Illustrator Grundkurs ENDAST 3.995:kom snabbt igång med vektorgrafik!
Lär dig kontrollera banor och vektorer in i minsta detalj. Efter
Illustratorkursen kommer du ha full kontroll på alla avancerade
ritverktyg, menyer och paneler.
Illustrator Grundkurs, 2 dagar kl 09.00 – 16.00

Allmän information
Max 10 deltagare

Kursen startar i Stockholm

Stockholm, Mediakurser/Arenavägen 55, Globen City
Tid: 09.00-16.00
Övrigt: I kursens pris ingår tillgång till distanskurs för repetition i 3 mån, samt för och eftermiddagsfika.
Om man vill kan man beställa till lunch och bok extra vid bokningen.

För att se exakta startdatum för kursen besök vår hemsida:
https://www.mediakurser.se/kurser/illustrator-grundkurs/
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Kursinformation Illustrator Grund
För vem

Antal deltagare

eller kommer att arbeta med vektorgrafik. Det kan

Kursinformation

Kursen i Illustrator vänder sig till dig som arbetar
vara allt från att skapa logotyper, rita enklare illustrationer, skapa mönster till att öppna andras dokument
för att kunna göra ändringar.

Kursens mål

Det kan vara att du behöver lära dig arbeta med illustrationer, logotyper, skyltar eller liknande grafik för
webb och tryck. Du kommer att lära dig programmet från grunden där vi går igenom former, banor,
lager, effekter, färger, toningar med mera.

Illustrator Grund och programvara

På kursen använder vi alltid den senaste versionen av
programmet Adobe Illustrator CC men du kan även
tillgodogöra dig kursen om du använder Illustrator
CS2, CS3, CS4, CS5, Cs6 och CC.

Workshopdator

Du lånar en Windowsdator på våra kurser.

Kursinnehåll
•
•
•
•
•
•

Skillnad mellan vektorgrafik och
pixelgrafik
Filformat från Illustrator till olika
media
CMYK, processfärger, dekorfärger
och PMS
Gränssnittet, paneler och arbetsytan
Spara för tryck, webb och bildskärm
Stödlinjer, rutnät och smarta stödlinjer

•
•
•
•
•
•
•
•

Max antal deltagare endast 10 personer.
Fika för och eftermiddag ingår i priset.
Lunch, 12.30-13.30, kan du köpa till för 70 kr/dag.
Det finns flera rätter att välja mellan, vegetarisk och
glutenfritt. Föredrar du att äta på egen hand finns
det gott om restauranger i Globen City med bra
priser.

Kurslitteratur

Distanskurs i 3 månader för att repetera kursen
efteråt i lugn och ro ingår. Bok kan du välja att köpa
till för 400 kr om du vill. Boken behövs inte för att
genomföra kursen utan den är till för att läsa i efter
kurs.

Kursledaren

Alla våra kursledare arbetar aktivt som frilansare
både med utbildning och reklamproduktion.

Har du frågor?

Om du undrar över någonting är du välkommen att
kontakta oss på
telefon 08 406 00 30 eller info@mediakurser.se

Logotyper och enklare illustrationer
Ritverktygen och olika grundformer
Textverktyget och text på bana
Färger, färgguiden, toningar, mönster
och nätövertoningar
Övergångsverktyget
Banor och sammansatta banor
Banhanteraren, formbyggaren och
logotyper
Stans, masker och beskära teckningar

•
•
•
•
•
•

Kopiera, gruppera och spegelvända
Justera och fördela objekt
Symboler och penslar
Fotografier – montera och kalkera
Saxen, suddgummit och skalpellen
Lagerpaletten

Sagt om Illustratorkursen
”Kursens innehåll var helt relevant. Lärarens kunskaper i programmet och pedagogiken var utmärkt. Trots att
hon var från ”Jöttlabooorj” så var hon bra!
Johan Holm, Stockholm Stad
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