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#MULTIMEDIA

ADOBE PREMIERE PRO

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 629,20 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Bewegend beeld wordt steeds vaker toegepast in websites en andere multimediatoepassingen: vaak met indrukwekkende geluidseﬀecten en fraaie titelteksten.
Adobe Premiere Pro is een krachtig programma voor digitale videobewerking. Premiere stelt u in staat video's te maken voor video-tape, cd-rom of het internet.
Premiere werkt op iedere krachtige Windows- of Mac-computer, maar gebruikt dezelfde technieken die worden gebruikt bij broadcast montage-apparatuur. Het is al
jaren een veel gebruikt en veelzijdig programma om op de computer videobeelden in te lezen, te monteren en te bewerken (editen). Het gebruik van Premiere kan
variëren van het assembleren van videofilmpjes voor toepassingen in multimedia- of internetproducties tot en met het maken van leaders en commercials van
'broadcast'-kwaliteit en het produceren van dvd . Laat uw verhaal inslaan als een bom met Adobe Premiere Pro so ware en leer professioneel werken met de
complete oplossing voor videoproductie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Medewerkers van mediabedrijven of -afdelingen
Videorealisators of editors die werken of willen werken met Adobe Premiere

Voorkennis
Vlot kunnen werken op een computer is 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, 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 de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur mee. 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 40% korting via de KMO-portefeuille.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
U kent vrijwel alle functies van het programma.
U creëert een juiste werkwijze en workflow om het programma op professionele manier in de praktijk te gebruiken. Alle begrippen en instellingen voor input en
output komen uitgebreid aan bod.
U maakt en bewerkt zelfstandig video- en audiomontages, op zo'n manier dat het resultaat kan worden gebruikt in een website of op een ander
multimediaplatform.
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PROGRAMMA
Inleiding
Kennismaking met het werkgebied
Monteren van een videoclip met behulp van harde overgangen
Toevoegen van wipes en transparanties
Werken met diverse vensters binnen Premiere

Montage
Synchronisatie
Behandelen van vaktermen zoals PAL, NTSC
Superimpose en transparantie
Beeldgrootte, resolutie en beeldcompressie
Verschillende mogelijkheden van beeldovergangen
Gebruik van tekst, kleurschakeringen en speciale effecten

Audio
Geavanceerde montagetechnieken
Gebruik van speciale gereedschappen
Driepuntsbewerking
Vierpuntsbewerking
Split-edit
Ripple Delete
Video-export
Plaatsen van audioclips
In- en outfaden van audio
Audioclips synchroniseren met het beeld
Het frame-nauwkeurig ' verwijderen van beelden
Aanpassen van montagepunten

Tekst
Importeren en invoegen van tekst en afbeeldingen in de video
Tekst verticaal en horizontaal laten bewegen over het beeld
Superimposing
Split-screen
Toepassen en veranderen van transparancy keys

Animatie en effecten
Roteren van stilstaande beelden en clips
Vervormen van stilstaande beelden en clips
De verschillende soorten animatie-mogelijkheden en hun bijbehorende instellingen

Filters
Wijzigen van de kleurbalans
Verwijderen van hinderlijke achtergrondgeluiden of toevoegen van bv. een echo
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PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

8500 Kortrijk

info@syntrawest.be

donderdag 10/10/2019

18:30

21:30

donderdag 17/10/2019

18:30

21:30

donderdag 24/10/2019

18:30

21:30

donderdag 07/11/2019

18:30

21:30

donderdag 14/11/2019

18:30

21:30

donderdag 21/11/2019

18:30

21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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