Västra Sveriges Fotoklubbar- VSF

Kurs – Skapa bildspel - 20 april 2013
Nu har du som medlem i någon av VSF:s fotoklubbar chansen att lära dig grunderna i Wings
Platinum, som är ett av de absolut bästa programmen för att producera bildspel. VSF startar en
bildspelskurs, som är till för dig som är nybörjare. Denna baskurs hoppas vi sedan kunna bygga
på med steg 2 ( senhösten 2013 eller tidig vår 2014 ) för de som önskar fördjupning efter steg 1.
Steg 1 - kursen erbjuder vi till ett mycket förmånligt medlemspris.

Kursen sker under en heldag där vi arbetar oss igenom basdelen av WingsPlatinum. Du
tar med dig följande:
 egen dator med Windows inlagt ( XP, Vista eller Windows 7 eller 8 )
 strömkabel ( elurtag finns vid varje datorarbetsplats - tillgång till Internet finns ej på plats )
 30 – 60 digitala bilder ( ej raw bilder men gärna högupplösta )
 musikfiler i mp3 format
 hörlurar

Datum:
Ort:
Tid:

20 april 2013
Göteborg
( kurslokal Traktörens FK i centrala Göteborg )
10.00 – 18.00 med avbrott för en timmas lunch

Nivå:
Antal deltagare:

12 – 14 ( minimum 8 )

Övrigt:

Nybörjare betr bildspel – dock vana vid att hantera bilder i din dator

Inför kursen får du besked om
- hur ladda ner gratisversion av programmet
- adress till kurslokalen

Lunchen går vi ut och äter gemensamt

Anmälan:

Senast 6 mars skickar du din anmälan till VSF:s kassör Erik
Heinö: kassor@vastrasverigesfotoklubbar.se.
Glöm ej att också ange ditt mobilnummer i din anmälan.
Erik meddelar direkt via epost om du kommit med på kursen.

Kursavgift:

650 kr inkluderar kurskostnad samt fm / em fika. Avgiften inbetalas
direkt när du fått besked av Erik att du kommit med.

Info:
Lärare:

Erik Heinö 0707- 409260
Mikael Madenfalk - van användare Wings Platinum och naturfotograf / N

VÄLKOMMEN
med din anmälan så snart som möjligt!

