Alkalmazott digitális képfeldolgozó képzés
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Szeretné megismerni a haladóbb képretusálási trükköket?
Internetes, nyomdai felhasználásra készítene fotókat?
Tökéletes fényképeket szeretne készíteni kiállításhoz, vagy az otthonába?
Érdekli a képszerkesztés?
Szeretne profi módon érteni a szoftveres képfeldolgozáshoz?

Az Alkalmazott digitális képfeldolgozó képzés az Amatőr digitális képfeldolgozó
képzésre alapulva megismerteti a résztvevőket a profi szoftveres képfeldolgozás
fogásaival, titkaival. Igényes amatőrök, leendő profi fotósok számára ma már
elengedhetetlen tudnivalókat ad át, segítségével a legmagasabb elvárásoknak
megfelelő képek készíthetők.
Az oktatást komoly, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, képzett
mestergrafikus vezeti.
A képzést úgy állítottuk össze, hogy Ön a legkönnyebben megtanulhassa
a szükséges ismereteket:
• kiscsoportos képzés (3-6 fő),
• elmélet és gyakorlat,
• 5 alkalom,
• alkalmanként 3 tanóra (3x60 perc, igény szerint szünettel),
• ingyenes, korlátlan konzultációs lehetőség a tanfolyam ideje alatt és után.
Tananyag:
• a filmes fotózás fogásainak alkalmazása a digitális képrögzítésnél,
• a kijelölés művészete, fogásai, trükkjei, lehetőségei,
• színkezelés a felvételezés után,
• effektek használata a felvételezés után,
• a kép valóságtartalmát nem érintő változtatások, javítások (csúcsfények, árnyékok,
gradáció stb.),
• technikailag helytelenül rögzített fotó javítása,
• a képi veszteségek csökkentése,
• tartalmilag nem tökéletes kép javítása,
• bőr, haj retusálása,
• retus és montázs,
• művészi retus,
• fotónyomtatás kiváló minőségben (felbontás, színhűség, színprofil stb.)
• a fénykép mint egyedi műtárgy (tökéletes kópia, hitelesség stb.)
• a kép további élete (otthoni, céges felhasználás, web, nyomtatványok, műtárgy stb.)
• tartalomba illesztés, illusztrálás (képszerkesztési alapelvek, nyomtatott és
elektronikus újságírás).
Minden foglalkozáson gyakorlati példákon keresztül szemléltetjük a tananyagot
és házi feladatot is adunk. A hallgatók megtanulják használni a képfeldolgozó
szoftvereket és kihasználni azok tudását, képességeit, funkcióit.
A fenti tananyagot több évtized munkatapasztalatai alapján állítottuk
össze. Minden témakör fontos a kezdő fotós számára, még ha ez
a kezdetekkor nem is tűnik annak.
A képzési tananyagunk egy egyedülálló, komplex rendszer, amelynek minden része,
témája egyformán fontos és szükséges a képfeldolgozás megfelelő szintű
megértéséhez, elsajátításához.
A speciális tananyagunk révén lehetővé válik a céloknak, elképzeléseknek
megfelelő, legjobb, legszebb fényképek elkészítése, a legjobb eredmény elérése.
A képzés konkrét tematikai felépítését, a foglalkozások témáit az adott csoport igényei
is befolyásolhatják.

A kurzusok Budapesten, pesti és budai, belvárosi helyszíneken, a csoport
tagjaival egyeztetettidőpontokban (hétköznap és hétvégén, 8 órától 21
óráig) és rendszerességgel, prof körülmények között, kényelmes és modern
tanteremben, képzett oktatóval folynak.
A képzés elvégzéséhez saját számítógép (laptop, esetleg táblagép) használata
ajánlott, de igény esetén az iskola is tud biztosítani a foglalkozásokon.
A tananyag PC (Windows) rendszerű
és Macintosh számítógépekkel egyaránt elsajátítható.
Szakoktató: Karvázy György mestergrafikus (részletek a Rólunk menüpont alatt)
A képzés díja: mindössze 39 900 Ft, azaz 1 óra csak 2660 Ft!
Kezdési időpontok: a képzéseink folyamatosan indulnak, amint összegyűlt egy-egy
csoportnyi hallgató (3-6 fő), akik azonos időben érnek rá a foglalkozásokra.
Az aktuális kezdési időpontokról érdeklődjön az elérhetőségeinken!
Jelentkezzen még ma!
Jelentkezés: info@fotoskepzo.hu vagy 06-20-28-26-196
Honlap: www.fotoskepzo.hu

