Kom igång och skriv din bok!
I samarbete mellan SeniorNet och företaget Picapen erbjuder vi en kurs i att använda
”verktyget” Picapen för att skriva böcker. Kursen sker via videomötesprogrammet Zoom.
Kursen äger rum onsdagen den 3 juni kl.10.00-11.15.
Som medlem i SeniorNet får du ett gratis 12 månaders Premiumkonto hos Picapen, ett
smartare sätt att skriva bok.
Till dig som öppnar (eller redan har öppnat) ett Picapen Premiumkonto erbjuder vi nu en
gratis digital skrivkurs där du får vägledning i hur du enkelt kommer igång med ditt
bokskrivande. Kursen ger handfasta tips och råd om kreativt skrivande och hur du hittar din
skrivarglädje.
Picapen är en digital plattform och app där man enkelt skriver böcker. Texterna konverteras
automatiskt till digitala böcker, för tryck och publicering. Allt du skriver på Picapen är helt
privat och du väljer själv om du vill dela din färdiga bok med inbjudna gästläsare eller om du
beställer din bok i tryckt format. I kursen går man igenom Picapens funktioner och
möjligheter samt ger råd om ditt digitala skrivande.
Kursledare
Johan Carle, författare, skribent och utbildad lektör. Han är också en mycket uppskattad
kursledare vid Skurups Folkhögskola och Skrivarakademin i Göteborg.
Cecilia Gruvberger, grundare av den digitala skrivplattformen Picapen. Utbildar och föreläser
om digitalt skrivande.
Nivå: Inga förkunskaper krävs.
Avgift: Kostnadsfritt
Material: Deltagaren använder egen mobiltelefon, surfplatta eller dator vid kurstillfället.
Upplägg: Kursen består av 15 minuter genomgång av skrivplattformen Picapen + 60 minuter
skrivkurs.
Anmälan:
1. Anmäl ditt deltagande till kurser@seniornet.se. Skriv ditt namn och din mailadress i
anmälningsmailet.
2. Länk till Zoom för uppkoppling till videomötet mailas ut till dig ett par dagar före kursen.
Då får du också mer information om hur man använder Zoom, en kunskap som är bra
speciellt under den pågående Coronakrisen.
Tillgång till Picapen Premium-konto:
Om du inte redan har laddat ner Picapen och öppnat ett Picapen Premium-konto går du till
SeniorNet Swedens webbplats via den här länken:
https://seniornet.se/medlemskap/picapen-ny-medlemsforman/

Här kan du logga in som medlem med ditt medlemsnummer och sedan registrera dig för ett
Picapen Premium-konto hos Picapen. Det går också bra att vänta med att skapa kontot och
få hjälp med att göra registreringen vid kurstillfället.
Max antal deltagare per tillfälle: 25 personer. ”Först till kvarn” gäller för anmälningarna.

