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Animatie en video met
Photoshop CC
Iedereen kent Photoshop, maar wist je dat je er ook video
mee kunt bewerken? Zo kun je cinemagrammen maken of
kleur corrigeren in een videoclip. Je kunt bovendien frameanimaties maken: kleine animaties voor websites, zoals een
bewegende infographic.
Wat doen we deze dag?
• Maken van bewegende infographics
• Videobestanden openen in Photoshop
• Cinemagrammen maken
• Knippen en plakken van videoclips
• Toevoegen en vervangen van audiotracks
• Beeldmontage met videoclips
• Kleurcorrectie van video
• Tekst animeren
• Ondertitels toevoegen aan video
• Filters toepassen op videoclips.
Wat kun je met deze kennis?
• Je kunt animaties maken met Photoshop
CC en je kunt videobestanden openen en
bewerken, zoals monteren en video mixen
met stills.

Voor wie?
Deze training is bedoeld
voor mensen die al met
Photoshop werken en een
behoorlijke kennis van de
software hebben, maar
bewegend beeld willen
fabriceren, zoals bewegende
infographics of videoclips
moeten bewerken, zoals
montage in een still, of het
uitvoeren van kleurcorrecties op videoframes.
Je hebt een goede kennis van
en ervaring met Photoshop
nodig om deze training te
kunnen volgen!

Wat je nog moet weten
• Kosten bedragen € 275,– per persoon (inclusief 21% btw)
• Maximale groepsgrootte is 4 personen
• Meld je aan met je eigen groep en je krijgt 10% korting op de totaalprijs!
• We hebben het recht om een training te annuleren als zich minder dan 3 deelnemers inschrijven.
We melden je dit uiterlijk 3 dagen voor de geplande aanvang van de training. Heb je al betaald,
dan storten we je geld uiteraard volledig terug!
• We beginnen om 10.00 uur en stoppen om 17 uur
• Koffie, thee en koekjes in overvloed aanwezig
• We serveren om 12.30 uur een lekkere lunch
• Je krijgt bij de training een usb-stick met handouts, informatie en trainingsmateriaal.

Rentmeesterstraat 46E 1315 JS Almere

www.firstcenter.nl 036 548 76
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