Genieten en puzzelen
op Nature Talks
Op 9 en 10 november wordt in de Reehorst in Ede voor de vierde keer het grote
Natuurfotofestival Nature Talks gehouden. Net als de vorige jaren is De Vlinderstichting daar
aanwezig met lezingen, presentaties, maar ook met puzzelen met foto’s van vlinders en
libellen. Kom gerust langs met plaatjes waar je nog geen naam bij hebt kunnen vinden.
Kars Veling

Nature Talks: een heel weekend lang genieten van en puzzelen met vlinders.

In de ‘Vlinderzaal’ worden zowel zaterdag als zondag
de hele dag presentaties gegeven over vlinders en
libellen. Dat zijn verhalen over de herkenning, bijvoorbeeld een stoomcursus libellen herkennen, uilen en
spanners, witjes en hommels, maar ook schitterende
vlinderreisverhalen. Zo komen de vlinders van WitRusland, de Cevennen en de Eifel en Ardennen aan de
orde. Zowel zaterdag als zondag starten we met een
verhaal over de plaatsen waar je goed vlinders te zien
kunt krijgen zonder daarvoor zelf te hoeven vliegen.
Er zijn heel veel goed bereikbare plekken waar de
vlinders nog volop vliegen. Op zondag krijgt u ook een
overzicht hoe het afgelopen vlinderjaar was en ook
bezoeken we de Moerputten, waar veel meer vlinders
voorkomen dan alleen het pimpernelblauwtje. En ook
het boeiende leven van hommels komt ter sprake. Alle
presentaties maken natuurlijk gebruik van prachtig
fotomateriaal, want we zijn niet voor niets op het
natuurfotofestival Nature Talks!

Basisprogramma

In de wandelgangen, maar met name in de lange
pauze, tussen 11.55 uur en 13.30 uur kun je langskomen

Tekst: Kars Veling
met je foto’s die we dan samen op naam brengen.
De Vlinderstichting
We hebben allerlei gidsen bij de hand en kunnen er
zo vast en zeker uitkomen. Het Nature Talks-festival
heeft naast het hoofdprogramma met internationale fotografen in de grote schouwburgzaal een
basisprogramma. De Vlinderstichting-activiteiten zijn
allemaal binnen het basisprogramma te bezoeken.
Dat heeft nog veel meer boeiende onderdelen zoals
natuurfotolezingen en natuurfilms. Er is een schitterende expositie met de winnaars van de fotowedstrijd
Nature Photographer of the Year. Ook de natuurfotografiebeurs zit erin. Kortom: u zult zich geen moment
vervelen.

Bestellen met korting

Een basisticket voor een dag kost € 25,-, maar als u
zich aanmeldt via met de speciale Vlinderstichtingskortingscode ‘vlinder-talks2019’ betaalt u € 5 minder, dus maar € 20,- per dag en kunt daarmee dus
alle onderdelen van het basisprogramma bijwonen.
Ga voor meer informatie en om tickets te bestellen
naar: https://www.naturetalks.nl/fotofestival.
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