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Lær å lage fotobok på nett
13. - 15. november 2020
Etter at all fotografering ble digital er vi nok mange som har minnebrikker
liggende fulle av bilder. Ved å samle dine beste minner vil du i løpet av dette
kurset ha laget 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

Lær å lage fotobok på nett, 13. - 15. november 2020
Kursinnhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innstallering av fotoprogram
Samle bildene som skal brukes i en egen mappe
Bokformater og papirtyper
Forside, bakside og bokrygg
Innsetting av bilder og bilderammer
Bildeformer – runde bilder – runde hjørner etc.
Overlapping av bilder
Innsetting av tekst – skrifttyper
Bruk av forskjellige bakgrunner og clipart
Innsending / bestilling av ferdig bok til trykking

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

Kirkeveien 2, 8920 Sømna

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

Lær å lage fotobok på nett, 13. - 15. november 2020
Kurslærer
Steinar Gismerøy Olafsen, Namsos, er en populær
kurslærer hos oss og da spesielt i det å lage
fotobok på nett. Han har i over 20 år arbeidet med
grafisk design og bilderedigering, slik at han har
god kunnskap i det han skal lære bort.

Praktisk informasjon
Kurslokaler: Nordnorsk Pensjonistskoles undervisningsrom.
Kurslærer:

Steinar Gismerøy Olafsen.

Tidspunkt:

Fredag
Lørdag
Søndag

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.

13. november
14. november
15. november

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

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.
Kurset krever at man har litt datakunnskaper fra før.

Kirkeveien 2, 8920 Sømna
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Nordnorsk Pensjonistskole

Nordnorsk Pensjonistskole er en stiftelse som
drives etter folkehøgskoleloven, og har arrangert
kurs på tvers av generasjonene i 32 år!
Vi holder til i samme bygg som Sømna Kro &
Gjestegård, og har 39 koselige rom om du har
behov for å overnatte.
Vi har et hyggelig klasserom og en peisestue
hvor vi samles i pausene. Der er vi så privilegerte
å ha frivillige kursverter, som serverer kaffe og
hjemmebakt og skaper hygge for alle våre
kursdeltakere.
Påmelding og ev. bestilling av rom gjøres enten
via vår hjemmeside eller man kan fylle ut
påmeldingsskjema og sende i posten til:
Nordnorsk Pensjonistskole
Kirkeveien 2, 8920 Sømna.

Kommer du på kurs hos oss vil du møte ett
eller flere av disse blide ansiktene.
Velkommen!

Vi følger de til enhver tid gjeldende
smittevernregler!

Priser
Kursavgift inkl. kaffepauser kr. 860,Ev. måltider eller overnatting kommer i tillegg.
Overnatting / Bespisning
1 døgn m/ frokost:
1 døgn m/ full pensjon:
2 døgn m/ full pensjon:

kr. 523,- pr. pers.
kr. 822,- pr. pers.
kr. 1400,- pr. pers.

Ingen enkeltromstillegg!
Lunsj
Middag m/dessert

Påme
ld ing
senes
t
30. ok
tober

kr. 160,- pr. pers.
kr. 198,- pr. pers.

Faktura på kurs/opphold sendes etter endt kurs.

Det er aldri for sent å gå på

folkehøgskole!
Med forbehold om endringer.

Kirkeveien 2, 8920 Sømna

+47 75 02 92 80
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www.nnps.no

