Photoshop Videoredigering 5.995:film för sociala medier!
Vår erfarna redigerare, utbildare och frilansare lär dig klippa
och redigera video i Photoshop. Allt från projektstart till
slutleverans och publicering i sociala medier.
Photoshop Video för sociala medier, 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/photoshop-video-for-sociala-medier/
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Kursinformation Photoshop Video
För vem

Antal deltagare

Kursen lämpar sig för dig som vill lära dig ett snabbt och
enkelt sätt att klippa och redigera dina videofilmer för
sociala medier. Kursen Photoshop Video riktar sig till
dig som har grundläggande kunskaper i Photoshop.

Kursens mål
Målet med kursen i Photoshop Video är att du ska
få kontroll över du du kan arbeta med
videoredigering i programmet och veta hur du ska
spara dina filmer för sociala medier.

Photoshop Video och programvara

På kursen använder vi alltid den senaste versionen
av programmet Adobe Photoshop CC men du kan
även tillgodogöra dig kursen om du använder
Photoshop CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 och CC.

Workshopdator

Du lånar en Windowsdator på våra kurser.

Max antal deltagare endast 10 personer.

Kursinformation

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

Kursinnehåll
•
•
•
•
•
•

Tidslinjen och nyckelbildrutor
Interpolering och övergångar
Lagerhantering
Importera filer
Olika filformat
Bildstorlek och upplösning

•
•
•
•
•
•

Filter och effekter
Retuschering och färgkorrigering
Friläggning
Texthantering
Spara för sociala medier
Youtube, Facebook, Instagram, Twitter mm

Sagt om Photoshopkursen
”Supernöjd med läraren. Det var verkligen pedagogiskt och grundläggande. Fanns tid för frågor och man
kände sig aldrig dum. Hela kursen var toppen, blir bara sugen på att gå fortsättningskursen. Kursledaren var
fantastiskt bra. Mycket kunnig och hjälpsam. Bästa ledaren på länge.”
Angelica Nordlander,Veidekke Bostad AB
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