Foto Workshops & Reizen 2013-14
Sebastian Vervenne
Voor Fotografen, zowel amateur als professioneel, organiseer ik exclusieve fotoworkshops in de vorm van weekends en reizen. Op deze activiteiten neem ik
u mee naar toplocaties waar we ieder moment het mooi licht benutten om onbeperkt te fotograferen. De reizen zijn opgemaakt voor kleine groepen, enkel
fotografen, waardoor ik iedereen de nodige begeleiding kan aanbieden.
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Gieren en arenden in Spanje

Dit is een 5-daagse reis natuurfotografie waar de deelnemers de exclusieve
mogelijkheid krijgen om Vale gier, Monniksgier, Lammergier, Aasgier en
Steenarend te fotograferen vanuit een comfortabele fotohut. Meer info kan u
vinden op www.focusonmedwild.com
5 dagen | 4 tot 8 deelnemers | Gemiddeld Reisniveau | Basiskennis fotografie
vereist

Woestijnlandschappen van Egypte

Deze reis landschapsfotografie staat in het teken van woestijnen. In de Egyptische Westerse woestijnen gaan we per jeep op excursie naar verschillende
soorten woestijnlandschappen, elke met een uniek karakter. Canyons, wadi’s
en meer in de Zwarte Woestijn, Witte Woestijn en Nubische Woestijn. We
zullen twee nachten in de woestijn kamperen om zo bij zonsopgang op de
mooiste locaties te zijn. De andere nachten overnachten we in comfortabele
hotels.
8 dagen | 4 tot 8 deelnemers | Gemiddeld Reisniveau | Basiskennis Fotografie
vereist

Workshop Landschappen Deux Caps
Jeepsafari naar Gilf Kebir
Dit is een intense workshop landschapsfotografie aan de Noord-Franse
Opaalkust. Een basiskennis fotografie is vereist voor deze workshop maar
verder leert u alle tips en tricks. De mooiste momenten van de dag worden
gebruikt voor fotosessies. Daarnaast gaat er veel tijd naar theorie en beeldbesprekingen.
3 dagen | 5 tot 8 deelnemers

Workshop Herfstkleuren Belgische Ardennen

Dit is een intense workshop landschapsfotografie in onze Belgische Ardennen.
Een basiskennis fotografie is vereist voor deze workshop maar verder leert
u alle tips en tricks. De mooiste momenten van de dag worden gebruikt voor
fotosessies. Daarnaast gaat er veel tijd naar theorie en beeldbesprekingen.
3 dagen | 4 tot 6 deelnemers

Deze exclusieve expeditie is een avontuur om nooit te vergeten. 2 weken lang
reizen we met jeeps tot diep in de Sahara. Plaatsen zoals de White Desert,
Great Sand Sea, Silica Gell en meer brengen ons tot aan het grensgebied van
zuidwest Egypte, zuidoost Lybië en Noord-Soedan. Een adembenemende
plaats die enkel te bereiken is na deze intense jeepreis over ruw terrein en
kameelroutes.
16 dagen | min. 6 deelnemers | Ervaren Reisniveau

Meer info: http://www.sebastianvervenne.be/guided-phototours-and-workshops
Bezoek ook:
https://www.facebook.com/photoworkshopsSebastianVervenne

