Lightroom
In zeven lessen gaan we trachten aan aantal basisfuncties van Lightroom onder de knie te
krijgen en eventueel enkele technieken voor gevorderden op een eenvoudige wijze mee te
geven.
Wat zal worden behandeld ?
In een eerste sessie gaan we kennis maken met Lightroom en belichten we de verschillen
met Photoshop.
Omdat we ook al een aanzet willen geven tot het werken met LR bekijken we de
werkomgeving, de sneltoetsen en nemen we een aanvang met het importeren van foto’s.
We gaan hiervoor werken met een set foto’s die we jullie ter beschikking zullen stellen.
Het importeren van foto’s lijkt wel eenvoudig maar we bekijken het werken zowel in
onze catalogus als in ons bestandenbeheer (verkenner) zodat onze foto’s mooi op hun
plaats komen te staan op onze computer of beter gezegd, onze harde schijf.
In een tweede sessie : we nog steeds in de bibliotheekmodule en kijken naar de manier van
weergeven, het toewijzen van trefwoorden, maar … gaan we natuurlijk onze foto’s al
eens ontwikkelen. We zullen kijken naar de witbalens en de belichting. We zullen ook al
eens een foto exporteren.
In een derde module gaan we onze foto’s quoteren, verzamelingen maken en filteren.
Natuurlijk gaan we nog iets dieper in op ons importeren en het toewijzen van metadata
aan onze foto’s.
In de ontwikkelmodule gaan we dieper in op Snel ontwikkelen - de werkomgeving - de
witbalans – belichting en herstel, en de kleurtintcurve.
Vierde module : herhaling van voorgaande. Het is nodig dat we het importeren van foto’s
goed onder de knie hebben. Foto’s maken is één maar ze terug vinden is een andere zaak.
Vijfde module gaan we verder dieper in op de ontwikkelmodule en gaan we spelen met
filters.
Zesde module is voorzien voor het maken van enkele foto’s met speciale technieken. Ik
denk hierbij al eens aan een HDR-foto.
We ronden deze module af met vragen allerhande die we zullen trachten te
beantwoorden.

Module zeven : Presentatie en web. We raken ook even NIK-software aan.
Is dit het volledige pakket Lightroom ????? Zeker niet.
Indien er vragen zijn of nood is aan een vervolg, dan kan dit steeds. De bedoeling is jullie op
weg te helpen in dit softwarepakket zodat je hier de vruchten van kunt plukken.
Heb je een laptop, breng hem dan mee. Een proefversie van één maand kun je downloaden
van het internet Adobe.com.

