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ANN COPPENS - PATRICK DIELEMAN

Ann Coppens, fotografe met passie voor natuurfotografie, is steeds op 
zoek naar dat ultieme ogenblik waarin actie en lichtinval elkaar versterken. 
De emoties van dieren weergeven en hun persoonlijkheid uitlichten zijn 
de hoofdpijlers in haar foto’s. De rust en eenvoud van de natuur op een 
doordachte manier vastleggen is haar doel. Haar beelden spreken en raken, ze 
vertellen een verhaal. Het verhaal van onze planeet.

De laatste jaren werden heel wat van haar werken bekroond met prestigieuze 
internationale prijzen. Zo mocht zij reeds tweemaal op rij de gouden camera 
samen met de titel van European Professional Wildlife Photographer of the 
year in ontvangst nemen. Eind 2018 ontving ze de titel van Master Qualified 
European Photographer. Dit is het hoogste kwaliteitslabel dat een fotograaf 
kan bekomen. 

www.anncoppens.be - info@anncoppens.be
workshops en fotografiereizen: www.dewereldzien.be

Patrick Dieleman is een landbouwjournalist die zowel beroepsmatig als 
in zijn vrije tijd graag bezig is met de samenhang tussen beeld en woord. 
Taal is voor hem een materie die zich op haar best toont wanneer dezelfde 
zin meerdere lagen krijgt, wat dubbelzinnig wordt.

Hij probeert met zijn teksten de weg te tonen naar nog andere realiteiten 
die in een beeld verscholen liggen, in de hoop dat jij, lezer, de foto’s in dit 
boek nog eens bekijkt met andere ogen.



 Stern wordt ster 
 maar blijft 
 één brok agressie 



LUCHT
Lucht is overal om ons heen en toch onzichtbaar, tenzij 
waterdamp en zonlicht er zich mee vermengen. Ze is beweeglijk 
en ongrijpbaar, net als de geest van onszelf en andere levende 
wezens. Lucht is hetgeen we in- en uitademen. We voelen lucht 
alleen wanneer die beweegt, van een simpel briesje tot een 
machtige orkaan. Vliegende en dromende wezens, maar ook 
damp in verschillende vormen en vooral ook het ongrijpbare 
staan centraal in dit deel.





samoerai 
geschetst met enkele pennentrekken 
wie zich opblaast en veel wind maakt 
wint wellicht 



pas geboren
weg uit de warmte
gedropt in ’t wit
en toch veel vertrouwen
in die donkere blik





secondenlang bevroren
zonder één keer te rillen
ondergaat hij berustend

alle winterse grillen





zeearend stort zich
verrast de gekozen vis
op een ultieme vlucht




