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Mycket på gång under våren
Just nu finslipar vi kravspecifikationen och planerar för
vårens aktiviteter. Utbildning,
inspirationskväll och
föreningsmässa står på agendan.
Först ut bland utbildningarna är en
bildbehandlingskurs som tar upp
det mesta kring hur man får
använda bilder och hur man tar
hand om dem för framtiden. Alla
som har en digitalkamera vet hur
snabbt datorn fylls av bilder och
hur svårt det kan vara att hitta
rätt…
I SLUTET AV april kommer vi att ha
en inspirationskväll för att på

allvar komma igång med att skriva
och fotografera. Min erfarenhet
säger mig att det finns många
duktiga skribenter och fotografer
ute i stugorna.
INSPIRATIONSKVÄLLEN kommer att
följas av en skrivarkurs på fyra
tillfällen. Mer information om detta
kommer i nästa nyhetsbrev.
Den 16 april kommer Leva på
landet att finnas med på
Föreningsmässan i Sparbankshallen
Vi delar då monter med Leader
Västra Skaraborg. Kom gärna dit!
Jeanette Ekström

Bildbehandlingskurs!
Tisdagen den 5 april hålls en kurs som
innefattar bland annat detta:

Lagar kring publicering av
bilder.

Var och hur får man ta bilder.

Upphovsrätt

Att spara bilder på ett
praktiskt och säkert sätt.

Att komponera en bra bild.
Tid: kl.18 – 21
Plats: Fyrunga bygdegård
Anmälan: jeanette.ekstrom@vara.se
0512 – 317 12

På gång…





Färdigställa
kravspecifikationen.
Skrivarkurs
Föreningsmässa
Inspirationsmöte
...mer info kommer.

Detta är ett nyhetsbrev från Leader-projektet ”Leva på landet”. Projektet drivs av ett 20-tal
bygdegrupper i Vara kommun. Projekttid är 1 januari 2010 – 31 december 2011.
Vi arbetar bland annat med att samordna information från bygdegrupperna och tillhandahålla den
på en gemensam portalsida. Målgrupp för detta nyhetsbrev är bygdegruppernas medlemmar och
andra intressenter.
Nyhetsbrevet ges ut en gång i slutet på varje månad.
Vill du ha nyhetsbrevet via e-post kontakta jeanette.ekstrom@vara.se
Vill du ha nyhetsbrevet via post – ring 0512-317 12. Uppsägning av nyhetsbrevet görs på samma
vis.
Leva på landet, projektledare: Jeanette Ekström, 0512-317 12, jeanette.ekstrom@vara.se

