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KLIK TIL
FANTASTISKE FOTOS
Er det nu, du skal samle dine kære, sjove og gode minder i digitale online fotoalbums? Vil du
lære at tage rigtig gode portrætter? Skal du have købt dig et spritnyt kamera eller et
redigeringsprogram til dine billeder? Tour guider dig på vej gennem fem klik til fantastiske fotos.
METTE SIMENSEN, tour@jp.dk

LAV DINE EGNE FOTOBØGER
www.billedbutikken.dk
Store og mindeværdige begivenheder som bryllup, barnedåb, fødselsdage og mærkedage er skønne at mindes med dejlige billeder. Det bedste overblik over minderne får du ved at samle dine fotos i et album. Det kan nu gøres helt uden at printe de enkelte billeder. Du kan nemlig samle dem
alle i et digitalt fotoalbum på nettet.
BilledButikken gør det let at lave en bog, der ligner en million. Med et lille program, der er udviklet
af den amerikanske storebror MyPhotoAlbum.com, kan du designe din helt unikke bog ud fra et
væld af skabeloner. Du vælger selv format og antal sider, og når du har uploadet dine billeder og
hevet dem ind i skabelonen, kan du tilføje tekst, lave rammer om billederne og muntre dig med
andre effekter.
Det koster lidt mere end at købe et billigt, traditionelt album og få fremkaldt billederne enkeltvis,
men resultatet er en fantastisk måde at gemme minder og ikke mindst en mere interessant måde
for andre at blive trukket gennem billederne fra ferien eller af ungerne. En bog på 20,4x27 cm
med 36 sider koster 378 kr. – men der er 50 kr. i rabat til nye kunder.
Hvis du foretrækker traditionelle print, kan BilledButikken også klare det. Faktisk leverer de typisk
dagen efter, du har sendt din bestilling af sted, og kvaliteten har Tour testet ved ﬂere lejligheder –
hver gang med et tilfredsstillende resultat. Desuden kan du få trykt dit favoritbillede på alt fra Tshirts og musemåtter til kaffekopper og puslespil.

PLADS TIL ALLE BILLEDERNE
www.picasa.google.com
Store mængder billeder optager masser af plads på harddisken. Især hvis du yderligere vil
redigere og ﬁntune dine digitale minder – medmindre du vælger gratis-programmet Picasa. Det samarbejder med Google og optager derfor plads i cyberspace på en af Googles
servere i stedet for på din computer. Samtidig giver programmet dig mulighed for fotoredigering. Picasa kan f.eks. hjælpe dig med at fjerne røde øjne, ﬁnjustere farverne, så din
nye blå skjorte fremstår mere skarp, og du kan dæmpe eller fremhæve lyset på billederne.
Det er også muligt at lave ﬂotte billedcollager i diasshows og arrangere dine billeder i foldere. Programmet er gratis. Dog koster det et mindre beløb, hvis du vil optage ekstra
plads på serveren, eller hvis du vil printe dine billedcollager.
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CAP’S COPENHAGEN, GL. KØGE LANDEVEJ 84, 2500 VALBY, TLF. 3645 0345
CAP’S ÅRHUS, LYSTRUPVEJ 1E, 8240 RISSKOV, TLF. 8741 5555
WWW.CAPS-MC.DK
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GIV DIN INDRE
BILLEDREDAKTØR PLADS
www.foto.jp.dk
Hvis du hellere vil bedømme og kommentere på billeder taget af professionelle fotografer end at tage dem selv, er Jyllands-Postens fotosite et skattekammer af ﬂotte billedserier at dykke ned i. Du kan søge på bestemte fotografer og ﬁnde de fotoserier, som den pågældende fotograf står bag. Det er også muligt at søge på emnebestemte billedserier som reportager, udland, sport, portrætter og kultur. Gense
f.eks. ﬁnhvalen fra Vejle. Kom med mandlige sygeplejere på job, eller kig ind bag
murene hos Vridsløselille Statsfængsel.
Du kan kommentere billederne direkte på sitet. Hvad mener du f.eks. om Caroline
Wozniackis sejr over Maria Sharapova i US Open – inden hun røg ud i semiﬁnalen til
Zvonareva? Eller om AGF’s knusende sejr på 7-1 over Hvidovre i sidste weekend? Se
billederne, og bedøm dem med dine egne ord og JP-stjerner.

HVAD MED UDSTYR?
www.dpreview.com
Det er vigtigt for de ﬂeste professionelle fotografer at være godt klædt på
med det rette fotogear. Det er selvfølgelig også en vigtig faktor for amatører. Hvis du har en idé om, hvilken slags kamera du går efter, og gerne vil
høre andres vurderinger af kvalitet, pris og tilfredshed, bør du besøge Digital Photography Reviews site, www.dpreview.com. Her ﬁnder du professionelles meninger om sammenhæng mellem pris og kvalitet, købeguide til
digitalkameraer fra velkendte brands og speciﬁkationer på stort set ethvert
kamera. Sitet har forskellige fora tilknyttet, hvor der diskuteres kameraer,
begynderproblemer, lysteknik og meget andet, og det er muligt at smide
spørgsmål ud i cyberspace til andre fotointeresserede.

Nemt og hurtigt til søs
Brenderup bådtrailere - kvalitet og gennemtænkte detaljer

NYHED
Basic 750

BASIC 750

8.495,

I FOTOSKOLE DERHJEMME
www.ttf.dk
Hvad skal der til for at tage et godt portræt af sønnike? Hvordan fotograferer man efteråret ﬂot og fængende? Kan man få et godt billede i
kassen af en vandskiløber i høj fart?
Hvis du vil lære, hvad der skal til for at tage gode billeder, kan du fra
sofaens magelighed lære det vigtigste om foto fra TTF’s online fotoskole.
Onlinekurset hjælper dig med at ﬁnde det rette kamera, du kan få gode råd til at beskytte dit udstyr, og du kan lære at skyde natbilleder og
bruge blitzen rigtigt.
Det er også her, du ﬁnder en ordliste med forklaringer til svære ord, der
ofte forekommer i manualer, på hjemmesider og i computerprogrammer, og så kan du lære af både nybegynderens og den øvedes typiske
fejl ved fotografering.

Priser inkl. moms, ekskl. leveringsomkostninger. Tilbud gælder til og med 31.12.10

LxB: 538x189 cm
Max. bådlængde: 15 fod/5,0 m
Hjulstørrelse: 13”
Totalvægt: 750 kg
Nyttelast: 530 kg

Basic 1000

BASIC 1000

LxB: 538x189 cm
Max. bådlængde: 15 fod/5,0 m
Hjulstørrelse: 13”
Totalvægt: 1000 kg
Nyttelast: 750 kg

13.100,
SPAR 3.460,

Basic 1500
PREMIUM 8116

Premium 8116
LxB: 538x190 cm
Max. bådlængde: 16 fod/5,0 m
Hjulstørrelse: 13”
Totalvægt: 750 kg
Nyttelast: 550 kg

9.995,

LxB: 623x191 cm
Max. bådlængde: 20 fod/6,0 m
Hjulstørrelse: 14”
Totalvægt: 1500 kg
Nyttelast: 1125 kg

SPAR 2.945,

BASIC 1500

17.250,
SPAR 5.885,
Ring til vores hotline 63 42 23 60
Såfremt du har spørgsmål til ovennævnte tilbud, eller hvis
du ønsker at få anvist nærmeste lagerførende forhandler.

www.brenderup.dk

