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Wil jy graag 'n bydrae lewer tot Towerlantern se nuusbrief? Kontak ons gerus vir 
meer inligting hieroor! Towerlantern behou die reg voor om sekere artikels / foto's 

nie te plaas nie. Menings uitgespreek in artikels is dié van die skrywers, en nie 
van Towerlantern self nie. Ons ontvang ook advertensies, doen gerus navraag.

Met Desember se uitgawe van Fotografienuus kom ons by die 15e 
verjaarsdag van Towerlantern Fotografie. Daaroor is ons baie bly en 
dankbaar.

Die oorkoepelende tema van hierdie uitgawe is lig – baie wyd gesien, 
soos verder duidelik sal word. Een natuurverskynsel van lig is natuurlik 
reënboë, en daarom ons keuse vir hierdie voorbladfoto. 

Die fotografie-boodskap hier aan die einde van die jaar, en aan die begin 
van die somervakansie, is: Moenie jou fotografie verwaarloos nie, of dit 
nou met jou selfoon of ’n volbloed-kamera is.

Soos getroue lesers sal weet, bied ons ’n wye reeks fotografie-kursusse 
aan: van selfoonkamera- en kamerakursusse vir beginners tot ’n 
gevorderde en spesialiskursus. En dan ook, die kersie op die koek, ’n jaar 
se vermaak met ’n nuwe opdrag elke maand – dit hou jou warm en in 
oefening. Lees verderaan meer oor al hierdie sake.

Geniet hierdie vol uitgawe en vier saam met ons verjaarsdag.
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In 2007 het Johan my genader om behulpsaam te wees met die aanvang van Towerlantern se eerste 
fotografiekursus.

Die eerste groep het begin teen die einde van November 2007 met 10 lesse ingepas in ’n enkele week! 
Johan het aanvanklik by hierdie en verdere klasse die lesings uitgewerk, uitgedruk en aan die kursusgangers 
uitgedeel. Selfs foto-voorbeelde van byvoorbeeld komposisie en fokus is as afdrukke aan die klas aangebied! 

Johan se vrou, Sienie, het elke byeenkoms heerlike koffie en beskuit voorgesit. Met die afsluitings het sy die 
heerlikste eetgoed bedien!

Na afloop van die eerste kursusgroep het Towerlantern onder leiding van Johan vooruitgegaan met rasse 
skrede. Die aanbieding het ook gevorder na voorbeelde en teks op ’n TV-skerm saam met ’n harde kopie. 
Die Gevorderde kursus en Spesialiskursus het later gevolg.

Gedurende die aanbiedings is daar talle praktiese werksessies en fotografie-uitstappies gereël, waaronder 
na die Vredefort-koepel, die Proefplaas en Modderdam naby Potchefstroom. Asook ’n naweek ekskursie 
na Wyndford Vakansieplaas naby Fouriesburg.

’n Hoogtepunt in Towerlantern se bestaan was die gereelde jaarlikse uitstallings van die kursusgangers se 
werke. Dit bly vir ons wonderlik om te sien hoedat die kursusgangers ontwikkel en groei in hul fotografie-

Johann Nel

15DE VerJAArSDAG
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15DE VerJAArSDAG

stokperdjie, en dat die spesialiskursus en fotovriende-groep ook verder ontwikkel het, veral op die gebied 
van Kunsfotografie. 

Sedert ’n aantal jare gelede het Fransa, Johan en Sienie se dogter, ook ’n groot aandeel gehad aan die 
bladuitleg en aanbieding van Towerlantern se Fotografienuus. Ook aan haar groot dankie vir die reuse werk 
wat op so ’n uitstekende en stylvolle wyse gedoen word.

Aan Johan en sy Towerlantern-span, baie geluk met die 15de verjaarsdag. Mag die fotografie-lig van 
Towerlantern nog baie jare die fotografie-stokperdjie van baie mense laat brand! Aan ons Hemelse Vader 
al die eer en heerlikheid vir sy Groot Genade. 
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Johan de Klerk

15DE VerJAArSDAG

Elke persoon se lewe is gebaseer op ’n bepaalde beskouing ten opsigte van die lewe en van die wêreld. En dit word 
uitgedra na die sake waarmee iemand hom of haar daagliks besig hou, persoonlik of in werksverband.

Met Towerlantern is en was dit presies ook net so: ons handhaaf ’n Christelike standpunt. Oor die vyftien jaar is dit op 
verskillende praktiese maniere gedoen, waaronder die volgende:

• By ons plaaslike klasse het ons van die begin af die gebruik gehad om by die eerste en laaste klasgeleentheid ’n 
gedeelte uit die Bybel te lees en ’n gebed te doen.

• By ons aanlynkursusse kom dieselfde saak ook na vore deurdat daar by toepaslike plekke na die Bybel verwys word 
of ’n standpunt gestel word.

• By ons aanbiedings – plaaslik of aanlyn – is ons (die aanbieders, Johan en Johann) se standpunt steeds om elke 
student met liefde en deernis te behandel.

• By ons plaaslike klasse streef ons daarna om ’n huislike en ontspanne atmosfeer te handhaaf. 

Ons naam, Towerlantern, verwys na die feit dat elkeen se foto’s beTOWering moet bring, met die lig van jou LANTerN 
(jou kamerabeligting, jou fotobeligting, jou lewensbeligting). Ons kan die Here net dank vir die wyse waarop Hy ons deur 
al hierdie jare gedra het. Daarmee saam is ons hoop altyd dat elke student ons kursusse leersaam en verrykend sal vind. 
Ons bedoeling is dat elkeen bo alles die lewe om hom/haar sal raaksien en waardeer; en sy/haar roeping sal uitleef.

Die hele skepping – God se skepping – is wonderlik. Daar is nie ’n einde aan fotomoontlikhede nie. Bestudeer die 
foto’s in ons galery en laat die wye variasie van hierdie foto’s jou daarvan oortuig.
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voorbladfoto
Die titel van die voorbladfoto, Lig en lig, sê baie meer as wat jy dink wat daar staan. Hier is die belangrikste 
daarvan:
• “Lig” verwys na die kamera-instellings om die regte foto-beligting te kry.
• “Lig” verwys na die helderheid van die landskap: die groen vlakte, die pragtige wolke en die kleurvolle reënboog.
• “Lig” verwys na die lig wat ons met ons kursusse wil bring in die lewe van elkeen wat sy/haar kamera leer 

benut: “tower” en “lantern”.
• “Lig” verwys in hierdie landskaptoneel na die skepping en die rol wat elke mens daarin speel.
• “Lig” verwys na die Bybelse lig en Lig wat ons met ons kameras op ’n nuwe manier raaksien en wil beklemtoon. 

enigeen van hierdie kolpunte kan jy selfs sien as ’n foto-idee vir die vakansie. Dink byvoorbeeld aan ’n tema soos 
“As hy [die son] stralend begin om sy baan te volg” (Psalm 19:6) en probeer dit fotografies uitbeeld. 

Hoe mens ook al laatmiddag na ’n amper halfsirkelvormige-reënboog kyk, dit bly ’n wye toneel en daar is geen 
ander manier om dit volledig af te neem anders as met ’n wyehoeklens nie. Let dus by die voorbladfoto op na die 
fokale lengte van 10 mm. Die lensopening, f4, en sluiterspoed, 1/640 sekonde, se waardes is bedoel om goeie 
beligting te gee en om vinnig die foto vas te lê. 

Nog ’n interessante en laaste saak wat ons hier in verband met  reënboë wil noem, is die volgende: Die skaduwee 
van die kamera in ’n reënboogfoto (dit kan dikwels nie vermy word nie) is die presiese middelpunt van die 
reënboogsirkel. Jy sou dit ook die anti-solêre punt kon noem. Jy kan ook nooit meer as ’n gedeeltelike halfsirkel 
van ’n reënboog sien nie, behalwe as jy in ’n vliegtuig ry – en dan is die vliegtuig se skaduwee by die middelpunt 
van die sirkel! Hou jou kamera daarvoor gereed.
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Uit Towerlantern Fotografie se geskiedenis

LESERSGESKENK

Towerlantern
Desember 2022

Die jaar 2022 is ’n besondere jaar in die 
bestaan van Towerlantern Fotografie. 
Die rede is dat ons vanjaar ’n volle 15 
jaar oud is! Ons kon gedurende die 
loop van hierdie jaar in hierdie rubriek 
verskillende hoogtepunte in die bestaan 
van Towerlantern uitwys. 

Ons heel eerste klas het plaasgevind 
van 26 tot 30 November 2007. Dit 
was ’n groep van 10 persone. Ons was 
2 aanbieders – en ons is nog steeds 
dieselfde twee aanbieders, Johan en 
Johann. Die een die bestuurder en die 
ander een die navigator, en andersom.

Ons is meer as dankbaar oor hierdie 15 
jaar. In die eerste plek teenoor die Here vir 
hierdie wonderlike fotografiejare en alles 
wat daarmee saamgegaan het. Dan is ek 
ook baie dankbaar teenoor Johann Nel 
(die bestuurder/navigator) vir al die hulp 
en bystand en die deel van sy jarelange 

Oorweeg die volgende moontlikhede as ’n Kersgeskenk. Ons gee gedurende 
Desember die volgende geleenthede aan lesers van Fotografienuus:
• eerstevlak selfoonkamera-kursus (plaaslik en aanlyn) teen r400 per 

persoon. Normale prys r500.
• Eerstevlak gewone kamerakursus (plaaslik en aanlyn) teen R800 per 

persoon. Normale prys R1000.
• Gevorderdevlak gewone kamerakursus (plaaslik en aanlyn) teen R800 

per persoon. Normale prys R1000.
• Spesialisvlak kamerakursus (plaaslik en aanlyn) teen R800 per persoon. 

Normale prys R1000.

Stuur ’n e-pos aan ons by johan@towerlantern.co.za vir volledige inligting. In 
die kursus kan jy verwag om meer te wete te kom oor die werking van jou 
(selfoon)kamera en ook om meer te leer oor komposisie by foto’s.

Let wel: Hierdie aanbod geld net vir Desember. Die kursusse sal DV volgende 
jaar as groepklasse begin.
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ervaring. Verder ook teenoor 
Sienie, my vrou, vir al die hulp 
tuis; veral vir die beskuit wat 
deur baie fotograwe beter 
onthou word as die kamera-
inligting! 

’n Verdere persoon om te 
bedank is ons dogter, Fransa 
Vorster, wat die uitleg van en 
afronding aan elke geskrif 
wat geskryf word, doen; ook 
soos hierdie uitgawe van 
Fotografienuus wat jy nou in 
jou “hande” het. Ons kan ook 
nie anders nie as om dankie 
te sê aan elke kursusganger 
en elke belangstellende. Ook 
jy wat hier lees. 

Ons kon hierdie jaar ’n feesjaar 
maak, deurdat ons maandeliks van die nuuswaardighede van 
die Towerlantern-verlede vertel het. Daar was baie hoogtepunte: 
die begin van elke nuwe kursus, plaaslik en aanlyn, op die 
verskillende vlakke. Tydens die covid-19-inperking het ons ook 
besef dat daar ’n behoefte bestaan by oud-studente om steeds 
nog fotografies besig te bly. Dus het ons in Januarie 2021 met 

Verwoede storm oor berglandskap

’n informele groep begin wat maandeliks ’n opdrag kry, dit doen 
en instuur vir bespreking van die foto’s. 

Die eerste opdragtema was Klippe en rotse. Die abstrakte 
landskap hierby was deel van die uwe se aanbieding.
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Wat sou hierdie uitdrukking beteken? ’n Soortgelyke 
uitdrukking sou wees: “Sien die  lig!”, of ’n variasie, “Sien die 
lig raak!”

Met laasgenoemde word bedoel, wees bewus van die 
lig, sien dit raak en wel op alle vlakke. Dié kan wissel van 
helder lig op ’n warm somersmiddag, tot ’n koue, bewolkte 
winterlug met grys lig. Dit kan ook wissel van ’n enkele 
skerp sonstraal deur die dak van ’n outydse sinkdakskuur 
tot by die waarskuwende 20 kilometer lange ligstraal van 
’n vuurtoring by die see. 

Soortgelyk, as ons sê, fotografeer die lig, dan is die 
bedoeling dat jy altyd lig in gedagte moet hou by die neem 
van foto’s. En dat jy soms selfs die lig self, byvoorbeeld 
mooi sonstrepe, as foto-onderwerp sal fotografeer.

Omdat “Fotografeer die lig” so ’n groot, oorkoepelende 
tema is, is dit van pas om by hierdie feesuitgawe van 
Fotografienuus daaraan aandag te gee. Daarom ook wil 
ons dit toelig met ’n aantal spesifieke voorbeelde en foto’s. 
Met watter kamera jy dus ookal foto’s neem (en dit sluit 
alle selfoonkameras ook in), laat die verdere bespreking en 
voorbeelde jou lei.

’n Aspek van lig wat nie genoeg beklemtoon 
kan word nie, is die feit dat lig met ’n prisma in 
verskillende kleure opgebreek kan word. Vir ons 
bespreking sal ons dus lig en kleur beklemtoon.
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Sonsopkoms – Let op na die rol van lig in hierdie foto: die son by ’n sewende punt as ligbron, saam met sonstrepe en 
lensweerkaatsings. Die kleure speel ’n besondere rol en help die kyker om die warmte van die lig te ervaar.
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Sonsondergang – Die aard 
van hierdie foto en dié 

van die vorige foto verskil 
heelwat van mekaar – en dit 
is tipies so van sonop- en 

sonsondergang-tonele. Let 
ook hier op na die rol van 

kleur en lig; en ook die basis 
wat deur die landskap onder 

verskaf word.
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Waterweerkaatsings – Potchefstroom 
se Mooirivier is altyd ’n foto-staatmaker. 
En in hierdie toneel is dit nie minder so 
nie. Soek weerkaatsings; en as ’n ekstra 
dimensie, draai die foto deur 180 grade. 

Let steeds op na die rol van lig.
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Kollig – Sonkolle voor of agter ’n onderwerp bied die geleentheid om lig te benut. Op hierdie manier word ’n sterk fokuspunt, in 
hierdie geval by die derdepunt, regs onder, ook verkry.
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Toor met die son – Die werklike 
kleure van hierdie agapanthus-
blomme is almal presies dieselfde, 
naamlik 'n diep blou. Aan die 
foto is kleurgewys niks verander 
nie. Die foto is met verskillende 
kleure gekry deurdat die onderste 
en regterkantse blomme in die 
skadu was en die boonste in die 
son. Probeer dit: Jy gaan ure se 
pret hê as jy dit eers regkry!

Towerlantern Fotografie
- desember 2022 -



sluiterspoed
Gebruik die liniaal om ’n “korrekte” stelling te 
kry; onderbelig dan ook vir intenser kleure.

vir reënboogfotografie

tipe lens
Gebruik die wydste lens wat jy het. As 
dit 18-55 mm is, gebruik dan 18 mm.

formaat
Beslis 

landskapformaat.

iso
Gebruik die laagste ISO-
waarde, byvoorbeeld 100.

fokuspunt & rowwe fokusseringwitbalans
Kies “sonnig” of “bewolk”  

vir die toneel. 
Omdat die boog nie ’n fisiese voorwerp is nie, 
moet jy vooraf op ’n ver fisiese voorwerp fokus.  

lensopening
Kies die grootste lensopening, 

byvoorbeeld f4. 

fyn fokussering
Neem foto’s en kontroleer 

die skerpte; pas aan. 

As daar reënweer is, wees gereed vir reënboë. Of skep self ’n reënboog in jou tuin met ’n sproeier. 
Ons aanvaar wel jy sien ’n egte reënboog voor jou, laat in die middag sodat dit hoog na boontoe 
reik. Gebruik ’n driepoot en posisioneer die kamera só dat die boog so goed as moontlik inpas.

Kamera- 
instelling: 
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OP INTerNeT GeSIeN

Hierdie foto is deur Emmanuel Do Linh San van Rhodes 
Universiteit in die Kalahari geneem.

Hy skryf die volgende hieroor: “I was following a group of 
meerkats on foot in the Kalahari Trails Game Reserve. Most 
individual [meerkats], including adults, were in a playful mood. 
It gave me a unique opportunity to capture very interesting and 
dynamic interactions between some members of the group. In 
the photo that I have selected, there is no aggression between 
individuals, but rather an interaction that reminds us of humans 
when one of your friends jokes about you and you pretend to 
strangle them, and, in response, they open their mouth like a 
simpleton.” 

Hierdie foto en titel beklemtoon hoe belangrik ’n goeie titel vir 
’n foto is.

“I’m gonna strangle you!”

Besoek ook Comedy wildlife photography contest by:

https://www.boredpanda.com/comedy-wildlife-
photography-contest-finalists-2022/
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Oranjerivier (Vroegoggend, Upington)



Ek nooi jou uit om saam met my op ’n kort fotoreis te gaan na 
aspekte van die grootste en langste rivier in Suider-Afrika, die 
Oranjerivier of die Gariep, en in Lesotho die Senqu. 

Bethulie is my grootworddorp, figuurlik gesproke aan die 
oewers van dié rivier, en naby die sameloop van die Caledon- 
en Oranjerivier. Ek het in Bethulie gebly tot in matriek en daarna 
gereeld nog in Bethulie gekom. In my grootword-jare het ons 
gesien hoe die rivier soms oor sy walle vloei, en ook die eerste 
berigte gelees van die dam wat later die Gariepdam sou word 
(en wat Bethulie sou oorstroom dat slegs die kerktoring se 
punt sou uitsteek!). Daar was wel vroeër sprake dat dié dam by 
Bethulie gebou sou word. Die rivier, insluitende sy sandeilande, 
was vir ons altyd ’n groot plesier. Waar ek dus tans ookal in ons 
land of Namibië by die Gariep kom, die Oranjerivier is “my” 
rivier, ek voel tuis. 

Jy word uitgenooi om ook iets uit jou omgewing fotogewys 
met ons te deel – of dit nou ’n rivier of pas of kerkgebou of 
twakstorie is.  

ravyn onder Augrabies

Klein Pella, naby Pella

Ten slotte: Gaan op ’n virtuele reis na die beroemde 
waterval: https://youtu.be/Z5HfVXI4AGI
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NUUSvanaf 
Towerlantern

Kursusse vir 2023

Towerlantern beplan om DV in 2023 die volgende 
kursusse aan te bied, plaaslik sowel as aanlyn. Sien 

ook vroeër in hierdie uitgawe die spesiale aanbod 
gedurende Desember. Waar van toepassing word die 

plaaslike en aanlynklasse gesamentlik aangebied.

• Eerstevlakkursus, selfoonkamera: Leer die basiese werking van jou 
selfoonkamera met komposisie-aspekte in gedagte.

• Eerstevlakkursus, gewone kamera: Leer meer oor komposisie, lig en kleur; 
gaan verder en leer die basiese instellings soos lensopening, sluiterspoed 
en ISO; leer hoe om met die hand te fokus.

• Gevorderdevlak-kursus, gewone kamera: Gaan verder met komposisie, 
basiese instellings en vlak velddiepte. Bestudeer spesifieke genres, 
waaronder mensfotografie, nabyfotografie en reisfotografie.

• Spesialisvlak-kursus, gewone kamera: Bestudeer in diepte toegepaste 
onderwerpe, waaronder nabyfotografie,  impressionistiese landskappe en 
mensfotografie; en ook abstrakte fotografie.

• Fotovriende groep: Hierdie is nie ’n formele kursus nie, maar geleentheid 
vir enigiemand wat in oefening wil bly. Maandeliks word ’n onderwerp 
gedeel en maandeliks moet jy jou oë oop hou vir foto’s.

Doen enige tyd, selfs rondom Kersfees, navraag oor hierdie kursusse by 
johan@towerlantern.co.za .

Towerlantern se standpunt  
oor Afrikaans

Dit gebeur soms dat nuwe fotografie-
studente verras is as ons in ’n Afrikaanse 
klasgesprek nie terme soos shutterspeed en 
aperture  gebruik nie, maar wel sluiterspoed 
en lensopening. 

Van die begin af was dit Towerlantern se 
standpunt om trots Afrikaans te wees. 
Daarmee sê ons nie, dat ons nie van 
shutterspeed en aperture sal praat nie, maar 
wel waar dit van toepassing is.

Behalwe die taal, is die korrekte spel van 
woorde ook vir ons belangrik. Ons standpunt 
is dat as jy presies wil wees wat jou fotografie 
betref, moet jy ook presies wees met ander 
dinge, waaronder jou taal.

Dus: Ons sal dit nie wardeur as jy vir ons ’n 
waardeeringsnota sal stuur nie. 

Ons sal dit wel waardeer as jy vir ons laat 
weet waar ons ons taal nog kan verbeter.
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Lense te koop
Te koop:
• Canon 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM Wyehoek: 

R3000.00
• Sigma 105 mm f/2.8 eX DG Makro lens vir Canon 

kamera: r9000.00
• Die twee lense kan ook saam gekoop word vir  

R10 000.00

Kontakpersoon: elna Geringer, Port edward. 
Selnommer: 063 480 9482 

Elna skryf: 
• Ek is oop vir die naaste aanbod. Die lense is baie min 

gebruik en beide is in baie goeie kondisie.
• Die rede vir verkoop is net dat ek nie een van hulle 

meer gebruik nie. ek het 'n iPhone 13 Max Pro en 
beide die lense is deel van die selfoon. Dit het net 
so maklik geword om die selfoon te gebruik in plaas 
van die kameralense en ek hoef nie die driepoot oral 
saam met my te dra nie.

• Ek sal die koerierkoste dra en die lense sal na koper 
gestuur word sodra ek die geld ontvang het.

ADVerTeNSIe
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waardering
van studente

Ons Gevorderde kursus het onlangs ten einde geloop. Ek deel graag die waardering van 
die drie fotograwe, Kobie Fourie, Rona Jacobs en Herman J van Vuuren. Dit word uit en uit 

in nederigheid gedoen en om te wys watter belewenis ons studente van hul klasse het:

’n Baie spesiale dankie vir die voorreg om deel te kon 
wees van so ’n besondere groepie. Johan en Johann is 
uitsonderlike leermeesters wat nie net hul begaafdheid 
met oorgawe deel nie, maar ook geleenthede skep vir 
unieke praktiese blootstelling. Elke dag bring wonderlike 
leergeleenthede, en dié fotografiekursus staan ver uit! Het 
ook baie geleer by my klasmaats, Kobie en Rona. Ek het 
die hoogste agting vir jul vaardigheid en kreatiwiteit! Sterkte 
en mooiste wense. Nogmaals dankie vir die wonderlike 
voorreg. 

Herman J van Vuuren, Potchefstroom

ek probeer deesdae hard om nie meer net 'n mik-en-
drukker te wees nie. Die  kamera-instellings by ’n foto help 
my om my eie foto’s met ’n ander hoed op te bekyk en te 
oordink. Die kursusmateriaal is vir my puik en met pragtige 
praktiese oefeninge en foto’s. Die skakels wat  saam met 
die kursusmateriaal aangestuur word, maak ’n nuwe wêreld 
oop en die geskiedenis-rubrieke is so interessant. Dankie 
ook vir elke maand se Fotografienuus. Die wenke, foto’s, 
stories, oefeninge en voorbeelde is so treffend.

Rona Jacobs, Bloemfontein

Weereens baie dankie Johan, Johann, Herman en Rona vir 
’n heerlike 8 maande saam met julle! Na Covid was hierdie 
saamkuier-tye só nodig. Dankie vir al die pragfoto’s, die 
hope geduld, die lekker gesels en lag. En natuurlik Sienie 
se bekers koffie en lekker beskuit. Dankie vir 2022 – dit 
was ’n “great” fotografiejaar saam met julle!

Kobie Fourie, Potchefstroom

Towerlantern Fotografie
- desember 2022 -



foto-idees Idee 1: Gebruik jou kamera as waterverfkwas saam met lig vir mooi skilderprente.

Towerlantern Fotografie
- desember 2022 -



foto-idees Idee 2: Moenie skrik vir gure weer nie – neem foto’s van binne na buite en beklemtoon beide tipes lig.

- desember 2022 -
Towerlantern Fotografie



foto-idees Idee 3: Neem dramatiese wolktoneel-foto’s met onderbeligting.

Towerlantern Fotografie
- desember 2022 -



foto-idees Idee 4: Neem landskapfoto’s, maar maak lig die onderwerp.

Towerlantern Fotografie
- desember 2022 -



foto-idees Idee 5: Gebruik slegs kunsmatige lig, met weerkaatsings, om idilliese tonele te skep.

Towerlantern Fotografie
- desember 2022 -



Fotografienuus – Desember 2022

Galery

Towerlantern Fotografie spog jaarliks met sy 
studente se werke deur middel van ’n fisiese 
en aanlyn foto-uitstalling. Ons het gemeen 
om in hierdie feesuitgawe ook vir fotograwe 
die geleentheid te gee om vir nog ’n wyer 
gehoor hul foto’s te wys.

Geniet dus hierdie aanbieding. Enige navrae 
in verband met enige van die werke – selfs 
ook om dit te koop – kan gerig word aan 
johan@towerlantern.co.za .

Uitstallers:
• Annie Dupper
• Charlene Swanepoel
• elize Odendaal
• Elna Geringer
• Emsie Norval
• Herman J van Vuuren
• Ilanka Verster
• Johan de klerk
• Johann Nel
• Josef Steyn
• Kobie Fourie
• Lallie Campher
• Lydia le roux
• Manie Krause
• Marisa Linde
• Rona Jacobs
• Tanya Reeder

mailto:johan%40towerlantern.co.za?subject=


My ouboet se Kersgeskenk 
aan my in my standerd vyf jaar 
was ’n Kodak 100 Instamatic 
kameratjie. Daarmee het ek op 
hoërskool en as student soveel 
moontlik foto’s geneem as wat 
my begrotinkie toegelaat het – 
totdat dit gesteel is!

Toe ek uiteindelik ’n digitale 
kamera kon bekostig, het 
ek ook deur ’n kollega van 
die Towerlantern-kursusse 
ge hoor en so het ’n nuwe 
wêreld begin oopgaan. ’n 
Seer linkerskouer het my 
vanjaar lank aan bande gelê. 
Makrofotografie, blomme, 
gedier tetjies in die tuin en 
ou goed bekoor my op die 
oomblik. En die see roep ook...

Ek het Reënvreugde met my zoemlens in April afgeneem Dit was na die oorstromings 
wat ons in KwaZulu-Natal gehad het. ek het die foto uit die huis geneem van ’n boom wat 

hopeloos te hoog en ver was om dit van nader af te neem.

Reënvreugde

Annie Dupper
Scottburgh



Spanwerk laaiwerk was baie interessant! Ek het ’n hele paar foto's geneem van ’n klompie 
miere wat besig was om een van hul makkers te help om die oranjerige item mooi vas 
te vat om seker na hul nes te dra. Hulle het nogal vinnig beweeg en net twee foto's was 

redelik waarvan hierdie een was. Toe ta eers sy vrag vasgevat het, het hy met spoed 
beweeg en kon ek nie betyds herfokus voordat hy verdwyn het nie.  

Spanwerk, laaiwerk

Annie Dupper
Scottburgh



Sebras
Ek is baie bevoorreg om as wildsfotograaf op Lekwena wildslewe plaas te kan woon. 

Die sebras is eintlik baie skaars, maar, toe hulle almal omdraai en vir my kyk was ek baie 
gelukkig om die gesigte bymekaar te kry. Die twee sebras in die middel, wat lyk of hulle 

loer, het vir my die foto se trefkrag gegee.

ek het my liefde vir fotografie 
by my pa gekry. Hy het met film 
geneem en later met ’n digitale 
kamera. Ek het ook begin met 
film maar gou oorgeslaan na 
DSLR toe. Ek het ’n passie vir 
wildslewe fotografie en waar 
ek op Lekwena Wildslewe 
Plaas bly is daar elke dag 
’n geleentheid om foto’s te 
neem en te oefen. Geen dag 
is dieselfde nie en dus het ek 
elke dag my kamera by my.

Die geleentheid wat Tower-
lantern ons bied om ons foto’s 
elke nou en dan uit te stal, stel 
my in staat om regtig my beste 
te gee as ek foto’s neem.

Charlene Swanepoel
Potchefstroom



Waterbokmamma
Die Waterbokke is vir my baie nuuskierige bokke. Alhoewel die mamma die kalfie weggelei 
het van die pad af het sy tog gestop om te kyk wat ek doen. Die twee het ter gelyker tyd vir 

my gekyk en ek het ’n paar sekondes gehad om hulle bymekaar af te neem.

Charlene Swanepoel
Potchefstroom



Ek het op ’n koue wintersoggend met my kamera deur Satara se kampterrein gestap en 
op die likkewaan afgekom. Hy het doodstil teen die stam van die boom gesit om in die  

eerste warm strale van die son warm te word. 

ek was 9 jaar oud toe ek ’n 
Brownie Hawkeye kamera by 
my pa gekry het. Dit was die 
begin van my liefde vir foto’s 
neem. Dié kamera het ek tot 
vandag toe nog. Deur die jare 
het ek verskillende “mik en 
druk”-kameras gehad en my 
bes probeer om goeie foto’s 
te neem. 

Toe ek uiteindelik my eerste 
“grootmens” kamera, ’n Canon 
Powershot x65 kry het ek 
geweet dat daar ’n lewe na 
“auto” is.  Ek het Towerlantern 
ontdek en ’n nuwe wêreld 
van fotografie het vir my 
oopgegaan. Die Canon is 
nog met my maar my Nikon 
D5300 is nou meestal in my 
hande.

Likkewaan

elize Odendaal
Parys



Die Yarra-rivier kronkel deur Melbourne en soos ’n mens op die paadjie al langs die rivier 
deur die stad stap, is jy omring deur ’n mengsel van gasvryheid, kuns en ontspanning.  

Die rivier staan onder die Bunurong- en Wundundjeri-mense bekend as Birrarung,  
“River of mists”.

Wandeling

elize Odendaal
Parys



Die foto van die 3 Ellies het ek ‘n tyd gelede in die Kruger Wildtuin geneem. By die huis 
gekom het ek met PhotoShop begin speel om die resultaat te kry.

Weerkaatsings

Fotografie was maar altyd deel 
van my lewe. Ek het ’n ouer 
broer gehad wat met kamera 
en dergelike dinge besig was 
en hy het my altyd saam met 
hom gevat. Digitaal het ek in 
2004 begin met ’n Canon 
60D en Canon-lens 70-300 
mm. ’n Paar jaar later het ek 
opgegradeer na ’n Canon 
7D MKII met ’n Canon-lens 
16-200 mm vir elke dag 
se fotografie. Vir wildslewe 
gebruik ek die Canon 100-
400 mm lens. Ek geniet ook 
makrofotografie en daarvoor 
gebruik ek ’n Sigma 105 mm 
lens. Ek en my man Huey is 
afgetree en bly in Port edward.

Elna Geringer
Port edward



ek het ’n groot liefde vir sonsak- en opkomsfoto’s en om dit so teen die rooi lug te kry was 
iets wat ek lank probeer het. Die toneel het ek in die Mkhuze-wildtuin geneem een middag 

baie laat. ek het wel met PhotoShop die rooi kleur in die lug aangehelp.

Swart boom rooi hemel

Elna Geringer
Port edward



’n Paar jaar gelede het ons as gesin deur Indië getoer. Die man is afgeneem in Varanasi, 
’n stad teenaan die Gangesrivier, bekend vir pelgrimstogte, dood en rou in die Hindoe-

wêreld. Dit was die hoogtepunt van die vakansie, ’n onvergeetlike ervaring van kleur, kultuur 
en tradisie.  

Die denker

Ek kyk na ’n toneel en sê vir 
myself: dít sal nou ’n mooi foto 
maak.  Dit is seker hoekom ek 
van kleintyd af rondgespeel 
het met kameras.  As ek 
kyk na onlangse foto’s, is 
die pad wat ek gestap het 
duidelik:  formele opleiding, 
oefening en konstruktiewe 
terugvoer het my fotografie-
voorkeure, styl en kennis 
gevorm en ontwikkel. Hier 
in Plettenbergbaai is ek deel 
van ‘n fotografie-klub en kan 
my passie verder ontwikkel 
en uitleef, nie net tussen 
kundiges nie, maar ook in ’n 
asemrowende omgewing.

Emsie Norval
Plettenbergbaai



Ons het die Skedelkus-roete verlede jaar onderneem. Op die pad vanaf Kunene deur die 
woestyn, moes ons bo-op ’n duin wag vir voertuie om af te beweeg. Die son het begin sak 

en ’n skouspel het homself afgespeel oor die Namib woestyn. Wat ’n voorreg!  

Skedelkus

Emsie Norval
Plettenbergbaai



Uitwaarts!
Die groepie stappers onder leiding van ’n gids tydens die Sungazer Pelgrimstog word 
uitgebeeld om die beweging en “stralende” aard van die besondere natuurbelewing uit 

beeld.

Fotografie is ’n fassinering wat 
my al lank volg. Rekordfoto’s 
met eksperimentering van 
hoogstens komposisie en 
lig was vir lank my standaard 
met ’n goedkoop mik-en-druk 
kamera. Dit was ’n besondere 
mylpaal toe ek my eerste 
intreevlak SLr-kamera kon 
aanskaf, ’n “biblioteek” van 
fotografieboeke kon opbou en 
in te skryf vir Towerlantern se 
beginnerskursus in 2011.  

Na aftrede is ek tans in die 
pylvak van Towerlantern se 
gevorderde fotografiekursus 
waarsonder ek uiters foto-
grafie-arm sou wees.  ek is 
telkens verbysterd oor die 
legio moontlikhede wat die 
kamera bied.  ek beleef foto-
grafie as ŉwonderlike leer-
proses en kreatiewe reis son-
der bestemming.

Herman J van Vuuren
Potchefstroom



Plaasspieël
Die rustigheid van ’n Sondagmiddag se weerkaatsing van die Moolmanshoek-opstal in die 
Oos-Vrystaat was ’n ope uitnodiging vir ’n foto.  Die kalmte van die toneel met kleure van 

blou, wit en groen was ’n natuurlike opstelling wat my aandag onmiddellik getrek het.

Herman J van Vuuren
Potchefstroom



Gedurende ’n kuier met my asemrowende vriendin, het ons ’n gedeelde liefde vir 
fotografie ontleed deur beurte te maak om foto's te neem met my kamera. Dié blommetjie 

het vir my uitgestaan, eenvoudig, maar beeldskoon, soos net God kan.  

Zoom in

My naam is Ilanka Verster, 
en ek het onlangs 15 geword. 
My liefde vir fotografie was 
altyd daar, maar my ma se 
verstommende mooi foon-
kamera, het my passie ontlok. 
Met die goedhartigheid van 2 
wonderlike individue, het ek ’n 
gratis kamera en lens gekry 
wat ek baie dankbaar oor is. 

ek het ’n fotografieklas vir ’n 
jaar gedoen, maar meestal is 
fotografie my stokperdjie, ’n 
manier om herinneringe vas 
te vang en ontsagwekkende 
natuurtonele te onthou. Daar 
is nog bitter baie om te leer, 
maar dis ’n avontuur om aan 
te pak.

Ilanka Verster
Potchefstroom



In die Drakensberge, was ons op pad na ’n lodge in die Vrystaat, toe ons gestop het vir 
hierdie skilderagtige uitsig. Die winterprag het dit ’n helder atmosfeer gegee.  Net ’n Koning 

kan iets so manjifiek skep. 

Viewpoint

Ilanka Verster
Potchefstroom



Landskap-impressie
Hierdie foto is ’n kombinasie van ’n landskaptoneel en ’n impressionistiese foto-weergawe. 
Die belangrikheid van so ’n vertolking is dat dit die gedagte (die prentjie wat jy sal onthou) 

en nie die detail (dit wat jy gou gaan vergeet) nie, weergee. Staar dus net ’n oomblik daarna.

My digitale fotoliefde kom 
van 2006 af met die aanskaf 
van ’n eerste digitale kamera, 
’n Kodak easyShare P850. 
Daarna volg ’n paar Canon-
make tot by my huidige Canon 
80D. In 2007 is daar begin 
met Towerlantern Fotografie. 
Tans, 15 jaar later, geniet ek 
fotografie en die deel van 
fotokennis nog net so baie 
soos met die heel eerste klas.

My fotoliefde strek genre-
gewys baie wyd – dit het 
tot gevolg dat ek foto’s van 
studente oor ’n baie wye 
terrein kan waardeer en hulle 
kan help. My eie foto-voorkeur 
strek van makrofotografie tot 
landskapfotografie (insluitend 
wolkskappe) tot impres sio-
nistiese fotografie en selfs 
nog verder.

Johan de Klerk
Potchefstroom



Laatmiddag-wolkskap
Op ’n reis in Maart vanjaar was daar verskillende dae met die mooiste sonsondergange. 

Hierdie foto is een daarvan, geneem in Prins Albert. Ook met hierdie foto is die bedoeling 
om die gevoelswaarde te gee (die kleure) eerder as die presiese werklikheid.

Johan de Klerk
Potchefstroom



Hierdie foto is geneem vanaf die Hennie Steyn-brug oor die Gariepdam by Bethulie. Dit 
was aan die begin van die ergste droogte in ons land (2015). Die dam was baie leeg; die 
wind het sterk gewaai. Met my kamera sover moontlik beskerm, het ek heelwat foto’s van 

die damvloer met die windverwaaide tamarisk-boompies geneem.

Waar woeste westewinde waai

My fotografie het in 1952 begin 
met ’n Kodak Brownie 120-
film kamera. Slegs swart en wit 
films was beskikbaar. In 1958 
verhuis ek na Potchefstroom 
en rig ’n tydelike donkerkamer 
in by ons huis se badkamer. 
Gedurende 1985 het ek ’n 
donkerkamer in gerig. Alle 
kleur skyfies, kleur  foto’s en af-
drukke het ek self behartig. 

Deur die jare het ek heelwat 
ondervinding opgedoen met 
die neem van troufoto’s, por  -
tret foto’s, landskap- en mo-
tor sportfoto’s. As aktiewe lid 
van die Potchefstroomse 
Ka mera klub kon ek aan talle 
salon-uitstallings deelneem. 
Ek kon ook vir etlike jare as 
tydelike motorsport-fotograaf 
vir die Sunday Times en 
Potchefstroom Herald  werk. 
Sedert 2007 is ek deel van 
Towerlantern Fotografie en na 
amper 75 jaar geniet ek steeds 
my fotografie-stokperdjie!

Johann Nel
Potchefstroom



Hierdie foto is in die Oos-Kaap op die Suurberg-plato geneem op  4 Oktober 2012.  
Dit was laatmiddag en ons was op pad na Steynsburg, waar ek grootgeword het. Die lug 

was betrokke met hier en daar openinge tussen die wolke. Die wolke het vinnig beweeg en 
die sonkolle op die grond het gedurig gewissel. 

Son en skaduspel

Johann Nel
Potchefstroom



Die foto is ’n swenking-foto van ’n seemeeu wat teen ’n stadige sluiterspoed  
(1/20 sekonde) geneem is en is besonders omdat dit die voël tot ’n enkele grasieuse lyn 

gereduseer het. Daarbenewens het dit ’n hoë mate van tegniese vaardigheid vereis.

Meeu in vlug

My belangstelling in fotografie 
is gedurende my laerskooldae 
geprikkel deur ’n oom van 
my wat dit op hoë vlak bedryf 
het. My eerste kamera het ek 
in 1958, toe ek in standerd 
8 was, gekoop. Eers na my 
aftrede was dit egter moontlik 
om voldoende aandag aan 
fotografie te gee. My belang-
stelling is nie beperk tot ’n 
enkele genre nie maar my 
foto’s neig oor die algemeen 
na die realistiese weergawe 
van ’n toneel. Tog waag ek my 
nou en dan in die rigting van 
kunsfotografie.  

Josef Steyn
Stilbaai



Die foto is gekies omdat die uitkoms heel onbepland en onverwags was. Een aand ry 
ek hawe toe om te kyk of ek in die nag die beweging van die branders se botsing teen 

die hawe-muur kon fotografeer. ek sien ’n brander kom. Tyd was baie min en lig ook. ek 
maak die lens groot oop, f4, verhoog die ISO sonder om te kyk tot watter waarde.  

(Dit blyk later om 8000 te wees.) Sommer uit die hand neem ek ’n foto.  
Die sluiterspoed was 1/13 sekonde.

Nagtelike spatsel

Josef Steyn
Stilbaai



Die perd en sy ruiter
Die perd se naam, Dikkes, het glad nie by hom gepas toe hy by die DBV aangekom het 

nie. Hy was baie maer en in ’n erg verwaarloosde toestand. Met toewyding, goeie versorging 
en gereelde oefening het hy herstel tot sy volle glorie. Die foto wys die besondere band 

wat daar tussen Ben en Dikkes is.

Ek het Januarie 2020 begin 
met ’n Beginnerskursus by 
Johan de Klerk. Daarna het ek 
met die Gevorderde kursus 
begin en toe het Covid in die 
prentjie gekom. Dit was vir my 
’n groot aanpassing om die 
kursus aanlyn te doen maar 
Johan het met ongelooflike 
geduld my gehelp en raad 
gegee waar hy kon. 

Ek het nou die Gevorderde 
kursus voltooi. Het nog baie 
om te leer maar dit gaan al 
beter. Die fotografiekursus 
beteken vir my BAIe. ek leer so 
baie by my mede-fotograwe; 
al die mooi foto's voed my 
hart en siel. Dankie Johan en 
Johann vir al jul insette en dat 
julle hierdie aftree-stokperdjie 
só lekker maak en vir al die 
bederf.

Kobie Fourie
Potchefstroom



Lente-verrassing
Hierdie aronskelk se bol het vir ’n paar jaar “gesluimer” in ’n blombak tussen die wortels 

van ’n verskeidenheid seisoenale plante. Groot was my verbasing en vreugde toe die 
aronskelk my hierdie lente verras met ’n pragtige rooi kelk. Ek het eers die  blaartjies 

gesien wat versigtig bokant die grond uitkom en toe die blom se ongelooflike mooi kleur.

Kobie Fourie
Potchefstroom



Hierdie man met sy “veel-gelewe” gesig het ek per geluk in die besige slaghuis 
raakgesien. Hy was baie gewillig om afgeneem te word. Soos belowe het ek vir hom ’n 

foto laat druk en daar afgegee, maar ongelukkig het hy spoorloos verdwyn.

Ntatemogolo

In 2009 het ek ’n nuwe kamera 
by my skoondogter as geskenk 
gekry. Sy het voorgestel dat ek 
by Towerlantern inskryf vir ’n 
kursus veral omdat ek baie van 
mense hou. My persoonlike 
voorliefde is impressionistiese 
en abstrakte foto’s, veral omdat 
daar soos met waterverf iets 
onvoorspelbaar gebeur! Die 
neem van hierdie tipe foto’s is 
van die tegnieke wat ons by 
Towerlantern geleer het.

ek wil fotografie as stokperdjie 
baie sterk aanbeveel veral 
ook vir ouer mense en 
alleenlopers. Ek is oortuig 
daarvan dat fotografie uit-
stekende breinoefening is 
en natuurlik ook goed vir 
algemene fiksheid omdat jy 
dikwels moet beweeg om 
daardie mooi foto te kan 
neem! Dan is daar die sosiale 
voordeel van nuwe vriende 
met dieselfde belangstelling.

Lallie Campher
Ventersdorp



Lallie Campher
Ventersdorp

Op pad na Namibië het ons by Groenriviermond oornag in ’n tent. Ons het in die donker 
daar aangekom. Dus was ek baie verras met die wonderlike gesig van rotse, wit sand, die 
mooiste blou see en hierdie windgesnoeide boom wat my die volgende oggend begroet 

het!

Windgesnoeide boom



Seeskildery
Sononder op Strandfontein, ’n klein kusdorpie net noord van Doringbaai, suid van 

Vredendal aan die Weskus.  Die foto is op 27 Februarie 2010 geneem vanaf die balkon 
van die huis waar ons tuisgegaan het. 

Ek kan amper nie ’n tyd 
onthou wat ek sonder kamera 
was nie ... na die voorbeeld 
van my pa, altyd paraat met 
sy kamera, veral met familie-
kuiers en vakansies. Kan ’n 
mens dan verduidelik waarom 
sommige mense ’n fassinasie 
het met goeters afneem? Veral 
wanneer jy skielik agterkom 
dat jy die werklikheid kan 
manipuleer.  

eers met Johan se foto-
kursusse het hierdie tegnieke 
’n naam en intensie gekry. 
Daarom het ek besluit om van 
my ouer foto’s te stuur – foto’s 
wat ek onwetend probeer 
manipuleer het om iets ekstra 
te wys, al kon ek nie ’n naam 
of verduideliking daarvan gee 
nie.  

Lydia le roux
Eendekuil



Kleurvolle katbakkies
Kleurvolle Katbakkies is geneem op die laaste dag van 2011. Katjie lê hier uitgestrek in die 

laaste strale van die son en steur hom min aan sy ounooi agter die kamera. 

Lydia le roux
Eendekuil



Het jou!
Hierdie foto is geneem tydens my seun se verjaarsdag in 2013. Hulle het besluit om ’n 
verfbalgeveg te hou. Al die verskillende kleure en die aksie was vir my baie interessant.

My liefde om foto’s te neem 
het al op skool begin. Ek het 
’n mik en druk kameratjie 
vir Kersfees gekry toe ek in 
standerd 5 (graad 7)  was. Dit 
was dan ook my kamera tot 
diep in die 1990's, toe hy die 
gees gegee het. Ek het toe 
maar weer een gekoop want 
geld vir ’n “duur” kamera was 
daar nie.

So om en by 2013 het ek my 
eerste Canon EOS gekoop en 
dan in 2016 by Towerlantern 
begin leer om foto’s en nie 
kiekies nie te neem.

My voorkeure is makro-, 
water druppel-, ster- en land-
skap fotografie. Mensfoto gra-
fie is nie my sterk punt nie; dit 
voel altyd of ek ’n persoon se 
persoonlike spasie betree. Ek 
vermy dus maar liewers troues 
en matriekafskeidses sies. 

Manie Krause
Klerksdorp



refleksies
Dié druppelfoto is een van omtrent 600 foto’s wat ek in een aand geneem het. In totaal 

was daar omtrent net 13 foto’s wat so ’n effek gehad het. ek het gewone koekkleursel 
gebruik om die water te kleur en ’n selfgemaakte drupper om die druppels se spoed te 

reguleer.

Manie Krause
Klerksdorp



Dis altyd lekker om nuwe aankomelinge se gedrag en manewales dop te hou. Niemand 
kan twyfel oor die gevoel wat hierdie bobbejaantjie vir sy ma het nie. 

Bobbejaanliefde

Ons gaan baie graag wildtuin 
toe en dan probeer ek altyd 
iets afneem wat ’n storie vertel. 
Ek het die kamera meestal 
op ‘Auto’ gestel voordat ek vir 
die kursus by Towerlantern 
ingeskryf het. Daar het ’n nuwe 
wêreld vir my oopgegaan en 
ek speel nou baie lekker met 
my kamera. 

Marisa Linde
Polokwane



Ek het ’n vinnige sluiterspoed gekies toe die olifante haastig op die watergat  afgestap het. 
Dit was ’n warm dag, hulle was baie dors en die water het gespat!

Olifantbad

Marisa Linde
Polokwane



Ons was met vakansie in Suiderstrand en tydens ontbyt het die bondeltjie van ’n Kaapse 
fisant ewe parmantig kom aansit. Die bewolkte weer, ywerige model, en kamera (wat 

gelukkig byderhand was) het vir dié foto gesorg.

Bondeltjie fisant

My fotografie-geskiedenis 
begin waar my pappa, met sy 
“box-kamera”, ‘n 3 jarige op 
haar driewielfiets afneem. In 
1974 met dieselfde kamera 
skiet ek my eerste silhoeëtfoto. 

einde 2017 word my foto-
grafie-droogte gebreek deur ‘n 
Canon EOS 1100D. 'n Vriendin, 
Ilka  probeer hand instellings 
verduidelik maar sonder veel 
sukses. In 2018 neem ek deel 
aan ’n “52 Week Challenge 
with thephotowalkers.com 
#14” en behaal derde plek.

Op 23 November 2021 
ont vang ek Johan, van 
Towerlantern, se eerste e-pos 
waar “mik-en-druk” eindig 
en my Towerlantern-ont dek-
kingsreis begin. Johan se 
spesialisfotografie-kursus van 
2023 wink. Groot opwinding! 
Baie, baie dankie Johan en jou 
span.

Rona Jacobs
Bloemfontein

https://www.facebook.com/groups/167118033829413/
https://www.facebook.com/groups/167118033829413/
https://www.facebook.com/groups/167118033829413/


Die foto van ’n rooibekrenostervoël is in die Krugerwildtuin geneem tydens ’n reis, saam 
met my moeder (89 jaar).  Ou langnek (haar gunsteling dier) het ons langs die pad kom 

ontmoet en sy maatjie, dié renostervoëltjie, saamgebring. Renostervoëltjies eet hoofsaaklik 
bosluise en kan tot 1 665 per magie akkommodeer. 

Simbiose

Rona Jacobs
Bloemfontein



A new day, a new beginning, and a spectacular sunrise. Being a night owl, I usually miss 
the sunrises, but that’s changed … now I follow the sunshine and capture the Morning 

Magic with my lens. 

Morning Magic

My love of Photography 
started at an early age, “soos 
Johan sal sê … kiekies … dit 
kan almal doen”. But then I 
met Johan and Johann who 
together changed my outlook. 
I started looking beyond the 
obvious and creating my own 
kind of magic.

Never in my wildest dreams 
could I have imagined the 
pleasure that photography 
could create and with the loving 
guidance of Towerlantern 
my whole world changed. I 
am eternally grateful to the 
wonderful people who share 
their knowledge and expertise 
… you are phenomenal. 
THANK YOU. Tanya reeder 
(Photographer at last!)

Tanya Reeder
Potchefstroom



Sometimes you just get lucky, and you find the most amazing picture when you download 
your prints. This rainbow of colour is testimony to what you can capture with your lens 
without really seeing it with the naked eye. A kaleidoscope of beautiful colours … it’s a 

Magical Mystery.

Magical mystery

Tanya Reeder
Potchefstroom


