Bildepresentasjon: Bildefremvisning
Lag en bildefremvisning av noe du vil dele med andre.
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4h.no

Beskrivelse av oppdraget
Fotografering er for deg som har lyst å lære hvordan du kan ta fine bilder med et kamera og
hva du kan gjøre med disse bildene. Bildepresentasjon viser hvordan du kan vise bildene til
andre.
Vi har laget følgende serier om fotografering og bilder: Fototeknikk, Fotografering,
Bildebehandling og Bildepresentasjon. For å sette sammen et prosjekt om fotografering
anbefaler vi å velge ett eller flere oppdrag fra alle serier. Hvis du søker på oppdrag tagget med
«fotografen», ser du alle oppdrag i disse seriene.
Du kan bruke en bildefremvisning for å dele bilder med en gruppe, for eksempel for å vise bilder fra
4H-året på høstfesten. Her kan du velge selv hvordan du vil lage bildefremvisningen.
Skal du dele portrettbilder av andre, må du ha spurt person/personer på bilde om du får lov å dele
bildet, selv om du har tatt bildet selv. Dette gjelder også gruppebilder. Er det barn på bilde trenger du
samtykke av foresatte. Under lenker kan du lese mer om regelverk om personopplysninger.

Fremgangsmåte:
Samle bilder du vil ha i bildefremvisningen. Bruk gjerne en egen mappe hvor du kan lagre kopier
av digitale bilder du vil ha med og sjekk om de har høy nok oppløsning. Husk å spørre om lov for å
kunne vise bilder av andre.
Rediger bilder dersom det trengs.
Det fins mange måter å lage og vise en bildefremvisning. Her er noe spørsmål som kan hjelpe deg
å bestemme hvordan du vil lage bildefremvisningen:
Kan du bruke din datamaskin til å vise bildevisningen?
Har du tilgang til internett under visningen?

Skal du ha musikk under visningen? Hvordan har du tenkt å spille musikken?
Hvor lenge skal bildefremvisningen vare?
Lag bildefremvisningen og test den først. Det betyr at du ser hele bildefremvisning først for å
sjekke om alt stemmer.
Vis bildefremvisning til andre, for eksempel på høstfesten.
Utstyr:
Bilder
Evt. musikk
Datamaskin med programvare til å lage en bildefremvisning
Prosjektor og skjerm

