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Foto-excursie
in samenwerking met

CompUsers kent een grote verscheidenheid aan activiteiten.
Een aantal daarvan is gegroepeerd in Platforms, onder andere DigiFoto.

De jaarlijkse excursie is een van de
traditionele hoogtepunten van het
CompUsers Platform DigiFoto. Net als
voorgaande jaren gaan we samen
met hcc!apeldoorn op stap.
Ditmaal gaan we op zaterdag 30
april 2016 naar het Afrika Museum
te Berg en Dal; een aparte en vooral
ook fotogenieke beleving, met veel
mogelijkheden.
Het museum beschikt over een bin‐
nen‐ en een buitenmuseum.
Vooral het buitenmuseum is voor
fotografen een uitdaging, met rea‐
listisch nagebouwde dorpen uit
Ghana, Benin, Kameroen, Lesotho
en Mali.
Deelname aan deze foto‐excursie
staat open voor leden van Comp‐
Users. Voor leden van het platform
DigiFoto is deelname kosteloos. Bent
u nog geen lid van het platform, dan
kan dit bij aanmelding geregeld
worden. Hieraan zijn geen kosten
verbonden. De enige kosten die u
heeft, zijn uw reis‐ en entreekosten.

Uniek!

Dankzij een samenwerking tussen het Afrika Museum en
National Geographic is er een foto‐expositie te zien van
(wereldberoemde) topfotografen, getiteld ‘De iconen van
National Geographic’.

Van tien topfotografen (Frans Lanting, Steve McCurry,
David Doubilet, Michael Yamashita, Joel Sartore, Jodi Cobb,
Michael Nichols, Chris Johns, Annie Griffiths en Paul Nicklen)
is er nu een selectie van hun meesterwerken te zien.

Zie verder de website van het museum:
https://afrikamuseum.nl/nl, en
surf naar de informatie (en enkele
foto’s) over deze bijzondere expo‐
sitie en over het museum.
Met deze expositie slaan we twee
vliegen in één klap: een fraaie foto‐
locatie én deze geweldige (en in‐
spirerende) expositie! Ook handig
als even het weer niet meewerkt.

Aanmelden foto‐excursie

Aanmelden vóór 15 april 2016 per
e‐mail: digifoto@compusers.nl
onder vermelding van:
‘Afrikamuseum’ en daarbij uw:
‐ naam en adres
‐ e‐mailadres
‐ indien mogelijk ook uw mobiele
telefoonnummer

Huizen in de Drogon zoals je ze in Mali ziet.

Een van de beroemde gebouwen in
Djenné, een stad in Mali met een zeer
lange historie.




