KURSDAG
I GÖTEBORG
24/10

09.00-09.30 Kaffe
09.30-10.30 Föreläsning Sören Persson
Redigering med flera spår
10.45-13.00
Olika redigeringsprogram
13.00-14.00 Lunch
14.00-16.30 Redaktionsmöte
Vi spånar efter idéer till ett gemensamt program
17.00-21.30 Middag och gemenskap
Plats: Någonstans i Göteborg
Kursavgift: 200 kr + mat
minst 8 deltagare
Anmälan senast: 11 okt. till erik@krn.se

Information
Kurserna inleds med kort bön och avslutas med en andakt
Vid webbkurserna kommer vi att använda webbtjänsten
GotoMeeting. När ni anmäler er får ni en länk att gå in på.
Inga lösenord eller annat krångel behövs för anslutning.
Har ni dålig internetuppkoppling så kan ni se presentationen
på datorn och ringa upp till mötet med vanlig telefon.
Är ni på resa finns det bra appar till smartphones.

Paketpris för alla höstens kurser: 300 kr/deltagare
Två eller fler deltagare från samma förening 200 kr/
deltagare

Kontakt
Kursansvarig:
Erik Olsson
073-3425224
Erik@krn.se

”Vad enkelt det var att ansluta till kursen!”
”Det här var roligt jag längtar redan till nästa gång!”
Sagt av deltagare under vårens kurser

KURSKATALOG
HÖSTEN
2015

Välkommen till
höstens kurser

Webbkurser
i ljudredigering
1/9 o 6/10

Webbkurs
i Zararadio
Planeras under senhösten

De flesta som arbetar med radio hos våra medlemsföreningar jobbar ideellt och har ingen medieutbildning.
Drivkraften är att berätta de glada nyheterna om
vår Frälsare, som vår himmelske Far sände till jorden. En uppgift Jesus gav oss alla innan han for upp
till himmelen.

Efterproduktion
Klippa, ta bort brus,
justera ljudnivåer
Tona in/ut

"”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens
slut." Matt. 28:17-20
Det är en viktig och angelägen uppgift. Det allra
viktigaste är budskapet vi har att förmedla. Men
det är inte oviktigt hur vi förmedlar det och hur vi
skapar bra radioprogram.
Med de kurser vi ordnar under hösten är vår förhoppning att vi kan vara med och hjälpa våra
medlemmar att bli mer rustade för uppdraget.
Erik Olsson
Kursansvarig inom KRN

Hur man kan schemalägga sina automatsändningar,
använda Zararadio som mediaspelare i direktsändning,
samt andra små tips.
När: Information kommer senare.
Kursledare: Dennis Drospe
Kostnad: 100 kr
Anmälan: till erik@krn.se
När: 1/9 kl.19
Kursledare: Sören Persson
Kostnad: 100 kr
Anmälan: Senast 30/8 till erik@krn.se
När: 6/10 kl.19
Kursledare: Inte klart än
Kostnad: 100 kr
Anmälan: senast 4/10 till erik@krn.se

