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Nordic Vision nodigt je uit je verbeelding de ruimte te geven

Onze fotoreizen zijn geschikt voor iedereen die 
zich fotografisch wil ontwikkelen, ongeacht of je 
een beginnende of gevorderde fotograaf bent. 

Een professionele fotograaf begeleidt je bij je 
fotografische techniek, maar vooral ook bij het 
anders leren kijken naar je omgeving. 
Samen met hem/haar ga je op zoek naar wat je 
inspireert, zodat je het beeld dat je voor ogen 
hebt ook daadwerkelijk kunt creëren.

De groepsgrootte varieert per bestemming 
tussen de 5 en 10 deelnemers (Spitsbergen 16).

Ga met ons mee en leer jouw fotografisch 
moment te herkennen en vast te leggen. 
Aan de omgeving zal het niet liggen!

Bestemmingen in 2017:

✪ Noorwegen (incl. Spitsbergen)
✪ IJsland
✪ Finland 
✪ Faeröer eilanden
✪ Schotland
✪ Noord-Ierland
✪	 Duitsland
✪ Frankrijk
✪ Spanje
✪ Italië
✪ Madeira (Portugal)
✪ China
 Alle data van onze fotoreizen en workshops 
 vind je in één oogopslag op de kalender 
 achter in deze brochure. 



NOORWEGEN - Lofoten
Fine Ar t fotografie

NOORWEGEN - Lofoten
Aurora & Landscape

17 - 24 februari 2017
begeleiding: Jan & Mart Smit

Het noorderlicht of Aurora Borealis is een natuurfenomeen dat 
veel fotografen aanspreekt. 
De boven de poolcirkel gelegen eilandengroep Lofoten is op 
zichzelf al een fotografisch paradijs, maar behoort ook tot de 
‘warmste’ gebieden waar noorderlicht gezien kan worden. 
Natuurfotografen Jan en Mart Smit begeleiden je ’s avonds bij 
je noorderlichtfotografie en overdag in het geweldige 
landschap. 
Bergen, fjorden, stranden, rekken met stokvis, zonsopgangen 
en zonsondergangen, noorderlicht, een week is eigenlijk te 
kort. 

✪ toplocatie noorderlicht fotografie
✪ prachtig arctisch licht
✪ spectaculaire landschapsfotografie

kijk op www.nordicvision.nl voor prijzen en uitgebreide reisbeschrijvingen

Steile bergen rijzen op uit de groene wateren van de fjorden, 
lieflijke rode vissershuisjes contrasteren met het ruige karakter 
van het landschap en rotsblokken op de stranden bieden volop 
fotografische inspiratie. Welkom op Zuid-Lofoten.
O.l.v. fine art landschapsfotograaf WIlco Dragt werk je aan een 
kunstzinnige insteek van landschapsfotografie op verschillende 
mooie locaties. Geef je fantasie bijvoorbeeld alle ruimte op het 
strand van Utakleiv of in het plaatsje Reine.
En winter in het noorden van Noorwegen betekent ook dat er 
altijd een behoorlijke kans is op het fenomenale noorderlicht.

✪ parel van de landschapsfotografie
✪ prachtig arctisch licht
✪ fotograferen met een kunstzinnige invalshoek

23 februari - 2 maart 2017
begeleiding: Wilco Dragt
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NOORWEGEN - Bultruggen & Orka’s
Een once-in- a-lifetime ervaring

Naar het einde van Europa
NOORWEGEN - Varanger

Ruige en adembenemend mooie kusten en enorme aantallen 
zeevogels, dat is Varanger. En de zon zakt in de periode dat wij 
gaan net weer voor een korte tijd onder de horizon, wat 
prachtig fotografisch licht kan geven. We bezoeken het 
vogeleilandje Hornøya, de best denkbare plek om 
papegaaiduikers, kuifaalscholvers en zeekoeten te fotograferen. 
Vanuit Hamningberg kunnen we rendieren, zeearenden en met 
veel geluk walvissen observeren en fotograferen. 
Samen met natuurfotografen Jan en Mart Smit kun je je hart 
ophalen aan een ultiem stukje arctisch Noorwegen, gelegen 
aan de Barentszzee. 

kijk op www.nordicvision.nl voor prijzen en uitgebreide reisbeschrijvingen

 16 - 22 januari 2017
begeleiding: Jan & Mart Smit

Sinds een aantal jaren trekken grote groepen bultruggen en 
orka’s op hun jacht naar haring het Andfjord in bij Andenes 
op Vesterålen.
Samen met fotografen Jan en Mart Smit trek je eropuit om deze 
bijzondere dieren te ontmoeten tijdens 4 walvissafari’s. 
Je ontmoet de natuur in zijn meest pure vorm. De overige 
dagen maak je gebruik van het prachtige arctische licht om het 
mooie landschap te fotograferen. 
En met een beetje geluk maak je ‘s avonds ook nog de magie 
van het noorderlicht mee.

✪ focus op de walvissen bij Vesterålen
✪ 4 walvissafari’s met RIB boot
✪ fotografeer de arctische landschappen

11 - 18 augustus 2017
begeleiding: Jan & Mart Smit

✪ ruige, kleurrijke, kusten en mooi arctisch licht
✪ geniet van de middernachtzon
✪ bezoek aan vogeleiland Hornøya



NOORWEGEN - Spitsbergen
Ultiem arctisch landschap & wildlife

✪ unieke fotoreis met eigen zeilschip
✪ fotografeer overweldigende landschappen
✪ wildlife en prachtig arctisch licht

Spitsbergen is een spectaculaire bestemming voor fotografen. 
Hoge bergpieken, uitgestrekte toendra’s en natuurlijk 
prachtige fjorden glijden vanaf het schip aan je voorbij. Tijdens 
de dagelijkse landingen per rubberboot is er volop tijd om je 
te verliezen in de fotografie van Spitsbergen. Natuurlijk hopen 
we dat je o.l.v. gepassioneerd natuurfotograaf Jan Vermeer ook 
de wildlife voor je lens krijgt met de ijsbeer, King of the Arctic, 
voorop. Een unieke reis omdat we een eigen zeilschip charteren 
waarop we maximaal 16 deelnemers meenemen. Aandacht voor 
de deelnemers en rust voor fotografie staat immers voorop. 
En wie weet tref je dan ook nog het noorderlicht!

kijk op www.nordicvision.nl voor prijzen en uitgebreide reisbeschrijvingen

13 - 22 september 2017
begeleiding: Jan Vermeer

NOORWEGEN - Rondane
Fotografeer de Noorse ‘Indian summer ’

18 - 24 september 2017
begeleiding: Mart Smit & Charles Borsboom

Bergtoppen bedekt met een laagje sneeuw, adembenemende 
landschappen, heel veel kleuren en eindeloos veel ruimte, dat 
is Nationaal Park Rondane. In de herfst tijdens de Noorse
 ‘Indian Summer’, zijn de kleuren zeer intens. 
Onder leiding van fotografen Mart Smit en Charles Borsboom 
ga je aan de slag op fotogenieke lokaties in Grimsdalen en 
Dørålen, maar ook de waterval Storulfoss ontbreekt niet.  Op 
heldere avonden is er kans op noorderlicht. Met wat geluk zie 
je wilde rendieren op de hoogvlakte van de Dovrefjell, maar in 
ieder geval verzorgt een lokale ranger een lezing over de 
betekenis van de rendieren voor dit prachtige gebied.

✪ rust, ruimte en verbeelding
✪ uitgestrekte Noorse dalen en hoogvlakten
✪ de bakermat van Nordic Vision
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kijk op www.nordicvision.nl voor prijzen en uitgebreide reisbeschrijvingen

IJSLAND
Noord-IJsland Winter Experience

IJSLAND Landmannalaugar
Kleurrijke woestenij

✪ ruige en kleurrijke rhyolietbergen
✪ geothermische landschappen
✪ veel aandacht voor creatieve fotografie

Het uitgestrekte en ongerepte binnenland van IJsland is een 
fascinerende en uitermate fotogenieke bestemming. Kale grijze 
vlaktes en kleurrijke vulkanische landschappen en 
geothermische gebieden wisselen elkaar af. 
Landmannalagaur – met zijn kleurrijke rhyolietbergen en zijn 
bizarre landschappen – is een waar fotografenparadijs. 
In de begeleiding besteden we zeker ook aandacht aan 
abstracte fotografie en landschapsdetails, omdat het kleurrijke 
binnenland zich daar zeer goed voor leent. Ontdek samen met 
natuurfotograaf Theo Bosboom de fotografische mogelijkheden 
van dit overweldigende en unieke landschap!

1 - 10 september 2017
begeleiding: Theo Bosboom

3 - 12 februari 2017
begeleiding: Theo Bosboom

Eindeloze sneeuwvlaktes, grafische landschappen, bevroren 
watervallen, geothermische gebieden en een woeste kustlijn 
met veel onbekende pareltjes, dat is Noord-IJsland. 
Rond Myvatn fotograferen we o.a. bij de Godafoss waterval, de 
geothermische velden en prachtige berglandschappen. In het 
westelijker gelegen Skagafjordur bezoeken we de Kviteskur, 
woeste kusten en duinen met lavazand. De IJslandse paardjes 
tref je hier overal in het fraaie landschap aan. 
Fotograaf Theo Bosboom begeleidt je op deze reis, waar je ook 
veel kans hebt op het geweldige noorderlicht. 

✪ winterse landschappen en watervallen
✪ fotografeer bij geothermische velden 
✪ grote kans op noorderlicht
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De herfst in Zuidwest-IJsland is door de struiken en bodem- 
vegetatie zeer kleurrijk en fotogeniek. Tijdens ons verblijf rond 
de canyons en hoogvlaktes van Thingvellir en de bossen van 
Husafell fotograferen we ook een aantal juweeltjes van 
watervallen zoals de Gullfoss, Bruarfoss en Hraunfossar. 
Ook de Kjolur hooglandroute verkennen we indien mogelijk.
Deze fotoreis onder leiding van Theo Bosboom kan je helpen 
verdieping aan te brengen in je fotografische ontwikkeling.
En met een beetje geluk heb je zelfs kans om het noorderlicht 
te fotograferen bij een van de vele watervallen.

IJSLAND
Colours of Iceland

FAERÖER-eilanden
Adembenemend en onontdekt

26 september - 4 oktober 2017
begeleiding: Theo Bosboom

✪ fotografeer de IJslandse herfstkleuren
✪ geniet van spectaculaire watervallen
✪ grote kans op noorderlicht

✪ parel in de Atlantische Oceaan
✪ spectaculaire landschappen
✪ vier seizoenen in één dag

Uitgestrekte berglandschappen, continu veranderend licht 
en een eeuwig beukende Atlantische Oceaan, op de Faeröer 
eilanden is geen dag hetzelfde. De ligging midden in de oceaan 
maakt dat het weer, en daarmee het licht, veelal van minuut 
tot minuut verandert. Voor fotografen vormen de bergen, de 
fjorden en watervallen een boeiende en tegelijkertijd 
uitdagende omgeving, maar je kunt je ook zeker richten op 
details en minilandschappen.
Onder leiding van natuurfotografen Jan en Mart Smit ontdek  
en fotografeer je deze bijzondere eilandengroep.

29 april - 5 mei 2017
begeleiding: Jan & Mart Smit

kijk op www.nordicvision.nl voor prijzen en uitgebreide reisbeschrijvingen
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kijk op www.nordicvision.nl voor prijzen en uitgebreide reisbeschrijvingen

NOORD-IERLAND
Giant’s Causeway en historie

Creëer je eigen Arctische beeldverhaal

31 maart - 7 april 2017 en 6 - 13 oktober 2017
begeleiding: Jeroen Toirkens

FINLAND-Masterclass

In 2017 organiseren we een nieuwe en bijzondere masterclass 
onder leiding van documentair fotograaf Jeroen Toirkens. 
Tijdens een 8-daagse reis naar Fins Lapland en twee 
workshopdagen in Nederland leer je hoe je een persoonlijk 
beeldverhaal maakt. Je verbeelding krijgt tijdens deze 
masterclass dus letterlijk de ruimte.
Deze masterclass is voor iedereen die toe is aan een volgende 
stap in de fotografie. Het maken van die ene mooie foto is 
ondergeschikt aan het verhaal dat die foto samen met de 
andere foto’s vertelt. Hoe vertel je het beste je verhaal met je 
foto’s? Daar ligt voor velen een hele interessante uitdaging.

✪ leer hoe je een eigen beeldverhaal maakt
✪ fotografeer in Fins Lapland, hart van de Sámi
✪ 8-daagse reis + 2 workshopdagen in Nederland

5 - 11 juni 2017
begeleiding: Charles Borsboom

Noord-Ierland is een fotobestemming om van te smullen. De 
Antrim Coast in het noorden kenmerkt zch door haar vele 
gezichten zoals prachtige rotsformaties en verlaten 
strandjes. De bekende Giant’s Causeway, met meer dan 40.000 
basaltkolommen, vormt een creatieve getuigenis van een ver 
en vulkanisch verleden. 
Samen met fotograaf Charles Borsboom kun je naast natuur 
Noord-Ierse historie, stone circles en ruïnes van kastelen 
fotograferen. Liggend in een prachtige omgeving geven die 
ook gelegenheid tot fantasievolle kleur- of zwart-wit fotografie.

✪ toppers als Giant’s Causeway en Dark Hedges
✪ historie en mysterie
✪ prachtige kustlandschappen



SCHOTLAND - Isle of Arran
Schotland in het klein

Glencoe is voor velen de mooiste fotolocatie van Schotland. 
Imposante bergtoppen, steile rotswanden, onstuimige rivieren 
en talloze watervallen wisselen elkaar af. Naast Glencoe ligt een 
uitgestrekt drassig heidegebied, Rannoch Moor, dat bezaaid is 
met kleine fotogenieke meertjes. Alle fotolokaties zijn op 
maximaal 30 minuten rijden vanaf de accommodatie.
Landschapsfotograaf Wilco Dragt begeleidt je naar je eigen kijk 
op deze prachtige landschappen. Je kunt op zoek gaan naar 
verdieping, maar ook voor de beginnend fotograaf is Glencoe 
een topper. 

 13 - 19 mei 2017
begeleiding: Wilco Dragt

✪ ideaal voor landschapsfotografen
✪ fotogenieke kusten en ruige highlands
✪ een uitnodiging tot creatieve fotografie

Het eiland Arran is één van de zuidelijke Schotse eilanden 
met een enorme  diversiteit aan landschappen. Bijzondere 
 rotsformaties aan de kust, mooie bergdalen en ruige rivieren met 
stroomversnellingen in het noorden en rollende groene heuvels 
in het zuiden, zorgen voor de titel ‘Schotland in het klein’.
De diversiteit en de kleine oppervlakte maken het een geweldige 
fotografische bestemming, die bij steeds meer (landschaps-)
fotografen in trek komt. Omdat het eiland klein is, kunnen we 
fotolocaties meerdere keren aandoen. Zo kun je onder 
begeleiding van landschapsfotograaf Wilco Dragt je eigen stijl 
en visie op landschappen ontwikkelen. 

✪ landschapsfotografie in optima forma
✪ fotografische toplocatie van Schotland
✪ genieten midden in de natuur

kijk op www.nordicvision.nl voor prijzen en uitgebreide reisbeschrijvingen

 10 - 15 oktober 2017
begeleiding: Wilco Dragt

SCHOTLAND - Glencoe
Iconische highlands



 

NORDIC VISION BIEDT MEER

Corrina Visscher - Spitsbergen
“De reis naar Spitsbergen is met stip op 1 binnen 
gekomen op mijn lijstje van mooiste vakanties. 
Het landschap is zeer afwisselend. Gletsjers, toendra’s, 
ruige besneeuwde bergtoppen, je raakte niet 
uitgekeken. We zagen zeehonden, poolvossen, 
rendieren, walvissen en ijsberen. 
De begeleiding was uitstekend. Jan Vermeer en Jan 
Smit gaven goede tips over composities, de te 
gebruiken camera-instellingen en objectieven. 
In die tien dagen heb ik weer heel veel geleerd.

✪ klantenkorting 
Bij iedere fotoreis waar je aan deelneemt verzamel je punten 
waarmee je korting kunt opbouwen voor een volgende fotoreis.

✪ expositie 
Jaarlijks organiseren we een foto expositie waar onze klanten 
hun verbeelding kunnen tonen aan duizenden bezoekers.

✪ deelnemersbijeenkomst 
We organiseren een deelnemersbijeenkomst voor iedere 
fotoreis. We bereiden je voor op je reis en je ontmoet je  
reisgenoten alvast. 

✪	nieuwsbrief 
Maandelijks brengen we een nieuwsbrief uit.  Aanmelden kan 
via onze website.

Tenslotte: niet-fotograferende partners zijn in veel gevallen van 
harte welkom. Neem daarvoor contact met ons op.

Ann Cornelis - Normandië
“De fotoreis was subliem, ik heb heel veel 
bijgeleerd en Wilco is een uitstekende leraar. Ik ben 
hem dan ook uiterst dankbaar dat hij zijn kennis en 
techniek met ons heeft gedeeld op een heel 
aangename manier. Nordic Vision is een heel fijne 
organisatie, efficiënt, goede communicatie en heel 
professioneel. Jullie zien me vast en zeker terug.”
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DUITSLAND-Sächsische Schweiz
Indrukwekkende rotsformaties

✪ fotografeer in het onbekende Duitsland
✪ van groothoek tot macro en details
✪ prachtige vergezichten

kijk op www.nordicvision.nl voor prijzen en uitgebreide reisbeschrijvingen

DUITSLAND - Rügen
Schoonheid van de essentie

8 - 14 oktober 2017
begeleiding: Bob Luijks

✪ indrukwekkende kustlandschappen met kliffen
✪ ruimte voor abstracte en grafische fotografie
✪ geniet van duizenden kraanvogels

 25 februari - 3 maart 2017
begeleiding: Bob Luijks

Ga mee naar het rijk der giganten: bizarre rotsformaties, diepe 
kloven en indrukwekkende vergezichten, Nationaal Park 
Sächsische Schweiz in het oosten van Duitsland heeft het 
allemaal. Nog maar door weinigen ontdekt is het er, zeker in de 
winter, heerlijk rustig waardoor je maximaal kunt genieten van 
de woeste natuur.
Onder leiding van natuurfotograaf Bob Luijks vind je hier 
eindeloos veel thema’s om je camera op te richten: van weidse 
panorama’s tot fijne details in de rotsen, van bruisend water met 
waterspreeuwen tot mysterieuze sparrenbossen.

Op het Duitse eiland Rügen vind je veel sporen van de ijstijd. 
De kustlijn met haar steile kliffen en de met stenen en 
zwerfkeien bedekte stranden nodigen uit tot abstracte 
fotografie. 
Samen met natuurfotograaf Bob Luijks fotografeer je 
indrukwekkende weidse landschappen, maar ook grafische 
details. Op de verschillende locaties zoeken we naar spannende 
composities, spelen we met verschillende sluitertijden en gaan 
we voor de essentie van het beeld.
Tenslotte bieden duizenden kraanvogels je zeker een 
uitdaging om onderscheidende foto’s te maken tijdens deze 
bijzondere fotoreis.
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FRANKRIJK - Opaalkust
Kliffen en verstilde stranden

FRANKRIJK - Normandië
Natuur en abstract

kijk op www.nordicvision.nl voor prijzen en uitgebreide reisbeschrijvingen

21 - 28 oktober 2017
begeleiding: Wilco Dragt

Het boeiende Normandië ademt natuur en historie, van de 
fotogenieke rotspunt Falaise d’Aval tot de restanten van D-Day. 
Tijdens het eerste deel ligt het accent op de ruige kust, 
frequent bezocht door Claude Monet. Vervolgens daal je langs 
de kust af naar het gebied van de geallieerde landingen. Hier 
gaan we ook met veel menselijke invloeden in het landschap 
aan de slag zoals de restanten van D-Day, vuurtorens en pieren.
Landschapsfotograaf Wilco Dragt besteedt zeker aandacht aan 
leren kijken en denken in zwart-wit en zwart-wit 
beeldbewerking, maar uiteraard ben je vrij om in kleur te 
werken. Laat jij je betoveren door Normandië?

✪ leer fotografisch kijken
✪ inspiratie vanuit het impressionisme
✪ krijtrotsen en historische D-Day restanten

✪ dicht bij huis, maar wel heel anders
✪ kustfotografie en idyllische vissersdorpjes
✪ zoek de verstilling

2 - 6 mei 2017
begeleiding: Wilco Dragt

De Opaalkust is 120 kilometer strand, duinen en krijtrotsen op 
slechts 330 km van Utrecht! Je vindt er indrukwekkende kapen 
zoals Cap Blanc-Nez en Cap Gris-Nez, verstilde stranden en 
idyllische vissersdorpjes. Tussen de kapen strekt de baai van 
Wissant zich uit, waar je fotogenieke zandstranden, golfbrekers 
en mosselbanken vindt. 
Samen met landschapsfotograaf Wilco Dragt kun je je op een 
relatief klein gebied fotografisch helemaal uitleven, in kleur of 
zwart-wit, realistisch of abstract.
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ITALIË - Dolomieten
Betoverende bergketens

FRANKRIJK - Herfst in Auvergne
Fotografeer verborgen schatten

✪ fotografeer de beroemde ‘Stenen Kathedralen’
✪ frisse kleuren en nieuw leven in de lente
✪ landschapsfotografie en close-up fotografie

10 - 17 juni 2017
begeleiding: Kristel Schneider

De majestueuze Italiaanse Alpen bieden frisse kleuren en nieuw 
leven in het voorjaar. In de verschillende natuurparken vind je 
o.l.v. natuurfotograaf Kristel Schneider een breed scala aan 
fotografische mogelijkheden om mee te experimenteren: 
eindeloze valleien en ruige bergruggen, turquoise gekleurde 
meren, diverse wilde bloemen, terwijl eveneens de 
verschillende vormen van Dolomieten bergtoppen uiterst foto-
geniek zijn. Je kunt je echter ook richten op typische close-up 
lente thema’s zoals bloeiende mossen en de vele soorten wilde 
bloemen. Zie hoe het zonlicht speelt op de betoverende berg-
ketens en de mist verdwijnt in de dalen en over de bergtoppen. 

De Franse Auvergne is een uniek ongerept gebied van bergen, 
vulkanen, rotsachtige kloven en meertjes. Begeleidend 
fotograaf Kristel Schneider woont in de Auvergne en weet de 
beste fotolocaties te vinden.
Je verkent het prachtige mysterieuze boslandschap van de 
Livradois Forez met haar meren en de bergketens van de Sancy 
We fotograferen bij de hoge Chaumes du Forez met zijn 
‘wetlands’ en open vlaktes en beukenbossen.
En we houden uiteraard onze ogen open voor typische 
herfstobjecten zoals paddenstoelen.

✪ ongerepte bergen, vulkanen en watervallen
✪ fotografeer op bijzondere locaties
✪ ga op pad met een lokale Nederlandse fotograaf

kijk op www.nordicvision.nl voor prijzen en uitgebreide reisbeschrijvingen

15 - 22 oktober 2017
begeleiding: Kristel Schneider
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SPANJE - Rio Tinto
Het ultieme kleurenlandschap

kijk op www.nordicvision.nl voor prijzen en uitgebreide reisbeschrijvingen

✪ fotografeer dit ‘Mars’landschap 
✪ bezoek aan Gruta de las Maravillas
✪ voor landschaps-en en macrofotografie

7 - 13 mei 2017
begeleiding: Jan Vermeer

De bijzondere bloedrode Rio Tinto kronkelt door het 
Zuid-Spaanse landschap waar de landschapsfotograaf volop 
kansen krijgt voorgeschoteld. De werkelijk uitbundige kleuren 
en bijzondere vormen, mede ontstaan door bepaalde 
bacteriën in de rivier, maken het een paradijs voor fotografen. 
Naast grootse landschappen, liggen hier zeker ook de details 
letterlijk aan je voeten. Één met de natuur, één met je camera 
onder begeleiding van Jan Vermeer. 
We sluiten de reis af bij de prachtige kalksteengrotten Gruta 
de las Maravillas. Ben je een liefhebber van kleuren in mooie 
landschappen, dan is dit zeker een fotoreis voor jou.

SPANJE - La Palma
Vulkanisch fotografisch paradijs

✪ prachtige kusten, vulkanen en lavavelden
✪ ideaal voor creatieve (landschaps)fotografie
✪ zoutwinning bij Salinas de Fuencaliente

 20 - 27 januari 2017
begeleiding: Charles Borsboom

In de Canarische archipel ligt het vulkanische eiland La Palma. 
Je vindt hier eindeloos veel fotografische onderwerpen, van 
bijzondere drakenbloedbomen in het noorden tot de grote 
zwarte lavavelden en de zoutwinning bij 
Salinas de Fuencaliente. 
O.l.v. fotograaf Charles Borsboom geniet je van de enorme 
golven die op de kust kapot slaan en spectaculaire luchten. 
Ook ’s nachts kun je aan de slag met de heldere sterrenhemel 
van La Palma en bijvoorbeeld leren om een startrail te maken.
Kortom, voldoende mogelijkheden om je creativeit de ruimte
te geven. 



kijk op www.nordicvision.nl voor prijzen en uitgebreide reisbeschrijvingen

PORTUGAL - Madeira
Mysterieuze nevelwouden en hoge kliffen

11 - 18 april 2017
begeleiding: Wilco Dragt

De vulkanische oorsprong van het Portugese eiland Madeira 
zorgt voor een spectaculair en overweldigend landschap. 
Steile bergen, diepe bosrijke valleien, kliffen, rotsblokken, 
natuurlijke zwembaden en kiezelstranden vragen om je 
creativiteit. Ook het binnenland met de laurierbossen, 
nevelwouden, bloemen en zgn. levada’s (irrigatiekanalen) 
bezoeken we zeker.
Met hulp van landschapsfotograaf Wilco Dragt werk je aan je 
eigen visie op dit prachtige landschap. Als ambassadeur van 
Lee filters neemt hij voldoende materiaal mee zodat je zelf naar 
hartelust kunt experimenteren.

✪ prachtige kustlandschappen 
✪ UNESCO laurierbossen en nevelwouden
✪	creatieve landschapsfotografie

SPANJE - Asturië
Ruig, groen en stil

 4 - 10 november 2017
begeleiding: Theo Bosboom

✪ ruige kustlandschappen en stille stranden
✪ ontdek het andere Spanje
✪ ultieme fotografiemogelijkheden

Asturië is voor landschapsfotografen en liefhebbers van details 
en macro een droombestemming vanwege de ruige en stille 
kustlandschappen. Onder leiding van fotograaf Theo Bosboom 
leef je je uit op bijzondere stranden. Grillige rotsformaties en 
steile kliffen, prachtige gekleurde stenen en structuren, maar 
ook het zeeleven dat bij laag tij droog valt zoals anemonen en 
zeeslakken bieden vele fotografische uitdagingen.
Als afsluiting van deze fotoreis bezoeken we het ruige gebergte
van Picos de Europa en het prachtige Guggenheim Museum 
in Bilbao. 



CHINA - Yangshuo
Natuur en cultuur in het karstgebergte

CHINA - Yellow Mountains
Ontdek de ar tiest in jezelf

✪ verlenging na Yellow Mountains
✪ fotografeer het beroemde karstgebergte
✪ ervaar het Chinese plattelandsleven

Een levendig platteland met rijstvelden, oude dorpjes, 
rivierenlandschap te midden van het Karstgebergte met hun 
zo karakteristieke vormen, dat is Yangshuo. Je fotografeert hier 
landschappen en het Chinese boerenleven, maar ook markten, 
dorpjes en de Liu San Jie Light Show. Een spectaculaire show 
op de Li-rivier waaraan meer dan 500 lokale vissers en inwoners 
meedoen. Het is een geweldige fotografische uitdaging om dit 
fraaie lichtspektakel vast te leggen. Deze fotoreis o.l.v. 
fotograaf Charles Borsboom biedt je de gelegenheid je verblijf 
na de Yellow Mountains te verlengen en daarmee tot een 
verdere kennismaking met China.

 27 november - 4 december 2017
begeleiding: Charles Borsboom

kijk op www.nordicvision.nl voor prijzen en uitgebreide reisbeschrijvingen

Huangshan, of Yellow Mountains, is beroemd vanwege de 
vreemd gevormde dennen en bizarre rotsformaties, maar vooral 
door het spectaculaire fenomeen ‘Sea of Clouds’. Het gebied is 
sinds mensenheugenis een inspiratiebron voor kunstenaars. 
Naast de overweldigende natuur laat begeleidend fotograaf 
Charles Borsboom je ook kennis maken met het Chinese 
dorpsleven.  Tijdens de fotobesprekingen besteedt hij 
uitgebreide aandacht aan techniek, de fotografische blik en 
nabewerking van beelden.
Deze reis is te verlengen met een week verblijf in Yangshuo. 

16 - 27 november 2017
begeleiding: Charles Borsboom

✪ fotografeer de unieke ‘sea of clouds’
✪ treed in de voetsporen van Chinese kunstenaars
✪ beleef het Chinese dorpsleven



WORKSHOPS
Nederland

WORKSHOPS
België en Duitsland

Nordic Vision organiseert ook korte workshops dichter bij huis. 
Voor mensen die nog niet met ons op reis geweest zijn, bieden   
de workshops een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken 
met onze werkwijze of met een fotograaf. De workshops staan 
voor iedereen open, dus ook voor onze trouwe klanten. 

kijk op www.nordicvision.nl voor prijzen en uitgebreide reisbeschrijvingen

Winter op Tiengemeten
begeleiding Charles Borsboom
10 - 12 februari 2017

Verstilde Peellandschappen
begeleiding Bob Luijks
27 - 29 januari 2017 en 10 - 12 maart 2017

Texel Kustfotografie & Lightroom
begeleiding Jan & Mart Smit
3 - 5 november 2017

Winter in Hoge Venen - België
begeleiding: Theo Bosboom
13 - 15 januari 2017

Industriëel landschap Ruhrgebied - Duitsland
begeleiding: Wilco Dragt
7 -9 april 2017

Het is mogelijk dat er in de loop van 2017 nieuwe 
fotoworkshops op onze website verschijnen. 
Kijk dus regelmatig even of er wijzigingen zijn of meld je aan 
voor onze nieuwsbrief via de website.



Charles Borsboom

Jan Smit

Theo is de afgelopen jaren 
veelvuldig op IJsland geweest en is 
onze IJslandkenner. 
Met oog voor zorgvuldige 
composities en details, deelt hij 
zijn voorliefde voor grafische en 
creatieve beelden graag met je. 
Zijn focus ligt volledig op de 
landschaps- en natuurfoto-
grafie. Naast de reizen naar IJsland 
begeleidt Theo ook de fotoreis naar 
Asturië in Spanje.

Jan is een natuurfotograaf met een 
bijzondere belangstelling voor het 
hoge noorden. Hij geeft regelmatig 
presentaties over 
Scandinavië en verzorgt fotografie 
workshops en  cursussen. 
Zijn kennis en geduld worden door 
de cursisten gewaardeerd. 
Jan begeleidt reizen naar Lofoten, 
Vesterålen , Varanger en 
Spitsbergen in Noorwegen, 
alsmede de Faeröer eilanden.

Theo Bosboom
Charles is zeer divers in zijn 
fotografie. Naast landschaps-
fotografie boeien portret- en 
documentaire fotografie hem zeer. 
China, waar landschap en cultuur 
samen gaan, is daarvoor ideaal. 
In zijn begeleiding benadrukt hij de 
kunst van het waarnemen.  
Naast China begeleidt Charles ook 
fotoreizen naar Noord-Ierland, La 
Palma en Rondane in Noorwegen 
samen met Mart Smit.

Wilco Dragt
Wilco is een gespecialiseerd 
landschaps   fotograaf. Zijn stijl 
kenmerkt zich door zorgvuldige 
composities, met een goed gebruik 
van licht. Zijn beelden stralen vaak 
rust en verstilling uit en dat brengt 
hij graag op je over.
Landschapsfotografie is voor hem 
vooral een kunstvorm en dus 
exposeert hij regelmatig. Wilco 
begeleidt reizen naar Schotland, 
Lofoten, Frankrijk en Madeira.

DE GEZICHTEN VAN NORDIC VISION FOTOREIZEN

Kristel Schneider

Kristel woont sinds 2009 in de 
Franse Auvergne en concentreert 
zich op haar passie: natuur- en 
landschaps fotografie.
Ze fotografeert met oog voor 
details, past vaak intieme en 
uitgebalanceerde composities toe 
in combinatie met licht en emotie. 
Sinds 2014 exposeert ze op
fotobeurzen en festivals in binnen 
en buitenland. Kristel begeleidt  
reizen naar de Auvergne en de 
Dolomieten. 

Ralph Goedhart
Ralph is mede-oprichter van 
Nordic Vision en de drijvende 
kracht achter het bedrijf. Hij draagt 
zorg voor alle klantcontacten en 
marketing van de fotoreizen en is je 
eerste aanspreekpunt. 
Hij is hartstochtelijk liefhebber van 
de Scandinavische landen. 
Als oud-docent geeft de
fotografische ontwikkeling van 
klanten hem de grootste 
voldoening.

Bob Luijks

Bob is een fulltime professioneel 
natuur- en landschapsfotograaf uit 
het prachtige Limburg.
Zijn kennis van de dieren- en 
plantenwereld zie je terug in zijn 
foto’s. Hij schrijft artikelen en 
boeken, verzorgt workshops, 
cursussen, fotosafari’s, 
presentaties en maakt een digitaal 
magazine.
Bob begeleidt onze fotoreizen naar 
Duitsland.

Mart Smit

Mart is via zijn vader Jan Smit de 
natuurfotografie ingerold en heeft 
inmiddels zijn eigen stijl 
ontwikkeld. Na zijn opleiding 
Eco & Wildlife studeerde hij 
toegepaste biologie.  
Mart wil met zijn foto’s meer 
bewustzijn over de natuur creëren 
bij mensen. Hij begeleidt reizen 
naar Lofoten, Vesterålen, Varanger 
en Rondane in Noorwegen, 
alsmede naar de Faeröer eilanden.



... EN TIPS VAN DE PROFESSIONALS

Jan is fulltime professioneel 
fotograaf en hoofdredacteur van 
Natuurfoto Magazine. Hij deelt  
zijn kennis en passie graag met 
anderen. Jan fotografeerde in de 
arctische landen, Antarctica, maar 
ook in Afrika. Zijn belangrijkste 
doel is om te laten zien hoe mooi 
de natuur is. Of zoals hij het zelf 
verwoordt: ‘Ik wil bewondering en 
verwondering teweegbrengen’. 
Jan begeleidt fotoreizen naar
Spitsbergen en Rio Tinto.

Jan VermeerJeroen Toirkens
Jeroen richt zich met name op 
sociale documentaire fotografie.
Sinds 1999 volgt hij het leven van 
verschillende nomadische volken in 
Centraal-Azië, Rusland, 
Mongolië en de Arctische gebieden, 
wat resulteerde in het bekroonde 
boek Nomad. Jeroen begeleidt 
regelmatig stagiaires van 
fotografieopleidingen en deelt 
graag zijn kennis en ervaring.  
Voor ons verzorgt hij de 
masterclass Noord-Finland.

Met Nordic Vision kun je naar de mooiste bestemmingen, maar hoe breng je deze nu het beste in beeld? 
Wij geven je een aantal tips.

1. Neem de tijd om een locatie te leren kennen. Wat ‘vertelt’ de omgeving je? Wat doet het licht? Wat doet de wind?
  
2. Kijken, kijken en blijven kijken. Iedere plek is overweldigend. Toch is de verleiding groot om na een aantal foto’s
 verder te lopen. Vraag je dan steeds af op je alles uit die ene plek hebt gehaald. Misschien toch nog even een 
 andere lens of camera-instelling proberen? Een kleine aanpassing in keuzes kan een groot effect hebben op het 
 uiteindelijke beeld!

3. Kijk eens achterom! Gaat iedereen linksaf, ga dan zelf eens rechtsaf. Sta je voor een indrukwekkende waterval,
 kijk dan bewust eens de andere kant op. Vaak worden we verblind door al het moois om ons heen.

4. Slecht fotoweer bestaat niet, zolang je je plannen maar aanpast aan de omstandigheden. 
 Dan valt het nooit tegen!

5. Geniet! Dat blijft onze belangrijkste tip. Kijk niet alleen door de zoeker van je camera, maar luister, voel, ruik en 
 geniet met al je zintuigen. 



Via de link bij de reisbeschrijvingen op de website kun je een 
reis- en / of annuleringsverzekering afsluiten bij 
Allianz Global Assistance. 

  ZEKERHEID   CONTACTGEGEVENS

Nordic Vision Fotoreizen
Van Linden van den Heuvellsingel 27 (geen bezoekadres)
3135KH Vlaardingen

www.nordicvision.nl
info@nordicvision.nl
telefoon: 010-2613550
www.facebook.com/nordicvision
www.pinterest.com/nordicvision
English: www.photographytravels.eu

Kvk: 55076491
BTW-nummer: 127328403B01
Rabobank: NL57 RABO 0156 6462 69

De gebruikte beelden in deze brochure zijn eigendom van de 
fotografen waar Nordic Vision mee samenwerkt: 
Theo Bosboom, Charles Borsboom, Wilco Dragt, Bob Luijks, Jan Smit, 
Mart Smit, Kristel Schneider, Jeroen Toirkens en Jan Vermeer.
De foto’s op de klantenpagina’s zijn eigendom van de betreffende 
klant. Gebruik van foto’s door derden is niet toegestaan.

Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators 
(GGTO) staat er garant voor dat je het reeds betaalde deel van 
je reissom terug krijgt indien Nordic Vision in financieel 
onvermogen komt. Bovendien garandeert GGTO tijdens je 
verblijf de terugreis indien Nordic Vision, als gevolg van 
financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen.
Voor deze garantiestelling rekenen we een vast bedrag van €15 
per boeking.

Nordic Vision is aangesloten bij het Garantiefonds GGTO en de 
Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) en werkt 
samen met Allianz Global Assistance.



13 januari 2017 - 15 januari 2017
Winter in de Hoge Venen - België (workshop)

16 januari 2017 - 22 januari 2017
Bultruggen & Orka’s Vesterålen - Noorwegen

20 januari 2017 - 27 januari 2017
La Palma - Spanje

3 februari 2017 - 12 februari 2017
Noord-IJsland Winter Experience

10 februari 2017 - 12 februari 2017
Winter op Tiengemeten - Nederland (workshop)

17 februari 2017 - 24 februari 2017
Aurora & Landscape Lofoten - Noorwegen

23 februari 2017 - 2 maart 2017
Lofoten Fine Art - Noorwegen

25 februari 2017 - 3 maart 2017
Sächsische Schweiz -Duitsland

27 januari 2017 - 29 januari 2017
Verstilde Peellandschappen - Nederland (workshop)

31 maart 2017 - 7 april 2017
Masterclass Beeldverhalen - Finland

7 april 2017 - 9 april 2017
Industrieel Landschap Ruhrgebied - Duitsland (workshop)

11 april 2017 - 18 april 2017
Madeira - Portugal

29 april 2017 - 5 mei 2017
Faeröer eilanden

2 mei 2017 - 6 mei 2017
Opaalkust - Frankrijk

7 mei 2017 - 13 mei 2017
Rio Tinto - Spanje

13 mei 2017 - 19 mei 2017
Isle of Arran - Schotland

5 juni 2017 - 11 juni 2017
Noord-Ierland Natuur & Historie

10 juni 2017 - 17 juni 2017
Dolomieten - Italië

11 augustus 2017 - 18 augustus 2017
Varanger - Noorwegen

1 september 2017 - 10 september 2017
Landmannalaugar - IJsland

13 september 2017 - 22 september 2017
Spitsbergen - Noorwegen

26 september 2017 - 4 oktober 2017
Colours of Iceland - IJsland

6 oktober 2017 - 13 oktober 2017
Masterclass Beeldverhalen - Finland

8 oktober 2017 - 14 oktober 2017
Rügen - Duitsland

15 oktober 2017 - 22 oktober 2017
Herfst in Auvergne - Frankrijk

21 oktober 2017 - 28 oktober 2017
Normandië - Frankrijk

3 november 2017 - 5 november 2017
Texel Kustfotografie & Lightroom - Nederland (workshop) 

4 november 2017 - 10 november 2017
Asturië - Spanje

16 november 2017 - 27 november 2017
Yellow Mountains - China

27 november 2017 - 4 december 2017
Yangshuo - China

KALENDER 2017

10 maart 2017 - 12 maart 2017
Verstilde Peellandschappen - Nederland (workshop)

18 september 2017 - 24 september 2017
Colours of Rondane - Noorwegen

10 oktober 2017 - 15 oktober 2017
Glencoe - Schotland



It is an illusion that photos are made with a camera,
they are made with the eye, heart and head.

Henri Cartier-Bresson

www.nordicvision.nl info@nordicvision.nl


