Fotopresentatie
De natuur van bij ons en in de omliggende landen.
Alois Van Mingeroet
Ongeveer 180 van mijn mooiste foto’s, toon ik in een presentatie die tweemaal één uur
duurt met tussendoor en pauze. Alle foto’s maakte ik in Nederland, België en Duitsland.
Vooral veel foto’s zijn gemaakt in ons minituintje, in De Bongerd en in de Polders van
Fijnaart. De foto’s worden geprojecteerd met een beamer op een groot scherm.
Ik ben geboren in Zele, België (1946) en woon 10 jaar in Fijnaart. Samen met Netty trek ik er
op uit in de natuur, vooral om vogels te fotograferen. Maar ook landschappen, vlinders,
vossen, kikkers, herten, eekhoorns, enz. Als het maar met natuur te maken heeft. Netty
meestal met de verrekijker en ikzelf met de camera in de aanslag. Het begon als een
bescheiden hobby, maar het is uitgegroeid, tot een echte passie.
In alle seizoenen zijn we op zoek naar de mooiste plekjes, waar de mooiste vogels zitten.
Ook als het niet wil lukken om mooie foto’s te maken. Is het toch puur genieten van de
schoonheid, de grootsheid en de stilte in de natuur.
Als jonge kerel had ik een grote droom! Vogelschilder worden, maar daar had ik geen talent
voor. Dus ben ik maar vogelfotograaf geworden. Dat is meer een kwestie van een goede
camera met goede lens, deze goed kunnen bedienen en vooral heel veel geduld. En dat heb
ik wel. Soms moet ik uren wachten om één goede foto te kunnen maken.

Alle vogels en andere dieren zijn gefotografeerd in hun eigen, natuurlijke omgeving. Op
voldoende afstand om de rust van de vogels en andere dieren niet te verstoren. Er wordt
op deze avond, veel aandacht besteed, hoe belangrijk het is om vogels te voederen in je
tuin. En hoeveel vreugde het u schenkt om vogels in de tuin te hebben. Tijdens de
presentatie worden er veel tips gegeven, hoe je vogels naar uw tuin lokt. En uiteraard hoe
de foto’s gemaakt zijn.
Wat bijzonder is aan mijn fotografie! Ik fotografeer in JPEG, dus zijn mijn foto’s niet of
slechts minimaal bewerkt.
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