Adobe Lightroom CLASSIC
CURSUS LIGHTROOM (CLASSIC versie!)
In 4 weken met lessen van 2 uur komen alle basisbeginselen aanbod. Na
deze lessen bent u in staat tot het archiveren en catalogiseren, en het
bewerken/corrigeren van uw digitale foto‟s. De oefeningen worden
klassikaal met voorbeeld foto’s verricht, zodat we allemaal dezelfde
resultaten krijgen. Voor deze cursus dient u in het bezit te zijn van een
laptop met een geïnstalleerd Adobe Lightroom Classic programma en
een computer muis.
LET OP:
de mobile/cloud versie van Lightroom, (Lightroom CC) kan niet in
deze cursus gebruikt worden, het programma met icoon LrC is juist
De lessen zullen middels een Apple computer en beamer gepresenteerd
worden. Vanaf versie “Lightroom 5 (en later)” is deze cursus te volgen.
INBEGREPEN IN CURSUS:
PDF van de lessen (downloads).
Voorbeeld foto’s om te bewerken. (downloads)
Begeleiding professioneel fotograaf/docent Fotovakschool
NIET INBEGREPEN IN CURSUS:
Softwareprogramma: Adobe Lightroom Classic, Computer/Laptop
Meer info over de eventuele aanschaf van het programma Adobe Lightroom
Classic kunt u hier vinden
De cursus wordt gegeven in,
Wijkcentrum
: “ de Kreek”.
Adres
: Kreek 123,
Postcode
: 3206 HK Spijkenisse
Cursusdag
: woensdagavond
Start datum
: 5/10, 19/10, 2/11, 16/11 (onder voorbehoud!)
Tijd
: 19:00~ 21:00 uur
Kosten
: € 95,= (incl pauze drankje)

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een mail met de betalingsgegevens.
Bij onvoldoende inschrijvingen zal de cursus worden geannuleerd.

Adobe Lightroom CLASSIC
INSCHRIJFFORMULIER ADOBE LIGHTROOM CLASSIC
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Plaats

:

Telefoon nr

:

Email adres

:

Checklist voor de zelf te verzorgen items/apparatuur.
Computer/Laptop
Windows systeem
Apple/Mac systeem
Adobe Lightroom CLASSIC (let op geen mobile versie Lightroom CC)
Computer muis of teken tablet.
Handtekening

Inschrijfformulier sturen naar :
via post.NL:
Haskon Photography .. Dilledonk-zuid 32 .. 3206 PC .. SPIJKENISSE
Via e-mail:
Scannen en mailen naar cursus@haskon.nl

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een mail met de betalingsgegevens.
Bij onvoldoende inschrijvingen zal de cursus worden geannuleerd.

