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De PiXperience vindt plaats in
Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.
Het programma begint om 10:00 uur
en eindigt om 17:00 uur.
Je bent welkom vanaf 09:30 uur.
We adviseren om met het OV te
komen. De locatie ligt op loopafstand
van het Centraal Station.
In de directe omgeving zijn
diverse parkeerg arages.
Bezoek dezwijger.nl en klik
op routebeschrijving voor
alle informatie over bereikbaarheid.

!

Pakhuis de Zwijger

Pakhuis de Zwijger is een t oplocatie
voor de PiXperience. Het pakhuis
is een platform voor creatie en
innovatie en heeft drie zalen met
state of the art techniek waarbij
de grote zaal met 9 projectoren en
schermen garant staat
voor een pure beleving
van de getoonde
p resentaties. Kortom de
ultieme plek voor een
multimedia-event als
de PiXperience.

Is natuurfotografie
jouw passie?
Kom dan op zaterdag 2 maart 2013 naar
de PiXperience in Pakhuis de Zwijger!

P resentatie Praktijkboek
landschapsfotografie

Tijdens de PiXperience presenteren we het
P raktijkboek landschapsfotografie. Na de succesvolle
uitgave van het Praktijkboek vogelfotografie is
dit het tweede deel in deze reeks. Dit boek bevat
( bijna) alles wat je wilt weten over landschaps
fotografie, natuurlijk met heel veel prachtige foto’s.
Kom naar de boekpresentatie en laat je inspireren.

De PiXperience is een veelzijdig natuurfotografie-evenement voor iedereen met
een passie voor natuurfotografie. Tientallen verschillende lezingen, presentaties,

Ga naar pixperience.org en schrijf je in!
zaterdag 2 maart 2013 in
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179, Amsterdam

demonstraties en seminars. Ontmoeten, delen, vragen, antwoorden. Kortom,
een inspirerende dag voor iedereen die geïnteresseerd is in natuurfotografie.

De PiXperience is een gezamenlijk inititatief van
de websites Birdpix, Nederpix en Digiscooppix,
de grootste natuurfotografiefora van Nederland.

!

Je kunt tijdens de PiXperience uit de onderdelen van de vijf
o nderstaande programma’s je eigen dagprogramma samenstellen.

Aanbiedingen!

Op de natuurfotografiebeurs zijn
aantrekkelijke aanbiedingen. Breng
voldoende contant geld mee.
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Hoofdprogramma

s pectaculaire macrofotografie (Leon

Enkele moderators en leden zijn

Het hoofdprogramma bevat interes-

Baas), vogelfotografie (Chris van

beschikbaar om je vragen over

sante lezingen en presentaties van

Rijswijk), highspeed natuurfoto-

fotobewerking te beantwoorden.

bekende Nederlanse natuurfotogra-

grafie (Paul van Hoof ), landschaps

en Cameratools en r eisorganisatie

fen zoals Jan Vermeer, Ruben Smit,

fotografie (Bart Heirweg) en zwart-

Birding Breaks. Natuurlijk zal er

Edwin Giesbers en Jasper Doest. Ook

wit natuurfotografie (Bob Luijks)

is er de presentatie van het nieuwe
Praktijkboek Landschapsfotografie
en is er de prijsuitreiking van de
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Fotolezingen

fotowedstrijden “beste vogelfoto” en

Fotografen met een bijzonder

“beste natuurfoto” van 2012. De dag

(foto)verhaal geven de hele dag

eindigt met een bijzondere panel

door fotolezingen over specifieke

discussie met bovengenoemde foto-

onderwerpen: inspirerend en

grafen rondom de vraag “Hoe ontwik-

ontroerend. Check de website voor

kel je jezelf tot een onderscheidend

een update van dit programma.

natuurfotograaf” onder leiding van
wetenschapsjournalist Rob Buiter.

4

Lichtkamer

Een van de zalen is ingericht als

2

Seminars

de Lichtkamer. Een ruimte waar

Met het seminar-programma wordt

regelmatig presentaties door Adobe

ingezoomd op diverse f acetten

zullen worden gegeven over foto

van natuurfotografie zoals

bewerking en Adobe producten.
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Doe mee aan de fotowedstrijden beste foto 2012

Doe mee aan de fotowedstrijden van Birdpix en Nederpix “beste foto van 2012’! Tijdens
de PiXperience worden de winnaars van de twee fotowedstrijden bekendgemaakt. Kijk op
birdpix.nl en nederpix.nl voor alle informatie het prijzenpakket t.w.v. meer dan €2500,-!

5

Natuurfotografiebeurs

Digifoto Pro, sponsoren Swarowski

ook een P
 ix-stand zijn waar je de

De vijfde pijler van deze topdag

nieuwste uitgave Praktijkboek

bestaat uit de beurs met stands van

Landschapsfotografie kunt aanschaffen.

o.a. Canon, Nikon, Sigma, Benro,

Schrijf je in!

!

Met al deze inspirerende lezingen,

Breng je camera mee!

Canon en Nikon zullen vrijwel zeker
gratis sensorcleaning aanbieden voor
bezoekers van de PiXperience. Hiervoor
geldt wel vol=vol. Check pixperience.org
voor meer informatie over de sensorcleaning mogelijkheden.
Pakhuis de Zwijger ligt aan het IJ. Rond
het middaguur zullen we een heuse
´chumsessie’ op het IJ houden om zoveel
mogelijk watervogels aan te trekken en
ze te kunnen fotograferen. De beste foto
ontvangt een leuke prijs.

zaterdag 2 maart 2013
in Pakhuis de Zwijger

presentaties en seminars wordt het
nog lastig kiezen. Bezoek
pixperience.org voor het c omplete
programma en informatie over elk
afzonderlijk onderdeel.
In verband met de verwachte toeloop
dien je van tevoren een plaats te
boeken via pixperience.org. De kosten
voor deze geweldige dag bedragen
€25,- voor pixpas-houders en €30,voor overige bezoekers.

