Kunnskap, skaperglede og livsmot
Nordnorsk Pensjonistskole
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Hvordan lage fotobok
17. - 19. april 2020
I samarbeid med Nærøy Frivilligsentral inviteres du til å lage din første fotobok.

Kurslærer: Steinar Gismerøy Olafsen

Lære hele livet - leve hele livet!
Kirkeveien 2, 8920 Sømna

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

Hvordan lage fotobok, 17. - 19. april 2020

Kursinnhold
Forskjellige bildeformater og litt om bildekvalitet.
• Enkel bilderedigering
• Oppsett av fotobok/layout
• Innsetting av bilder
• Overlappende bilder
• Bruk av bilderammer
• Bildeformer – runde bilder – runde hjørner - skygger etc
• Innsetting av tekst, skrifttyper, tekstbehandling
• Oppsett av bokomslag, forside/bakside/bokrygg
• Bruk av forskjellige bakgrunner
• Bruk av clipart mm
• Innsending/bestilling av ferdig bok til trykking

Praktisk informasjon
Kurslokaler: Nærøy Frivilligsentral, Kolvereid.
Kurslærer: Steinar Gismerøy Olafsen
Tidspunkt:

Fredag
Lørdag
Søndag

17. april
18. april
19. april

kl. 18:00 - 21:00
kl. 10:00 - 16:00
kl. 10:00 - 13:00

Materiell:
26-50 bilder og egen bærbar PC (fortrinnsvis med ekstern mus. Du må ha med
kredittkort for registrering (og eventuell bestilling) av ferdig fotobok.
Gjerne installere fotobok-programmet fra japanfoto.no på forhånd, og samle bildene som
skal brukes i en egen mappe slik at du lett finner de igjen. Oppbevarer du bildene i en "sky",
for eksempel Dropbox eller Google foto, så er det en fordel om bilder du vil bruke i fotoboken
er lastet ned til din PC på forhånd.
I samarbeid med:
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Kunnskap, skaperglede og livsmot
Nordnorsk Pensjonistskole

Fornøyde kursdeltakere fra "Hvordan lage fotobok" i 2019, Sømna.

Priser
Kursavgift : kr. 900,Nordnorsk Pensjonistskole sender ut faktura etter
endt kurs.
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Det er aldri for sent å gå på

folkehøgskole!
Med forbehold om endringer.
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