LEREN COMMUNICEREN:
PRAKTISCHE WORKSHOPS
Digitale agenda’s, sociale media, een eigen webstek, de pers,… wie zijn
werking en activiteiten bekend wil maken moet op veel plekken aanwezig
zijn. Het is dan ook niet altijd even gemakkelijk om op de hoogte te blijven
van de juiste kanalen en om de technische aspecten onder de knie te
krijgen. Daarom schiet Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei graag ter hulp
met een reeks praktische workshops. In deze workshops hebben we het
slechts kort even over de theorie, we gaan vooral aan de slag en keren op
het einde met bruikbaar resultaat naar huis.

In 2014 bieden we zelf workshops aan en communiceren we mee over vormingen van andere organisaties.De komende jaren werken we graag ook
rond andere thema’s. Met welke communicatiekanalen wil jij nog praktisch aan de slag gaan?
Laat het ons weten via karen@erfgoedcelpz.be.

HAAL HET MAXIMUM UIT DE UITDATABANK

(ORGANISATIE VAN ERFGOEDCEL PAJOTTENLAND ZENNEVALLEI– CULTUURNET VLAANDEREN)
UitinVlaanderen.be is de grootste cultuur- en
vrijetijdsagenda voor Vlaanderen en Brussel. De
activiteiten die je ingeeft op de Uitdatabank
verschijnen niet enkel op de website maar
eveneens in heel wat gedrukte media, gemeenteen regiowebsites. Hoe je daarvoor kan zorgen,
leer je in deze workshop. We kijken eveneens
hoe je je activiteit rond de herdenking van WOI
extra in de kijker kan plaatsen en hoe je ervoor
zorgt dat ook PenZine (Pajottenland en Zennevallei Magazine) de activiteit opneemt.

Waar:
Gemeentehuis Lennik (raadszaal),
Markt 18
Wanneer:
Di 25/02/2014 van 17u tot 18u30
Prijs:
gratis
Reserveren:
karen@erfgoedcelpz.be,
Tel.: 02/4516949
Meer informatie:
www.erfgoedcelpz.be

WEBSITES BOUWEN

(ORGANISATIE VAN ARCH’EDUC – VRIJWILLIGERSACADEMIE)
Wil je een eigen website bouwen voor je vereniging, maar weet je niet hoe er aan te beginnen?
In deze workshopreeks ontdek je al doende hoe
je infopagina’s, foto’s, verslagen, enz. een plekje
op het web kan geven. Je werkt met gratis
softwareprogramma’s zoals Drupalgardens en
Wordpress. Basiskennis van het internet is
vereist. i.s.m. gemeente Beersel en provincie
Vlaams-Brabant

Waar:
Brusselsesteenweg 77,
1652 Alsemberg
Wanneer:
Do 24/04/14 van 19u tot 22u
Di 29/04/14 van 19u tot 22u
Do 08/05/14 van 19u tot 22u
Prijs: € 18
Reserveren:
info@archeduc.be
Tel.: 02 454 54 01
Meer informatie:
www.archeduc.be

FOTO’S BEHEREN EN BEWERKEN MET PICASA

(ORGANISATIE VAN ARCH’EDUC – VRIJWILLIGERSACADEMIE)

Picasa is een gratis programma van Google
waarmee je uiterst gebruiksvriendelijk foto’s op je
computer kunt organiseren, zoeken, bewerken, en
met andere personen delen. Het laat je toe op
een eenvoudige manier tal van bewerkingen uit te
voeren. We verkennen de verschillende mogelijkheden om foto’s van of voor je organisatie online
te plaatsen en deze toegankelijk te maken voor je
mede-vrijwilligers.

Waar:
Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde
Wanneer:
Do 05/06/14 van 19u tot 22u
Do 12/06/14 van 19u tot 22u
Do 19/06/14 van van 19u tot 22u
Prijs: € 18
Reserveren:
info@archeduc.be
Tel.: 02 454 54 01
Meer informatie:
www.archeduc.be
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