
Your Service Solution
D

VOOR ALLE INLICHTINGEN

: 
:
:

JL Gestion NV
Belgische Onafhankelijkheidslaan 58 
B - 1081 Brussell

Tel 02/412 04 10
Fax 02/412 04 19
Gsm 0477/ 78 94 45

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

ONS VOORDELEN
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Onze opleidingen op maat
Vergemakkelijken de opleiding 
en richten zich naar de noden 
van de deelnemers !

Verfrissingen & lunches
Aangeboden door ons 
opleidingscentrum om 
de tevredenheid van ons 
cliënteel te vergroten !

50% korting
Ons opleidingscentrum stelt u voor 
gebruik te maken van de 50%  
vermindering van het opleidingsbedrag 
voor Brussel 

ONZE OPLEIDINGSSOORTEN
• Op maat
• Cursussen gegeven in het 

Frans, Nederlands en Engels
• Inter-bedrijf / Onderhandeld
• E-Learning

PROGRAMMA
ONTDEKKING VAN ADOBE PREMIERE
- 
- Import van de elementen, de 
vensters
- Basismontages en effecten

BELEID VAN DE PROJECTEN
- Beleid van de projecten
- Organisatie en beheer van de me-
dia (elementen)
- Beheer van Bins
- Verpersoonlijking van een project

VOORBEREIDING EN INVOER VAN
ELEMENTEN
- Opname vanaf de video voor 
montage off Line en voor montage 
online
- Opname met en zonder besturing, 
lezing van Time Code bron
- Opname van de analoge audio en 
de numerieke video
- Import van de elementen en een 
ander project
- Creatie van een aftelsysteem, ana-
lyse van de eigenschappen van een 
element

DE NIET LINEAIRE MONTAGE
- Gebruik van de monitor vensters en 
montage (Timeline)
- Nemen van de ingang/uitgang 
punten en montage van een pro-
gramma (montage met 4 punten, 3 
punten en 2 punten)
- De manier van overgang, synchro-
nisatie en synchronisatie verbreking, 
alle montage werktuigen
- Gebruik van de merken (locators) 
en previsualisatie

TOEVOEGEN VAN OVERGANGEN
- Gebruik van overgangen palette
- Creatie en wijziging van de over-
gangen
- Creatie van verpersoonlijkte over-
gangen

AUDIOGELUIDSMENGING
- Hoe de audio wordt behandeld 
door Premiere Pro
- Afstellen van het audio niveau, 
menging en cross-fades
- Visualisering van de audio elemen-
ten en applicatie van de audio 
-  geluidsmenging met de
audio mixer

CREATIE VAN TITELS
- Creatie van een nieuwe titel
- Roll en Crawl van een tekst
- Toevoegen van  object, 
schaduw, transparantie en schake-
ringen
- Toevoegen van de titel in het pro-
ject

ANIMATIE VAN EEN ELEMENT
- Omwenteling
- Zoom
- Vertraging en distorsie van een 
element

PRODUCTIE VAN DE DEFINITIEVE 
VIDEO
- Regelen van output
- Compressie (Codec) en 
compressieverhouding van de video
- Output op videoband
- Creatie van een videobestand 
voor lezing op CD ROM
- Creatie van een videobestand 
voorInternet
- Creatie van een videobestand 
voor export in een andere software
- Export van een EDL (Edit Decision 
List)
- Export van vaste beelden

VOORAFGAANDE VEREISTE
Een goede kennis in informatica is 
noodzakelijk
EN
Het milieu van “PAO” kennen

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, zal de 
deelnemer bekwaam zijn:
- Een videomontage te creëren
- Een audiomix tape te creëren
- Beeld effecten te creëren

DUUR & PRIJZEN
3 Opleidingsdagen voor 1 persoon: 975,00 €
3 Opleidingsdagen voor 2 personen: 1462,50 €
3 Opleidingsdagen per groep van 3 tot 6 personen: 2025,00 €

PREMIERE PRO BEGINNERS
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