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Vogeljaar - Vogelfotoparade 1997

Er zullen drie prijzen worden toegekend, te weten:

Iste prljs 1 750,-, 2de prljs f 450,- en 3de prijs f 300,-,

Bij de beoordeling van de inzendingen zal de redactie worden bijgestaan door enkele bekende vogelfotografen.

De bekroonde foto’s zullen worden gepubliceerd in 66n van de eerstvolgende nummers die zullen verschijnen na

de sluitingsdatum van de inzending. Bovendien kunnen daarbij eventueel nog enkele foto’s worden afgedrukt die

grote waardering kregen van de jury.

Inzendingen voor deze fotowedstrijd moeten v66r 1 december 1997 in het bezit zijn van Wim Smeets, Bachlaan

111, 3752 HG Bunschoten, (033) 298 31 47.

Elke inzender ontvangt bericht van ontvangst van zijn/haar inzending.

Vogelaartjes
De redactie neemt geen enkele

verantwoordelijkheid op zich inzake

advertenties in deze rubriek

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

brieven onder nummer wordt f 15,- extra berekend.

NOORD-OOST-POLEN: Voorjaar '9B Stichting Wólka

organiseert weer een 10-daagse vogelreis naar de

Biebrzamoerassen en het oerbos van Biatowieza.

Prijs: f 1085,-. Reisbeschrijving opvraagbaar bij: SNP-

Natuurreizen, postbus 1270, 6501 BG Nijmegen,
(024) 360 52 22. Individuele reizen en maatwerk: Dobry
Den Reizen, Lindestraat 4, 2313 DA Leiden,

(071) 514 17 82.

De jaarlijks door de Stichting Het Vogeljaar gehouden traditionele vogelfotowedstrijd is ook voor 1997 weer uitge-

schreven. De wedstrijd geeft de lezers een indruk van de resultaten van het werk van de beste Nederlandse en

Belgische vogelfotografen. Actiefoto’s hebben de voorkeur.

Voor deze fotowedstrijd kunnen uitsluitend zwartwitfoto’s worden ingezonden en wel maximaal vijf foto’s per inzen-

der. Het formaat van de foto’s moet minimaal 13 x 18 cm en pertinent niet groter dan 18 x 24 cm zijn en de foto’s

moeten voorts op glanzend papier zijn afgedrukt. De foto’s mogen niet reeds eerder elders zijn gepubliceerd. In-

dien dit duidelijk wordt vermeld, zijn zwartwitafdrukken van dia’s toegestaan.



Vogeljaar-Vogelreizen:
Vogeljaar-Vogelcruise langs de Schotse eilandenvan

1 juni tot en met 9 juni 1998. De Hebriden, St. Kilda,

Orkney Eilanden en Shetland Eilanden worden be-

zocht. Deze vogelcruise was in 1997 zo’n enorm groot

succes dat onze lezers die deze reis hebben moeten

missen, het volgende jaar eentweede kans krijgen. Het

programma wordt uitgebreid beschreven in het Vogel-

jaar van december 1996. Reissom vanaf f 2450,- per

persoon.

Atlantic Odyssey, Atlantische vogelcruise van Antarcti-

ca tot in de tropen. Van 16 maart tot 27 april of 1 mei of

12 mei 1998. Uitvoerige reisbeschrijving vindt u in het

meinummer van het Vogeljaar.

Oost-Groenland, de enige kans om dit gebied vanuit

het oosten te bereiken, van 24 augustus tot en met 5

september 1998. Vertrek vanaf Spitsbergen (dat ziet u

dus ook!), terugvlucht vanaf Keflavik. Reissom vanaf

I 4900,-.

Vraag voorinformatie op ons redactie-adres schriftelijk
aan.


