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Filma med din Ipad 
 
En Ipad kan användas till många olika saker, bland annat kan du göra film 

med den. Ni kommer att få att lära er hur man filmar och redigerar med en 

enkel surfplatta. Målet är att ni på hemmaplan sedan kan använda er av 

tekniken för marknadsföring, litteraturförmedling och program. 

 

Länk till anmälan: http://tinyurl.com/asuz4wy 

 

 

 

Filma ett boktips 

 

Vad ska man tänka på när man står framför och 

bakom filmkameran? Hur bearbetar jag det jag filmat 

efteråt? Vad gör jag av filmen i slutändan? Ta med en 

bok du vill berätta om. Dagens mål är att vi skapar 

filmade boktips som vi sedan lägger upp på Bibli!  

 

Anna Hazard, mediepedagog på Kultur i länet, är vår 

guide in i filmens värld. 

 

Har du en Ipad– ta med den. För att kunna fortsätta 

utveckla dina nya kunskaper är det bra om du som 

kommer också har tillgång till en Ipad och appen 

Imovie på din arbetsplats. 

 

I oktober finns det möjlighet att delta i ytterligare en 

filmutbildning. Då ska vi skapa en historia samt filma 

och redigera den. Du får tips om hur du kan arbeta 

tillsammans med barn och unga för att skapa 

berättelser, animera och gestalta dessa på film. Det är 

lätt, kreativt och snabbt! Anmälan kommer i höst. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Plats: 
Uppsala stadsbibliotek,  
Bayerska  
Svartbäcksgatan 17 
Vägbeskrivning, se nästa sida. 

 

Datum: 

22 mars 2013, klockan 9-15 

 
Max deltagare: 18 stycken 
 
Resekostnaden och lunch 
ingår inte i projektet. 

 

Anmälan senast: 

2013-03-12  

Tänk på att ta hänsyn till dina kollegor! Undvik parfym 
och andra doftande produkter på våra seminarier! 

 

Välkommen med din anmälan! 

http://tinyurl.com/asuz4wy
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Hitta till Uppsala stadsbibliotek 
 
Uppsala stadsbibliotek, lokal: Bayerska 
 
Adress: Svartbäcksgatan 17, Uppsala 
 
Vägbeskrivning: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


