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VIDEO COLOR GRADER

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 477,95 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Kleurbewerking in video gaat niet over de looks van uw beelden, maar over matching beelden. Belangrijk binnen kleurcorrectie is dat beelden naadloos in elkaar over
gaan.
Tijdens deze training krijgt u een blik op de belangrijkste functies in kleurcorrectie functionaliteiten in Adobe Premiere Pro. Wat is kleur nabewerking en wat zijn de
gereedschappen van een colorist?
Waarom en hoe analyseert u kleur, contrast en belichting? U gaat aan de slag met het echt color grading-werk. Het onderscheiden van primaire en secundaire
kleurcorrecties dient als basis. Hiermee realiseert u kleurcorrecties op slechts een deel van het beeld.
Maak tijdens deze training kennis met de vaktermen die gebruikt worden en color grading. Tot slot leert u grades te kopiëren, op te slaan en ontdekt u de krachtige
motion tracker. Die laatste, krachtige tool zorgt voor een enorme tijdswinst.
Na deze opleiding bent u in staat professioneel en eﬀiciënt aan de slag te gaan met uw beeldmateriaal. U zal uw montages naar een hoger niveau tillen na het
toepassen van de juiste kleurcorrecties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Professionals die films maken met Premiere Pro en beelden willen kunnen corrigeren en styleren (regisseurs, editors, cameraprofessionals en coloristen).

Voorkennis
Geen specifieke voorkennis nodig maar ervaring in de televisie- en/of filmindustrie is sterk aanbevolen.

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 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 vanuitjo uw 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 uw keuze. Ook na je opleiding of begeleiding word je 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.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding kan u werken met alle scopes, kan u de witbalans van een beeld manueel corrigeren en leert u een juiste werkwijze om een beeld te beoordelen. U
leert kleurcorrecties, shot to shot matching, secundaire correcties en een aantal gestyleerde looks te maken.

PROGRAMMA
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Tools
Terminologie
Waarom werken in Premiere
8 bit vs 10 bit
YUV
Chroma compressie via subsampling
LUTS
Scopes
Ansa Adams Zone systeem
Werkwijze primaire kleurcorrectie
Shot to shot matching
Secundaire kleurcorrectie
Problemen oplossen
Looks
Look matching

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

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

info@syntrawest.be

donderdag 21/11/2019

09:00

12:00

donderdag 21/11/2019

13:00

17:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

PARTNERS
In samenwerking met Catena Company.
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