Kiss of Africa
Een fotoreis langs wildlife, groot en klein
Kenmerkend voor zijn fotoreizen zijn de liefde voor en affiniteit met Afrika. Kennis delen met de gasten en
de mogelijkheid geven de essentie van het ‘Out of Africa’-gevoel vast te leggen zijn zijn ultieme drijfveren.
Voor de zesde keer organiseert Louis Drent een fotoreis, nu naar Tanzania.
Wat is er mooier dan voet zetten op het continent waar het
volgens wetenschappers allemaal begon, terug naar de roots dus
eigenlijk. Heb je fotografie als hobby of beroep of fotografeer je
helemaal niet, maar ambieer je een rustiger reistempo ten opzichte
van andere aangeboden safari’s, dan neem ik je graag mee op
ontdekkingsreis.
Leren kijken is de wereld opnieuw beleven
Een ultieme ontdekkingsreis, want alles gebeurt voor de eerste
keer. Hoe vaak je tijdens de reis ook denkt: “alweer een zebra”, de
dieren zijn steeds anders, iedere keer als je een heuvel over komt
heeft het uitzicht weer een verrassing in petto. Met de zintuigen
op scherp en ingesteld om te handelen, probeer je steeds weer
nieuwe gebeurtenissen op een andere manier vast te leggen. De
safari is niet alleen een lust voor het oog, maar een lust voor alle
zintuigen. En ze komen allemaal aan bod. Kijken is emotie en leren

kijken is de wereld opnieuw beleven. Na deze ervaring is een dier
nooit meer ‘gewoon een dier’ en een uitzicht niet alleen een mooi
vergezicht, maar een horizon vol ongekende mogelijkheden.
De fotoreis, in samenwerking met een erkende Nederlandse
touroperator, is kleinschalig opgezet maar uitgerust voor grote
daden. De groepjes zijn klein, maximaal 8 personen, en het vervoer
is comfortabel. We reizen met twee 8-persoons jeeps of bussen
waarvan het dak opengeklapt kan worden, dus er is voldoende
ruimte om te manoeuvreren. De Engels sprekende privégidsen
zijn door de wol geverfd. Aan het eind van de dag slapen we
in comfortabele lodges, want een goede maaltijd en een goed
bed zijn onontbeerlijk bij een reis gevuld met overweldigende
indrukken. De lodges zijn ecologisch verantwoord en dragen bij aan
het welzijn van de omgeving en de lokale bewoners. Een intensieve
begeleiding ten aanzien van de fotografie zorgt voor een totaal
nieuwe beleving.

(ADVERTORIAL)

Reisprogramma Tanzania

1 t/m 10 november 2014

Dag 1

VP

Arusha - Coffee Plantation Lodge

Transfer Luchthaven

Dag 2

VP

Arusha - Coffee Plantation Lodge

Workshop dag

Dag 3

VP

Lake Manyara - Kirurumu Manyara Lodge

1 x FDG Picknick

Dag 4

VP

Serengeti - Lobo wildlife Lodge

1 x GD Picknick

Dag 5

VP

Serengeti - Lobo wildlife Lodge

1 x FDG Picknick

Dag 6

VP

Serengeti - Kati Kati Camp

1 x FDG Picknick

Dag 7

VP

Serengeti - Kati Kati Camp

1 x FDG Picknick

Dag 8
VP
Ngorongoro NP - Ngorongoro Sopa Lodge
			

1 x GD Ngorongoro 		
krater Picknick

Dag 9
VP
Ngorongoro NP - Ngorongoro Sopa Lodge
			

1 x GD Ngorongoro 		
krater Picknick

Dag 10
VP
Arusha - Kilimanjaro Airport
			

Lunch Shanga - 		
Transfer

Dag 11

Aankomst Schiphol

--

Amsterdam

		

Een verhaal in de foto
Er is een groot aantal game drives gepland zodat we ook
daadwerkelijk in de bush zijn en de tijd kunnen nemen voor
de opnamen. We leren dieren observeren, geluiden en geuren
ontdekken, zodat je weet waar op gelet moet worden om
een verhaal in de foto te leggen. We zullen de verschillende
lichtsoorten gaan onderzoeken, composities ontdekken, met
verschillende lenzen werken en alle technische details in de
prakijk brengen. Ook gaan we het landschap bestuderen om het
mooiste punt te ontdekken. En dit is dan nog maar een greep uit
wat ik je ga laten zien. Ben je niet van plan te fotograferen, dan
heb je alle tijd om het land en de dieren in je op te nemen en deze
bijzondere beleving in je hart te sluiten. Je kunt je ervaringen, net
als mijn vrouw Astrid, ook omzetten in prachtige schilderijen.
Kijk maar op haar site: www.coloursalive.nl
Met vriendelijke groeten, Louis Drent
Bekijk een impressie van Kiss of Africa op
http://youtu.be/twyyX_HroO8
Aanmelden en meer informatie via www.fotolouisdrent.nl

Fotoreizen naar Afrika,
een pure beleving

