Premiere PRO Fortsättningskurs 8.995:lär dig mer om att klippa och redigera video ilm!
Lär dig arbeta med redigering av multi-kameratagning,
masker, justera färg, förbättra ljud med mera. Allt i ett
skarvfritt integrerat arbetsflöde i Adobe Premiere.
Premiere PRO Fortsättningskurs, 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: 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/premiere-fortsattningskurs/
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Telefon 08 406 00 30 - E-post info@mediakurser.se - Webbsida mediakurser.se
1

Kursinformation Premiere Fortsätting
För vem

Kursen vänder sig till alla som ska arbeta med videoredigering.

Kursens mål

Att du lärt dig så mycket av programmet att du utan
problem själv kan fortsätta utforska alla möjligheter
som Premiere Pro kan ge dig med dina filmer.

Premiere och programvara

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

Workshopdator

Du lånar en Mac eller Windowsdator på våra kurser.

Antal deltagare

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

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

Max antal deltagare endast 10 personer.

Kursinformation

Fika för och eftermiddag ingår i priset.
Lunch, 12.30-13.30, kan du köpa till för 80 kr/dag.

Kursinnehåll
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Repetition av grunder
Saknade filer
Ingest Settings
Spara effekter som
förinställningar
Nästlade sekvenser
Multikameratagning
Green Screen
Klippa i dialog
Overlay och Insert edits

•
•
•
•
•
•
•

Ripple and Rolling edit tool
Flytta och byta ut klipp i
tidslinjen
Fixa kameraskakningar
Ersätta kameraljudet mot
externt inspelat ljud
Essential Graphics – använda
och skapa
Time Remapping
Dynamic Link

•
•
•
•
•

Tracking
Masker
Secondary color corrections
Färgjustering och Lumetri
Scopes
Exportera den färdiga filmen
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