Astrofotografie - Kunst voor aan uw muur?
Astrofotografie is de kunst van het fotograferen van alles wat er
aan onze nachtelijke hemel zichtbaar is. De sterrenhemel, en alle
objecten die zich daarin bevinden, heeft de mensheid al eeuwen
lang geboeid. Vanuit de oudheid keek men al met respect naar het
firmament.
Sinds de intrede van de digitale fotografie heeft de astrofotografie
een grote vlucht genomen en is ook in het bereik gekomen van
amateurastronomen. Met telescopen en de juiste fotoapparatuur
zijn beelden mogelijk die tot zo’n 20 jaar geleden voorbehouden
waren voor de grootste observatoria op aarde.
Dankzij deze moderne technologie is het nu mogelijk om ook uw
kantoor of woonruimte te verfraaien met deze natuurlijke kunst.
Of u nu houdt van kleurrijke, bijna abstracte
plaatjes, of juist meer van zwart-wit beelden van
de maan in al haar schoonheid, astrofotografie
heeft voor een ieder iets te bieden.
Door het afdrukken van astrofoto’s op hoogwaardige canvas komen deze opnamen tot hun volste
recht en zorgen voor een waardige invulling van
iedere ruimte. De hoge kwaliteit UV-bestendige
inkt zorgt ervoor dat u lang van deze opnamen
kunt genieten.

Astro-photo - Ook voor uw kunst?
De canvassen worden geleverd op hoogwaardig linnen en zijn leverbaar in verschillende
formaten, afhankelijk van de gekozen opname.
De maten variëren van 40x60 tot wel 200x80
cm. Uiteraard is in overleg veel mogelijk en
kunnen de uitsnede en grootte samen met u
bepaald worden.

In deze catalogus vindt u een overzicht van
beschikbare opnamen. Al deze opnamen zijn
gemaakt door André van der Hoeven, amateur-astrofotograaf, of zijn door hem bewerkt
vanuit ruwe opnamen gemaakt door de NASA
of de European Space Agency (ESA).
De opnamen zijn uniek en vormen een pracht
mogelijkheid om moderne technologie en
kunst samen te brengen. Ze zullen zeker een
blikvanger zijn die een vergelijkbaar effect
heeft als kunstwerken van grote meesters.

Het maken van opnamen gedurende een bijeenkomst van astrofotografen in de Achterhoek.

André van der Hoeven
André van der Hoeven is een amateur
astrofotograaf uit Hendrik-Ido-Ambacht. In
de afgelopen drie jaar heeft hij zich in deze
vorm van fotografie gespecialiseerd en maakt
hij opnamen vanuit zijn achtertuin van vele
objecten aan de nachtelijke hemel met behulp van verscheidene telescopen en speciale
astrocamera’s.
Verscheidene van zijn werken zijn reeds
gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften,
waaronder het Britse BBC Sky at Night magazine en het NRC Handelsblad. Daarnaast zijn
er in het afgelopen jaar opnamen van hem
te zien geweest op de websites van o.a. de
NASA, ESA, Sky and Telescope, spaceweather.
com en Bad Astronomy.

Naast de verschillende publicaties heeft hij in
de afgelopen drie jaar ook een aantal prijzen
verkregen op het gebied van astrofotografie,
waaronder:
• tweede plaats in de internationale Hubble
Hidden Treasures competitie van de
European Space Agency
• de prestatieprijs 2012 van de Nederlandse
vereniging “werkgroep astrofotografie”
• plaats in de top-10 van de ESA
astrofotografiecompetitie 2012
• NASA’s Astronomy pictury of the Day
Verder is hij nog auteur van een tweetal
boeken op het gebied van astronomie en
werkt hij mee aan lesmethoden voor het
voortgezet onderwijs.

Overzicht opnamen
Colors of the Moon
Deze opname toont de kleuren van de maan die
met behulp van computertechnieken extra geaccentueerd zijn. Hierbij zijn de kleuren versterkt,
waardoor nuances in het maanoppervlak beter
zichtbaar worden. Verschillende geologische structuren zijn zo zichtbaar geworden.
140x100 € 249

Het centrum van de hartnevel
De hartnevel is een complex van gassen in het
sterrenbeeld Cassiopeia met een diameter van
zo’n 300 lichtjaar. In dit gebied vindt actieve stervorming plaats. De opname toont een gloeiende
wolk van waterstofgas die door de straling van
omliggende sterren langzaam uiteen geblazen
wordt.
Voor deze opname is in totaal 15 uur aan data verzameld met een gekoelde astro-CCD camera.
100x70 € 149
De Olifantenslurfnevel detail
Deze nevel bevindt zich in het sterrenbeeld Cepheus op 2400 lichtjaar van de aarde. In dit gebied
zijn een groot aantal jonge sterren (<100000 jaar)
te vinden die de omringende gassen doen oplichten. De dichtere stofwolken kunnen door hun
grotere dichtheid langer stand houden tegen de
intense stralingsdruk, waardoor zich kenmerkende
structuren zoals deze vormen.
Voor deze opname is 40 uur aan data verzameld
vanuit twee locaties door twee verschillende waarnemers.
100x75 € 149

De Olifantenslurfnevel overzicht
Deze opname laat een groter overzicht zien van
het nevelcomplex IC1396 in Cepheus. Duidelijk
zijn de omliggende gaswolken zichtbaar die
gloeien dankzij de recent gevormde sterren in het
centrum van de nevel.
Voor deze opname is 20 uur aan data verzameld.
130x100 € 239
De Pelikaannevel
Deze nevel in het sterrenbeeld Zwaan is een intensief bestudeerd stervormingsgebied. De straling
van jonge sterren warmt langzamerhand het gas in
de omgeving op waardoor er een naar buiten bewegend ionisatiefront zichtbaar is (in geel op deze
opname). De donkere wolken zijn wolken van stof
die voor de gloeiende nevels hangen.
Voor deze opname is meer dan 40 uur aan opnamen gebruikt.
140x100 € 249
M51 De draaikolknevel
De Draaikolknevel is een spiraalvormig sterrenstelsel op een afstand van ongeveer 31 miljoen
lichtjaar van de Melkweg in het sterrenbeeld
Jachthonden. Het is een mooi voorbeeld van een
sterrenstelsel dat recht van boven gezien wordt
en geeft een goed beeld van de spiraalstructuur in
dergelijke stelsels.
Het begeleidende stelsel bevindt zich net achter
het eind van een van de spiraalarmen en heeft de
aanduiding NGC 5195.
Deze opname toont een combinatie van data van
de Hubble Space Telescoop samen met data van
de Spitzer infrarood telescoop.
150x105 € 249

M57 De ringnevel
De ringnevel is het overblijfsel van een ster die aan
het eind van zijn leven zijn buitenste gasschillen
heeft uitgestoten. Doordat dit in meerdere fasen
is gebeurd vertoont de nevel een aantal ringen
concentrisch om de centrale ster. Deze opname is
samengesteld uit opnamen van de Hubble ruimtetelescoop en opnamen van de 8,2m telescoop op
Hawaiï.
Deze opname vertoont de buitenste lagen op een
unieke manier zoals hij vrijwel nooit te zien is door
het extreme verschil in helderheid tussen de kern
en de buitenlagen.
100x100 € 179
M57 De kern van de ringnevel
Deze opname toont de kern van de ringnevel zoals
die in 2011 vastgelegd is door de Hubble ruimtetelescoop. Rondom de centrale ster zijn duidelijk
stofpilaren zichtbaar die ontstaan door het uitdijende gas dat objecten in een baan rond de ster
tegenkomt.
120x100 € 199

M77 Het hart van een actief sterrenstelsel
Deze opname toont een opname van de kern van
Messier 77. Dit is een actief sterrenstelsel met in
het hart een gigantisch zwart gat. De activiteit van
dit zwarte gat zorgt voor een gebied met veel stervorming en turbulentie wat vooral zichtbaar is op
röntgen opnamen van het stelsel. Deze opname is
gemaakt door het Hubble Heritage team naar aanleiding van André prijswinnende inzending voor
de Hubble Hidden Treasures contest in 2012.
130x100 € 239

M106 Een groot sterrenstelsel
Deze opname is één van de meest gedetailleerde
opnames van deze catalogus. Dit is een mozaiek
van 14 opnamen van de Hubble ruimtetelescoop
gecombineerd met data genomen vanaf de aarde.
Deze opname is in mei 2012 zelfs door Nasa
geplaatst als astro-foto van de dag...
Van deze opname is ook nog een andere
kleurstelling beschikbaar op aanvraag...
200x80 € 299

De maan: Eerste kwartier
Deze opname van de maan is gemaakt met
behulp van een 27cm spiegeltelescoop. De opname bestaat uit 107 verschillende opnamen
die in zo’n 1,5 uur gemaakt zijn. De kleinste
details die zichtbaar zijn op deze opname zijn
zo’n km groot en dit levert een spectaculair
beeld van onze naaste buur...
100x90 € 149 / 160x145 € 329

NGC 2237 De Rosetta nevel
De Rosetta nevel is een actief stervormingsgebied dat gloeit door het aanwezige waterstof- en zuurstofgas. Deze opname toont een
zogenaamde bicolor van deze twee gassen en
laat goed de structuren zien in het hart van
de nevel waar de stervorming momenteel nog
plaatsvindt.
100x75 € 149

t

Cederblad 214
Dit is een opname gemaakt gedurende een periode van 3 maanden van het gascomplex Cederblad 214. De opname laat uitgebreide wolken
van gloeiend waterstofgas zien met daar globulen
waarbinnen zich protosterren bevinden die nog
niet tot ontbranding zijn gekomen.
100x75 € 149

Zon
De zon is onze meest dichtsbijzijnde ster en
deze opname laat zien hoe de zon eruit ziet
als je hem bekijkt met een speciale zonnetelescoop. Duidelijk zijn zonnevlammen en actieve
gebieden op het zonsoppervlak te zien. Dit is
een ware blikvanger in uw kamer/kantoor...
80x80 € 129

De tovenaarsnevel
De tovenaarsnevel is een favoriet object van
vele astrofotografen. Door zijn mooie structuren en kleurcontrasten springt deze nevel als
het ware van uw muur af. Dit gebied bevat de
restanten van een oergaswolk waaruit de sterrenhoop in de linkerbovenhoek is ontstaan.
100x75 € 149

Contactgegevens:
Astro-photo
E-mail: info@astro-photo.nl
Of via het contactformulier op de website:
www.astro-photo.nl

