Nieuwsbrief, juli 2012
Welkom bij de twaalfde nieuwsbrief van KijkOpFotografie.

Allereerst dank voor de positieve reacties op de aanpassingen van onze galleries, waarbij de foto’s nu
in een groter formaat te bekijken zijn. Achter de schermen worden de laatste oudere uploads
bewerkt, deze zullen binnenkort nog worden toegevoegd.
KijkOpFotografie nu ook te volgen via Facebook en Twitter
Om nog sneller en makkelijker op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen is sinds
afgelopen juni KijkOpFotografie tevens te volgen via Facebook en Twitter. Uiteraard blijven wij jullie
gewoon periodiek op de hoogte houden via deze meer uitgebreide nieuwsbrieven.
Nieuwtjes
Er zijn een aantal nieuwe foto’s geplaatst in de galleries “Landschappen”, “Zonsopkomst- en
ondergang”, “Natuur in detail” en “Fauna”.
Verder is op de pagina met links naar andere websites Fotoapparatuur.nl toegevoegd. Hier vind je
met name een interessant aanbod van tweedehands fotoapparatuur. Een prima alternatief voor
grote advertentiesites zoals Marktplaats. Er is ook de mogelijkheid om gestolen of verloren
fotospullen op te geven.
Tot slot zijn er weer nieuwe resultaten te bewonderen van deelnemers van onze workshops in de
AWD. Ga hiervoor naar de reactiepagina onder het menu “Workshop”.
Workshop “Natuur- en Landschapsfotografie”
Na de zomervakantie volgen dit seizoen nog twee workshops, te weten op de zondagen 2 september
en 7 oktober. Het is mogelijk om hier aan deel te nemen. 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,=.
Nieuwste foto ‘s

Olarques, Frankrijk
(Arko)

Gekko,Zeeland
(Arko)

Pollen, Dwingelderveld
(Marcel)

Vlinder, Zeeland
(Arko)

Iedereen een hele fijne zomervakantie toegewenst. Vergeet vooral niet de camera en opgeladen
accu’s mee te nemen!
Fotogroet,
Arko en Marcel
www.kijkopfotografie.nl

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

