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Vogelaartjes
De redactie neemt geenenkele

verantwoordelijkheid op zich inzake

advertentiesin deze rubriek

Het Vogeljaar ’56-'92 f 400,-, Limosa ’57-’79 f 300,-,

Grasduinen ’79-’92 ingeb. f 400,-, Birds of Africa 1 t/m

3 f 450,-, HANZAB vol. 1 deel A & B f 200,-, Info: 08385

- 41155 (na 17.00 uur).

Opgaven voor deze rubriek alleen schriftelijk per brief met

bijgesloten giro- of bankbetaalcheque aan ons redactie-

adres richten.

De kosten bedragen f 10,- per 30 letters (waarbij de spaties

tussen de woorden als letter worden gerekend). Voor brie-

ven onder nummer wordt f 15,- extra berekend.

De naakte aap

Dit klassieke boek is pasgeleden als pocket ge-

heel herzien en geactualiseerd in herdruk ver-

schenen. Nu vijfentwintig jaar nadat de eerste

druk van The naked ape verscheen, is het nog

steeds een actuele beschouwing door een we-

reldberoemde zoöloog en gedragsonderzoeker
van het gedrag van de mens. Bij zijn beschou-

wing komt hij tot enkele zeer verrassende con-

clusies.

Desmond Morris: De naakte aap. 224 bladzijden (1993).

Uitg. A.W. Bruna Uitgevers 8.V., postbus 8411, 3503 RK

Utrecht. Prijs f 12,50 of Bfr. 250.

'Leven tussen land en water’

Dit is de titel van zowel de expositie als het boek

over de Biebrza-vallei in Polen. Twee weken ver-

bleven in 1992 32 kunstenaars uit zestien ver-

schillende landen in het 100.000 hectare grote

natuurgebied Uit de totale produktie van ruim

2000 kunstwerken zijn voor de tentoonstellingen

het boek selecties gemaakt. Olieverfschilderijen,
aquarellen, tekeningen, foto’s, etsen, litho's,

hout- en keramieksculpturen, voor het grootste
deel op lokatie gemaakt, brengen dieren en

planten in dit oerlandschap treffend in beeld.

De Artists for Nature Foundation (postbus 1,

7700 AA Dedemsvaart, 05230 - 13 571) brengt
kunstenaars uit de hele wereld samen om na-

tuurgebieden in beeld te brengen en daarmee

de aandacht van overheden en publiek te trek-

ken door te laten zien hoe mooi en uniek de na-

tuur kan zijn. In 1992 trok men naar de Biebrza-

vallei waar nog Wolven, Elanden, Bevers, en Ot-

ters kunnen leven en waar onder de meer van

175 broedvogelsoorten vooral de Ooievaars,

Kraanvogels, Kemphanen, Zwarte en Witvleu-

gelsterns, Poelsnip, Grutto, Zwarte Ooievaar,

Buidelmees, kiekendieven, Ortolaan, Klapekster

en Gele Kwikstaart bij de kunstenaars bijzondere
aandacht trokken.

Bezoekers van de tentoonstellingwillen wij in het

bijzonder attenderen op de uit modelleerklei ge-

boetseerde vogelfiguren die met acrylverf op na-

tuurgetrouwe wijze zijn weergegeven door Larry
Barth (US), zoals Waterrietzanger, Gele Kwik-

staart, Grutto, Paapje, Nachtzwaluw en Kauw.

Werken van Kim Atkinson, Robert Bateman, Jon

FjeldsS, Vadim Gorbatov, Andrew Haslen, Bruce

Pearson, Dag Peterson, Michael Warren en vele

anderen trekken veel aandacht, evenals de wer-

ken van onze landgenoten Ad Cameron, Jaap

Deelder, Charles Donker, Piet Eggen, Hans J.

Geuze, Fred Hazelhoft, Robin D’Arcy Shillcock

en Siegfried Woldhek.

De tentoonstelling in Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, Zeist

loopt van 4 juli tol en met zondag 19 september. Ope-

ningstijden dinsdag tot en met vrijdag 11.00 - 17.00 uur,

zondag 13.00 ■ 17.00 uur, maandag gesloten. Toegang
f 4,50 (Museumjaarkaart,65+, CJP, kinderen tot en met

14 jaar f 3,50).

Het boek 'Leven tussen land en water’ van Robin D’Arcy
Shillcock is op de tentoonstelling verkrijgbaar (ook een

Engelse versie) met 260 illustraties van de tentoon-

gestelde werken. Prijs f 69,95.

Texel - ’Waddenzichf 2-4-6 pers. appartementen, gren-

zend aan Drijvers Vogelweide ’De Bol’. Eigen observa-

tiehut aan het Zwin. Vraag onze brochure: ’Texel vogel-
paradijs’. Bel 02220 - 18 853.

Herhaling van de expeditiecruise naar Subantarcti-

sche eilanden tussen Zuidpoolen Nieuw Zeeland van

11 tot en met 30 december 1993. Reissom vanaf

ƒ 12.900,-. Zie ook Vogeljaar 40 (4): 166 - 174. Vraag
voorinformatie aan 02154 - 20 303.


