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Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en worden dagelijks bijgewerkt.Onze klantenservice is nu open!
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Lezing natuurfotografie in Noord-Spanje
Wilt u kennismaken met de natuurlijke rijkdom van Noord-Spanje? Dan is de lezing "Natuurfotografie in Noord-Spanje"

door Johan Bos echt iets voor u. De landschappelijke variatie is uitzonderlijk fraai en de vele interessante vogelsoorten

weerspiegelen dat. Van de Ebro Delta waar allerlei soorten reigers broeden in het natuurpark en de rietvelden, Los

Monegros (steppen) met de inmiddels zeldzame scharrelaar en de Pyreneeën waar de lammergier en de zeldzame

havikarend voorkomen. Van dunbekmeeuw tot lammergier, in het prachtige Noord-Spanje is gewoon heel veel te zien.

Aanmelden  

Of stuur een e-mail naar:

marketing@cameranu.nl

Let op: vol is vol!

Over Johan Bos

Johan Bos is oprichter en gids van natuurreisorganisatie Wild Nature Travels. Daarnaast

is hij communicatie adviseur voor vele natuurorganisaties. Johan is voorts auteur van de

boeken "Zeehond & Waddenzee" en "De Schoorlse Duinen". Samen met illustrator Frits-

Jan Maas heeft hij in 2007 een boek gemaakt over het herkennen van vogels, getiteld:

"Vogels voor elke dag". Nieuw is het boek: "Alkmaar heeft vleugels", over de vogels van

zijn eigen woonplaats. Dit boek heeft twee prijzen ontvangen. Als redacteur en

taalkundige werkte hij mee aan uitgaven van KNNV Uitgeverij. De veldgids Roofvogels

van B. Génsbol is daar een voorbeeld van.

Over de lezing

Op zaterdag 4 oktober zal gepassioneerd ornitholoog en vogelfotograaf Johan Bos een lezing over Noord-Spanje

houden. Johan woont gedeeltelijk in Nederland en in Noord-Spanje. Hij heeft een enorme passie voor dit gebied en de

vele bijzondere vogelsoorten die hier voorkomen, zoals de lammergier, vale gier en aasgier. Johan neemt u mee via de

Ebro Delta, waar veel watergebonden vogels voorkomen, naar de steppen van Monegros en daarna naar de Sierra van

Guara. De lezing eindigt met het letterlijke hoogtepunt: de Pyreneeën. Johan heeft daar prachtige landschappen

gefotografeerd en hij laat ook beeld zien van de rotskruiper.

De lezing vindt plaats op zaterdag 4 oktober van 11:00 tot 13:30 uur in de bioscoopzaal van

CameraNU.nl. De toegang is gratis, maar aangezien de zaal ruimte biedt aan 30 personen, en wij voor

het comfort een vol=vol beleid handhaven, verzoeken wij u met klem u via e-mail aan te melden voor

deze bijzondere lezing van Johan Bos. Aanmelden kan via marketing@cameranu.nl onder vermelding van

"Lezing natuurfotografie in Noord-Spanje".

Contact
CameraNU.nl
Het Spijk 8
8321 WT Urk

Telefoon: 0527 - 690 404
Email: info@cameranu.nl

Openingstijden:
Maandag: 11:00 tot 18:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 09:00 tot 18:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 16:00 uur
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Btw-teruggave voor niet-EU burgers
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