Stichting Gebruikers de Brassershoeve
Leercentrum SeniorWeb
Huizen
de Brassershoeve

Cursus fotobewerking met Windows 10 en het programma Paint.net
Algemeen
Heeft u ook zoveel foto's opgeslagen zodat u zo langzamerhand door de bomen het (foto)bos niet meer
ziet? Het Leercentrum de Brassershoeve biedt u de mogelijkheid om in een cursus met maximaal 4
cursisten u de vaardigheden te leren in een aangepast tempo en met voldoende ruimte voor eigen inbreng.
Indien u dit wenst kunt u uw eigen laptop meebrengen en hierop de cursus volgen.
Programma
In 6 lessen van 2 uur op een vaste dag in de week leren wij u om uw foto’s te bewerken en te archiveren.
U leert onder andere:
1. Mappen maken en afbeeldingen organiseren
2. De Windows “Foto’s” app gebruiken om foto’s te bekijken en selecties te maken
3. Foto’s te bewerken zoals rode ogen verwijderen, retoucheren en bij te snijden
4. Foto’s op een USB stick zetten (om af te drukken of als back-up)
5. Foto’s afdrukken
6. Foto’s e-mailen en uit e-mail importeren
7. Foto’s van camera importeren
8. Foto's combineren / verder bewerken en voorzien van tekst (ballonnen)
9. Experimenteren met foto’s om speciale effecten te krijgen
10. En wat er verder in de les ter sprake komt
Om rendement uit de cursus te kunnen behalen is het noodzakelijk dat u thuis wekelijks een aantal uren
oefent.
Cursuskosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 60,-Informatie
Kom eens langs in ons gezellige ontmoetingscentrum voor 55 plussers aan de Waterstraat 2 in Huizen. U
vindt daar ook inschrijfformulieren voor alle cursussen en workshops.
De formulieren en verdere informatie kunt u ook aanvragen via cursussen@debrassershoeve.nl
Twijfelt u of de cursus wel iets voor u is? Bel gerust naar Gré van der Deure op telefoonnummer
035 – 52 50 821. Zij helpt u graag verder.

