Viborg-Dagene 2017 (DFF)
Kursusintroduktion
I Adobes CC-pakke ligger der adskillige fremragende programmer, så hvorfor ikke bruge dem? De er som
skabt til den professionelle fotograf, så vi vil bruge 3 dage på at introducere til dem og vise, hvordan de kan
spille sammen og hvordan man sikrer sig det ideelle workflow, uanset om det er faste eller levende billeder.

De væsentligste programmer er:
De organiserende programmer Bridge og Lightroom: hvordan udnytter man dem optimalt i en daglig
produktion?
Det billedoptimerende program er naturligvis Photoshop, og det kender I jo nok - men kender I også den
nyeste udgave og den ideelle måde at bruge det på?
Det grafiske program Illustrator: hvordan kan man hurtigt bruge det til en illustration - og hvordan spiller
det sammen med Photoshop??
Videoredigeringsprogrammet er naturligvis Premiere, og det er efterhånden blevet et en solid konkurrent
til de ellers etablerede redigeringsprogrammer. Det kan man således med sindsro benytte sig af, når der skal
sammensættes både store og små videoprogrammer, og her får I instruktion i, hvordan I benytter det på
den enkleste og sikreste måde.
Endelig, hvis der bliver tid til det, kan I lave et hurtigt kig på After Effects, hvor man kan lave animationer
og effekter, der tidligere ville koste himlen ned på jorden, men som her kan laves af alle, der mestrer programmet.

Tilmelding
Tilmeldingsskemaet finder du på næste side. Du kan udskrive det og udfylde det i hånden – eller du kan
udfylde det elektronisk på skærmen. Du kan KUN udfylde skemaet i Adobe Acrobat Reader.
I alle tilfælde skal dokumentet skrives ud og underskrives af dig.
Når du har udfyldt og underskrevet tilmeldingen kan du affotografere eller skanne det underskrevne
dokument og maile det til: rhs@medieskolerne.dk
– Du kan også sende det til os med posten, men det kan være lidt langsommeligt og det er vigtigt for os, at
tidsfristen for tilmelding 10. marts overholdes!
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Forhåndstilmelding til Viborg-dagene
Bedes udfyldt og sendt til Medieskolerne senest d. 10. marts 2017

rhs@medieskolerne.dk

Jeg ønsker at deltage i:		

Viborg-Dagene 2017 (28/3 -30/3 2017)

Fulde navn:

Cpr.nr.:

Privatadresse:
Postnummer:
Medlem af A-kasse?

Ja

By:

Tlf.nr.:

Hvilken?

Nej

Hvis du er medlem af en A-kasse, har du så i løbet af din dagpengeperiode modtaget kursusgodtgørelse / orlovsydelse i mere end 6 uger?
Uddannelse: Ingen		

Ja		

Nej

Faglig uddannelse:

Ja, hvilken?

Har du en uddannelse på højere niveau end faglig uddannelse (f.eks. ingeniør, akademiker eller
lignende?

Nej

Ja, hvilken?

Hvis JA – har du været beskæftiget inden for dette uddannelsesområde i de sidste 5 år? Ja
Er du i beskæftigelse: Ja

Nej

Ledig: over 3 måneder?

Hvis du er ledig, er du så tilmeldt Arbejdsformidlingen? Ja
Hvis du er i besæftigelse, er det som: Freelance?

Nej

Fastansat?

Nej

Over 1 år?
Er du på kontanthjælp?
Selvstændig?

Arbejdsgiver:
Adresse:
Postnummer:

By:

Tlf.nr.:

Hvad er din/e hovedjobfunktioner?

Jeg bekræfter på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte:
Dato:

/

Underskrift
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