Grundkurs i digitalt foto
och bildbehandling
Kursen vänder sig till dig som vill komma
igång, eller just börjat, med digital fotografering och bildbehandling. Vi blandar
bilduppgifter och samtal med genomgångar
av kameran och programmet Photoshop.
På kursen har vi tillgång till Apple-datorer.
Vill du arbeta i PC, eller med ett annat
program än Photoshop, har du det med dig
på en egen dator. Men underviningen sker
med utgångspunkt i Photoshop CC.
Kursen förutsätter att du har tillgång till en
digital kamera. Upplägget anpassas till
deltagarnas förkunskaper och önskemål.
Hör gärna av dig med frågor och
funderingar kring kursen.
Kursledare: Bertil Hertzberg, frilansfotograf.
Blandar egna utställningar och projekt med fotoundervisning vid bl a Linnéuniversitetet. Medlem
av bildbyrån NordicPhotos. Auktoriserad av
Svenska Fotografers Förbund i digital bildleverans.
Kurstid: 25 - 29 juni 2018

Kursstart måndag kl. 12.00

tis-tors 09.00-15.00, fre 09.00-13.00
på Gamleby folkhögskola
Kostnad för fm-fika, lunch & em-fika: 1285:(återbetalas ej)
Nedanstående kostnader tillkommer om du vill bo
på skolan:
Logi 4 nätter, frukost & kvällsmat: 2020:Extra natt & frukost: 435: (ankomst kväll innan kursstart)

Anmälan till kursen

Grundkurs i digitalt foto
och bildbehandling
25 - 29 juni 2018
Förnamn ________________________________
Efternamn _______________________________
Anmälan skickas senast 1 maj till:
Gamleby folkhögskola, 594 32 Gamleby
mail: gamlebyfolkhogskola@ltkalmar.se
telefon: 0493-131 00

Pers.nr __________________________________
Adress___________________________________
Postadress________________________________
E-post___________________________________
Telefon__________________________________
Jag vill bo på skolan
Jag vill bo en extra natt med frukost (sö-må)
Jag har specialkost, ange vilken_____________
________________________________________
Anmälan skickas senast
1 maj till:
Gamleby folkhögskola
594 32 Gamleby

Välkommen till
Gamleby folkhögskola

Gamleby folkhögskola
Kurser 2018-2019
Fritidsledarutbildning
Lärarassistentutbildning
TV-produktionsspecialist YH
Allmän kurs
Allmän kurs Naturvetenskapligt basår
Textil design - grund, sömnad, vävning

Stockholm 250 km

Folkmusik
Kompassen

Linköping 80 km

Här är Gamleby
Göteborg 330 km

Etableringskurs
Gestaltande fotografi
Seniorakademin
Visskolan

Kalmar 160 km

Kortkurser
Sommarkurser

Kalmar läns landsting har fyra
folkhögskolor, Gamleby, Vimmerby, Öland och Högalid i Kalmar.

Kontakt:
Tel. 0493-131 00
Mail: gamlebyfolkhogskola@Ltkalmar.se
Hemsida: www.gamlebyfolkhogskola.se
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