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Nieuwsbrief Leven in verwondering september 2014
Stil aan het water
fluistert zacht het riet
mijn hart laat zich licht raken
en danst haar Liefdeslied

In deze zevende nieuwsbrief van Leven in verwondering wil ik jullie vooral meenemen in mijn grote
passie, de macronatuurfotografie. Over het aanbod van natuurbelevingswandelingen en
nachtwakes voor 2015 informeer ik jullie in december. Dan komt ook wandelcoaching aan bod
evenals de foto- en viltexpositie in mei 2015 in 's Landhuis in Hulst (Zeeland). Deze expositie,
waarin de warmte van natuurlijke materialen en de sferen van macronatuuropnames elkaar
versterken, vloeit voort uit een samenwerkingsproject met Mirjam Peeters.

Natuurfotografie
100+ nieuwe foto's uit 2014, header volledig vernieuwd!
In mijn fotografie zie ik dit jaar twee ontwikkelingen. Allereerst ben ik me steeds meer in één
thema, één onderwerp, aan het verdiepen. Ik zie mezelf gedurende een aantal dagen, en soms
weken, eindeloos op pad gaan om me alleen maar met mossen of bosanemonen of bosbeekjuffers
of bedauwde spinnenwebben bezig te houden. In die zin ben ik meer projectmatig aan de slag.
Daarnaast ben ik binnen deze projecten steeds meer op zoek naar het mooie licht. Het licht vlak
voor zonsopgang, de schittering van de eerste zonnestralen in dauwdruppels, spiegelingen van licht
in het water of het licht van een vuurrode avondhemel kan foto's zoveel meer laten spreken...
En soms, bij momenten en bij onderwerpen zoals mossen die zich daar nadrukkelijk voor lenen,
verdwijnt het onderwerp helemaal in het beeld en ontstaan meer schilderachtige, abstracte,
kunstzinnige foto's.
Maar genoeg gesproken. Tijd om beelden te gaan bekijken.
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In Galerie 2014 heb ik foto's opgenomen van de volgende projecten:
Betoverende mossen
Bruine kikkers aan het woord
Trillend in een zuchtje wind
Zonaanbidders
Zonnedauw in 't water

(begin januari januari-eind maart)
(één geluksdag op 15 maart)
(bosanemonen, eind maart-begin april, anderhalve week)
(margrieten, twee weken in mei)
(een weekje eind mei)

Alle foto's uit de header (slideshow op de site) zijn volledig vernieuwd. Al deze foto's zijn afkomstig
uit genoemde projecten aangevuld met 'ééndagsfoto's' van de viervlek (libel) en het geaderde witje
(vlinder).
Ik wens jullie heel veel kijkplezier en ook een kleurrijke herfst vol dansende bladeren en
fluisterende briesjes, af en toe een stevige najaarsstorm, en bij de eerste nachtvorst de
koesterende warmte van eigen haard.
Mocht je ontvangst van de nieuwsbrief niet meer op prijs stellen, laat me dit dan even weten. Dan
haal ik je gegevens uit de mailinglist.
Groet!
ronald

