Cursus Analoog en Digitaal Illustreren
Heb ik Photoshop nodig op mijn computer?
Als je nog niet bekend bent met Photoshop is het handig als je thuis kan oefenen. Via het UCK kan je
voor een sterk gereduceerd tarief het Adobe pakket (inclusief Photoshop) aanschaffen bij slim.nl.

Kan ik ook Photoshop Element gebruiken?
Nee, Photoshop Elements biedt minder mogelijkheden dan Photoshop en is niet geschikt voor de
bewerkingen die we in de cursus leren en doen.

Kan ik op mijn eigen laptop werken tijdens de les?
Bij voorkeur werk je op de UCK computers (iMac) omdat je dan makkelijk op de server je werk op kan
slaan om het te bespreken aan het einde van de les. Mocht je echt op je eigen laptop willen werken
dan kan dit maar dan is het raadzaam om een usb-stick mee te nemen.

Kan ik mijn (Wacom) tekentablet aansluiten op de computers van het UCK?
Nee, helaas is dit niet mogelijk in verband met de vereiste drivers die per tablet verschillen en niet op
de UCK computers geïnstalleerd zijn.

Moet ik goed kunnen tekenen?
Nee, de cursus is geschikt voor zowel absolute beginners als gevorderden. De docent begeleidt je
individueel op je eigen tekenniveau. Uiteraard komen er tekenoefeningen en tips aan bod waarmee
je je vaardigheden kan verbeteren.

Welke onderwerpen komen aan bod?
In de cursus leer je naast tekenvaardigheden ook een goede compositie maken, hoe je een beeld
vult, wat een illustratie interessant maakt voor de kijker en werk voor verschillende toepassingen te
maken (bijv. illustreren bij een tekst, prints, kaarten, GIFjes, etc.).
Daarnaast kijken we naar werk van bekende illustratoren, neemt de docent inspirerende boeken en
beeldmateriaal mee, en kan je alles vragen over het illustratie vak in de praktijk. Het gebruik van
Photoshop staat in dienst van het illustreren, het is dus geen technische Photoshop cursus maar echt
een illustratie-cursus waarbij je Photoshop inzet om je tekeningen te bewerken, verfraaien en
digitaal te maken voor verschillende toepassingen.

Cursus Photoshop of Illustrator
Is enige ervaring in de programma's vereist?

Nee, maar algemene computerervaring is wel een vereiste.
Is er ook een vervolgcursus voor Photoshop of Illustrator?

Nee, de beide cursussen bieden meer dan voldoende (basis)technieken en lesstof die je kunt
gaan toepassen en uitoefenen.
Voor welke leeftijden en doelgroepen is de cursus geschikt?

Voor iedereen van 16 t/m 99 jaar, voor thuisgebruik (hobbymatig), maar ook voor mensen
die bijv. in de communicatie, fotografie, webcontent-beheer of ander digitale media
werkzaam zijn.
Heb ik een thuis ook een Apple nodig, aangezien er op het UCK op Apple wordt gewerkt?

Nee, dat is geen vereiste, maar het hebben van een PC of laptop thuis is wel van belang.

Algemeen
Ik ben een PC gewend, is dat een probleem?
Nee, dat is geen probleem. Omdat we op iMacs werken zal je wel even moeten wennen aan een
ander besturingssysteem maar de ervaring leert dat dit snel went. Je bestanden kan je gewoon
openen op je PC en andersom.
Hoe groot zijn de groepen?
Max. 10 cursisten
Is er nog voldoende plek om me in te schrijven, tot wanneer kan ik me inschrijven?
Je kan je inschrijven tot de start van de cursus, in sommige gevallen kan je instromen na de start. Is
een cursus vol, dan kan je je inschrijven op de wachtlijst. Gedurende het hele jaar starten er nieuwe
cursussen. Wil je zeker zijn van een plek, schrijf je dan op tijd in!
Ik ga één of meerdere lessen missen, kan ik de opdrachten thuis maken?
Ja, je kan met je docent overleggen of hij/zij jou de opdracht mailt (of met een medecursist afspreken
om opdrachten te mailen). Op deze manier blijf je bij en kan je na je gemiste lessen gewoon weer
meedoen. Als je de eerste les niet aanwezig kan zijn, stuur dan een mailtje naar
cursusbureau@uck.nl. Zij zorgen dat je mail bij de docent terecht komt. In sommige gevallen kan je
de cursus inhalen op een andere dag of tijdstip (mits er meerdere dezelfde cursussen zijn), ook
hiervoor kan je mailen met het cursus bureau.

