
Ieder type film, commercial, videoclip of serie heeft zo zijn 
eigen stijl. De eisen aan de look van een productie worden 
steeds hoger. Van editors wordt vaker verwacht dat zij die 
stijl ook kunnen realiseren. Met Adobe SpeedGrade kun 
je snel en professioneel je films van een passende look 
voorzien. Volg de training Adobe SpeedGrade en je krijgt 
inzicht in de software en je tilt eindproduct naar een hoger 
niveau!

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.

In een professioneel kleurnabewerkingspakket vindt je 
krachtige tools die helpen bij het gemakkelijk vergelijken 
en matchen van shots. Adobe SpeedGrade biedt je deze 
mogelijkheden ook. Middels de Direct-Link en het Lumetri 
effect zijn al deze functies direct vanuit Adobe Première te 
benaderen.
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Lesoverzicht

•     Het verschil tussen raw, log en rec709

•     Hoe houdt ons brein ons voor de gek

•     Analyseren van verschillende workflows

•     Importeren van beeldmateriaal

•     Werken met Direct-Link

•     Primary color correction

•     Werken met maskers

•     HSL keying

•     Kopiëren van grades

•     Gebruik van LUTs

•     Omgaan met Lumetri

•     Exporteren van looks

Cursusinformatie

Om goed gebruik te maken van Adobe SpeedGrade heb je kennis 

nodig van de werking van waveform monitor en vectorscope. In de 

cursus leer je de basis kleurtheorie, analyseren we verschillende 

workflows, leer je om te graden, grades op te slaan, te kopiëren en 

exporteren. Wanneer de basiskennis behandeld is, kunnen we ons 

concentreren op het mooier maken van de shots.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor mensen die werken met het Adobe Cre-

ative Cloud pakket en eigen producties, of die van opdrachtgevers, 

professioneel willen kleurnabewerken.

Doel

We behandelen alle essentiële tools die het pakket Adobe Speed-

Grade biedt. Tevens wordt het gebruik van de Direct-Link met 

Adobe Première behandeld. Zo kun je professioneel en efficient je 

films naar een hoger niveau tillen.

Adobe Classroom in a book

Als lesmateriaal krijg je het boek “Adobe SpeedGrade CC Classroom 

in a Book”. Hierin vind je onderwerpen die ook tijdens de les be-

handeld worden en tevens biedt het extra oefenmateriaal. Het boek 

is in de Engelse taal.

Als Adobe Authorised Training Centre (ATC) maken we altijd 

gebruik van de meest recente versie van het programma. Zo ben je 

na de cursus altijd bekend met de allernieuwste mogelijkheden en 

weet jij hoe je die het beste kunt inzetten.

Benodigde voorkennis

 - Basiskennis op het gebied van videoproducties

 - Basiskennis van Adobe Première

Adobe Speedgrade
Duur:  2 dagen 

Lestijden:  10.00 tot 17.00 uur (½ uur lunch)
  
Lesmateriaal: De boeken ‘Adobe Speedgrade  - 
  Classroom in a Book’ inclusief 
  bijbehorend oefenmateriaal.

Prijs:  Zie prijslijst (inclusief lesmateriaal  
  en lunch) *

Maatwerk: Deze cursus is ook als maatwerk  
  traject beschikbaar. 

* Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus te zijn voldaan.
Alle CMM cursussen zijn vrij van btw.

Adobe® Speedgrade® CC


