Nieuwsbrief, maart 2012
Welkom bij de negende nieuwsbrief van KijkOpFotografie.

Een nieuw jaar
Degenen onder ons die KijkOpFotografie op de voet volgen weten dat het de laatste maanden helaas
erg stil is geweest rondom de website. Technische problemen en drukte in de privé-sfeer waren daar
de oorzaak van. Inmiddels is de site weer up to date en zullen ook in 2012 gewoon workshops
"Natuur- en Landschapsfotografie" worden georganiseerd.
Nieuwtjes
Om de Gallery overzichtelijk te houden zijn enkele foto’s verwijderd, is het aantal submenu’s
verminderd en zijn tot slot alle foto’s van de Amsterdamse Waterleiding Duinen verplaatst naar het
Workshop-menu, submenu “Kijk op de AWD”.
Op de pagina met links naar boeken is het Handboek Natuurfotografie toegevoegd, een absolute
aanrader voor zowel beginnende als gevorderde natuurfotografen. Het is uitgegeven door de
stichting Centrum voor Natuurfotografie, de bijbehorende website is eveneens gelinkt.
Op de pagina “Accesoires” onder het menu “Links” zijn de producten Neatimage en de Flashbender
toegevoegd. De eerste is een zeer doeltreffend en eenvoudig softwareprogramma om het
welbekende probleem van ruis bij hogere ISO’s aan te pakken. De tweede is een handig hulpmiddel
om makkelijker en flexibeler in te kunnen flitsen met een externe flitser.
Workshop “Natuur- en Landschapsfotografie”
De nieuwe data voor de workshops zijn inmiddels bekend. Op de zondagen 22 april, 13 mei, 17 juni ,
2 september en 7 oktober is het mogelijk om deel te nemen. Wil je als beginnende fotograaf een dag
met ons op pad en wil je meer uit je camera halen? Meld je dan aan via de website
http://www.kijkopfotografie.nl/workshop.html . Deelname kost €50,=.
Ben je benieuwd naar de reacties en resultaten van eerdere deelnemers, neem dan eens een kijkje in
de reactiepagina: http://www.kijkopfotografie.nl/workshop_reacties.html
Nieuwste foto ‘s

Winter, Son en Breugel
(Arko)

Spin, Eersel
(Marcel)

Winter, Son en Breugel
(Arko)

Eend, Eersel
(Marcel)

Fotogroet,
Arko en Marcel
www.kijkopfotografie.nl

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Mail naar info@kijkopfotografie.nl

