Programma Lightroom voorjaar 2019: wo. 19.30-22.00 uur (2x)
Data: 17 + 24 april 2019.
Locatie: Weide Wereld, Teunisbloemlaan 54, Vleuten.
We oefenen op de eigen laptop met Lightroom tijdens twee lessen.
Dit is een cursus van twee lessen waarin we leren werken met Lightroom.
Het gaat om het optimaliseren van foto's.
Lightroom is specifiek ontworpen voor fotografen, om redelijk snel (veel) digitale RAW-foto's
(tegelijk) te kunnen bewerken, waarbij je je totale collectie foto's in de "catalogus" houdt. Het
voordeel van deze totale collectie in de bibliotheek is dat je je foto's kunt selecteren voor diverse
doeleinden, met bijvoorbeeld vlaggetjes of sterren. Lightroom werkt wezenlijk anders dan
Photoshop: je kunt geen foto's "openen", maar moet foto's "importeren", waarna deze in de
"catalogus" komen. Het belangrijkste verschil met Photoshop is dat de foto's in Lightroom eigenlijk
niet bewerkt worden. Alle wijzigingen worden definitief bijgehouden in een XMP-bestand, en de
originele foto blijft onaangetast. Wil je een "bewerkte" foto gebruiken buiten je computer, dan
moet je deze "exporteren".
We behandelen in deze workshop: de verschillende modules (Bibliotheek, Ontwikkelen,
Navigator, Historie, e.d.), algemene navigatie, gereedschappen, belichting, contrast, hoge lichten
en schaduwen, witte en zwarte partijen, foto recht zetten, perspectief, retoucheren, witbalans,
omzetten in zwart-wit, verscherpen, croppen, histogram, lenscorrectie, e.d. (De bewerkingen zelf
zijn qua resultaat te vergelijken met de bewerkingen in Photoshop.)
Voor deze workshop is het nodig om een laptop mee te nemen waarop Lightroom staat. Je kunt
evt. een abonnement nemen op Photoshop en Lightroom voor 12,09 euro per maand.
Docent: Edwin Westhoff
Portal Edwin Westhoff: www.edwinwesthoff.nl
Meer informatie: E-mailadres: info@edwinwesthoff.nl
Website als fotograaf: www.edwinwesthoff.com
Er is geen cursusboek bij deze cursus. De oefeningen worden tijdens de les op papier uitgedeeld.
Edwin Westhoff is de ontdekker van de Diagonaal Methode, die is ingebouwd in Photoshop
Lightroom en Photoshop CS6/CC.
Website over de Diagonaal Methode: www.diagonaalmethode.nl.

