קורס לייטרום מהכורסא -מאי 2020

קורס לייטרום לצלמים:
תוכנת הלייטרום היא כיום כלי הכרחי
לצלם הרוצה לשפר את יכולותיו .
לייטרום מהווה חלק אינטגרלי באופן
העבודה של צלמים מקצועיים .
התוכנה מספקת פתרונות כמעט לכל
צרכיו של הצלם  -ואין צורך לעבוד עם
מספר תוכנות שונות.
קורס זה יתמקד ברכישת ידע וכלים
לשימוש בתוכנת לייטרום ,תוך מתן
דגש על תהליכי עיבוד תמונה ועריכה
דיגיטלית.
בהנחיית  :טל ניניו
עלות 1188 :ש"ח

מטרת הקורס:
רכישת ידע וכלים לשליטה בתהליכים
שלאחר הצילום.
הקניית מיומנות בטכניקות לעריכה
דיגיטלית.
פיתוח דרכי חשיבה חדשות כיוצרים.
משך הקורס:
 6מפגשים שבועיים ,כל מפגש שלוש
שעות
דרישות קדם:
הקורס מיועד לצלמים -נדרש ידע
בעקרונות הצילום.
הכרה בסיסית של סביבת המחשב.
תוכנת לייטרום לתרגול בבית.
התרגול הינו חלק מהקורס.
במפגש הראשון יוסברו אפשרויות
הרכישה.

למה כדאי ללמוד בסטודיו הראל:
יחס אישי  lצוות הדרכה מקצועי  lקבוצות קטנות  lאפשרות להשלמת שיעורים l
אחריות  lמיקום  lותק של למעלה מ 20 -שנים  lחוויות צילומיות מיוחדות ...

קורס לייטרום מהכורסא -מאי 2020
שיעור מס'  31.05.20 :1יום א' 18:00

שיעור מס'  ,07.06.20 :2יום א' 18:00

הכרת התוכנה  Lightroom Classic,בניית
ארכיון ,ארגונו וניהולו
סביבת העבודה והתמצאות כללית
ייבוא תמונות
ארגון וניהול התמונות

עיבוד תמונה “בחדר אור” – חלק ראשון –
אבחון ויסודות העריכה
פיתוח ועיבוד תמונה
עיבוד תמונה – כללי

שיעור מס'  ,14.06.20 :3יום א' 18:00

שיעור מס'  ,21.06.20 :4יום א' 18:00

עיבוד תמונה – חלק שני –עריכת צבע
 תיקון עיוותי עדשה ועיוותים גיאומטריים עבודה עם פרופילי פיתוח ו אפקטים  HSLעריכת צבע המרה מקצועית לשחור לבן פיצול גוונים– Split Toning בהירות ,ניגודיות וצבעוניות באמצעות ToneCurve

עיבוד תמונה – חלק שלישי – כלים מקומיים
ועוד
הסרת נקודות וכתמים
שימוש בפילטר המדורג והעגול
שימוש במברשת העריכה
יצירת עותקים וירטואליים
ניקוי רעשים
חידוד
הוספת אפקטים מיוחדים

שיעור מס'  ,28.06.20 :5יום א' 18:00

שיעור מס'  ,05.07.20 :6יום א' 18:00

אונליין ומובייל
עבודה עם  Lightroom CCוההבדלים בינה
לבין גרסת Classic
סנכרון תמונות לענן
יצירת אלבומים
בניית פורטפוליו אישי אונליין

סוף מעשה במחשבה תחילה…
אוטומציה
החלת הגדרות על קבוצות של תמונות
שימוש ב – -Presetsיצירה ,ייבוא וייצוא
ייצוא קבצים – חלון הייצוא – סקירת ההגדרות
השונות בחלון  +דגשים
שליחת תמונות לפוטושופ –קביעת ההגדרות
הנכונות

*** התוכן יכול להשתנות בהתאם לדינמיקה ולהתקדמות הקבוצה
נהלי ביטול
* ביטול/דחייה של הנרשם עד  14-ימי עסקים לפני מועד קיום הקורס החזר מלא למעט דמי
הרשמה.
*ביטול/דחייה של הנרשם עד  8 -ימי עסקים לפני מועד קיום הקורס יחייב את כרטיס האשראי
ב 50%-מעלות הקורס.
*ביטול/דחייה של הנרשם מ  7 -ימי עסקים לפני מועד קיום הקורס יחייב את כרטיס האשראי
בעלות מלאה של הקורס.
לא יוחזר תשלום לאחר פתיחת קורס/סדנה.
למי שלא נכח בחלק מהמפגשים ,לא יוחזרו התשלומים.

לפרטים נוספים והרשמה ,התקשרו עכשיו ל1800-241-241 -

