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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ADOBE ILLUSTRATOR: BASIS - MAC
LEER ONTWERPEN EN ILLUSTEREN ALS EEN PROFESSIONAL MET ADOBE ILLUSTRATOR!

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van deze opleiding beschik je over voldoende kennis en vaardigheid om uw creatieve grenzen te verleggen en op een professionele manier illustraties
te produceren die geschikt zijn voor verdere verwerking in het grafische productieproces voor print-, web- en communicatietoepassingen. Tijdens deze cursus ga je
aan de slag met wel heel bijzondere tekentechnieken. Zij stellen je in staat om snel repetitief artwork op te zetten. Je leert ook bestanden drukklaar te maken. Door
middel van een checklist controleer je je bestanden op mogelijke knelpunten zodat je weet wat u dient te vermijden. Daarnaast ga je werken met Pantone, leer je van
alles over kleurbeheer. Je leert ook allerlei verborgen 'tips & tricks' die in Illustrator kunnen worden ingezet.

Omschrijving
Adobe Illustrator is het meest gebruikte tekenprogramma onder professionals en onmisbaar als je aan de slag wilt gaan als grafisch vormgever.
Maak straks zelf (bedrijfs-) logo's, illustraties en grafieken met behulp van de vele gereedschappen van dit populaire programma. Realiseer ontwerpen die volledig
beantwoorden aan de eisen van uw klant.
Illustrator biedt een uitgebreide omgeving voor grafische vectorafbeeldingen met nieuwe transparantie in verlopen en meerdere tekengebieden: een uitnodiging om
eﬀiciëntere ontwerpmanieren te ontdekken. Verlies jezelf in creativiteit want deze basisopleiding Adobe Illustrator is een onmisbare troef voor beginnende
ontwerpers die een goede basis willen leggen in digitaal vormgeven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is voor iedereen die met Adobe Illustrator aan de slag wil.

Voorkennis
Je hebt basiskennis van een mac-computer.

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 15 personen. Je kan 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 jouw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kan je op ons vertrouwen. Wat jouw uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime netwerk
van ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie je je doelstellingen kan bereiken. Vertrekkend vanuit jouw behoe en, visie en strategie
ontwikkelen wij een oplossing volledig afgestemd op jouw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat je praktische en bruikbare oplossingen hebt die
onmiddellijk toepasbaar zijn.
Bovendien bepaal je ook mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in jouw
bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar jouw keuze. Ook na je opleiding of begeleiding word je u nog verder ondersteund. Verbeteringen en
veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat je volgens de juiste stappen verderop kan en jouw investering blij renderen.
Bovendien kan je als zelfstandige of onderneming gebruik maken van 40% korting via de KMO-portefeuille.

PROGRAMMA
Kennismaking met de werkomgeving van Adobe Illustrator
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Objecten tekenen en bewerken
Tekst verwerken en bewerken
Filters en effecten toepassen
Illustrator en het web
Non-destructieve vectoriële creaties
Resolutieonafhankelijke effecten
Verbeterde tekenfuncties
Tekenen in perspectief
Prachtige penseelstreken
Het borstelpenseel
Scherpe afbeeldingen voor het web en mobiele apparatuur
Verbeteringen voor gebruik van meerdere tekengebieden
Het gereedschap Vormen maken
Kleurinstellingen en voorkeuren
Geavanceerde technieken via het vormpalet
Symbolen
Live Trace
Kuler
Werken met meerdere tekengebieden
Transparantie in verlopen
Steunkleuren
Schermen delen
Kleurscheidingen
Exportmogelijkheden
Verfijnde grafische stijlen
Interactie met verlopen
Isolatiemodus in knipmaskers
Verschillende paginaformaten binnen één project combineren
Kleurconversies
Werken met variabelen
Illustratorsjablonen opzetten
Verschillende opstartsituaties vastleggen
Automatiseren
Via handelingen herhalende acties automatiseren
Met variabelen een database aanspreken vanuit Illustrator
Symboolpaletten samenstellen
Complexe ontwerpen hergebruiken
Complexe ontwerpen aanpassen
Complexe ontwerpen uitwisselen
Overvloeien en verlopen
Overvloeigereedschap voor speciale effecten
Eigen verloopnet
Verlopen via pixelbeelden
Ingewikkelde afbeeldingsstijlen
Complexe vormgeving vastleggen
Laagtechnieken
Layertargets gebruiken
Sublagen gebruiken
Maskertechnieken
Knipmaskers
Transparantiemaskers
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