Kunnskap, skaperglede og livsmot
Nordnorsk Pensjonistskole
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D Lag din personlige fotobok
19. - 21. oktober 2021
Bli med og lær hvordan du kan lage en flott fotobok av dine beste minner! Finn
frem gamle og nye bilder fra minnebrikker, nettbrett eller mobil og meld deg på
kurs. Vi lover deg noen lærerike, kreative og artige dager!

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

Lag din personlige fotobok, 19. - 21. oktober 2021

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 tidligere fotobok kurs.

Kirkeveien 2, 8920 Sømna

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

Lag din personlige fotobok, 19. - 21. oktober 2021
Kurslærer
Steinar Gismerøy Olafsen, Namsos, er en populær
kurslærer hos oss. Han har i over 20 år arbeidet
med grafisk design og bilderedigering. Steinar
legger opp til en lett tone på kursene og går sakte
fremover slik at alle føler mestring underveis.

Praktisk informasjon
Kurslokaler: Nordnorsk Pensjonistskoles undervisningsrom.
Tidspunkt:

Tirsdag
Onsdag
Torsdag

19. oktober
20. oktober
21. oktober

kl. 16.00 - 20.00
kl. 10.00 - 14.00
kl. 10.00 - 14.00

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 tidsbesparende og 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, og er i stand til å plukke ut
de max. 50 bildene som skal brukes i fotoboken.

Med forbehold om endringer.
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Kunnskap, skaperglede og livsmot
Nordnorsk Pensjonistskole

Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er en slags folkehøgskole for voksne og vi har mer enn 30 års
erfaring i å arrangere kurs på tvers av generasjonene. Folkehøgskole skal være et sted for å belyse
hva det vil si å være menneske sammen med andre mennesker. Vi legger stor vekt på det
personlige møtet og det enkelte menneskes behov og evne til livsmestring og deltakelse i
samfunnet. Samtale og sosialt samvær er en naturlig og viktig del av våre kurs.
Våre lærere og forelesere har høy faglig kompetanse, og vi legger til rette for læring i hyggelige
omgivelser.
Kommer du på kurs hos oss vil du møte ett eller flere av disse blide ansiktene. Velkommen til oss!

Priser
Kursavgift inkl. kaffepauser kr. 810,- pr. pers.
Overnatting / Bespisning
1 døgn m/frokost
1 døgn m/full pensjon
2 døgn m/ full pensjon:
Lunsj
Middag m/dessert

kr. 528,- pr. pers.
kr. 853,- pr. pers.
kr. 1460,- pr. pers.
kr. 162,- pr. pers.
kr. 200,- pr. pers.
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Våre lokaler er i samme bygg som Sømna Kro og
Gjestegård, hvor vi kjøper overnatting og måltider.

Det er aldri for sent å gå på folkehøgskole!
Kirkeveien 2, 8920 Sømna

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

