Fotosafari naar het openluchtmuseum in Arnhem op
zaterdag 6 april 2013!

Dit voorjaar organiseren het Digifoto platform van de interessegroep
CompUsers en de onlangs opgerichte werkgroep DigiFoto van de HCC!regio
Apeldoorn een gezamenlijke excursie naar het openluchtmuseum Arnhem.
Ook werken de HCC!regio’s Deventer en Arnhem mee om deze safari tot
een groot succes te maken….

Bron van een deel van de teksten, foto’s en plattegronden:
Openluchtmuseum Arnhem.

De jaarlijkse excursie naar een mooie buitenlocatie is een van de traditionele hoogtepunten van het CompUsers Platform DigiFoto. Ditmaal wordt het heel bijzonder
omdat ook de regio’s Apeldoorn, Arnhem en Deventer deelnemen.

De bestemming is het bij velen al bekende openluchtmuseum in Arnhem.
Goede wijn behoeft geen krans. Het openluchtmuseum is een interessante en vooral
ook fotogenieke beleving, met voor elk wat wils. Zowel bij regen als bij zonneschijn.
We gaan, voor wie daarvoor belangstelling heeft, onder begeleiding fotograferen aan
de hand van thema's. Verder hebben we een aantrekkelijk programma voor die dag
waar ieder wel iets van zijn gading in kan vinden.. Het voornemen is om een selectie
van de opbrengst van deze excursie te tonen op de MegaCompUfair in De Bilt op 20
april. Ook heeft regio Apeldoorn een avond gepland om de dag aan de hand van
ieders foto’s nog eens genoeglijk te herbeleven.
Deelname aan deze foto-excursie is gratis voor leden van CompUsers en de deelnemende regio’s. Bent u nog geen lid van het platform Digifoto of regio Apeldoorn,
Deventer of Arnhem, dan kan dit bij aanmelding worden geregeld worden. Hieraan
zijn geen kosten verbonden. De enige kosten die u heeft, zijn uw reis en
verblijfkosten (zoals de entree voor het museum).
Entreeprijzen van 29 maart 2013 t/m 12 januari 2014
Entree volwassenen
€ 15,30 per stuk
Entree kinderen (4 t/m 12 jaar)
€ 10,75 per stuk
Kinderen 0 t/m 3 jaar
Gratis

Bekijk ook de website van het museum: www.openluchtmuseum.nl

Trefpunt
We verzamelen tussen 9.45 en 10.00 uur bij de ingang van het museum.
Nederlands Openluchtmuseum
Schelmseweg 89, 6816 SJ Arnhem
Hoe daar te komen: kijk bij “bereikbaarheid” verderop.

Aanmelden foto-safari
Aanmelden vóór 30 maart 2013 per e-mail:
digifoto@compusers.nl of
richard-morgan@hyperideation.nl onder vermelding van “Openluchtmuseum” en
daarbij uw
 naam en adres
 e-mail adres
 indien mogelijk ook uw mobiele telefoonnummer

Bereikbaarheid openluchtmuseum
Auto
Het Nederlands Openluchtmuseum ligt in Arnhem-Noord nabij de A12/knooppunt
Waterberg (afrit 26). Volg vanaf alle omringende (snel)wegen de ANWB-borden
Arnhem-Noord (Openluchtmuseum/Burgers’ Zoo). Parkeerkaart is á 4,50 verkrijgbaar
bij de kassa.
Openbaar vervoer






Lijn 8 ri Arnhem Holthuizen. Deze stopt 2x per uur bij de oude halte
Openluchtmuseum Zuid.
Stadsbus 3 ri Burgers' Zoo - uitstaphalte Openluchtmuseum, dit is ca 5
minuten lopen van de hoofdingang. De bus stopt hier 4x per uur. De bus rijdt
eerst langs Burgers Zoo en komt op de terugweg langs de halte
Openluchtmuseum.
Bus 91 (weekend) - uitstaphalte Moscowa. U loopt ca 17 minuten naar de
hoofdingang.
Lijn 400 (weekend 1x/uur) - uitstaphalte Openluchtmuseum. U loopt in ca 5
minuten naar de hoofdingang.

Bekijk ook de website van het museum: www.openluchtmuseum.nl

Programma.
Het programma ziet er ongeveer als volgt uit…
10.00 – 10.30

Ontvangst met kopje koffie en gebak in het entreepaviljoen bij de ingang.

Vanaf 10.30

Voor wie dat wil een bezoek aan de tentoonstellingen in HollandRama – 'Kleur
bekennen in streekdracht en kotomisi' en/of 'Wat Mag het Zijn' –

vanaf 11:00

Foto’s maken in het park – liefst in groepjes. Dat is niet alleen gezellig, maar zo
kunnen we ook profiteren van elkaars kennis en vaardigheden. In ieder groepje gaat
in ieder geval iemand mee van het platform DigiFoto of de werkgroep DigiFoto.
De groepjes worden samengesteld aan de hand van interesses van de individuele
deelnemers of de thema’s.
“Tussenstop” en lunch in één van de uitspanningen waarbij we ook tips en leuke
plekjes om te fotograferen kunnen uitwisselen.

14:00

Aansluitend
tot + 17:00

Voor wie dat wil verder ontdekken van het park en foto’s maken.
Wie meent alles al gezien te hebben mag hierna naar huis gaan. Er is geen verdere
gezamenlijke afsluiting gepland.

Is het museum ook leuk als het regent?
Jazeker! Er zijn zo'n veertig historische gebouwen waar u ook binnen kunt
kijken. De historische tram vervoert u warm en droog door het uitgestrekte
park en ook in de herinneringsmachine HollandRama, de tentoonstelling
'Wat mag het zijn' en 'Spaarstation Dingenliefde' bent u uren onder de
pannen. Ook als het weer een keertje tegenzit.

Napret…
Voor de regio Apeldoorn:
Wij vragen van de deelnemers uit onze regio om een paar foto’s mee te nemen naar een nog te
organiseren evaluatie-avond op onze vergaderlocatie in wijkcentrum Dok Zuid aan de
1e Wormenseweg 460 7333 GZ te Apeldoorn.
Via Richard Morgan (coördinator werkgroep DigiFoto Apeldoorn) kunt u zich hiervoor aanmelden!
meer informatie wordt nagezonden aan de deelnemers uit onze regio…
Voor het DigiFoto platform van CompUsers:
Op de CompuFair van 20 april willen we een compilatie van foto’s van de deelnemers laten zien en
daarnaast in een doorlopende slideshow vertonen.
Daarvoor is het nodig dat je de foto’s die je op die dag zoudt willen laten zien (maximaal 3) zo snel
mogelijk (20 april is immers heeel snel na 6 april!!) mailt naar Rinus Alberti (coördinator digiFoto
platform CompUsers).
Als aanmoediging om je foto’s in te sturen mag je je foto (wanneer die uitverkoren is om - op A3
formaat! - vertoond te worden in de compilatie) na afloop van de CompuFair mee naar huis nemen.

