Uddannelse Motion Designer

DOKUMENTARFILM INSTRUKTØR
UDDANNELSE

EN VERDEN
I BEVÆGELSE
PROGRAM: EFTERÅR 2020
27. juli – 28. august 2020 eller
5. oktober – 6. november 2020
Uge 1: 27 – 31. juli & 5 – 9. oktober:
Adobe After Effects – Grundlæggende
Vi gennemgår det omfattende program, så du får
forståelse for opbygningen af projekter og får styr
på Adobe After Effects mange værktøjer, basale
elementer og workflow.
v/ Dennis B. Dalmark
Uge 2: 7. august & 12. – 16. oktober:
Adobe After Effects – Videregående
Vi bygger oven på dine grundlæggende færdigheder i Adobe After Effects og arbejder med avanceret funktionalitet og workflow. Med udgangspunkt
i øvelser udforsker du dit kreative spillerum i det
animerede univers.
v/ Jesper Frydenlund

Ret til ændringer af programmet forbeholdes.

Uge 3: 10. – 14. august: & 19. – 23. oktober
Greenscreen & tracking
Du lærer at integrere video og computergrafik via
greenscreen-teknik og tracking, så det ser naturligt
ud. Du får en forståelse for lyssætning og opnår
forudsætningerne for at planlægge og anvende de
to teknikker i dine egne produktioner.
v/ Dennis B. Dalmark
Uge 4: 17. – 21. august & 26. – 30. oktober:
Explainers og SoMe-video
Med Adobe After Effects som redskab kan du lave
skarp og kreativ animation af grafik og tekst. I uge
3 arbejder du med at skabe korte animationer til fx
Facebook og virkningsfulde introer til film og tv.
v/ Jesper Frydenlund
Uge 5: 24. – 28. august & 2. – 6. november:
Afgangsprojekt
Du trækker på al din nye viden og færdigheder når
du skaber din egen animerede produktion.
v/ Jesper Frydenlund

PRAKTISK
Forudsætninger: Du skal have grundlæggende kendskab til at lave grafik i Adobe Photoshop eller Illustrator, så du selv kan kan lave den grafik du skal animere. Det er en fordel hvis du også har kendskab til klippeprogrammer.
Udstyr: Du får stillet en iMac til rådighed på skolen. Du er også velkommen til at klippe på dit eget udstyr,
så du kan arbejde videre hjemme.
Pris: DKK 27.200 ekskl. moms. Private er fritaget for moms. Betaling i rater er muligt. Prisen inkluderer 4
undervisningsmoduler til en værdi over 40.000 kr (når de købes enkeltvis) samt mentor og udstyr i produktionsperioden .
Kontakt: Tlf: 35 34 68 00 & info@filmkurser.dk

