
   

 

   
 
 

 
 

 
 
Actuele aanbod en aanmelden? 

Zie de agenda op onze website 
www.bibliocenter.nl/agenda 

 
 

 
Kosten? 

Leden van bibliotheek en 
SeniorWeb € 58,-  

Niet leden € 68,- 
(inclusief cursusmateriaal en kopje 

koffie). 
 

 

Meer informatie? 
 

Bibliocenter 
Wilhelminasingel 250 

6001 GV Weert 
T: 088 2432000 

E: seniorWeb@bibliocenter.nl 
 

 
 

 
 

Adressen leercentra: 
 

SeniorWeb Leercentrum 

Bibliocenter 
Wilhelminasingel 250 

6001 GV Weert 
 

SeniorWeb Leercentrum 
Bibliocenter Stramproy 

Mariastraat 1 

6039 AW Stramproy 

 

 

Cursus fotoboek maken met Albelli 

 
Doel van de cursus 
 
Deze cursus is bedoeld voor personen die de basiscursus hebben 
doorlopen. Het is aan te bevelen om eerst een cursus 
fotobewerking te doen, maar dit is niet noodzakelijk. De bedoeling 
is dat de cursisten op het einde van de cursus kunnen werken met 
het Albelli fotoboekprogramma dat in de cursus behandeld wordt.  
 
 
Opzet 
 
De cursus bestaat uit 6 lessen. Iedere les duurt 1 uur en 40 
minuten, inclusief een korte pauze. De groep cursisten bestaat 
standaard uit 6 personen. Er wordt gebruikgemaakt van een 
beamer om de verrichtingen op de computer duidelijk toe te lichten.  
Iedere cursist heeft een eigen computer tot zijn beschikking.  
Tijdens de eerste les krijgt u het cursusboek uitgereikt.   
Een gemiste les dient zelfstandig ingehaald te worden en is door de 
korte duur van de cursus een grote handicap. 
 
Certificaat 
 
Als u minimaal 5 lessen heeft bijgewoond krijgt u aan het einde van 
de cursus een certificaat uitgereikt.  
 
Inhoud van de cursus 
• Downloaden en installeren van Albelli. 
• Foto’s in het fotoboek zetten. 
• Verwijderen van het fotoboek van de PC. 
• Verplaatsen van bladzijden in het fotoboek. 
• Maken van achtergronden, Kaders e.d. 
• Toevoegen van teksten 
• Het bestellen van het fotoboek. Tot aan het betalen 
     
Wat heeft u nodig? 
 
Uw computer thuis moet voorzien zijn van een internetverbinding 
om het Albelli fotoboekprogramma te kunnen downloaden. Dit 
programma is gratis te downloaden en te installeren, in de eerste 
les wordt dit behandeld. 
 

 

 

 


