--- English version below ---

Beste liefhebbers van Amsterdam by Night,
Ten eerste hartelijk bedankt voor het inschrijven op de Amsterdam by
Night Nieuwsbrief. In deze brief groot nieuws en de volgende
onderwerpen:
- Amsterdam by Night op VoordeKunst
- Jolanda Arnoldus wint afdruk “Westerkerk” t.g.v. 3000ste Facebook
fan
- De afgelopen periode in de spotlight: De Oude Kerk,
Rembrandtpark, De Grachtengordel, Schrijvers in Amsterdam,
Windmolens
- Speciale aanbieding
- Nieuws van WiW Photography

Amsterdam by Night op VoordeKunst
Sinds dit weekend staat Amsterdam by Night op de crowdfundingssite
VoordeKunst. Via dit platform van het Amsterdams Fonds voor de
Kunsten probeer ik voldoende geld op te halen voor de realisatie van het
fotoboek “Amsterdam by Night”.
Naast de bekende fotos van nachtelijk Amsterdam zal het boek ook
ingaan op historische en hedendaagse wetenswaardigheden met
betrekking tot de stad. Op deze manier wil ik proberen om de rijke
geschiedenis van de stad tot leven te brengen.
Het boek wordt geheel in eigen beheer gemaakt en uitgegeven, net als
mijn vorige fotoboek “Wielder by Night” over mijn geboortedorp Wijlre.

Om “Amsterdam by Night” een succes te maken heb ik jullie hulp hard
nodig. Naast het project te ondersteunen door middel van een donatie op
VoordeKunst moet het ook onder de aandacht van zoveel mogelijk
mensen gebracht worden. Vertel vrienden en bekenden over het project
en deel de projectpagina en updates via Facebook en LinkedIn.
Help mij om het boek “Amsterdam by Night” te realiseren en steun het
project op VoordeKunst:
http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/1916-fotoboekamsterdam-by-night
Mijn dank is groot!
Jolanda Arnoldus wint afdruk “Westerkerk” t.g.v. 3000ste Facebook fan
Met veel plezier heb ik Jolanda blij kunnen maken met een afdruk van
Amsterdam by Night op DiBond ter waarde van 150,-. Als lid van deze
nieuwsbrief deed ze mee aan de verloting ter gelegenheid van de 3000ste
fan van de Facebook pagina. De gelukkige winnares koos voor een afdruk
van de toren van de Westerkerk. Op 5 april werd de afdruk persoonlijk
bezorgd. Jolanda, bedankt en ik hoop dat de afdruk een mooi plaatsje
krijgt!
We zijn alweer hard op weg naar de 4000ste fan, dus wie weet tot snel.

De afgelopen periode in de Spotlight
Elke zondag wordt een stukje Amsterdam op de website
www.amsterdambynight.net in de Spotlight gezet. De afgelopen periode
zagen we een gevarieerde reeks onderwerpen voorbij komen. Op 11
maart stond de geschiedenis van de Oude Kerk centraal. Op 16 maart
werd een nachtelijk bezoekje gebracht aan het Rembrandtpark in NieuwWest. Op 23 maart doken we in de historie van de Grachtengordel. Op 30
maart stonden enkele Amsterdamse schrijvers in het maanlicht. Op 6 april
werd een kijkje genomen bij drie van de nog bestaande Amsterdamse
windmolens. Bezoek www.amsterdambynight.net en neem een kijkje in
de geschiedenis van Amsterdam.

Speciale Aanbieding
Amsterdam by Night draagt de trouwe fans een warm hart toe. Als lid van
de nieuwsbrief krijg je daarom 15% korting op alle bestellingen via
www.amsterdambynight.net en www.wiwphotography.net (korting geldt
ook op fotoshoots, maar niet op verzendkosten). Vermeldt bij de
bestelling dat je lid bent van de nieuwsbrief.

Nieuws van WiW Photography
Naast Amsterdam by Night werk ik ook aan een aantal andere
fotografische projecten, waarvan een overzicht te zien is op
www.wiwphotography.net. Bekijk nachtfotos van het Zuid-Limburgse
dorpje Wijlre met het omliggende Heuvelland, tot de Italiaanse Alpen.
Neem ook een kijkje op het blog, en lees meer over het nieuwe leven in
een klein meertje, of de historie van het bijzondere hoofdgebouw van de
ETH in Zurich. Daarnaast verschijnt deze week een reportage over het
Hallerbos (het blauwe bos) in Belgie, waar ik letterlijk 24 uur heb
doorgebracht.

Hiermee zijn we aan het einde van deze nieuwsbrief gekomen. Nogmaals
vraag ik jullie hulp voor het realiseren van het fotoboek “Amsterdam by
Night”. Daarnaast wens ik jullie de komende tijd weer veel plezier met de
fotos van nachtelijk Amsterdam.
Hartelijk bedankt voor jullie steun!
Groetjes,
Wino
www.amsterdambynight.net
www.wiwphotography.net
http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/1916-fotoboekamsterdam-by-night

Dear fans of Amsterdam by Night,
First of all I would like to thank you for subscribing to the Amsterdam by
Night Newsletter. In this edition some great announcement and the
following subjects:
- Amsterdam by Night at VoordeKunst
- Jolanda Arnoldus wins a print of “Westerkerk” to celebrate the
3000th Facebook fan
- Lately in the Spotlight: The Oude Kerk, Rembrandtpark, The Canal
Belt, Writers in Amsterdam, and Windmills
- Special offer
- News from WiW Photography

Amsterdam by Night at VoordeKunst
Since this weekend Amsterdam by Night is featured on the
crowdfundingsite VoordeKunst. Via this platform of the Amsterdam Fonds
voor de Kunsten I’ll try to raise sufficient funds for the publication of the
photobook “Amsterdam by Night”.
Besides the familiar photos of nightly Amsterdam, the book will also
feature interesting historic and modern facts about the city. This way I’ll
try to bring the rich history of Amsterdam to life.
The book will be made and published by myself, like my previous photobook “Wielder by Night” about the town where I was born and raised.
I really need your help to make “Amsterdam by Night” a success. Besides
supporting the project via donating at VoordeKunst, I need to reach as
many people as possible. Tell friends and acquaintances about the project
and share the project page and updates via Facebook and LinkedIn.

Help me to realize the photobook “Amsterdam by Night” and support the
project at VoordeKunst:
http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/1916-fotoboekamsterdam-by-night
I’m very grateful for your help!
-- Disclaimer -- The photos speak for themselves, but texts are probably in Dutch, possibly bilingual Dutch/English --

Jolanda Arnoldus wins print “Westerkerk” for 3000th Facebook fan
I enjoyed making Jolanda happy with a print of Amsterdam by Night on
DiBond, worth 150,-. As a subscriber to this newsletter she participated in
the lottery to celebrate the 3000th fan of the Facebook page. The lucky
winner chose for a print of the tower of Westerkerk. On the 5th of April I
personally delivered the print. Thanks Jolanda, and I hope the print finds a
nice spot in your home!
We are well underway to the 4000th fan, so maybe see you soon.

Lately in the Spotlight
Every Sunday www.amsterdambynight.net puts its Spotlight on a part of
Amsterdam. Lately we saw a varied mix of subjects. On the 11th of March
it focused on the history of the Oude Kerk. On the 16th of March we
visited Rembrandtpark in Nieuw-West at night. On the 23rd of March we
took a dive into the history of the Canal Belt. On the 30th of March some
Amsterdam writers were shining in the moonlight. The 6th of April
featured three of the remaining windmills of Amsterdam. Visit
www.amsterdambynight.net and have a look at the history of
Amsterdam.

Special Offer
Amsterdam by Night cares about its fans. As a member of the newsletter
you will therefore receive 15% discount on all your orders via
www.amsterdambynight.net and www.wiphotography.net (discounts are
also valid on photoshoots, but not on shipping costs). Mention in your
order that you are a member of the newsletter.

News from WiW Photography
Besides Amsterdam by Night I work on several other photographic
projects, of which several can be seen at www.wiwphotography.net. Have
a look at night photos ranging from the village Wijlre and the surrounding
Heuvelland in Limburg, the most southern area of The Netherlands, till
the Italian Alps. Also have a look at the blog and read about the new life in
a small lake or the history of the special main building of the ETH in
Zurich. This week you will also find a report about Hallerbos (the blue
forest) in Belgium, where I literally spent 24 hours.

Herewith we arrive at the end of this newsletter. Again I would like to ask
your help to realize the photobook “Amsterdam by Night”. Of course I
also wish you a lot of fun with the coming photos of nightly Amsterdam.
Many thanks for your support!
With kind regards,
Wino
www.amsterdambynight.net
www.wiwphotography.net
http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/1916-fotoboekamsterdam-by-night

