September: Lasercutting i praksis
Lasercuttere kan skære meget præcist ud i mange materialer ved hjælp af
laser
Den er derfor velegnet både til udskæring med præcise mål hvad enten det
er efter lige streger eller efter komplicerede, detaljerede mønstre.

KURSER og WORKSHOPS efteråret 2017
SEPTEMBER:

OKTOBER:

Lasercutting i praksis

Windows 10 Creators opdateringen

Kursus
Start: Mandag d. 18. september
Sidste dag: Torsdag d. 28. september
Tidspunkter: Mandag – torsdag kl 11 – 15
Pris: Kurset er gratis – men der vil blive nogle udgifter til materialer
Kurset holdes I samarbejde med Godsbanen og Dokk1

NOVEMBER:

VR og 360 graders foto og video i praksis

Se mere om datoer og emner i IT-HJØRNET eller på IT-HJØRNETS hjemmeside www. Ithjoernet.dk
Vil du have direkte besked, så tilmeld dig IT-HJØRNETS nyhedsbrev på hjemmesiden

Indhold:
Introduktion til lasercutting,… hvordan virker det og hvad kan man …
Lav prototyper
Lær at lave modeller og skabeloner med programmet inkscape
Lær at tage fotos der sælger
Lær at sælge på nettet

OKTOBER:

November:

Windows 10 Creators opdateringen

VR og 360 graders foto og video i praksis

Workshops:

Introduktioner, workshops og kurser.

Workshops i de nye funktioner i Windows 10 Creators –
bl.a Paint 3D , Windows Ink og andre nye funktioner I Edge og selv Windows.
Forskellige emner hver onsdag
Onsdag d. 4. Oktober
kl. 16 – 18
Onsdag d. 11 oktober
kl. 16 – 18
Onsdag d. 18 oktober
kl. 16 – 18
Onsdag d. 24. oktober
kl. 16 – 18
Onsdag d. 31 oktober
kl. 16 – 18

Se mere om datoer og emner i IT-HJØRNET eller på IT-HJØRNETS hjemmeside www. Ithjoernet.dk
Vil du have direkte besked, så tilmeld dig IT-HJØRNETS nyhedsbrev på hjemmesiden

Der vil i løbet af måneden være mulighed for både at opleve og lave indhold selv.
Se mere om datoer og emner i IT-HJØRNET eller på IT-HJØRNETS hjemmeside www. Ithjoernet.dk
Vil du have direkte besked, så tilmeld dig IT-HJØRNETS nyhedsbrev på hjemmesiden
Virtual Reality og 360 graders foto og video er noget vi vil komme til at se meget
mere til i fremtiden…både som spil, til uddannelse og til oplevelser.
Facebook har allerede introduceret 360 graders video og snart er det muligt at chatte
med hinanden i VR.
På Youtube kan man finde mange 360 videoer der kan ses i VR briller så det er som at
være der selv – næsten
Det er muligt som almindelig bruger selv at lave indhold med det rigtige udstyr.

