Välkommen till
workshop på TVS
Under mars och april är du välkommen att delta i ett antal workshops om publiceringsverktyg för att göra tidskrifter, affischer,
nyhetsblad, annonser och friläggningar med mera. Ytterligare workshop är också under planering. Efter workshopen har du som
kursdeltagare dessutom skapat ett material du kan fortsätta att arbeta vidare med och använda i din verksamhet. Vill du veta mer
om TVS gå in på tvs.se.
■ Vi kommer hålla till i TVS lokaler på Telefonplan (LM Erikssonsväg 26)
■ Deltagaravgiften är 599 kr (inkl moms) per workshop. Anmäler ni 2 personer samtidigt får ni det rabatterade priset 999 kr
■ Varje workshop är sammanlagt 6 timmar uppdelat på två kurstillfällen.
■ Mellan kurstillfällena finns möjlighet att på egen hand utforska dataprogrammen och arbeta med sitt eget material.
■ Anmälan görs till kansliet@tvs.se senast tre dagar innan workshopen. Max 8 deltagare per workshop.
■ Deltagaravgift sätts in på TVS konto, PG 19 50 94-8. Ange ditt namn på betalningsordern.

Workshop program
19 + 20 mars		
26 + 27 mars		
7 + 8 april			
23 + 24 april			

18.00–20.30 	
18.00–20.30 	
18.00–20.30
18.00–20.30

InDesign
Photoshop
Illustrator    	
Wordpress    	

Kursledare: Anna Klint
Kursledare: Bo Pettersson
Kursledare: Mattias Walden
Kursledare: Stefan Loå

Varje workshop är fokuserat på ett dataprogram men andra programvaror kan tillkomma för en fördjupning och praktisk
användning, t.ex kan viss bildbehandling vara nödvändig för att skapa en fungerande layout.
Har ni förslag på workshops ni skulle vilja gå på eller själv kan tänka er leda, så kontakta mig, Anna Klint, på TVS mailadress
kansliet@tvs.se

Inför workshopen
För att workshopen ska bli så bra som möjligt utifrån dina behov och önskemål får du gärna skicka svar på nedanstående frågor,
vid anmälningstillfället.
1. Vilka är dina förkunskaper om temat för workshopen?
2. Vad hoppas du lära dig under dessa dagar?
3. Vad är det för typ av material du är i behov av och helst vill arbeta med?
Adobes programvaror InDesign, Illustrator och Photoshop finns att ladda ner som fullt fungerande demoversioner,
tillgänglig i 30 dagar från nerladdningsdatum. Du hittar demoversionen här http://www.adobe.com/se/downloads/
■ Vi har ett par uppdaterade datorer med CS6 (samt datorer med CS3) som ni får arbeta vid parvis.
■ Har du egen dator med InDesign/Photoshop etc. (helst CS6) installerat så kan du med fördel ta med den.
Demo-/fullversion spelar ingen roll.
■ Eftersom du kommer ha möjlighet att arbeta med eget material vid kursträffarna kan det också vara bra att
ta med en wordtext och några bilder/filmklipp.

TVS, LM Ericssonsväg 26, 126 26 Hägersten
08-641 99 40; kansliet@tvs.se; www.tvs.se; www.tidskrift.nu

Arrangeras med stöd från Stockholms Stad.

