Photoshop CC

Dé tweedaagse training als je zelfstandig aan het werk wil of
moet met foto’s en de bewerking ervan. Je leert beeldbestanden bewaren en slimme technieken voor het bewerken van
kleur, contrast en scherpte en je leert beelden met elkaar te
monteren tot één geheel. Je leert retouche, bijvoorbeeld om
personen in een foto dichter bij elkaar zetten of te verwijderen. Verder ga je beeld vrijstaand maken. Als achtergrondkennis geven we je fikse dosering resolutie, kleurruimte en
bestandsformats mee.
Wat doen we deze twee dagen?
• Photoshop-interface: paletten, menu’s, gereedschappen
• Bewaren in verschillende formats
• Beoordelen van beeld op contrast, resolutie, kleurruimte
• Kennis over kleur en kleurruimtes (RGB, CMYK)
• Selecteren van beeld op vorm, kleur en contrast
• Vrijstaand maken, onder andere voor montages
• Monteren van verschillende beelden
• Werken met lagen
• Gebruik van kanalen
• Aanpassingslagen maken
• Transformeren, zoals roteren en schalen
• Werken met tekst
• Laagstijlen (effecten)
• Gebruik van filters
• Eenvoudige animaties maken
Wat kun je met deze kennis?
• Je kunt zelfstandig foto’s openen, bewerken en bewaren met Photoshop CC.
Wat je nog moet weten
• Kosten bedragen € 550,– per persoon (inclusief
21% btw)
Voor wie?
• Maximale groepsgrootte is 4 personen
Deze training is bedoeld
• Meld je aan met je eigen groep en je krijgt 10%
voor iedereen die profeskorting op de totaalprijs!
sioneel foto’s wil of moet
• We hebben het recht om een training te annulebewerken voor beroep of
ren als zich minder dan 3 deelnemers inschrijven.
hobby. Je kunt je kennis
We melden je dit uiterlijk 3 dagen voor de gebijvoorbeeld gebruiken om
plande aanvang van de training. Heb je al betaald,
foto’s aan te leveren aan een
dan storten we je geld uiteraard volledig terug!
tijdschrift, krant of voor
• We beginnen om 10.00 uur en stoppen om 17
een website. Je hebt voor
uur
deze training geen specifieke • Koffie, thee en koekjes in overvloed aanwezig
voorkennis nodig, anders
• We serveren om 12.30 uur een lekkere lunch
dan je gezonde verstand en • Je krijgt bij de training een usb-stick met
liefde voor beeld!
handouts, informatie en trainingsmateriaal.
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