijke fotobespreking en lunch);
Zondag 17 december 2017: Workshop kattenfotografie “het mysterie kat vastleggen”. Fotograferen van kat
is niet eenvoudig. Ik leer je graag hoe de kans op een mooie foto een stuk groter wordt. We fotograferen de
asielkatten van Dierencentrum De Ark. De mooiste foto’s worden op hun website gepubliceerd. Kosten: 80
euro p.p. (incl. koffie/thee, entree, workshopmap, donatie de Ark en lunch).
Zondag 15 januari 2018: Workshop kattenfotografie “het mysterie kat vastleggen”. Fotograferen van kat is
niet eenvoudig. Ik leer je graag hoe de kans op een mooie foto een stuk groter wordt. We fotograferen de
asielkatten van Dierencentrum De Ark. De mooiste foto’s worden op hun website gepubliceerd. Kosten: 80
euro p.p. (incl. koffie/thee, entree, workshopmap, donatie de Ark en lunch).
Zaterdag 20 januari 2018: Training wildfotografie “Wolven, Lynx, Wilde kat in wintersfeer” Net over grens
(Ruim een uur vanaf Utrecht). Fantastische training voor fotografen die graag wild vastleggen, maar ook
voor mensen die op safari gaan bijvoorbeeld. Europese wilde dieren in een natuurlijke omgeving vastleggen!
Kosten 75 euro leden NM en 80 euro niet-leden (incl. koffie/thee, workshopmap, entree en lunch);
Zondag 4 februari 2018: Zondag 3 december 2017: Workshop hondenfotografie “Fotoshoot met je eigen
(of leen-) hond”. I.s.m. Stichting Hulphond, in Hoenderloo. Wie wil er geen aansprekende foto maken van je
hond? Ik leer je die dag graag aan aantal vaardigheden die je daar voor nodig hebt. We gaan voor portret,
stand en voor zover mogelijk, actiefoto’s. Onder begeleiding van een instructeur van Stichting Hulphond.
Kosten: 80 euro p.p. (incl. koffie/thee, workshopmap, donatie Stichting, 3 foto’s door mij gemaakt en lunch);
Zondag 11 februari 2018: Workshop kattenfotografie “het mysterie kat vastleggen”. Fotograferen van kat is
niet eenvoudig. Ik leer je graag hoe de kans op een mooie foto een stuk groter wordt. We fotograferen de
asielkatten van Dierencentrum De Ark. De mooiste foto’s worden op hun website gepubliceerd. Kosten: 80
euro p.p. (incl. koffie/thee, entree, workshopmap, donatie de Ark en lunch).
Zaterdag 17 februari 2018: “Fotograferen in beweging” Vogel en strandfotografie, Callantsoog. Op het
strand oefenen met vastleggen van de beweging van water (en zand) en trainen met vastleggen van
vliegende vogels. Pittige en uitdagende workshop! We eindigen met warme chocomelk in de strandtent!
Kosten 75 euro leden NM en 80 euro niet-leden (incl. koffie/thee, workshopmap, chocomelk en lunch).
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Cursusaanbod: begin november 2017 tot en met eind juni 2018
Compositie, Licht en Creativiteit: (iets gevorderde fotografen) Deze unieke 2-daagse cursus
behandelt drie zeer belangrijke onderwerpen in fotografie. Goede compositie, het ontwikkelen
van je creativiteit en goed gebruik maken van licht van groot belang om je foto een blikvanger
te
laten
worden.
Theorie
in
de
ochtend,
geoefend
in
de
middag.
Cursusdata:
twee zaterdagen op 4 november en 2 december 2017.
Kosten:
140 euro voor leden Natuurmonumenten, voor niet-leden 150 euro.
Inclusief: koffie/thee (hele dag) met iets lekkers, lunches en cursusmateriaal.
Verdiepingscursus sfeer en creativiteit “Van toevalstreffer naar creatie” nieuw!!
Je beheerst de belichting en compositie. Soms word je verrast door een foto die echt aan je
verwachting voldoet. Werken aan bewust kiezen voor een foto die voldoet aan wat je echt
graag wilt, daar gaat deze cursus over. Gaat over macro, close-up, landschap en wildfotografie.
Cursusdata:
Twee zaterdagen, op 11 november en 25 november 2017;
Kosten:
165 euro voor leden van NM, 180 euro voor niet-leden;
Inclusief:
koffie/thee (hele dag) met iets erbij, alle lunches, cursusmateriaal en entree;
Basiscursus natuurfotografie 2018!: Een unieke 4-daagse fotocursus op de Veluwe. Niet
alleen voor beginnende fotografen maar voor iedereen die alle belangrijke kennis en
vaardigheden van fotografie duidelijk op een rijtje wil hebben. Compositie, belichting en elke
knop op de camera worden uitgelegd (ochtend) en geoefend (middag). Tijdens deze
wintercursus is een grote kans op vastleggen van het zeldzame IJshaar (IJsbaard).
Cursusdata: Vier zaterdagen 13 en 27 januari, 10 februari en 3 maart 2018 (6 plekken vrij)
Kosten: 270 euro voor leden Natuurmonumenten, en 295 euro voor niet-leden.
Inclusief:
koffie/thee,
(hele
dag),
lunches
en
cursusmateriaal.

Macro- en Close-upfotografie:
(cursus voor wat meer gevorderde fotografen)
Leer een wereld in een wereld kennen van heel dichtbij. Een 3-daagse cursus op de Veluwe in
een geweldig seizoen voor macrofotografie. Paddenstoelen, insecten, bloemen en meer!!!!
Cursusdata:
drie zaterdagen op 10 maart en 31 maart en 21 april 2018;
Kosten:
225 euro voor leden Natuurmonumenten, en 240 euro voor niet-leden.
Inclusief: koffie/thee, (hele dag) met iets lekkers, lunches en cursusmateriaal.
Kennis:
gelijk aan Basiscursus. Er wordt gewerkt met macro-objectief en statief.
Verdiepingscursus landschapsfotografie “Als je door de bomen ’t bos niet meer ziet”
Veel fotografen hebben moeite met het maken van een spannende landschapsfoto.
Landschapsfotografie is zeker geen eenvoudige discipline. Het vraagt veel van het inzicht en
creativiteit van de fotograaf. Er op drie verschillende locaties gefotografeerd, met drie
verschillende
type
landschappen
en
op
verschillende
tijdstippen;
Cursusdata: 3 zaterdagen op
24 maart, 14 april en 23 juni 2018;
Kosten:
225 euro voor leden van NM en 240 euro voor niet-leden.
Inclusief: koffie/thee
(hele dag) met iets erbij, alle lunches en cursusmateriaal;
Kennis: gevorderde niveau.

Verdiepingscursus belichting “Tussen perfect standaard en uitersten” (gevorderd)
De belichting bepaalt grotendeels de sfeer van een foto. Van een perfect uitgelichte foto tot
dramatisch effect in over- of onderbelichting. Speciale effecten (Highkey en Low-Key) worden
geoefend. Deze cursusdagen beginnen op drie verschillende tijden (op de dag, vroeg en laat). Er
kunnen
minimaal
vier
en
maximaal
acht
deelnemers
meedoen.
Data: Drie zaterdagen, op 7 april, 28 april en 30 juni 2018 (boot);
Kosten: 255 euro voor leden van Natuurmonumenten en 275 euro voor niet-leden;
(incl.: koffie/thee lunches/avondmaaltijd, cursusmateriaal, boothuur en overige kosten).
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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!!!!! De aanwezigheid van onderwerpen in 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 ze te laten zien.
Korting: Jaarleden (en inwonende gezinsleden) van Natuurmonumenten krijgen korting op de
workshops en cursussen, ook op niet-Natuurmonumenten locaties. Ook als je lid word bij inschrijving.
Geldt niet voor donateurs/leden die per maand betalen!
Minimum aantal deelnemers: De cursus/workshop vindt doorgang als het minimale aantal
deelnemers definitief heeft ingeschreven. Dit wordt aangegeven bij de workshop op de website.
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 na overleg.
Fotoreis naar Zuid-Afrika met eigen gezelschap: Als je met min. 4 en max. 5 mensen een fotoreis wilt
maken is er veel mogelijk! Neem even via de email contact op om van gedachten te wisselen.
Lezingen: Ik geef lezingen/presentaties met een thema in overleg. Apparatuur is eventueel
beschikbaar. 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 beschikbaar met een waarde vanaf 20 euro . De extra kosten voor
een cadeaubon zijn 2,50 euro. De cadeaubon is een jaar geldig.

Wist je trouwens dat………..
Van veel foto’s afdruk/canvas/x-poser gemaakt kan worden, sommige als “limited edition”
Er van een aantal foto’s, exclusieve postkaarten gemaakt zijn die te koop zijn?
Veel van mijn foto’s geschikt zijn als uniek fotobehang?
Ik wens je een mooie en fotogenieke tijd toe en misschien ontmoeten we elkaar binnenkort!
Met een hartelijke groet,
Yvonne van der Mey Wildlife Photography
Schapendrift 170, 8075 BA Elspeet
Tel. 0577-491343
Mobiel. 06-10172093
www.yvonnevandermey.nl

Twitter:

@YvonnevanderMey

Facebook: Yvonne van der Mey
Instagram: 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

