Nieuwsbrief, maart 2013
Welkom bij de veertiende nieuwsbrief van KijkOpFotografie.

Zoals jullie merken, is het vrij stil van onze kant. Dat heeft te maken met drukte door
verhuizing (Arko) en nieuwe baan (Marcel). Maar geen zorgen, ook in 2013 zullen er
workshops worden gehouden en nieuwe foto’s en informatie op de site worden geplaatst.
Dit alles echter wel met een lagere frequentie dan jullie van ons gewend zijn.
Nieuwtjes
Er zijn een aantal nieuwe foto’s geplaatst in de galleries “Landschappen”, “Natuur in detail”,
“Zonsopkomst en –ondergang”, “Fauna” en “Kijk op AWD”.
Op de pagina “Apparatuur” onder het menu “Over ons” is een review toegevoegd waarin de
Nikkor AF-S 70-200mm f2.8G ED VR2 wordt besproken. Dit snelle maar dure tele zoom
objectief biedt fantastische mogelijkheden. Ook de meer betaalbare interessante
alternatieven voor de amateur-fotograaf komen hierbij aan bod.
Verder kun je onder “Links” een verwijzing vinden naar Digital Rev TV. Hier vind je
onderhoudende korte video-tutorials over fotografie, camera’s en lenzen. Ze worden
gepresenteerd door de in Hong Kong woonachtige Kai Wong. Hij brengt alles met de nodige
droge humor en relativeringsvermogen. Anders dan anders, zeker de moeite waard om een
keer te kijken of het jou aanspreekt.
Tot slot zijn er weer nieuwe resultaten toegevoegd van deelnemers van onze workshops in
de AWD, ditmaal allen gemaakt met een systeemcamera. Deze camera’s winnen steeds
meer terrein, een leuke en interessante ontwikkeling om te zien. Ga naar de reactiepagina
onder het menu “Workshop” om de foto’s te bekijken.
Workshop “Natuur- en Landschapsfotografie”
Voor 2013 zijn een beperkt aantal workshops gepland op de zondagen 21 april, 23 juni en 8
september. Wil je als beginnende fotograaf meer uit je camera halen en een dag onder onze
begeleiding op pad in het fraaie natuurgebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen?
Meld je dan aan via de website http://www.kijkopfotografie.nl/workshop.html
Deelname kost €50,=.
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