Thuiscursussen Photoshop Basis en Gevorderd
€ 30,00 per stuk/€ 50,00 samen

Door de komst van Corona heb ik veel van mijn workshopmateriaal uitgewerkt
in twee thuiscursussen. Zo kun je lekker thuis coronaproof en in je eigen tempo
& tijd toch aan de slag!
Beide cursussen bevatten duidelijke stap-voor-stap informatie incl.
afbeeldingen met uitleg, opdrachten om te oefenen, een eindopdracht én
oefenfoto’s waar je mee aan de slag kunt.
Alles handig in een PDF waarin je altijd weer iets kunt opzoeken. Scheelt je heel
veel uren die je anders moet besteden aan het bekijken van tutorials, waarna je
moet proberen te onthouden wat ze je hebben laten zien.
Je kunt je daarna tevens aanmelden voor de besloten
facebookgroep Photoshop met Sanki Fotografie voor support op het gebied
van het cursusmateriaal.

www.sankifotografie.nl

De cursussen zijn geschreven voor het gebruik Photoshop onder Windows. Je
dient zelf te zorgen voor een Photoshop-abonnement.
Inhoud cursus Basis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

algemene informatie over tools en begrippen
rechttrekken van de horizon
werken in lagen
verwijderen van een bewerking
verwijderen van een laag
een uitsnede maken
wegpoetsen van onwenselijke elementen
vergroten of verkleinen van penseel
gebruik harde en zachte penselen
verwijderen van rode ogen
lichter of donkerder maken van een foto via niveaus
helderheid en/of contrast toevoegen
aanpassen van de kleurintensiteit
omzetten naar zwart/wit
gebruik van selectieve kleur
tekst toevoegen
diverse manieren van opslaan van bestanden.

Inhoud cursus Gevorderd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het maken van een selectie
knippen en plakken
verscherpen
vervagen
kleuren veranderen
vignettering
lichter of donkerder maken van een foto
werken met overlays
het maken van een collage.
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Aanvragen cursus(sen)
Je kunt de cursus(sen) aanvragen via een mailtje naar
sandra@sankifotografie.nl met de mededeling dat je graag één of beide
cursussen wilt aanschaffen.
Vermeld daarbij je volledige naam-, adres- en woonplaatsgegevens.
Je ontvangt daarna van mij een factuur.
Na betaling van de factuur krijg je de bestelde cursus(sen) in PDF toegestuurd.
Alle bijbehorende oefenfoto’s stuur ik je toe via WeTransfer.
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