Lowland Photo Festival
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WORD LID VAN LANDSCHAP VZW!

Een bezoek aan de diverse natuurfototentoonstellingen is volledig
GRATIS. Je kuiert langs honderden beelden van onder meer BVNF,
Henri van Vliet (Lowland Photographer of the Year 2015) en de finalisten van de Lowland Photo Contest 2016.

Landschap vzw is een frisse natuurvereniging voor België,
Nederland en de buurregio’s. Als lid geniet je tal van voordelen:

Voor de toegang tot de Lowland-fotografiebeurs – de grootste van
de Lage Landen – betaal je 2 euro. Standhouders zijn niet alleen de
grote fotografie- en optiekmerken, maar ook aanbieders van logies,
reisorganisaties, uitbaters van fotografiehutten en leveranciers van
statieven, schuiltenten, camouflagenetten, drijfhutten of trailcams.

Het lidgeld, abonnement op LANDSCHAP inbegrepen, bedraagt 22 euro per
jaar. Lid en abonnee word je door overschrijving van 22 euro op rekening

Je ontvangt 4 keer per jaar ons ledenblad LANDSCHAP, dat
pakkende beelden van de beste natuurfotografen combineert met
bijdragen over bijzondere soorten en unieke natuurgebieden in
België en Nederland. Elk nummer bevat 2 tot 4 grote wandelkaarten
en suggesties voor onvergetelijke daguitstappen dicht bij huis!

•

Je geniet een speciaal ledentarief voor uitzonderlijke
natuurbelevenissen naar onder andere dassen, zeehonden,
edelherten, wilde zwijnen, oehoes, bevers, korhoenders...

•

Je ontvangt speciale ledenkorting bij tal van partners.
Ontdek de voordelen op www.landschapvzw.be/ledenvoordelen.

BE70 0688 9316 6125 (BIC = GKCCBEBB) van Landschap vzw, Doornstraat
29 in BE-3370 Boutersem, met vermelding ‘nieuw lid via Lowland’.
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Verder zijn er seminars over sensorreiniging, interessante materiaaldemo’s en inspirerende adviezen in de ‘travelcorner’ waar natuurfotografen hun reiservaringen delen.

•

VU: Jan Loos - Doornstraat 29 - BE-3370 Boutersem

Vormgeving: ariekerrels.be

FOTOGRAFIEBEURS & EXPOSITIES

Weekend 10 & 11 december 2016
Kinepolis Antwerpen
www.landschapvzw.be/lowland

Wild van natuur
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LEZINGEN

© Laurent Geslin

Lowland Photo Festival - 10 & 11 december 2016

In samenwerking met

Presentatie: Hennie van Heerden

TICKETS
Een dagticket voor het Lowland Photo Festival kost 42 euro voor
(nieuwe) leden van Landschap vzw of 47 euro voor niet-leden. Een
weekendticket boek je aan het voordeeltarief van 74 euro voor
(nieuwe) leden van Landschap vzw of 84 euro voor niet-leden.
Tickets kan je bestellen via www.landschapvzw.be/tickets.
Boek tijdig jouw zeteltje in onze schouwburg!

LOCATIE
Kinepolis Event Center, Groenendaallaan 394, BE-2030 Antwerpen
Vlakbij afrit 1 (Merksem) op de Antwerpse Ring, waar die overgaat in de E19 naar Breda. Tweeduizend GRATIS parkeerplaatsen.
De tram stopt letterlijk voor de deur.
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Wat er dat weekend allemaal te
beleven valt, kan je nalezen op
www.landschapvzw.be/lowland.

© Markus Varesvuo

Het Lowland Photo Festival is dé jaarlijkse ontmoetingsplaats
voor natuurfotografen en -liefhebbers uit België en Nederland.
Na het overdonderende succes van de vorige edities wordt
Lowland 2016 opnieuw één groot feest! Op het programma:
fototentoonstellingen, boeiende lezingen van toonaangevende
natuurfotografen uit binnen- en buitenland, de grootste
natuurfotografiebeurs van de Lage Landen en praktijkgerichte seminars die bulken van de informatie waarmee je
als natuurfotograaf zelf aan de slag kan...

Alain Pardon (BE), Sam Mannaerts (BE), Bob Luijks (NL) &
Marijn Heuts (NL), Michel Lucas (NL), Karl Van Ginderdeuren (BE) &
Pieter-Jan D’Hondt (BE), Pia Dierickx (BE) & Karin Van Couwenberg
(BE), Henri van Vliet (NL), Heike Odermatt (NL), Jan Smit (NL) &
Mart Smit (NL), Jeffrey Van Daele (BE) & Yves Adams (BE), Kristel
Schneider (NL), Lowland Battle: Filip van Boven (BE) versus Johan
van de Watering (NL), Richard Peters (UK), Myriam Dupouy (FR),
Laurent Geslin (CH), Markus Varesvuo (FI), Bence Mate (HU)…

