DaVinci Resolve Creative
CMM Training

“Color Grading
op het hoogste niveau”

Colorgrading is naast een technisch ook vooral een creatief proces. Je kunt nog zo goed weten waar alle knoppen
zitten maar hoe gebruik je al die tools om het beste uit de
film te halen? In deze cursus concentreren we ons voornamelijk op alle creatieve mogelijkheden die DaVinci Resolve biedt wanneer de gebruikers interface een tweede
natuur is geworden.

Als colorist wordt er van je verwacht dat je een heel arsenaal
aan technieken beheerst. Je moet een in zeer korte tijd een
shot analyseren en het snel en doeltreffend corrigeren op
een manier die bij de productie past. Soms weet de regisseur
of producent ook niet welke look het beste bij de productie
past. Het is dan jouw taak om snel een aantal verschillende
opties te laten zien.
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DaVinci Resolve Creative

CMM Training

Omschrijving

Onderwerpen

In de meeste gevallen zul je werken met een heftige deadline. Het kunnen terugvinden van werk dat je eerder al gedaan hebt en, met een paar muisklikken, onderdelen daarvan
op het huidige shot is essentieel om je producties op tijd af
te krijgen.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Maar het allerbelangrijkste is dat je leert kijken als een colorist. Wanneer een klant vraagt om zwart/wit moet je beseffen
dat je dat op meerdere manieren kunt doen en inschatten
welke er voor dit shot geschikt is.
We geven tijdens deze cursus meer inzicht in het creatieve
Color Grading proces. We kijken niet meer naar wat de verschillende tools precies doen maar je leert hoe je die tools
kunt gebruiken om jouw creatieve eindresultaat te bereiken.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedereen die reeds kan werken met
het programma DaVinci Resolve en meer inhoudelijke kennis
op wil doen over color grading

Lesmateriaal
Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van lesmateriaal
dat speciaal is samengesteld door de docent.

--

Shotmatching

--

Huidtinten

--

Verschillende looks incl.:
– Bleach Bypass
– Instagram
– Black & White

--

Blending Modes

--

Light Leaks

--

Grain

--

Grade management

--

Broadcast Safe

Certificaat
Na de cursus krijg je een certificaat van deelname. Er is voor
deze cursus geen examen of officiële certificeringsmogelijkheid beschikbaar.

Benodigde voorkennis
-- Basiskennis op het gebied van videoproducties
-- Gedegen kennis van het pogramma Resolve of de cursus
DaVinci Resolve Operational gevolgd hebben.

Cursusduur:

2 dagen

Lestijden:

10.00 -17.00 uur
incl. koffie-en lunchpauze

Kosten:

Zie de cursussen prijslijst
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