
Bekijk showreel docent Datums & locaties cursus After Effects Basis Voorbeeld lesmateriaal

After Effects

Waar en wanneer? Voor wie? Wat is nodig? Certificaat
Cursuslocatie: Well@Work, Amster
dam.  Ook in Utrecht, Den Haag en 
Breda. 2 lesdagen van 6,5 uur.  Les
tij den: 10.30 u – 17.00 u,  Het aantal 
cursisten bedraagt: 26. Cursusdata 
op website: grafischecursussen.nl

De cursus After Effects Basis 
(Animatie en Video Effecten) is 
bedoeld voor iedereen die (beter) 
met After Effects wil leren werken 
en zijn eigen animaties en effecten 
wil creëren.

Voor het goed kunnen volgen van 
deze cursus is geen specifieke 
voorkennis, hard of software no
dig. Bring your own device of huur 
een laptop bij Grafische Cursussen.

Aan het eind van de cursus ontvang 
je een certifi caat van deelname. 
Toetsen zijn aanwezig maar je krijgt 
geen eindcijfer.

ANIMATIE & VIDEO EFFECTEN

Creëer bewegende beelden en visuele effecten in een mum 
van tijd. In deze cursus leer je alles wat je moet weten over 
animatie en video effecten met After Effects. Je leert je weg 
te vinden in de interface, te werken met lagen en vormen, 
projecten te organiseren, Illustrator en Photoshop bestanden, 
te importeren en effecten toe te passen en nog veel meer!

After Effects is een veelzijdig programma en de mogelijkheden 
met effecten zijn eindeloos. Het programma wordt gebruikt 
door professionals over de hele wereld voor elk type productie: 
van zakelijke, marketing en muziekvideo’s tot documentaires 
en speelfilms. Van commercials, bedrijfspresentaties, leaders 
en datavisualisatie tot zelfs liveinstallaties.

IN HET KORT
 2 lesdagen van 6,5 uur incl. lunch

  rechtstreeks contact met de docent,  
tot drie maanden na de cursus

 stateoftheart cursusmateriaal 

 crkbogeregistreerd

 online tests en certificaat

 aftrekbaar van inkomstenbelasting

VOORDELEN

2 dagen: 10.30 u - 17.00 u 

 Amsterdam, Utrecht, Den Haag, 
Rotterdam, Breda.

€ 575,–ex btw

Rijnstraat 170
1079 HS  Amsterdam

+31622117709

info@grafischecursussen.nl
grafischecursussen.nl

https://vimeo.com/334614722
https://grafischecursussen.nl/cursussen/cursus-after-effects.html
https://grafischecursussen.nl
mailto:info%40grafischecursussen.nl?subject=vraag%20over%20jullie%20Grafische%20Curssen
https://grafischecursussen.nl

