16 godz. kurs dla początkujących – z promocją – styczeń 2020 r.

Pierwsze kroki w animacji
pomysł – scenariusz – storyboard – animatic – wykorzystanie Photoshopa, Illustratora i After Effects – animacja

Termin: 24 stycznia 2020 r. (pt.) godz. 17.30 – 20.00
+ 25 + 26 stycznia 2020 r. (sob.+ niedz.) godz. 9.15 – 15.00
Dla kogo? – dla plastyków pragnących przekształcić w animację swoje prace rysunkowe
– dla grafików DTP rozszerzających swoje profesjonalne umiejętności
– dla freelancerów realizujących projekty reklamowe dla wymagających klientów
– dla hobbystów rozpoczynających przygodę z animacją
Miejsce: „Publishing School” Kraków, ul. Kosynierów 15B, sala: komputerowa nr 2 (w przerwach kawa)
Prowadzi: lic. Jacek Zwolski – artysta grafik, specjalista animacji i grafiki DTP
Program:
1. Jak będziemy pracować?
a) koncepcja clipu animowanego, arkusze papieru, materiały piśmienne
b) komputer Mac z Photoshop, Illustrator i After Effects, tablet graficzny
2. Etapy powstawania filmu animowanego
3. Co zawiera scenariusz a co scenopis?
4. Co to są: storyboard, arkusz postaci, animatik, animacja finalna?
5. Generowanie własnego pomysłu na fabułę na podstawie otrzymanego scenariusza – praca
koncepcyjna
6. Wykonanie (na podstawie scenariusza) storyboardu połączonego ze scenopisem
7. Wykonanie arkusza postaci w Photoshop lub Illustrator z użyciem tabletu graficznego
8. Tworzenie kompletu materiałów graficznych do animacji. Możliwość uzyskania ich w Photoshop,
lIlustrator z użyciem tabletu graficznego lub dobrania z gotowych zasobów fotograficznych
9. Wykonanie animatiku w After Effects
10. Praca nad animacją poszczególnych scen
11. Dodanie dźwięków do animacji
12. Generowanie pliku finalnego i prezentacja ukończonej animacji
Zgłoszenia i wpłaty: do 21 stycznia 2020 r. (wtorek)
Ilość uczestników: min 5 osób, max 9 osób
Koszt: 550 zł brutto
Promocja: Wpłata do 14 stycznia 2020 r. (wt.) gwarantuje bonifikatę 120 zł, czyli opłata = 430 zł brutto
Certyfikat: oznaczony hologramem “Publishing School“
Kontakt: krystyna@publishingschool.pl

tel. 504-06-86-26

Dane do przelewu: Policealna Szkoła Publishing School, 31-572 Kraków, ul. Kosynierów 15B
nr konta: 07 1910 1048 2117 0607 5842 0001
szkoła wystawia faktury dla firm i osób prywatnych

