Kursusforløb
lav din egen fotobog
Ældre hjælper Ældre - Odense
Citater:
Citater:
- Fotobogen er om mit barnebarn
- Starter helt fra fødslen og op til 2 års alderen
- Det er et utroligt nemt program at arbejde med
- Der er rigtigt mange muligheder for at bruge
forskellige funktioner
- Beskære, flytte og tilpasse i mange størrelse
Kirsten
Janby

Citater:
-

Fotobogen er fra vores barnebarns barnedåb
Jeg har tidligere lavet en bog til mit barnebarn til stor glæde
Der er mange finesser i programmet og det er nemt at arbejde
med
Der er tid til at jeg kan få en masse detaljer med
Man får på en dejlig måde oplevet festen når jeg arbejder med
billederne

Citater:
-

Jeg laver fotobogen fra en fødselsdag
Det er supernemt at arbejde med
Der er utroligt mange muligheder for at lave forskellige
opsætninger, tilpasse i størrelser og beskær og flytte rundt
Tilføje nye sider midt i bogen
Der er mange skabeloner og rammer jeg har kunne bruge

Hanne
Arnholm

Citater:
Citater:

Inge
Juul Larsen

Judy Nørregaard
Rasmusen

Citater:

- Jeg laver fotobogen over en tur til Toscana – vi var 18 afsted
- Der er utroligt mange opsætnings muligheder hvor jeg kan
tilpasse i størrelser, beskær, rammer og skabeloner
- Det er faktisk ret nemt at arbejde med.
- Jeg vil lave 3 bøger og bruge dem som adventsgaver
- Jeg skal i gang med at rydde op i alle mine billeder
- Og så skal jeg i gang med en konfirmationsgave

- Jeg laver fotobogen over en skøn tur til Vestlige USA
- Der er utroligt mange flotte billeder fra de forskellige
Nationalparker, så jeg næsten genoplever turen
- Programmet med alle dets muligheder er dejligt nemt og sjovt
at arbejde med, bl.a. med de mange rammer, baggrunde,
skabeloner osv.
- Jeg gemmer på en USB og kan så arbejde videre hjemme

Anne-Marie

Lindgaard Hansen

