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Cartoon animatie
MET ADOBE ANIMATE CC & PREMIERE CC

Waar en wanneer?

Voor wie?

Wat is nodig?

Certificaat

Cursuslocatie: Well@Work, Amster
dam. 2 lesdagen van 6,5 uur. Les
tijden: 10.30 u – 17.00 u, Of 8 weken
van 2,5 uur. Cursusdata op website:
grafischecursussen.nl

De cursus is geschikt voor enigzins
‘savvy’ computer creatievelingen
die de stap naar bewegend beeld
willen maken en dan met name
naar bewegende cartoon figuren.

Bring your own device of huur een
laptop en tablet bij Grafische Cursussen. Voorkennis is niet nodig.

Aan het eind van de cursus ontvang
je een certificaat van deelname.

VOORDELEN

IN HET KORT
In het cursustraject Cartoonanimatie (met Adobe Animate
CC en Adobe Premiere CC) leer je in sneltreinvaart (2 dagen)
of meer gedoseerd (8 weken van 2,5 uur) alle stappen die
nodig zijn om tot een afgerond animatiefilmpje te komen.
Met behulp van een getekend storyboard leer je vanuit een
eerste idee een visueel interessant verhaal vertellen. Omdat je
je idee pitcht aan medecursisten leer je op effectieve manier
wat wel en niet werkt. Je leert hoe je character-designs,
backgrounds en assets in Adobe Animate CC ontwerpt en
animeert. Je maakt kennis mat klassieke animatiebegrippen
zoals de ‘12 principles of animation’ en je leert tot slot hoe je
geluidseffecten toevoegt met Adobe Premiere CC. Je wordt
begeleid door een animatieprofessional die je in elke stap van
het productieproces persoonlijk advies geeft.

Bekijk website docent

	2 lesdagen van 6,5 uur incl. lunch
of 8 weken van 2,5 uur.
rechtstreeks contact met de docent,
	
tot drie maanden na de cursus
state-of-the-art cursusmateriaal
crkbo-geregistreerd

€ 575,–ex btw
2 dagen: 10.30 u - 17.00 u
of 8 weken van 2,5 uur
leslocatie: Well@Work amsterdam

online tests en certificaat
aftrekbaar van inkomstenbelasting

Datums cursus Cartoon Animatie

Voorbeeld lesmateriaal

