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LIDT OM MIG SELV
Jeg er oprindelig uddannet som grafiker, og
har en almen voksenpædagogisk grunduddannelse. Min interesse for fotografering startede
i en alder af 9 år og er ikke mindsket med
årene.
Fotografering er ikke min levevej, men jeg løser
løbende kommercielle opgaver for virksomheder.
Lightroom blev 1. gang installeret på min pc i
2007, og er en uundværlig del af mine arbejdsrutiner når jeg redigerer billeder.
Mogens Kallesø
LightCatcher

Jeg tilbyder dig det kursus, jeg selv ønskede
var tilgængeligt, da jeg som nybegynder tog
hul på Lightroom, så du ikke behøver at lære
det på den hårde måde, som jeg selv gjorde.
På kurset kombineres den nødvendige teori
med masser af realistiske øvelsesopgaver, som
giver dig rutinen i at bruge Lightroom.
Du lærer at tilpasse programmet til dine
arbejdsgange, så du opnår et løft i kvalitet og
produktivitet, og jeg vil vise dig alle de tips,
tricks, teknikker og genveje, som jeg selv har
lært ved at bruge Lightroom til at redigere alle
mine egne billeder.
Ved kursets afslutning er du i stand til at vælge
og bruge funktionerne i Lightroom, så dine
billeder får det kvalitetsløft de fortjener.
HVAD DU IKKE LÆRER PÅ KURSET
Lightroom indeholder rigtig mange muligheder,
og det er ganske enkelt ikke realistisk at lære
dem alle på ét weekendkursus. Du vil få en
kort introduktion til følgende moduler, men du
vil ikke blive undervist i brugen af dem:
•
•
•
•
•

Map (kort) modulet
Book (bog) modulet
Slideshow (billedshow) modulet
Web modulet
Tethered Capture (skyde billeder direkte i
Lightroom via et USB kabel)

Afhængig af efterspørgslen så vil der senere
blive oprettet kurser i brugen af ovenstående
moduler.

KURSUSINDHOLD
RAW filformat

For at opnå den maksimale billedkvalitet når du fotograferer, så bør
du anvende filformatet RAW. På kurset lærer du om alle fordelene ved
RAW, sammenlignet med andre filformater.

Navngivning af billedfiler

Dit kameras fortløbende navngivning af billedfiler er ikke særlig
brugervenlig. På kurset lærer du at omdøbe dine billedfiler, og bruge
de indlejrede data i hvert enkelt billede som en del af filnavnet.

Overblikket

En introduktion til alle moduler i Lightroom så du har overblikket før
starten på de mange øvelsesopgaver.

Import af billeder

For at kunne arbejde med dine billeder i Lightroom, så skal de
importeres. Du lærer at importere billeder fra dit kamera, et hukommelseskort eller fra en harddisk.

Mærkning af billeder

Jo flere billeder du over tid får samlet, desto større er udfordringen,
når du skal finde et specifikt billede, men ikke i Lightroom. Du lærer
at mærke dine billeder og lave “smarte billedsamlinger”, så du lynhurtigt kan finde de billeder, du søger.

Library modulet

Library modulet i Lightroom er dit billedbibliotek, hvor alle dine
billeder er gemt. Du lærer at indrette dit billedbibliotek, så det er let
at finde rundt i.

Develop modulet

Develop modulet i Lightroom bruges til at fremkalde dine billedfiler.
Det indeholder et væld af muligheder og kan ved første øjekast virke
kompliceret og uoverskueligt. Hovedvægten i undervisningen er lagt
på Develop modulet, og du kommer til at arbejde med masser af
øvelsesopgaver, så du opnår rutinen i at bruge Lightroom.

Eksport af billeder

Du lærer at eksportere billeder optimeret til både print og til webbrug.

Automatisering

En af de helt store gevinster ved at anvende Lightroom er muligheden
for at redigere mange billeder samtidigt. Du vil lære, hvorledes du
automatiserer dine arbejdsgange i Lightroom, og dermed sparer tid.

Print modulet

Print modulet er en af Lightrooms mange styrker. Du lærer blandt
andet at lave dine egne skabeloner, så du i én arbejdsgang kan printe
forskellige billedstørrelser ud på ét ark fotopapir.

DET PRAKTISKE
Du skal selv medbringe en Windows-baseret pc med Adobe Lightroom 5 installeret. Du kan hente
en fuld funktionel 30-dages prøveversion af Adobe Lightroom 5 her:
http://www.adobe.com/products/photoshoplightroom/
Hver deltager får ved starten af kurset udleveret et USB-stik med øvefiler, således at alle anvender
det samme undervisningsmateriale. Den mundtlige undervisning bliver suppleret med skriftligt
undervisningsmateriale, som deltagerne kan beholde efter endt kursus.
Kursustidspunkt:

Se www.lightcatcher.dk under menupunktet “Kurser”

Kursuspris:

1.195,- kr. inkl. smør-selv frokost og drikkevarer 1. og 2. kursusdag

Antal deltagere:

Maks. 8 deltagere

Målgruppe:

Kurset henvender sig til dig, som gerne vil i gang med at bruge Lightroom,
eller som allerede har programmet, men kæmper med at bruge det

Forudsætninger:

Du har grundlæggende kendskab til en Windows-baseret pc, kan søge på
Internettet og anvender ubesværet mus og tastatur, samt kan hente og
lagre data fra/til den lokale harddisk og et USB-stik

Kursussted:

Se www.lightcatcher.dk under menupunktet “Kurser”

Underviser:

Mogens Kallesø

Spørgsmål:

Har du spørgsmål til kurset, så er du velkommen til at kontakte Mogens
Kallesø på telefon 60 75 85 75

Tilmelding til:

mk@lightcatcher.dk

