Standhouders zijn niet alleen de grote fotografieen optiekmerken, maar ook aanbieders van logies,
reisorganisaties, uitbaters van fotografiehutten en

leveranciers van statieven, schuiltenten, camouflagenetten, drijfhutten of trailcams.
Verder zijn er gratis exposities van natuurbeelden, seminars over sensorreiniging, interessante
materiaaldemo’s en inspirerende adviezen in de
‘travelcorner’ waar natuurfotografen hun reiservaringen delen.

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

Het lidgeld, abonnement op LANDSCHAP
inbegrepen, bedraagt 22 euro per jaar. Lid en
abonnee word je door overschrijving van 22
euro op rekening BE70 0688 9316 6125

(BIC = GKCCBEBB) van Landschap vzw,
Doornstraat 29 in BE-3370 Boutersem, met
vermelding ‘nieuw lid via Lowland’.

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

Word lid van Landschap vzw!

Vormgeving: www.ariekerrels.be

Deelname aan het unieke lezingenprogramma
in de bioscoopzaal en de middagseminars is
uiteraard betalend, maar een bezoek aan de ruime
natuurfotografiebeurs is helemaal gratis!
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Fotografiebeurs en exposities
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GRAT

Lowland Photo Festival
Weekend 12 & 13 december 2015
Kinepolis Antwerpen
www.landschapvzw.be/lowland
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lezingen
zaterdag 12 december

Lowland Photo Festival
12 & 13 december 2015
Was je er vorig jaar bij, dan zal je het met ons eens zijn:
de allereerste editie van het internationale Lowland
Photo Festival was één groot feest! Toonaangevende fotografen uit binnen- en buitenland verrasten
iedereen met boeiende lezingen en de heerlijkste
natuurbeelden, terwijl de middagseminars ontelbare
tips aanreikten waarmee je meteen zelf aan de slag
wou. Tijdens de pauzes zocht de één de rust op van de
verbluffende natuurfototentoonstellingen, terwijl de
ander zich begaf in de gezellige drukte op de grootste
natuurfotografiebeurs van de Lage Landen.
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Het Lowland Photo Festival 2015
wordt nog groter, nog gevarieerder,
nog adembenemender. Meer dan
ooit wordt Lowland dé ontmoetingsplaats voor natuurliefhebbers
en fotografen uit de Lage Landen.
De meeste lezingen zijn in het
Nederlands of het Engels. Franstalige bijdragen worden simultaan
vertaald naar het Nederlands.
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Loulou Beavers (NL), Jeffrey Van Daele (BE),
David Peskens (NL), Jeroen Stel (NL),
Wouter Pattyn (BE), Michel d’Oultremont (BE),
Leon Baas (NL), Bastien Riu (FR),
Florian Schulz (DE)
Middagseminars:
Ludo Goossens (BE) en Bob Luijks (NL)

zondag 13 december
Ingrid Vekemans (BE), Marijn Heuts (NL),
Roelof Molenaar (NL), Jan van der Greef (NL),
Marsel van Oosten (NL), Jérémie Villet (FR),
Sandra Bartocha (DE), Georg Popp &
Verena Hackner (AT), Bruno D’Amicis (IT)
Middagseminars:
Bart Heirweg (BE) en Danny Laps (BE)

Tickets

LOcatie

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/lowland
Boek je voor 25 november jouw ticket? Dan maak je kans op
een gratis portfoliobespreking door een topfotograaf uit
Vlaanderen of Nederland!

Kinepolis Event Center
Groenendaallaan 394
BE-2030 Antwerpen
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Op 300 meter van afrit 1
(Merksem) op de E19 Antwerpen-Breda. Honderden gratis
parkeerplaatsen. De tram stopt
letterlijk voor de deur.
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