
Det vore kul om du vill komma på mitt KOJIGA KALAS  

som jag ska ha på Åbergs Museum i Bålsta 
                 dagen den                       från kl                 till kl                 .

Djungel hälsningar från 

OSA PÅ TEL/MAIL

HEJ

Kurs för dig som vill lära dig korrigera och manipulera dina foton och andra bilder. Ingen 
förkunskap av bildredigering behövs. Kursen omfattar fem tillfällen på vardera tre timmar.

Kursen hålls av Sofi a Eklund som har en bakgrund som grafi sk formgivare och webb-
designer. Hon arbetar nu som bildlärare. 

UTRUSTNING: Du måste ha egen dator med programmet Photoshop eller gratis-
programmet Gimp installerat.

Bildbehandling 
för nybörjare

 KURSENS OMFATTNING: 15 timmar
 KURSDAGAR:  Torsdagar v 15-19, 9/4-7/5

kl 18.00-21.15 med kort avbrott för fi ka.
 PLATS: Åbergs Museum
 KOSTNAD: 950 kr
 ANTAL ELEVER: Max 20 personer
 REKOMMENDERAD ÅLDER: 13-99 år

Boka på www.studieframjandet.se/enkoping
Vill man hellre ringa eller maila så går det bra till: enkoping@studieframjandet.se eller 0171-311 91

Anmälan är bindande och ska ske senast måndagen den 30 mars.
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