#070032

#MULTIMEDIA

VIDEOCAMERA- EN FILMTECHNIEKEN - BASIS NIEUW

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 477,95 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Voor professionals die als cameraman of -vrouw (willen) werken of vakmensen die in de mediawereld online videoproducties maken, is ervaring met camerabediening
een noodzaak. Tijdens deze praktijkgerichte cursus kan men daarom alle aspecten van camerabediening en het filmen in reportage- en studioverband onder de knie
krijgen. Cursisten werken met professionele camera's en armaturen en leren alle elementaire technieken bij het filmen met digitale videocamera's. Ook is er aandacht
voor correcte toepassing van camerabewegingen, basisbelichting en geluid bij video.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor videoproducers die alle technische cameratechnieken onder de knie willen krijgen en aan de hand van een hands-on cursus belangrijke
tips en tricks willen leren.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
Mediarte biedt alle werknemers in de audiovisuele sector PC227 opleidingspremies aan voor vormingen gevolgd tijdens of buiten de werkuren of in een periode van
werkloosheid. Van een medewerker voor radio of televisie tot een zelfstandig ontwikkelaar van webapplicaties of games. De subsidie bedraagt maximum 40% van de
opleidingskost. Meer info vindt u via www.mediarte.be.

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 personen. Je kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werk je
aan praktijkoefeningen. Je ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het open cursusaanbod.
OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?
Om uw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kan u op ons vertrouwen. Wat uw uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime netwerk van
ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kan bereiken. Vertrekkend vanuit uw behoe en, visie en strategie ontwikkelen wij
een oplossing volledig afgestemd op uw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat u praktische en bruikbare oplossingen hebt die onmiddellijk
toepasbaar zijn.
Bovendien bepaalt u ook mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in uw
bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar uw keuze. Ook na uw opleiding of begeleiding wordt u nog verder ondersteund. Verbeteringen en
veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat u volgens de juiste stappen verderop kan en uw investering blij renderen. Bovendien
kan u als zelfstandige of onderneming gebruik maken van 50% korting via de KMO-portefeuille.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding heb je de basishandelingen van cameratechnieken onder de knie en kan je op professionele wijze studio- en reportageopdrachten filmen.

PROGRAMMA
Inleiding
Cameratypes
Kadrage
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Bediening camera
Camerastijlen
Camerabewegingen
Reportage camerawerk
Montagegericht draaien (découpage)
Licht en interviewset
Geluid
Praktijkoefeningen

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Locatie

Contact

Datum

Startuur

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

donderdag 07/11/2019

19:00

22:00

8200 Brugge

info@syntrawest.be

donderdag 14/11/2019

19:00

22:00

donderdag 21/11/2019

19:00

22:00

donderdag 28/11/2019

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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