Hønefoss Kamera Klubb inviterer til Lightroom kurs.
Kameraklubben arrangerer kurs i Ligthroom med Espen Faugstad fra Utdannet.no.
(https://www.facebook.com/groups/214510512091898/). Kurset er for nybegynnere,
men vil også ta for seg videregående stoff.
Ligtroom er et verktøy for organisering, lagring og prosessering av bildefiler. Det er
spesiallaget for fotografenes arbeidsprosesser, og er derfor meget vel egnet som
basisprogram for fotografen. Lightroom er ikke likt Photoshop eller Photoshop
Elements. Det kan sømløst integreres med andre programmer som Photoshop,
Photoshop Elements, Silver Efex pro, Color efex pro etc. Tanken er at Lightroom er
arkivet der du lagrer, organiserer, prosesserer og publiserer bildene dine, mens man
kan bruke andre programmer til det som de er bedre egnet til, som manipulering i
Photoshop eller sorthvitt i Silver Efex Pro.
Kurset vil gå over to sesjoner a 4-5 timer lørdag 20. og søndag 21. september i
klubbens lokaler og har følgende innhold:
Nybegynnerdelen:
1. Bli kjent med: Library, Develop, Map, Book, Slideshow, Print, Web.
2. Library-modulen







Bli kjent med brukergrensesnittet
Importere (importere fra datamaskin/minnebrikke)
Organisere (lage mapper, flytte bilder)
Rangere (gi stjerner og farger)
Systematisere (nøkkelord)
Lage collection (vanlig/smart)

3. Develop-modulen








Bli kjent med brukergrensesnittet
Histogram-panelet (skygge, mellomtoner og høylys)
Crop Overlay-verktøyet (beskjære og korrigere skjev horisont)
Basic-panelet (Temp, Tint, Exposure, Contrast, Highlights, osv.)
Tone Curve-panelet
HSL / Color / B&W-panelet
Detail-panelet (Sharpening og Noise Reducation)





Lense Correction-panelet
Effects-panelet
...hvis mer tid: Graduated filter, Radial filter og Adjustment brush

Videregåendedelen:






Map (kort gjennomgang)
Book (lengre gjennomgang)
Slideshow (kort gjennomgang)
Print (lengre gjennomgang)
Web (kort gjennomgang)

Det er nødvendig at du har egen pc med Lightroom installert når du kommer på
kurset. Om du ikke eier Lightroom kan det lastes ned som en gratis prøveversjon i 4
uker. Se Adobe’s nettsider. Hvis du kjøper egen versjon av programmet så sjekk at
den versjonen du kjøper kan oppgraderes. Ikke alle versjoner kan det, dette gjelder
bl.a. den versjonen man kan kjøpe via Norsk Selskap for Fotografi.
Du vil få mest nytte av dette kurset om du fotograferer i råformat eller har bestemt
deg for å starte med råformat. Dog vil det være nyttig for de som jobber kun med jpg
bildefiler også, men hovedgrunnen til at vi arrangere kurset er for å lære prosessering
av råfiler. Hvis du ikke fotograferer i råformat i dag og skal delta på kurset, anbefaler
vi deg allerede nå å stille inn kamera til å ta både JPG og RAW filer. Du kan da lagre
unna råfilene slik at du har noe å jobbe videre med etter kurset.
Dette er det eneste kurset i kategorien bildebehandling som klubben planlegger å
gjennomføre dette og neste semester, så vi vil anbefale deg å benytte denne sjansen
til å erverve deg kunnskap om emnet hvis du ønsker å fotografere i råformat.
Kurset koster 500,- per person for medlemmer og 750,- per person for ikke
medlemmer da er du også medlem resten av året. Medlemmer har førsterett.
Bindende påmelding til kasserer Gøril Hustad (g.hustad@online.no) innen 5.9.2014.
Deltagelsen er gyldig når kurset er betalt til konto nummer 2230 20 10521. Vi vil
komme tilbake til klokkeslett for kurset, men regner med at det vil starte kl. 10.00.

Vel møtt til kurs, hilsen Styre i Hønefoss Kamera Klubb.

