Foto: CEWE Japan Photo

CEWE Japan Photo:

FRA ALBUM TIL FOTOBOK

Av Åse Kari Gravråk

Men gøy var det, å lime inn hvert enkelt bilde i albumet og kommentere under med en kulepenn som kladda. I dag går vi med mobilen
i lomma eller veska og kan ta så mange bilder vi vil uten å tenke å at
”nå har jeg bare ett bilde igjen”. Vi redigerer, legger på filter, cropper
og pynter med fiffige effekter før vi deler på Facebook, Snapchat
og Instagram. Det er gøy. Men så hoper bildene seg opp, år etter år,
hundrevis av bilder, kanskje flere tusen. Hva i all verden skal vi gjøre
med alle disse bildene?

– Gjør noe ut av bildene som du har på mobilen, sier han. Da vil du
få mye mer glede av bildene dine, og det er hyggeligere å se sammen
og dele.
Den personlige gaven
Minner fra årets ferietur, barnets første leveår, eller 50-årsdagen
som ble feiret på hytta. – Det er veldig personlig med gaver i form av
CEWE fotobøker, kalendere, bilder på lerret, eller fotoprint på kopper
og puter, sier Knut Olav Hagen.
Foto: CEWE Japan Photo

Tiden da vi sendte inn filmruller til fremkalling og ventet
to uker for å få bildene tilbake i posten er for lengst forbi.
Av 24 bilder var toppen fem ganske gode, motivene var
som regel uskarpe og en fingertupp skimtes rett som det
var i høyre hjørne.

– I dag er det vanlig å lagre bildene i en sky, en automatisk backup,
men det er klart at det blir stor mengde, sier Knut Olav Hagen
i CEWE Japan Photo. – Noen har kanskje opp til 15 år med digitale
bilder lagret. Det viktigste at man sorterer og får litt oversikt i løpet
av et år. Vi anbefaler å lage en CEWE fotobok som man kan ha et
utvalg bilder i.
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