
 

Lær å lage  

FOTOBOK PÅ NETT 

 

 

 

 

 

Sømna, 2. – 4. mars  og  19. – 21. oktober 

 

 

 

 



 

Praktiske opplysninger 

Kursdatoer: 2. – 4. mars  /  19. – 21. oktober 

Tidspunkt:  Fredager kl. 18.00 – 21.00  
Lørdager kl. 10.00 – 16.00  
Søndager kl. 10.00 – 13.00  
 

Kurslokale: Nordnorsk Pensjonistskoles undervisningsrom.  

Pris/betaling:  Kursavgift kr. 770,- inkl. alle kaffepauser m/hjemmebakt.   

Ev. overnatting med full pensjon fra kr. 690,- pr. døgn pr. 

pers ved Sømna Kro & Gjestegård ( i samme bygg). NNPS 

sender faktura etter endt kurs. 

Kurslærer: Steinar Olafsen (grafisk designer), Fotograf Hågensen 
Namsos. Har vært lærer på lignende kurs hos Namdal 
Seniorforum med flotte tilbakemeldinger. 

 
I tillegg har vi 2-3 ungdommer med, slik at alle får den 
hjelpen de trenger. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta med: 26 - 50 bilder og egen bærbar PC (fortrinnsvis med ekstern 

mus), men vi har også noen til utlån. Du trenger også 

kredittkort for registrering (og ev. bestilling) av ferdig 

fotobok.  

Forkunnskaper: Du må ha grunnleggende kunnskaper på (din) PC. 



 

Etter at al l fotografering ble digital er  vi 

nok mange som har minnebrikker  

l iggende fulle av bilder. Ved å samle dine 

beste minner vi l  du i  løpet av dette kurset  

ha laget din første fotobok. Vi legger opp 

ti l  en lett tone, og går sakte fremover sl ik  

at al le føler mestring underveis.  

 

Kursinnhold 

Installering av fotoprogram  
Samle bildene som skal brukes i en bestemt mappe 
Bokformater og papirtype 
 
Litt om layout 
Bildeformater 
 
Oppsett av fotobok – finn din stil 
Forside, bakside og bokrygg 
 
Innsetting av bilder 
Bilderammer 
Bildeformer – runde bilder – runde hjørner etc 
Overlapping 
 
Innsetting av tekst 
Arbeid med tekst/skrifttyper/lesbarhet 
Bildetekst – overskrifter – brødtekst 
 
Bruk av forskjellige bakgrunner 
Overlapping av bilder 
Bruk av clipart  
 
Innsending av ferdig bok til trykking 
  



 

Kjære leser 

Hos oss står læring, trygghet og trivsel i fokus. Dette gjelder enten det er 

lokale helgekurs, opplevelsesreiser eller desentraliserte kurs. Det fine er også 

at gamle og unge har en felles arena hos oss, da nedre aldersgrense på våre 

kurs er 16 år! Vår beste markedsføring er at vi har mange faste kursdeltakere 

som kommer tilbake til oss år etter år. 

 

Vi håper denne kursbeskrivelsen faller i smak og pirrer nysgjerrigheten din  

nok til å melde deg på.  

 

Vær rask – vi har begrenset med plasser! 

 

Du finner elektronisk påmeldingsskjema på vår hjemmeside. 

 

 

Siste frist for påmelding er 2 uker før kursstart 

 

 

 


