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Filma med iPad 
 
Välkommen till en workshop där ni får lära er grunderna i hur man gör en 

film med hjälp av en iPad och några appar. 

Målet med workshopen är att ni sedan kan göra egna filmer för att 

marknadsföra bibliotekets verksamhet eller förmedla olika typer av medier 

för olika åldrar och genrer.  

 

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

 

Workshopens delar 
Vi börjar med ett teoretiskt pass där vi går igenom 

iPadens filmfunktioner, apparna iMovie och Paper 53. 

Därefter följer ett pass då vi filmar, redigerar och 

avslutningsvis blir det filmvisning av det alster vi har 

knåpat ihop under dagen. 

 

Förberedelse inför workshopen 

Inför workshopen vill vi att ni förbereder en idé på 

vad ni vill göra för typ av film. Vi kommer att jobba 

två och två, så då får ni välja en av era idéer som ni 

jobbar med. Kom gärna med en kollega så tar ni bäst 

hand om lärandet. 

 

Ta med den bok ni har i åtanke och skissa en plan på 

de scener ni ser framför er, som önskar få med. 

 

Vill ni göra en marknadsföringsfilm? Tänk ut ert 

budskap. Det kan vara alltifrån en av de tjänster som 

biblioteket erbjuder till en programpunkt som du vill 

marknadsföra. Skissa gärna ned ert tänk. 

 

Har ni tillgång till en iPad tar gärna med den. För att 

kunna fortsätta utveckla era nya kunskaper är det bra 

om ni som kommer också har tillgång till en iPad och 

appen Imovie på er arbetsplats. Under workshopen 

finns det tillgång till iPads med appar, stativ och 

mikrofoner. 

 

 
 

Plats och datum: 
Två lika tillfällen per ort: 
Kl 9-12 
Kl 13-16 
 
11 mars 2014 
Borlänge bibliotek 
 
13 mars 2014 
Mora bibliotek 
 
15 april 2014 
Verket, Avesta 
Vägbeskrivningar, se nästa sida. 

 
Max deltagare: 10 stycken 
per tillfälle.   
 
Resekostnaden och lunch 
ingår inte i projektet. 
 
Fika ingår. 

 
Anmälan senast: 

2014-03-04 

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

 

Välkommen med din anmälan! 
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Hitta till Borlänge bibliotek 
 
Adress: Sveatorget 5, Borlänge 
 
Vägbeskrivning från Borlänge Centralstation: 
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Hitta till Mora bibliotek 
 
Adress: Köpmannagatan 4, Mora 
 
Vägbeskrivning från Morastrand station: 
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Hitta till Verket, Avesta 
 
Adress: Kanalvägen 1, Koppardalen, Avesta 
 
Vägbeskrivning från Avesta bussstation: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


