
Lightroom

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

De cursus is geschikt voor ieder een 
die veel digitale foto’s maakt. Voor 
zowel professionele als amateur
fotografen die in bulk of per afzon
derlijke foto aanpassingen willen 
maken en orde willen scheppen in 
hun grote verzameling aan foto’s.

Voor het goed kunnen volgen van 
deze cursus is geen specifieke 
voorkennis, hard of software no
dig. Wel word je geacht alge mene 
com puter  vaardig heden te bezit ten.

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

In de cursus Lightroom Classic CC Basis leer je jouw foto 
archief te orga niseren en de technieken om jou beste beelden 
te vinden. Door het toevoegen van tref woorden, meta en GPS 
gegevens, zal je leren precies dat beeld te vinden dat  je van 
plan was te gaan bewerken. Het bewerken zelf  begint met 
het tech nisch optimaliseren van Raw bestanden. Na deze 
technieken ga je aan de slag om jouw beelden mooier te 
maken door kleuraanpassingen in de module ‘ontwik ke len’. 
In deze module leer je omgaan met witbalans,  schaduwen en 
hoog lichten, helderheid en verzadiging, kleurtint en de vele 
andere instellingen. Natuurlijk ga je ook aan de slag met lokale 
kleur aanpas singen om de details in jou beel den beter tot zijn 
recht te laten komen. Met het retouche gereedschap binnen 
Lightroom leer je om sensorstof te verwijderen op meerdere 
foto’s tegelijk. Als laatste leer je jouw beelden te optimaliseren 
voor drukwerk, print en voor het web en social media.

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

€ 575,–ex btw

BASIS

Rijnstraat 170
1079 HS  Amsterdam

+31622117709

info@grafischecursussen.nl
grafischecursussen.nl
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