Coconiki is proud to present the 1st MASTERCLASS about the agapornis species.
Date
18 & 19 of april 2009
location
Parque Biológico,4430-757 Avintes, Gaia-Porto, Portugal
Hosted by …
Coconiki, centro de criação de psitacídeos
Guest speaker
Dirk Van den Abeele,
MUTAVI, Research & Advice Group
President of the BVA agapornis club in Belgium
Author of the book ‘Los Agapornis Manual y Guía de Referencia
Program

18-4-2009
9h00 : welcome & 1st part of the first lecture by Dirk Van Den Abeele about the species a. taranta, a.
canus, a. swindernianus, a. pullarius & a. roseicollis, general management, breeding, feeding, …
10h30 : coffee break
10h50 : 2nd part of the first lecture by Dirk Van den Abeele
12h30 : end of first lecture, lunch & possibility to visit the Parque Biológico
14h00 : exhibition of participants’ birds, judging & personal comments by Dirk Van den Abeele.
19h00 : end exhibition & diner

19-4-2009
9h00 : in depth 1st part of second lecture by Dirk Van den Abeele about general management, care,
feeding, breeding, … & mutations of a. fisheri, a. personatus, a. lilianae & a. nigrigenis
10h30 : coffee break
10h50 : 2nd part of second lecture by Dirk Van den Abeele
12h30 : end of second lecture, lunch & possibility to visit the Parque Biológico
14h30 : initiation to genetics, feather structure, … by Dirk Van den Abeele
16h00 : bird exhibition of quality birds, judging & personal comments by Dirk Van den Abeele, &
sale of these birds from renowed breeders.
End initiation : 19h00 : diner

Coconiki tem o orgulho de apresentar o 1º MASTERCLASS da espécie agapornis.
Data:
18 e 19 de Abril de 2009
Localização
Parque Biológico, 4430-757 Avintes, Gaia-Porto, Portugal

Organizado por
Coconiki, centro de criação de psitacídeos
Orador convidado:
Dirk Van den Abeele, MUTAVI, Research & Advice Group
Presidente do BVA agapornis club, da Bélgica
Autor do livro “Los Agapornis Manual y Guía de Referencia”
Programa

18-4-2009
9h00 : boas vindas e 1ª parte da primeira oratória de Dirk Van Den Abeele acerca das espécies a.
taranta, a. canus, a. swindernianus, a. pullarius e a. Roseicollis, cuidados gerais, criação,
alimentação…
10h30 : pausa para café
10h50 : 2ª parte da primeira oratória por Dirk Van den Abeele
12h30 : final da primeira oratória, almoço e possibilidade de visitar o Parque Biológico
14h00 : exposição das aves dos participantes, julgamento e comentários pessoais de Dirk Van den
Abeele.
19h00 : final da exposição e jantar

19-4-2009
9h00 : 1ª parte da segunda oratória por Dirk Van den Abeele sobre manutenção geral, cuidados,
alimentação, reprodução, … e mutações de a. fisheri, a. personatus, a. lilianae & a. nigrigenis
10h30 : pausa para café
10h50 : 2ª parte da segunda oratória por Dirk Van den Abeele
12h30 : final da segunda oratória, almoço e possibilidade de visitar o Parque Biológico
14h30 : iniciação à genética, estrutura da pena, … por Dirk Van den Abeele
16h00 : exposição de aves de qualidade, julgamento e comentários pessoais de Dirk Van den
Abeele, e venda destas aves oriundas de criadores de nomeada.
19h00 : jantar
Preços de entrada :

65 euros : incrições entre 1 e 17/4/2009
55 euros : inscrições antes de 1/4/2009

PARA UM PROGRAMA COMPLETO E MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONTACTE:
Coconiki@sapo.pt
916419273

