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ARK-AVONDEN
24 oktober: Karl Van Ginderdeuren: Ter Zee, te land en in de lucht

Op de eerste Ark-avond krijgen we Karl Van Ginderdeuren op be-
zoek, een natuurfotograaf met een zeer bijzondere stijl. Karl docto-
reerde in de mariene biologie aan het Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek, en zijn job op zee bracht bijzondere mogelijkhe-
den met zich mee om de zeeën, hun inwoners, en die mensen die 
ze bevaren in beeld en verhaal te brengen. 

De passie voor natuurfotografie bracht hem ook elders: eerst in 
eigen land, in België fotografeerde hij vooral zoogdieren groot en 
klein. Verder heeft hij ook een grote collectie internationale foto’s 
met nadruk op Spaanse, Scandinavische en polaire natuurbeel-
den....

28 november: Benny Cottele: Lapland, het dak van Europa

Rust, ruimte, onmetelijke bossen, duizenden meren, toendra, mid-
dernachtzon ... allemaal steekwoorden die van toepassing zijn voor 
‘het dak van Europa’.

Benny was er eind mei-begin juni van vorig jaar, en neemt ons mee 
naar deze prachtige streek. Zijn bedoeling was zoveel mogelijk ‘leu-
ke’ vogelsoorten te zoeken, en waar mogelijk fotografisch vast te 
leggen. 

De zoektocht naar uilen in de buurt van Oulu, hoenderachtigen 
nabij Kuusamo tot allerlei zeevogels op het vogeleiland Hornoya 
enkele kilometers gelegen in de Barentszee,... het is maar een 
kleine greep uit de wondere wereld die dit koud deel van Europa 
herbergt. 

23 januari 2014: Wouter Pattyn

Op 23 januari 2014 verwelkomen we Wouter Pattyn, één van de meest gedreven natuurfotografen van Vlaanderen. Hij komt vertel-
len en vooral tonen welke fantastische natuur er in Europa te ontdekken is... Een unieke gelegenheid om kennis te maken met deze 
al te bescheiden beeldkunstenaar !

Plaats: Onze Ark, Sint-Michielslaan 35, 8200 Sint-Michiels 
(Brugge), telkens om 20u. 

Info en organisatie: NP Brugge: Patrick Keirsebilck: 
0473/89.22.77 of Régy Goemaere: 0477/44.98.79.




