Illustrator CC
Met Illustrator maak je illustraties, patronen, technische tekeningen. Kenmerk is dat je tekent met vectoren, niet met pixels.
In twee dagen leren we je werken met dit complexe tekenprogramma. Je leert onder andere infographics, banners, logo’s en
schema’s maken. We geven je bovendien tal van tips en trucs
en we besteden fiks aandacht aan noodzakelijke achtergrondkennis, zoals typografie, kleurenleer en bestandsformats.
Wat doen we deze twee dagen?
• Opzetten van een nieuw bestand
• Artboards
• Interface, paletten en menu’s
• Bewaren en exporteren
• Werken met objecten, zoals groeperen en vergrendelen
• Lagen
• Béziercurves tekenen, ankerpunten
• Geometrische tekengereedschappen
• Transformeren, zoals roteren en schalen
• Kleuren, verlopen en verloopnetten
• Transparanties
• Pathfinder-technieken
• Veel gebruikte effecten, zoals 3D
• Patronen
• Symbolen
• Maskeren.
Wat kun je met deze kennis?
• Je kunt zelfstandig illustraties maken met Adobe Illustrator
CC.

Voor wie?
Deze training is bedoeld
voor een ieder die illustraties en infographics
moet kunnen tekenen voor
bijvoorbeeld kranten, tijdschriften en websites.
Je hebt voor deze training
geen specifieke voorkennis nodig, anders dan je
gezonde verstand.

Wat je nog moet weten
• Kosten bedragen € 550,– 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.
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