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#MULTIMEDIA

SKETCHUP VOOR GEVORDERDEN: SU-PODIUM

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

PRIJS ONBEKEND

VOEG FOTOREALISME TOE AAN UW SKETCHUP PRO MODEL

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Maak na het volgen van deze opleiding fotorealistische presentaties van je Sketchup modellen.

Introductie
SketchUp is een krachtig en gebruikersvriendelijk tekenpakket waarmee op snelle wijze 3-dimensionaal getekend kan worden. Door de vele beschikbare plug-ins en de
uitgebreide bibliotheken kan in een handomdraai een 3-dimensionale schets worden opgezet. Voeg fotorealisme toe aan jouw SketchUp Pro model!

Omschrijving
Podium is een plug-in voor SketchUp voor het renderen van modellen. Deze so ware laat toe om een model om te zetten in een realistische foto door middel van
texturen, kleuren en schaduw. SU Podium is eenvoudig in gebruik en vereist geen geavanceerde kennis. Door de gemakkelijke interface boek je met deze plug-in in zeer
korte tijd indrukwekkende resultaten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
De grafisch vormgever voor interieur of architectuur.
De ontwerper of tekenaar voor interieur of architectuur.
Of ben je nieuwsgierig om de mogelijkheden van Rendering in Sketchup?
Deze cursus is ook geschikt als opfriscursus, de cursus wordt altijd gegeven op de laatste versie.

Voorkennis
Je hebt succesvol de cursus 'Sketchup voor beginners' met succes afgerond.
Indien je een online-cursus volgt adviseren wij om gebruik te maken van 2 beeldschermen.

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. OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF
BEGELEIDING? Neem contact met ons op!

PROGRAMMA
Structureren van uw model
Animatie
Uw model voorbereiden
Belichting plaatsen
Creëren van 360°'s

PRAKTISCH
Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.
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ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Roeselare vanaf maandag 28/11/2022
Datum

Startuur

Einduur

maandag 28/11/2022

18:30

21:30

maandag 05/12/2022

18:30

21:30

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

8800 Roeselare

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Lesdata voor Gent vanaf donderdag 13/10/2022
Datum

Startuur

Einduur

donderdag 13/10/2022

09:00

12:00

donderdag 13/10/2022

13:00

16:00

Locatie

Contact

Campus Gent NETWORKS TWO

T: 078/353 653

Raymonde de Larochelaan 13

Sofie@syntrawest.be

9051 Gent

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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