
CEWE Fotobog.  
 
Beskrivelse: 
Ligger dine billeder på en computer, en mobiltelefon eller måske som gamle papirbilleder i et album? De 
digitale fotos er ikke særlig tilgængelige og vanskelige at vise frem.   
Måske skulle du overveje, om en CEWE fotobog kan være en god løsning.  
Kun fantasien sætter grænser for, hvad sådan en fotobog kan indeholde. Det kan være feriebilleder, en bog 
som beskriver året der gik, en gave til konfirmanden eller brudeparret med billeder fra nyfødt til nu, 
billeder fra din skoletid, slægtens historie eller noget helt andet. 
Programmet man arbejder med er gratis, og med et væld af muligheder for såvel kreativitet som avanceret 
teknik. Der er mange muligheder for at vælge format på fotobogen, ligesom der er flere muligheder for 
indbinding og valg af det papir, bogen trykkes på. Underviseren har prøver med på de forskellige typer, så 
du ved, hvad du får af slutresultat. 
De seneste år har vi ansøgt CEWE om at få sponsoreret et gavekort til den første fotobog. 
 
Allerød Senior-IT tilbyder en undervisning på 6x2 timer. Hver gang starter med en gennemgang af nogle af 
mulighederne i programmet, hvorefter du arbejder videre på egen hånd. Når du er kommet godt i gang på 
kurset, kan du sagtens arbejde videre derhjemme.  
 
Vores underviser lavede sin første fotobog i 2004, og siden er det blevet til omkring 150 forskellige 
fotobøger. Underviseren er blevet certificeret hos CEWE til at undervise og deler meget gerne ud af sin 
store erfaring, men selvfølgelig med stor hensyntagen til netop dine ideer og ønsker. 
Vi plejer at være et forholdsvis lille hold, hvor der er tid til individuel undervisning, og hvor vi i høj grad 
bliver inspireret af hinanden. Der er plads til både nybegyndere og øvede. 
Du skal blot have et alment kendskab til brugen af en computer. Du kan medbringe din egen bærbare pc 

eller anvende en af Senior IT´s stationære computere i kursuslokalet.  

Hvis du ikke medbringer egen pc, så husk dine billeder på en memory-stick. Her vil vi også lægge den 

fotobog, du arbejder på, så du kan fortsætte hjemme. 


