#220038

#VLIEGTUIGEN

DRONEPILOOT EXPERT: DRONECINEMATOGRAFIE NIEUW

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 344,85 incl. BTW

DRONE FOTO- EN VIDEOGRAFIE

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding ben je in staat om de juiste materiaalkeuze te maken (lens, filter, ...) en de juiste instellingen te hanteren. Op deze manier zorg je ervoor dat je een
kwalitatief eindresultaat aflevert voor de klant.

Introductie
Drone foto- en videografie is meer dan het schieten van estetische beelden vanuit de lucht. ook voor technische inspecties moet het beeldmateriaal van een
uitstekende kwaliteit zijn. In deze opleiding leer je hoe je als dronepiloot de kwaliteit van je beelden kan optimaliseren.

Omschrijving
Als dronepiloot lever je data en/of beelden af aan de je klant, al dan niet verwerkt in een mooi rapport. Ook voor technische doeleinden, is de kwaliteit van het
afgeleverde beeldmateriaal van cruciaal belang.
In deze opleiding leggen we de focus op de payload en hoe je door slimme keuzes en instellingen, hoogstaand beeldmateriaal aan de klant kan afleveren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Dronepiloten

PROGRAMMA
Het programma is toegespitst op drones en is dus geen algemene fotografie-opleiding. De lenzen, camera's, filters, ... die worden besproken zijn steeds toestellen die
als payload kunnen worden gebruikt (zenmuse x7, X5s, ...) of zijn geïtegreerde camera's (zoals bij de Mavic of Phantom reeks).
Lenzen: de variabelen
Brandpuntsafstand
Scherptediepte
Focus
Filters
Camera
Sensor
Shutterspeed
ISO
Framerate
CODECs
Tools
Monitoring
Histogram
beeldverwerkingssoftware
Vliegen
Instellingen van het toestel (drone)
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Bewegingen
Veiligheid

PRAKTISCH
Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.
2 sessie(s) vanaf woensdag 14/12/2022 - Gent

Lesdata voor Gent vanaf woensdag 14/12/2022
Datum

Startuur

Einduur

woensdag 14/12/2022

09:00

12:30

woensdag 14/12/2022

12:30

17:30

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.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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