
Har du problemer med at se denne mail, gå da til http://www.fotoblogger.dk/nyhedsbrev/mar09.pdf

Så er der ikke mange dage tilbage af marts, og det er tid for fotobloggers;

MARTS NYHEDSBREV

God start!

I begyndelsen af marts havde fotoblogger været i luften i én måned. På den tid har mere end 
900 personer besøg siden, læst mere end 4.000 artikler og brugt end 79 timer på sitet. Det er 
da vist en meget godt start!

Email opdatering

Flytningen til Googles Feedburner til håndtering af emails udsendelse forløb uden problemer. 
Har du en ven eller bekendt du tror er interesseret i af få fototips og inspiration fra fotoblogger, 
er du meget velkommen til at sende dem dette link: 
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=Fotobloggerdk - de skal blot indtaste deres 
email her, så får de besked når der er nye artikler på fotoblogger.

Ohj, jeg er stolt

Allerede i næste uge, kommer to af mine artikler (Surrealistiske mønstre, fototips til olie og 
vand og Professionelt studielys ved hjælp af spejle) på Zoom Online. Zoom Online er 
hjemmesiden for Danmarks bedste fotoblad Zoom. 

Jeg har lavet en lille velkomst side for de af Zooms læsere der klikker videre til fotoblogger. 
Det er bare en høflig (og blufærdig!) velkomst J

Få svar på kommentarer

Nu er det blevet muligt at få automatisk besked når nogen svarer eller kommenterer din 
kommentar til artiklerne. Der er tilføjet et afkrydsningsfelt efter hver artikel der hedder ”Giv 
besked via email om efterfølgende kommentarer”. Husk at markere den når du kommenterer. 

Gem artikel

Det er blevet lettere at komme tilbage til en artikel, eller f.eks. dele den med en ven. Har du 
læst en artikel du gerne vil gemme / sende til en ven / dele på facebook / give en stemmer på 
DiggIt / sende på Twitter eller lignende, er der nu tilføjet en knap der hedder ”Del/Gem/Send” 
efter hver artikel. Hold musen over den i et sekund, så dukker der en skærm frem med alle 
tænkelige muligheder for at dele, gemme og sende.

Andre forbedringer

Nu er det blevet lettere at holde sig ajour med fotoblogger, ligesom RSS forklares.

Næste måneds projekt

Der findes allerede en oversigt over nogen af de internet sites jeg selv besøger på 
fotoblogger.dk/links/. Men, eftersom der kun er plads til et lille udsnit, har jeg barslet med 
ideen om at lave en mere komplet oversigt over gode fotosites. Ideen greb om sig, og i løbet 
af april lanceres Danmarks nye site med fotonyheder. Mere om dette senere!

Man må holde sig til...

Fotoblogger er nu på Facebook med 46 venner indtil videre. Brugder du Facebook, vil det 
glæde mig, at blive din ven på facebook 

Fotoblogger bruge Twitter til at udsende opdateringer om nye artikler. Følg fotoblogger på 
Twitter 

Seneste artikler

10 tips til panorering og motiver i bevægelse

Fotobog, hvilken skal jeg vælge?

Surrealistiske mønstre, tips til foto af olie og vand

Digitalkamera i Grønlands kulde, Siriusmanden Morten Hilmer 
fortæller hvordan

Photoshop Disasters

Joe McNally; Hot Shoe Diaries

God weekend!

Med venlig hilsen

Peter Kirring
fotoblogger.dk 

NB: skriv til mig, hvis der er noget der ikke fungere, eller hvis du har andet på hjerte - f.eks. 
et forslag til et fotoemne du gerne vil have tips til. Du kan fange mig på peter@fotoblogger.dk 
eller på kontaktsiden
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