PHOTOSHOP

- VOOR ZAKELIJK GEBRUIK

Adobe Photoshop is een een professioneel en zeer uitgebreid grafisch bewerkingsprogramma
waarmee je beelden volledig naar je hand kunt zetten. De software wordt wereldwijd door
professionals gebruikt als de standaardtool voor kwaliteitsverbeteringen of speciale effecten
in foto’s. Versterk ook de kracht van fotografie in je ontwerpen en leer hoe je beelden professioneel kunt creëren, bewerken, monteren en voorbereiden voor internet, printer of drukpers.
Foto’s en afbeeldingen zijn een eye-catcher voor elke website, folder, flyer, poster en elk bedrijfslogo. Behalve dat het je product een stuk aantrekkelijker maakt, wordt het ook veel persoonlijker. Hoe je foto’s en afbeeldingen bewerkt, verwerkt en voor verschillende doeleinden
gebruikt, leer je in deze basiscursus Photoshop. Wil je foto’s versturen per mail, maar je krijgt steeds te horen dat de bestanden zo groot zijn? Wil je leren hoe je makkelijk een stukje uit je foto kan snijden, een zwart-wit-foto ervan kan maken
of de kleur kunt aanpassen (duotoon voor advertenties)? Wil je leren hoe je foto’s creatief/kunstzinnig kunt bewerken en
aanleveren voor een folder of affiche? Of juist klein en op maat maken voor een website? Samenwerking met een uitgeverij of drukkerij? Aanleveren als .JPG, .PSD of .PDF?
Na een theoretische uitleg krijg je steeds ruim de tijd voor praktijkoefeningen. Op allerlei creatieve manieren leer je met
alle gereedschappen van Photoshop werken. Omdat ik werk met kleine groepen kun je rekenen op veel persoonlijke
aandacht. Je ontvangt een, in eigen beheer uitgegeven naslagwerk en een CD met veel foto’s en cursusbestanden. Zorg
ervoor dat je in de cursusweken genoeg tijd hebt om ook aan de thuisopdrachten te werken.

Praktische informatie
Dagen/tijden:

7 avondlessen van 2 uur, 4 dagdelen van 3,5 uur of 2 hele dagen van 9.30 tot 16.30 uur.

Doelgroep:

De cursus is geschikt voor mensen die geïnteresseerd zijn in digitale beeldbewerking en verwerk-

		

ing van afbeeldingen in websites, magazines, presentaties, dia’s etc. Ook voor fotografen zijn de

		

vele retoucheeropties een aanvulling om mee te werken. Voorkennis is niet nodig, maar wel af-

		

finiteit met fotobewerking en ervaring in het werken met de verkenner op de pc of Mac.

Individueel:

bij een individuele cursus vindt er een 1-op-1 training plaats op de werkplek van de medewer-

		

ker of in een gehuurde cursuslocatie. De cursus zal plaatsvinden op het moment dat het de

		

medewerker het beste uitkomt. De inhoud van de training wordt in overleg met de medewerker

		

vastgesteld. Met privéles behaal je een optimaal studieresultaat doordat de cursus op maat

		

gemaakt wordt en gericht is op jouw specifieke wensen. Mogelijkheden op vrij korte termijn;

		

mail om een afspraak te maken.

Groepen:

(in-company): bij een groepscursus wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk-)cursus

		

samengesteld. Het is mogelijk om in een groepscursus bedrijfsspecifieke bestanden te behan-

		

delen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen.

Open-inschrijving: bij de open-inschrijving staan cursusinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschil		

lende bedrijven zijn bij deze cursus aanwezig. Inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk.

Locaties:

Diverse cursuslocaties of In-company, binnen je bedrijf.

Hard- en software-eisen: Eigen laptop gewenst, Photoshop CS 5 , 6 of CC (te bespreken in overleg)
Doorstroom en vervolgmogelijkheden: Sluit aan op Photoshop Gevorderden en InDesign Basis
Docent:

Moniek Peijnenburg, zelfstandig grafisch ontwerper en sinds 2007 docent DTP

Kosten:

€ 720,- (+ evt. huur locatie) voor 2 dagen van 7 uur, excl. BTW. (€ 300,- pp bij groep 4 cursisten)

Materiaal:

Boek (Zelfgeschreven handleiding bij de cursus, in kleur) en link naar fotobestanden

Inschrijven:

Per mail: cursussen@moniekpeijnenburg.nl (klik op doorgestuurd te worden naar Mail)

