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#GRAFISCH-AUDIOVISUEEL

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

STRIPAUTEUR - ILLUSTRATOR - ZATERDAGOPLEIDING

€ 682,44 incl. BTW

HET VOLLEDIGE PRODUCTIEPROCES VAN EEN STRIPALBUM EN ILLUSTRATOR-OPDRACHT

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Je leert alles over:
de productiepiramide van idee en scenario tot output en publicatie
tekentechnieken van basis tot karakterdesign en decor
alles over de stripgeschiedenis en hoe je een strip moet analyseren
postproductietechnieken
planning en organisatie voor het uitbrengen van een eigen stripalbum

Introductie
De opleiding tot stripauteur / illustrator wordt om de twee jaar georganiseerd. De eerst volgende opstart is voorzien voor 10 september 2022 in het Grafisch
Centrum op de campus te Brugge. Deze sessies worden telkens op zaterdagvoormiddag gepland.

Omschrijving
Tijdens de tweejarige opleiding Stripauteur / Illustrato r gidsen wij creatieve +18-jarigen door het volledige productieproces van een stripalbum en illustratoropdracht. Startende vanaf het scenario en storyboard, over de verschillende tekentechnieken en stripstijlen tot de postproductietechnieken. Ook bekijken we de
stripgeschiedenis en worden bestaande strips geanalyseerd. Tenslotte komen ook de planning, organisatie, budgettering en marketing van een stripalbum aan bod.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
De opleiding Stripauteur / Illustrator is bedoeld voor mensen die beschikken over creatieve, artistieke en technische vaardigheden.
Creativiteit, nauwkeurigheid, organisatievermogen en stressbestendigheid zijn een aantal van jouw kwaliteiten. Minimum ben je 18 jaar.

Voorkennis
Je hebt een basis computerkennis.
Je kan aan de hand van wat voorbeelden of een korte test bewijzen over enig tekentalent te beschikken.
Je beschikt over een elementaire basiskennis van Adobe Photoshop en Illustrator om het tweede jaar te kunnen starten. Tijdens het eerste jaar wordt hiervoor
een zelfstudiepakket aangeboden om zo vertrouwd te geraken met de bassifunctionaliteiten van deze softwarepakketten.

Methodologie
Klassikale sessies op zaterdagvoormiddag, telkens van 9u-12u30. Op één zaterdag zal er naast de voormiddag, ook in de namiddag les worden ingepland.
Beperkte thuisopdrachten om tekentechniek verder te ontwikkelen.

PROGRAMMA
De productiepyramide
idee & scenario
storyboard
lay-out
afwerking & output
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Tekentechnieken
basis tekentechnieken
thumbnailschetsen
perspectieftekenen
camerastandpunten kunnen aangeven
karakterdesign
decor & achtergrond
grafiek en stijloefeningen
Stripgeschiedenis en -analyse
strip versus film
stripgeschiedenis
verschillende stijlen en soorten
analyse
huidige en toekomstige tendensen
informatiekanalen voor de stripauteur
Postproductietechnieken
cleaning + ink
anatomie van een digitaal beeld
inkleuren via beeldverwerkingsprogramma
layering, compositing, FX
DTP
digitale dragers
Planning en organisatie
planning en organisatie
budgettering
marketing
presentatietechnieken
auteursrechten en subsidieregeling
Op het einde van het tweejarig traject dient elke cursist een kortverhaal van min. 5 en max. 10 pagina's creëren waarin de aangeleerde technieken worden toegepast.

PRAKTISCH
2 jaar vanaf zaterdag 10/09/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf zaterdag 10/09/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8200 Brugge
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Na het slagen voor de module-examens én de eindwerkverdediging ontvang je het getuigschri 'Stripauteur'. Indien je ook slaagt voor de examens én eindproef van
het luik 'Succesvol Ondernemen' ontvang je het diploma 'Stripauteur'. Zowel het getuigschrift als het diploma zijn erkend door de Vlaamse Regering.

Cursusmateriaal
Het Grafisch Centrum te Brugge beschikt over eigen Wacom tekentablets om tijdens de lessen te gebruiken.
Het vormt een meerwaarde om in het tweede jaar over een eigen Wacom tekentablet te beschikken om thuiswerk mogelijk te maken. Je krijgt hierover uitleg in de loop
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van het eerste jaar. Minimale indicatieve investeringskost: 300 à 400 euro (basismodel). Tekentablets voor professioneel gebruik 800 euro à 2000 euro (afhankelijk van
het model).
Je zal ook tekenmateriaal moeten aankopen. De docent zal dit verder toelichten aan de start van het cursusjaar. Je rekent hiervoor best een budget van +/- 100 euro.

Prijsinfo
Inbegrepen in de prijs:
Toegang tot online leerplatform boordevol Nederlandstalige video-tutorials. Deze worden aanvullend op de klassikale lessen ingezet.
Jaarlicentie van het softwarepakket 'Adobe Creative Cloud'(t.w.v. € 235,95): de activatie blijft één jaar geldig.
Met één licentie kan deze software op 2 toestellen geïnstalleerd worden (zowel iMac en/of PC) worden geïnstalleerd. Belangrijk: Om de software van Adobe
Creative Cloud in je thuisomgeving te kunnen gebruiken zijn bepaalde systeemvereisten van je computer van toepassing. Deze systeemvereisten kan je nalezen
op de website van Adobe.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
Onze ervaringsdeskundige docenten delen graag hun kennis met jou.
Mario Boon is al 25 jaar striptekenaar en comicbook artist, zijn werken werden in een 10-tal landen gepubliceerd, mede-oprichter van het online stripmagazine
http://www.pulpdeluxe.be/
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