ADOBE PREMIERE

ΣΚΟΠΟΣ
Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι, κάθε σπουδαστής μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης:
Να γνωρίζει το σύνολο των λειτουργιών και δυνατοτήτων που προσφέρει AdobePremiere και
παράλληλα να είναι σε θέση να διαμορφώσει την ιδέα και την εικαστική προσέγγιση του έργου
του.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους δημιουργούς που επιθυμούν να μάθουν την τέχνη-τεχνική του
montage και θέλουν να δημιουργούν τα δικά τους βίντεο αξιοποιώντας προσωπικό και μη,
πρωτογενές υλικό (εικόνα / ήχος / βίντεο). Η δομή του σεμιναρίου είναι τέτοια, που δεν
απαιτείται προηγούμενη γνώση πάνω στο montage ή σε άλλα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας
/ video.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 Τεχνολογία υπολογιστών. Τεχνικές απαιτήσεις AdobePremiere. Διαχείριση πόρων συστήματος
 Εισαγωγή στην θεωρία του Montage. Είδη Montage. Τεχνικές Montage
 Εισαγωγή στο Adobe Premiere. Layout
 Τύποι ψηφιακών αρχείων (εικόνα - βίντεο - ήχος). Σχέση συμπίεσης και ποιότητας αρχείων
 Δημιουργία και ρυθμίσεις νέου Project. Επιλογές και ρυθμίσεις νέας ακολουθίας (sequence)
 Επιλογή υλικού για επεξεργασία. Εισαγωγή υλικού προς επεξεργασία στο Adobepremiere
 Χρήση του MediaBrowser, εύρεση υλικού και ανάλυση των επιλογών του Sourcemonitor
 Βασικά εργαλεία επεξεργασίας (tools) / Ανάθεση ατομικής εργασίας
 NonLinearmontage. Δημιουργία ταινίας
 Ανάλυση των επιλογών του effectscontrols. Κίνηση και διαφάνεια. Keyframeanimation
 Χρονική επέμβαση (timeremapping)
 Ανάλυση και επεξεργασία των εφέ εναλλαγής πλάνων. Videotransition
 Ανάλυση και επεξεργασία των εφέ βίντεο. Videoeffects
 Εισαγωγή και επεξεργασία τίτλων
 Εξειδικευμένα εργαλεία επεξεργασίας montage
 Χρωματική διόρθωση (colorcorrection)
 Τεχνικές keying. Αφαίρεση και αντικατάσταση φόντου
 Εισαγωγή επεξεργασία ήχου
 Ανάλυση και επεξεργασία των εφέ ήχου. Audioeffects
 Εξαγωγή ταινίας, ρυθμίσεις και επιλογές.
 Παράδοση ατομικής εργασίας / Παρουσίαση
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 22 ώρες. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στις
εγκαταστάσεις του FUTURE BUSINESS SCHOOL, Αρκαδίας 16Α, Περιστέρι (πλησίον μετρό Αγ.
Αντωνίου)
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24%
Το πρόγραμμα επιδοτείται από το 0,24% του ΛΑΕΚ
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