Natuuravond over Valkenhorst van Brabants Landschap
Datum: 16 januari 2017, 20:00 uur.
Plaats: Cacaofabriek Helmond, filmzaal 3.
Na een zeer succesvolle gezamenlijke filmmiddag en avond ongeveer 2 jaar geleden zijn IVN Mierlo
en IVN Helmond samen met HCC ZO-Brabant er opnieuw in geslaagd een avond te organiseren die de
moeite waard is voor zowel fotografie- als filmliefhebbers.
Dit doen we samen met Brabants Landschap!
Zoals u ongetwijfeld weet is Brabants Landschap beheerder van prachtige natuurgebieden in
Brabant. In de buurt zijn verschillende gebieden te vinden, zoals Valkenhorst bij Valkenswaard.
Natuurfilmer Mark Kapteijns (Brabants Landschap) beschikt over uitzonderlijke filmkwaliteiten. De
combinatie met zijn beroep als boswachter maakt dat hij regelmatig op allerlei bijzondere plekken in
deze natuurgebieden komt, wat optimaal is voor natuurbeelden.
Eigen kennis en die van collega’s direct bij de hand geeft je natuurlijk een voorsprong.
Deze kennis heeft hij prachtig weten vast te leggen in films over verschillende natuurgebieden van
Brabants Landschap, verlevendigd met teksten en stem van Mari de Bijl, ook boswachter bij Brabants
Landschap.
Met dit als basis hebben we een programma vastgesteld voor een avond met als onderwerp het
natuurgebied Valkenhorst bij Valkenswaard. Dit gevarieerde gebied met de oude visvijvers, gelegen
tegen het Leenderbos is afgelopen jaar door Mark in mooie beelden vastgelegd.
Naast Mark verblijft fotograaf/schrijver Marijn Heuts uit Valkenswaard vele uren in het gebied
Valkenhorst om foto’s voor Brabants Landschap te maken. Hij wil zijn ervaringen, ondersteund met
zijn foto’s, graag met ons delen.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
20:00 uur
20:05 uur
20:35 uur
20:45 uur
21:00 uur
21:45 uur

Intro door Mari de Bijl over Brabants Landschap;
Presentatie Marijn Heuts met foto’s over Valkenhorst.
Making of film Valkenhorst met Mari de Bijl en Mark Kapteijns
Pauze
Film over Valkenhorst.
Einde voorstelling.

Entree:
€ 3,00 voor leden van een van de verenigingen (1 persoon per lidmaatschap)
€ 5,00 voor niet-leden.
Aanmelding per persoon via dit formulier:
Toewijzing van plaatsen op basis van tijdstip binnenkomst aanmelding.
Plaatsen worden niet besproken, maar kunt u kiezen bij binnenkomst.
De Cacaofabriek beschikt over een voortreffelijke moderne filmzaal met luxe oplopende zitplaatsen.
Een lift is aanwezig.

Als u Brabants Landschap wilt ondersteunen bij hun werk als
terreinbeheerder van onze mooie Brabantse natuurgebieden, dan kunt
u voor € 15,00 per jaar begunstiger van Brabants Landschap worden op
de avond zelf of via de website
www.brabantslandschap.nl/word-beschermer/
Voor en na de voorstelling en in de pauze kunt de dvd Valkenhorst kopen voor €5,- per stuk.
Bij aanmelding als begunstiger zit de DVD in het welkomstpakket.
Als u lid wilt worden van IVN om kennis op te doen van de natuur of deel te
nemen aan verschillende werkgroepen waaronder ook foto- of videogroepen
kunt u zich aanmelden bij:
https://www.ivn.nl/afdeling/mierlo/lid-worden
https://www.ivn.nl/afdeling/helmond/lid-worden
Als u uw gebruikskennis van computers en andere elektronische
hulpmiddelen wilt vergroten waaronder foto- en videobewerking dan kunt u
zich als lid aanmelden bij: https://zo-brabant.hcc.nl/

