WORKSHOP
RAW til Print
Det gode billede og digital fremkaldelse

Workshop i det gode fotografi og digital fremkaldelse.
Kom med på workshop, få repeteret workflowet og arbejde med dine egne billeder. Få hands-on erfaring
med fremkaldes til WEB eller print i Photoshop, og tag dit endelige resultat med hjem.
Kurset byder på masser af både sjovt og socialt samvær, og fælles praktisk arbejde med fotografiet, og
arbejdet med den digitale fremkaldelse i Photoshop.
Kurset giver dig et fysisk resultat du selv har skabt fra grunden.

Du vil få genopfrisket workflowet:
-

Hvordan udvælges billeder.
Hvordan konverteres de i RAW.
Hvordan efterbehandles de i Photoshop.
Hvordan gøres de klar til print.

Du vil arbejde med fotografiet:
- Lære hvad der kan være med til at skabe det gode fotografi.
- Fotografer materiale til en sjov fotoopgave, alene eller i grupper.
- Arbejde med billederne gennem hele workflowet fra RAW til Print.

Du vil fremstille dit eget produkt:
- Digitalt til fremvisning på computer eller sociale medier.
Eller
- Printet på fotoprinter.
Vi vil sammen slutte af med at gennemgå og diskuterer alle billederne. Hvis du har lavet print kan du få det
færdige resultat med hjem.

Kurset er for alle der har et grundlæggende kendskab til RAW fotografering og efterbehandling i Photoshop.
Kursus prisen er 825 kr. Hvis der ønskes fysiske print afregnes disse separat på dagen.

Tilmelding: tilmelding@rawtilprint.dk
Web: www.rawtilprint.dk
Facebook: www.facebook.com/rawtilprint
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Program:
9.30 - 10.00

Ankomst, kaffe og morgenbrød
Opsætning af PC’er

10.00 - 10.30

Velkommen
Introduktion til dagen
Workflow RAW til Print

10.30 - 11.00

Introduktion til opgaven
Hvad er det gode billede?
Hvad kan fotografiet?
Præsentation af opgaven

11.00 - 13.30

Fotografering
På egen hånd eller i grupper
Egen frokost

13.30 - 16.00

Efterbehandling og udgivelse
Udvælgelse af billeder
RAW konvertering
Efterbehandling i Photoshop
Print eller fremstilling af jpg billeder
Kaffe og kage

16.00 - 16.45

Præsentation af færdigt materiale
Fremvisning af print
Præsentation af jpg på projekter

16.45-17.00

Afslutning
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