Fotobog - Hvordan
Fotobog hvordan
Det at lave en fotobog er teknisk ikke så svært, idet flere firmaer tilbyder
programmer, der mere eller mindre automatisk kan lave en sådan bog.
Jeg vil til kurset anvende Pixum, som leverer hurtig og billigt. Hjemmesiden og
programmeter er på dansk og man kan betale med Dankort. Inden start af kurset skal
du downloade softwaren. Ellers kan man ikke lave nogen fotobog.
Softwaren findes både til MAC og PC

Software
Download softwaren her til din PC:
http://www.pixum.dk/fotobog/danke?downloadId=37

Udbydere af Fotobøger:
1. Apple
Dyr men meget flot
2. TCD
3. FotoCare
4. Pixum
5. Føtex med flere.
6. Cewe
Fælles for alle, minus Apple er, at de anvender det samme program fra Firmaet Cewe.
Dette er et udmærket program som tillader at du kan lave hele din bog i mange
forskellige formater direkte på din PC, efter at du har downloadet programmet.

Forskellige typer af bøger
Cewe programmet giver mulighed for at lave bøger i forskellige størrelser,
papirkvaliteter samt i forskellige indbindinger.

Formater
Følgende formater tilbydes:


Højformat fra 26 til 154 sider (afhængig hvilket papir)



Tværformat (afhængigt af hvilket papir)



Kvadratisk (afhængigt af hvilket papir)
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Eks på fotobøger:

Som du kan se af oversigten, er der forskellige indbindinger samt papirformater.
Husk at downloade softwaren så vi kan prøve at lave en fotobog på 26 sider.
Vi du vide mere kan du på nette se et kursus i at lave en fotobog hos FotoCare
http://fotobog.photocare.dk/cewe-fotobog-online-kurser.html
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Kursus indhold
1. Indsætte billeder i fotobog
kun jpg billeder kan anvendes. Læg dem i en folder.
2. Layout
3. Oprette baggrunde
4. Indsæt tekst i fotobog
5. Tilpas billeder til rammer
6. Collage, clipart samt effekter
Hvis vi når det. Ikke vigtigt
7. Færdiggøre bog
Uploade samt betaling

Der er til de enkelte punkter en del tips. Sørg for at have en 30-50 jpg billeder med
på din PC. De bør være justeret samt beskåret. Der et lille billedbehandlingsprogram
som man kan anvende. Det er ikke særligt godt.
Formålet med kurset er at du efter skal kunne oprette en fotobog med billeder fra eks
en rejse eller fødselsdag e.c.t.

Konkurrence
Når I så har lært lidt om at lave en fotobog, vil jeg lave en konkurrence hvor vi
anvender det mindste fotobog i 10x15 cm og med 26 sider. Vi skal være min 5
personer der vil deltage. Dette udsendes separat vi bloggen.
Emnet er Husfacader
Du vil høre nærmere

Steen Aage
Steen_ag@hotmail.com
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