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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. 

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

16
Frankrijk
Opaalkust
Auvergne
Normandië
 
17
Albanië
Rondreis beeldverhaal

18
Spanje
La Palma
Asturië
Rio Tinto

19
Canada
Newfoundland

20 
Rusland
Baikal Siberië
Altai

21
China
Binnen-Mongolië
Xiapu

22
Workshops 
Noord-Limburg
Texel
Ardennen
Ruhrgebied

24
Fotografen
 
26
En ook nog... 

27
Kalender



33

NIEUWE BESTEMMINGEN

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.instagram.com/nordicvisionfotoreizen

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.

Noorwegen - Rondane

Midden-Zweden

Schotland - Shetland Eilanden

Duitsland - Sächsische Schweiz

Albanië - Rondreis

Rusland - Altai
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NOORWEGEN - Lofoten
Aurora & Landscape

Het noorderlicht of Aurora Borealis is 
een natuurfenomeen dat veel fotografen 
aanspreekt. De boven de poolcirkel 
gelegen eilandengroep Lofoten is een 
fotografisch paradijs, waar de kans op 
noorderlicht groot is. Jan en Mart Smit 
begeleiden je bij je fotografie van bergen, 
fjorden, stranden, rekken met stokvis, 
zonsopgangen en zonsondergangen en 
noorderlicht. Een week is eigenlijk te kort.

14 - 21 februari 2020
Begeleiding: Jan & Mart Smit

Noorwegen is een topland voor 

fotografen vanwege de grote 

hoeveelheid natuur. Nordic Vision 

richt zich op een aantal gebieden in 

Noorwegen: de Varanger Fjorden, 

de eilandengroep Lofoten in Noord-

Noorwegen en het berggebied van 

Rondane.

NOORWEGEN - Lofoten
Fine art fotografie

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. Onder leiding van Wilco Dragt 
werk je aan een kunstzinnige insteek van 
landschapsfotografie op verschillende 
mooie locaties zoals het strand van Utakleiv 
of in het plaatsje Reine. En er is altijd een 
kans op noorderlicht.

27 februari - 5 maart 2020
Begeleiding: Wilco Dragt

Lofoten Aurora & Landscape

Lofoten Fine Art

Varanger

Colours of Rondane

4

NOORWEGEN
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NOORWEGEN - Rondane
Fotografeer de Noorse ‘Indian Summer’

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. Samen met fotografen Jan 
en Mart Smit vind je de rust in de bergen 
en bij watervallen, en met wat geluk zie je 
wilde rendieren op de hoogvlakte van de 
Dovrefjell. Rondane is de bakermat van 
Nordic Vision.

14 - 20 september 2020
Begeleiding: Jan & Mart Smit

NOORWEGEN - Varanger
Naar het einde van Europa

Ruige en adembenemend mooie kusten 
en enorme aantallen zeevogels, dat 
is Varanger. Onder leiding van Jan en 
Mart Smit bezoek je o.a. het vogeleiland 
Hornøya, waar je papegaaiduikers, 
kuifaalscholvers en zeekoeten kunt 
fotograferen. Verlies je hart aan dit 
ultieme stukje landschap aan de arctische 
Barentszzee en geniet van magistraal 
fotografisch licht.

3 - 10 juli 2020
Begeleiding: Jan & Mart Smit

5

IN  
ONTWIKKELING
Het is mogelijk dat we in de loop van 2020 
nieuwe fotoreizen of workshops aan ons 
programma toevoegen. Zo is een fotoreis 
Lewis and Harris o.l.v. Jan en Mart Smit 
nog in voorbereiding.

Beurzen 
In 2020 vind je Nordic Vision in ieder geval 
op de volgende beurzen en festivals:

•  11 en 12 januari 2020:  
Vakantiebeurs voor Bijzondere Reizen - 
Amsterdam

•  16 tot 19 januari 2020: 
Vakantiebeurs Utrecht

•  28 - 30 maart 2020:   
Professional Imaging - Nijkerk

•  13 en 14 juni 2020:   
Fotofair - Beekse Bergen Hilvarenbeek

•  december 2020: 
 Lowland Photo Festival - Antwerpen

Nieu
w

Nieu
w

© Claudia van Zanten
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FINLAND

Lapland kenmerkt zich door talloze 

meren, rivieren, uitgestrekte bossen, 

moerassen, valleien en toendra’s. 

Het is ook het leefgebied van de van 

oorsprong nomadische Sámi met hun 

bijzondere cultuur. Hier kun je met 

Nordic Vision leren werken aan het 

maken van je eigen beeldverhaal.

Masterclass Noord-Finland

ZWEDEN

Zweden behoeft vrijwel geen 

introductie. Het is het land dat we 

kennen van Volvo, IKEA en Pippi 

Langkous, maar daar is het ons bij 

de fotografie natuurlijk niet om 

te doen. Zweden heeft eindeloze 

natuur bestaande uit bossen, meren 

en wildlife. Zodra je de stad achter 

je laat sta je op veel plaatsen in 

Zweden in ongerepte wildernis.

MIDDEN-ZWEDEN
Wildernis en midzomer

Eindeloze bossen glijden aan je voorbij, 
het water op een van de vele meren is 
rimpelloos en vormt zo een perfecte 
spiegel voor het erachter liggende bos 
en dan ineens sta je ’s avonds oog in oog 
met een beer. De wildernis van Midden-
Zweden biedt fotografen een gevarieerde 
mix van spectaculaire diersoorten zoals 
beren, visarenden en laplanduilen en fraaie 
landschappen. Ga met Bob Luijks mee naar 
zijn nieuwe liefde!

6 - 12 juni 2020 
Begeleiding: Bob Luijks

Midden-Zweden
Wildernis en midzomer

Nieu
w

Nieu
w
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NOORD-FINLAND 
Masterclass beeldverhaal

In deze unieke masterclass onder leiding 
van documentair fotograaf Jeroen Toirkens 
leer je tijdens een 8-daagse reis naar  
Fins- en Noors Lapland en twee 
workshopdagen in Nederland hoe je een 
persoonlijk beeldverhaal maakt. 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 interessante uitdaging.

2 - 10 oktober 2020
Begeleiding: Jeroen Toirkens

IJSLAND

IJSLAND - Westfjorden
Ongerept en geheimzinnig

De Westfjorden is een dun bevolkte en 
onherbergzame regio vlak onder de 
poolcirkel, met prachtige fjorden, woeste 
hoogvlaktes en mooie stille stranden. 
Samen met Theo Bosboom maak je in  
11 dagen een grote ronde door de regio, 
waarin we ruim de tijd nemen om de 
mooie herfstkleuren en het vaak prachtige 
licht op de hoogvlaktes op onze beelden 
te vangen. 

9 - 19 september 2020
Begeleiding: Theo Bosboom

Het bijzondere en relatief jonge 

IJsland is met haar vulkanen, gletsjers 

en watervallen geweldig voor 

natuurfotografie. Nordic Vision biedt 

een bijzondere fotoreis aan naar de 

leegte van de Westfjorden, een streek 

die door velen wordt overgeslagen, 

maar niet door ons.

Westfjorden
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FAERÖER

FAERÖER EILANDEN
Adembenemend en onbedorven

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.  
Onder leiding van Jan en Mart Smit 
fotografeer je unieke bergen, fjorden en 
watervallen, maar je kunt je ook zeker 
richten op details en minilandschappen.

18 - 24 april 2020
22 - 28 augustus 2020

Begeleiding: Jan & Mart Smit

Faeröer Eilanden

De Faeröer is een eilandengroep 

bestaande uit 18 vulkanische 

rotsblokken in een oneindige oceaan, 

gelegen tussen IJsland, Noorwegen 

en Schotland. Het landschap is 

overweldigend en ruig en vooral de 

stilte valt hier op, behalve dan de 

geluiden van de zeevogels en de 

altijd beukende oceaan.

Isle of Skye

Shetland Eilanden 

Glencoe

Isle of Arran

SCHOTLAND

Schotland is één van de meest 

onherbergzame gebieden van  Groot 

Brittannië. Het staat bekend om haar 

overweldigende natuurschoon en dat 

deelt Nordic Vision graag met je. 

Zo kun je met ons naar  Glencoe, Isle 

of Skye , Isle of Arran en de Shetland 

Eilanden.
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SCHOTLAND - Isle of Skye
Iconisch Schotland

Isle Of Skye is een van de meest iconische 
locaties voor landschapsfotografie in 
Groot-Brittannië. Het heeft spectaculaire 
kusten met interessante baaien en je 
vindt over het hele eiland rivieren met 
watervallen en stroomversnellingen.  
Tel daar de Schotse luchten en het mooie 
licht bij op en je hebt een topbestemming. 
Ga samen met Wilco Dragt op pad en geef 
je eigen visie op Skye.

13 - 20 maart 2020
Begeleiding: Wilco Dragt

SCHOTLAND - Isle of Arran
Schotland in het klein

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, waar je onder 
begeleiding van Wilco Dragt kunt werken 
aan je eigen stijl en visie op landschappen. 

9 - 15 mei 2020
Begeleiding: Wilco Dragt

SCHOTLAND - Shetland 
Eilanden

Het uiterste puntje van Schotland

Samen met Kristel Schneider ontdek je 
deze unieke Schotse archipel. Ze neemt je 
mee naar fotografische toplocaties zoals 
Eshaness en Hermaness, waarbij de focus 
vooral op landschapsfotografie ligt.  
De hoge zeekliffen waar duizenden 
zeevogels nestelen en de prachtige 
stranden gelegen aan de aquamarijn 
gekleurde zee, nodigen je uit je verbeelding 
de ruimte te geven. En natuurlijk vergeten 
we de beroemde Shetland pony’s ook niet. 

25 april - 3 mei 2020
Begeleiding: Kristel Schneider

Nieu
w

Nieu
w
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ESTLAND

ESTLAND
De onbekende Europese parel

Dit bijna Scandinavisch aandoende land en 
tevens de kleinste van de Baltische Staten 
heeft fotografen veel te bieden. Samen 
met Kristel Schneider reis je door het land 
van bossen, meren en zeekusten, waar ook 
zeker aandacht is voor cultuurhistorische 
elementen zoals ruïnes en jachthuizen. 
Kristel begeleidt je in je creatieve 
ontwikkeling, of het nu in de veenmoerassen 
is of aan de kust van het eiland Hiiumaa.  
Je komt zeker met prachtige foto’s terug en 
misschien word je net als wij ook verliefd op 
deze Europese parel.

8 - 16 oktober 2020
Begeleiding: Kristel Schneider

Estland is de meeste noordelijke 

van de Baltische Staten en voor veel 

fotografen een relatief onbekende 

bestemming. Door de talloze meren, 

rivieren, venen en moerassen heeft het 

echter veel te bieden. 

Estland
SCHOTLAND - Glencoe

Iconische highlands

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 fotolocaties zijn op maximaal  
30 minuten rijden vanaf de accommodatie. 
Je kunt hier o.l.v. Wilco Dragt op zoek 
gaan naar verdieping, maar ook voor de 
beginnend fotograaf is Glencoe een topper.

29 september - 4 oktober 2020
Begeleiding: Wilco Dragt

Nieu
w

Nieu
w
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DUITSLAND

DUITSLAND - Rügen
Schoonheid van de essentie

Op het Duitse eiland Rügen vind je steile 
kliffen en met stenen en zwerfkeien 
bedekte stranden, welke uitnodigen tot 
abstracte fotografie. Samen met Bob Luijks 
fotografeer je indrukwekkende weidse 
landschappen, maar ook grafische details. 
Op de verschillende locaties zoek je naar 
spannende composities, speel je met 
verschillende sluitertijden en ga je voor de 
essentie van het beeld. Een bonus bij deze 
reis vormen de duizenden kraanvogels 
die in deze tijd van het jaar op het eiland 
verblijven.

4 - 10 oktober 2020
Begeleiding: Bob Luijks

DUITSLAND - Sächsische 
Schweiz

Indrukwekkende rotsformaties

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. Onder 
leiding van 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.

26 april - 2 mei 2020
Begeleiding: Bob Luijks

Ons buurland wordt door 

natuurfotografen nog wel eens over 

het hoofd gezien, maar Duitsland 

heeft veel te bieden.  Zowel de 

krijtrotsen en kraanvogels op 

het eiland Rügen, als de enorme 

rotsformaties in deSächsische Schweiz 

vormen geweldige fotografische 

thema’s.

Rügen

Nieu
w

Nieu
w

Sächsische Schweiz
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NOORD- 
IERLAND

IERLAND

NOORD-IERLAND
Ontdek Giant’s Causeway

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. Samen met Charles 
Borsboom bezoek je meermalen de 
bekende Giant’s Causeway, met meer dan 
40.000 basaltkolommen, maar ook de Dark 
Hedges vormen altijd weer een uitdaging 
voor deelnemers om er iets persoonlijks 
van te maken. We nemen uiteraard overal 
ruimschoots de tijd voor de fotografie.

31 mei - 6 juni 2020
Begeleiding: Charles Borsboom

Noord-Ierland

Noord-Ierland heeft met de Giant’s 

Causeway een bekende trekpleister 

in handen, maar de overweldigende 

Antrim Coast heeft meer te bieden. 

Naast prachtige natuur laat Nordic 

Vision je ook kennis maken met de 

mystieke historie van Noord-Ierland. 

Genoeg dus om tot fantasievolle 

fotocreaties te komen.

De republiek Ierland is erg geliefd 

bij fotografen vanwege de prachtig 

mooie natuur. Groene heuvels, ruige 

kusten en lieflijke dorpjes vormen 

een schilderachtig decor waarin het 

heerlijk fotograferen is. 

Wij nemen je graag mee naar 

The Burren, een indrukwekkende 

streek aan de 2500 kilometer lange 

Wild Atlantic Way.

The Burren
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WALES

IERLAND - The Burren
Ruig en uitdagend

Ierland heeft een bijzondere 
aantrekkingskracht op fotografen en dat 
is terecht. Naast de fraaie landschappen 
is er echter ook veel ruimte voor de Ierse 
historie met ruïnes, kerken, dolmen en 
graancirkels. Eén van de mooiste dolmen 
van Ierland, de Poulnabrone, ligt als het 
ware om de hoek van onze accommodatie. 
Samen met fotograaf Charles Borsboom 
bezoek je ook de wereldberoemde Cliffs 
of Moher en maak je een dagtocht naar het 
iets noorderlijker gelegen Connemara.

8 - 14 juni 2020
Begeleiding: Charles Borsboom

NOORD-WALES
Berg- en kustlandschappen

Noord-Wales biedt een boeiende mix 
van verschillende aspecten van fine art 
landschapsfotografie. Snowdonia National 
Park met haar bergen, rivieren en meren 
is landschappelijk één van de mooiste 
gebieden van Wales. In deze reis heeft 
Wilco Dragt echter ook verschillende 
kustlocaties opgenomen, voornamelijk op 
het eiland Anglesey en het Llyn Peninsula. 
Hier is een meer kunstzinnige fotografische 
benadering mogelijk met o.a. steigers en 
pieren. 

31 oktober - 7 november 2020
Begeleiding: Wilco Dragt

Cymru, Land van broederschap zoals 

de Welshmen het noemen, maakt 

deel uit van het Verenigd Koninkrijk 

en is ongeveer half zo groot als 

Nederland. De zeer grillige kustlijn 

bedraagt in totaal 1232 kilometer, 

waarvan twee derde als ‘Heritage 

Coast’ speciale bescherming geniet.

Noord-Wales
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DE VERBEELDING VAN ONZE KLANTEN STAAT  JOUW FOTO HIER IN 2021?

14

� Bart Nelissen

� Joanne de Graaff

� Marjo Buyten-Aalsma

� Ivon van Vierzen

� José Gieskes

� Martin Kuipers

� Elisa Snoek

� Joke Kerkhoff

� Marleen den Brok

� Annette Arriëns

� Jeannette Kliebisch

� Madeleine Lenagh
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DE VERBEELDING VAN ONZE KLANTEN STAAT  JOUW FOTO HIER IN 2021?

� Ivon van Vierzen

� José Gieskes

� Martin Kuipers

� Monique de Veth

� Rixt Smit

� Simon van Leverink

� Natasja Breeuwer

� Ruurd Wagenaar

� Wim Sijses

� Richard Paas

� Irma de Vries

� Sietske Ebus
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FRANKRIJK

FRANKRIJK - Opaalkust
Kliffen en verstilde stranden

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.

21 - 25 april 2020
Begeleiding: Wilco Dragt

 

FRANKRIJK - Auvergne
Fotografeer verborgen schatten

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. De 
reis richt zich vooral op het gebied Puy de 
Dome, waar vulkanen in een kettingvorm 
omhoogrijzen met afgeronde bergtoppen. 
Het gebied heeft het eerste natuurlijke 
werelderfgoed van Frankrijk. Naast de 
grootse landschappen houd je uiteraard je 
ogen open voor typische herfstobjecten 
zoals paddenstoelen.

21 - 26 oktober 2020
Begeleiding: Kristel Schneider

Opaalkust

Auvergne

Normandië

Frankrijk is voor velen wel bekend als 

fotografiebestemming. Ook Nordic 

Vision biedt er enkele bestemmingen 

aan. Je kunt de relatief onbekende 

Auvergne ontdekken, maar ook 

de parels aan de kust Normandië 

en Opaalkust wachten op jouw 

fotografische visie.
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FRANKRIJK - Normandië
Natuur en abstract

Het boeiende Normandië ademt natuur en 
historie, van de fotogenieke rotspunt Falaise 
d’Aval tot de restanten van D-Day. Onder 
leiding van Wilco Dragt fotografeer je de 
ruige kusten, frequent bezocht door Claude 
Monet, maar ga je ook aan de slag met 
veel menselijke invloeden in het landschap 
aan de slag zoals de restanten van D-Day, 
vuurtorens en pieren. Wilco 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. 

17 - 24 oktober 2020
Begeleiding: Wilco Dragt

ALBANIË - Rondreis 
Maak je eigen beeldverhaal

In deze reis begeleidt documentair 
fotograaf Jeroen Toirkens je bij het maken 
van je een eigen beeldverhaal van je 
belevenissen in Albanië, maar ook Kosovo 
en Macedonië. Het dagelijks leven staat 
centraal, met als heel bijzondere ervaring 
het verblijf op de zomerboerderij van Florian 
en zijn familie, hoog in de bergen. Zowel 
in de dorpjes als in de hoofdstad Tirana 
is er van alles te fotograferen. En het gaat 
hierbij niet om die ene mooie foto, maar het 
verhaal dat de foto’s samen vertellen.

20 - 29 augustus 2020
Begeleiding: Jeroen Toirkens

ALBANIË

Albanië is waarschijnlijk het meest 

mysterieuze land van Europa. Het 

roerige verleden onder communistisch 

dictator Hoxha heeft haar sporen 

nagelaten, maar het land heeft ook 

ongekende natuurschoon en gastvrije 

bewoners.

Albanië

Nieu
w

Nieu
w
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SPANJE

SPANJE - La Palma
Vulkanisch fotografisch paradijs

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. 

17 - 24 januari 2020
Begeleiding: Charles Borsboom

SPANJE - Asturië
Ruig, groen en stil

Asturië is voor landschapsfotografen en 
liefhebbers van details en macro een 
droombestemming vanwege de ruige en 
stille kustlandschappen. Leef je onder 
begeleiding van Theo Bosboom uit op 
bijzondere en afwisselende stranden. 
Grillige rotsformaties en steile kliffen, 
prachtige gekleurde stenen en structuren, 
maar ook het bij laagtij droogvallende 
zeeleven zoals anemonen en zeeslakken 
bieden fotografische uitdagingen. 

15 - 21 april 2020
29 mei - 4 juni 2020

Begeleiding: Theo Bosboom

La Palma

Rio Tinto

Asturië

Spanje is voor velen het land van de 

costa’s en massa’s mensen. Nordic 

Vision kiest echter voor het andere 

Spanje waar nog rust te vinden is. 

Zo kun je fotograferen op het eiland 

La Palma, de ruige kust van Asturië 

verkennen of de kleuren van het 

buitenaardse Rio Tinto beleven.
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SPANJE - Rio Tinto
Het ultieme kleurenlandschap

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. 

9 - 15 mei 2020
Begeleiding: Jan Vermeer

CANADA - Newfoundland
Ongetemde wildernis

Newfoundland is een fotografenparadijs 
met ruige kustlijnen, ongetemde wildernis 
en een rijke maritieme geschiedenis. 
Samen met Kristel Schneider breng je veel 
tijd door aan de Iceberg Alley, één van de 
beste plaatsen ter wereld om van dichtbij 
ijsbergen te fotograferen. 
Liefhebbers van vogelfotografie komen 
echter ook aan hun trekken met duizenden 
Jan-van-Genten en evenzoveel grappige 
papegaaiduikers. Kortom, we bieden 
je veel mogelijkheden om tot prachtig 
fotowerk te komen. 

11 - 22 juni 2020
Begeleiding: Kristel Schneider

CANADA

Newfoundland

Het immense Canada is voor velen 

een fotografische dream-come-true.  

Nordic Vision neemt je mee naar het 

mooie Newfoundland, waar 10.000 

jaar oude ijsgiganten in hun eigen 

tempo langs de kust voorbij drijven. 

Maak je gereed voor een prachtig 

fotografisch avontuur.
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RUSLAND

RUSLAND - Baikal
IJzige landschappen

Het Baikalmeer wordt ook wel de parel 
van Siberië genoemd. Het is als het ware 
geschapen voor de landschapsfotograaf: 
uitgestrekte ijsvelden met prachtige 
structuren, patronen, breuken, azuurblauwe 
ijsblokken, ijswanden en vele ijsgrotten. 
Ook bijzonder en fotografisch aantrekkelijk 
zijn de gestapelde lagen van schijven en 
bolletjes methaan in alle soorten en maten 
die door het ijs zijn ingesloten. Ontdek dit 
alles met Charles Borsboom.

28 februari - 9 maart 2020
Begeleiding: Charles Borsboom

RUSLAND - Altai
Eindeloze leegte en rust

De Altai in westelijk Siberië grenst aan 
Kazachstan, China en Mongolië. Van 
oudsher heerst er een mystieke sfeer. 
Zo zou er de ingang tot Shambala, het 
‘ultieme’ land volgens het Tibetaans 
Boeddhisme, te vinden zijn. De Altai is 
echter vooral een streek van eindeloze 
steppes, dichte wouden en bergen met 
eeuwige sneeuw en de ultieme plek om 
onbedorven en eindeloze leegtes te 
fotograferen. O.l.v. Charles Borsboom 
ontdek je de Altai tijdens de herfst als de 
wouden compleet verkleurd zijn.

24 september - 5 oktober 2020 (o.v.)
Begeleiding: Charles Borsboom

Siberië beslaat ongeveer 59% van het 

grootste land ter wereld, Rusland. 

Het kent strenge winters en is 

onvoorstelbaar uitgestrekt met meer 

wildernis dan waar ook. Naast het ijs 

en de landschappen van Baikal, bieden 

we ook de herfstkleuren en steppes 

van de Altai aan.

BaikalAltai

Nieu
w

Nieu
w
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CHINA - Binnen-Mongolië
Chinese woestijn schoonheid

In het noorden van China ligt de 
dunbevolkte provincie Binnen-Mongolië. 
Tijdens deze unieke fotoreis o.l.v. 
Charles Borsboom geniet je van de 
eindeloosheid en schoonheid van de 
Badain Jaran woestijn. Je fotografeert 
hoge zandduinen van meer dan 500 meter 
hoog met veel zoet- en zoutwatermeren 
ertussen. Daarnaast bezoek je de 
veelkleurige Rainbow Mountains en andere 
natuurgebieden. Deze reis is te verlengen 
met een week verblijf in Xiapu. 

9 - 23 oktober 2020
Begeleiding: Charles Borsboom

CHINA - Xiapu
Creatieve fotografie in China

De Xiapu regio is een buitengewoon 
interessante bestemming voor liefhebbers 
van landschapsfotografie. De lokale 
bevolking houdt zich vrijwel uitsluitend 
bezig met het vangen van vis en het  
kweken van oesters, zeewier en kelp.  
De schier eindeloze velden met 
tienduizenden bamboestokken, visnetten 
en vele scheepjes leveren een spectaculair 
en wisselend schouwspel op. Samen met 
Charles Borsboom ontdek je dit gebied. 
Deze reis kun je als verlenging van Binnen-
Mongolië zien.

24 - 30 oktober 2020
Begeleiding: Charles Borsboom

CHINA

Binnen-Mongolië

Xiapu

Het enorm grote land China heeft 

fotografen veel te bieden. Naast 

bijzondere natuur daagt ook de 

Chinese cultuur iedere fotograaf uit. 

Met Nordic Vision kun je de unieke 

fotoreis Binnen-Mongolië beleven. 

Je kunt deze reis verlengen met de 

wonderlijke kustlandschappen van 

Xiapu.
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WORKSHOPS

BELGIË - Ardennen
Winter in de Hoge Venen

Voor liefhebbers van ruige winterlandschap-
pen is er in de Lage Landen waarschijnlijk 
geen betere plek te vinden dan de Hoge 
Venen. Landschapsfotografen kunnen 
zich hier o.l.v. Theo Bosboom uitstekend 
uitleven. Op de hoogvlaktes nabij Baraque 
Michel vind je prachtige groepjes berken 
en naaldbomen, maar ook de kabbelende 
beekjes en de vele bossen in de omgeving 
zijn de moeite van het fotograferen waard, 
vooral met sneeuw en vorst. Bij de juiste 
omstandigheden is het een ideaal gebied 
om verstilde en grafische beelden te maken. 

17 - 19 januari 2020
Begeleiding: Theo Bosboom

DUITSLAND - Ruhrgebied
Industriële landschappen

Het Ruhrgebied kent een zeer grote indus-
trie. In deze workshop richt je je o.l.v. Wilco 
Dragt op de verlaten fabrieksterreinen van 
een staalfabriek en steenkolenmijn. Alle 
gebouwen en installaties zijn nog intact, 
maar daartussen heeft de natuur vrij spel 
gekregen. Het boeiende contrast tussen 
de strakke installaties en gebouwen en de 
alsmaar verder oprukkende natuur bieden 
boeiende scènes voor landschapsfotografie 
en architectuurfotografie, en dan met name 
industriële architectuur.

27 - 29 maart 2020
Begeleiding: Wilco Dragt

Naast onze fotoreizen bieden we ook 

korte fotoworkshops aan dicht bij huis.

De workshops zijn ideaal om kennis 

te maken met onze fotografen en hun 

werkwijze, maar ook om onze  

‘noordse visie’ eens te ervaren. 
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NEDERLAND - Texel
Kustfotografie & Lightroom

Tijdens dit unieke weekend o.l.v. Jan en 
Mart Smit combineren we eigenlijk twee 
workshops: natuurfotografie en Lightroom. 
We fotograferen o.a. de Horsduinen en 
natuurlijk de geweldige waddenkust. Ook 
de zonsopkomst- en de zonsondergang 
langs het uitgestrekte Noordzeestrand staat 
natuurlijk op het programma. Vervolgens 
helpen Jan en Mart je bij het verwerken van 
RAW bestanden met Lightroom. Tijdens 
de workshop ontwikkel je als het ware een 
zogenaamde workflow.

30 oktober - 1 november 2020
Begeleiding: Jan & Mart Smit

NEDERLAND - Limburg
Het onbekende Limburg

Wie Limburg roept, denkt aan de kalkrijke 
heuvels in het diepe zuiden. Het noorden 
van Limburg is eveneens heuvelachtig, maar 
veel minder bekend. De afwisseling in land-
schappen - en daarmee in fotografische mo-
gelijkheden - is enorm. Je vindt er juweeltjes 
zoals de Mookerheide en de Sint-Jansberg, 
maar ook de langste rivierduinengordel van 
West-Europa, de Maasduinen. Ontdek dit 
fascinerende gebied met heuvels, heide, 
stuifzand en tientallen vennen o.l.v. ‘local’ 
Bob Luijks. 

28 - 30 augustus 2020
Begeleiding: Bob Luijks
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Charles Borsboom

Bob LuijksJan Vermeer

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 natuurfotografie. 

Bob is een natuur- en landschapsfotograaf 
uit het prachtige Limburg. Zijn kennis van 
de dieren-en plantenwereld zie je terug in 
zijn foto’s en deelt hij graag met je. Naast 
zijn reizen voor Nordic Vision is Bob hoofd-
redacteur van Natuurfotografie Magazine 
en verzorgt hij workshops.

Charles is zeer geboeid door landschaps-
fotografie, maar ook portret- en documen-
taire fotografie spreken hem aan. In zijn 
begeleiding benadrukt hij de kunst van 
het waarnemen. Dat kan in China zijn, waar 
Charles een grote voorliefde voor heeft, 
maar ook in landen als Rusland en Ierland. 

Jan is een natuurfotograaf die zijn kennis 
en passie voor de natuur graag deelt met 
anderen. Hij fotografeerde in de arctische 
landen, 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’

TIPS VAN DE 
PROFESSIONALS
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.

Theo Bosboom
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Ralph GoedhartWilco Dragt

Mart SmitJan Smit

Jeroen Toirkens

Kristel Schneider

Kristel woont sinds 2009 in de Franse 
Auvergne en concentreert zich op haar 
passie: natuur- en landschapsfotografie. 
Ze fotografeert met oog voor details en 
past vaak intieme en uitgebalanceerde 
composities toe in combinatie met licht en 
emotie. 

Jan is een natuurfotograaf met een bijzon-
dere belangstelling voor het hoge noor-
den. Hij geeft regelmatig presentaties over 
Scandinavië en verzorgt fotografie work-
shops en cursussen. Zijn kennis en geduld 
worden door de cursisten gewaardeerd.

Mart is via zijn vader Jan Smit de natuur-
fotografie ingerold en heeft inmiddels zijn 
eigen stijl ontwikkeld. Samen begeleiden 
ze veel reizen bij Nordic Vision. Mart is 
afgestudeerd in de toegepaste biologie en 
wil met zijn foto’s meer bewustzijn over de 
natuur creëren bij mensen. 

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. 

Ralph is de eigenaar van Nordic Vision 
en de drijvende kracht achter het bedrijf. 
Hij is altijd je eerste aanspreekpunt. 
Ralph is hartstochtelijk liefhebber van 
de Scandinavische landen. Als oud-
docent geeft het zien van fotografische 
ontwikkeling bij klanten hem de grootste 
voldoening. 

Jeroen is een zeer ervaren documentair 
fotograaf en hij richt zich op ‘slow 
photography’. Hij begeleidt regelmatig 
stagiaires van fotografieopleidingen en 
deelt graag zijn kennis en ervaring met je 
over het maken van een beeldverhaal, ook 
wel visual story telling genaamd. 
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EN OOK NOG...
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 
sommige gevallen van harte welkom. 
Neem daarvoor contact met ons op.

Zekerheid:
Nordic Vision is aangesloten bij het 
Garantiefonds GGTO en de Vereniging van 
Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).
Stichting Garantiefonds voor Gespecia-
liseerde Touroperators (GGTO) staat er 
garant voor dat je het reeds betaalde deel 
van je reissom terugkrijgt 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 E15 per boeking.

   

©Jeannette Kliebisch
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KALENDER
JANUARI

17 - 19 januari 2020:
Winter in de Hoge Venen - België
17 - 24 januari 2020: 
La Palma - Spanje

FEBRUARI

14 - 21 februari 2020: 
Aurora & Landscape Lofoten - Noorwegen
27 februari  - 5 maart 2020: 
Lofoten Fine Art - Noorwegen
28 februari - 9 maart 2020: 
Baikal Siberië - Rusland

MAART

13 - 20 maart 2020: 
Isle of Skye - Schotland
27 - 29 maart 2020: 
Industrieel Landschap  
Ruhrgebied - Duitsland

APRIL

15 - 21 april 2020: 
Asturië - Spanje
18 - 24 april 2020: 
Faeröer Eilanden
21 - 25 april 2020:
Opaalkust - Frankrijk 
25 april - 3 mei 2020:
Shetland Eilanden - Schotland
26 april - 2 mei 2020:
Sächsische Schweiz - Duitsland

MEI

9 - 15 mei 2020: 
Isle of Arran - Schotland

9 - 15 mei 2020: 
Rio Tinto - Spanje 

29 mei - 4 juni 2020: 
Asturië - Spanje

31 mei - 6 juni 2020: 
Noord-Ierland

JUNI

6 - 12 juni 2020:
Midden-Zweden
8 - 14 juni 2020:

The Burren - Ierland
11 - 22 juni 2020: 

Newfoundland - Canada

JULI

3 - 10 juli 2020: 
Varanger - Noorwegen

AUGUSTUS

20 - 29 augustus 2020: 
Albanië Rondreis

22 - 28 augustus 2020: 
Faeröer Eilanden

28 - 30 augustus 2020: 
Noord-Limburg - Nederland

SEPTEMBER

9 - 19 september 2020:
Westfjorden - IJsland 

14 - 20 september 2020:
Colours of Rondane - Noorwegen
24 september - 5 oktober 2020:

Altai - Rusland
29 september - 4 oktober 2020: 

Glencoe - Schotland

OKTOBER

2 - 10 oktober 2020:
Masterclass Beeldverhalen - Finland

4 - 10 oktober 2020:
Rügen - Duitsland

8 - 16 oktober 2020:
Estland

9 - 23 oktober 2020: 
Binnen-Mongolië - China

17 - 24 oktober 2020
Normandië - Frankrijk 

21 - 26 oktober 2020: 
Auvergne - Frankrijk

22 - 28 oktober 2020: 
verlenging Xiapu - China

30 oktober - 1 november 2020:
Texel Kustfotografie & Lightroom -  

Nederland
31 oktober - 7 november 2020:

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

Henri Cartier-Bresson

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

Henri Cartier-Bresson

   


