Kursinnehåll från EPS Mediautbildning
För fler kurser, gå till mediautbildning.nu

M31
Avancerad
retusch
skönhetsretusch (3 dagar)

och

Vår kanske roligaste och mest spännande kurs. Under tre dagar och
med många övningar går vi igenom avancerad retusch i Photoshop.
Brusreducering, att måla med ljus, färgläggande av svartvita
fotografier, fotoretusch, förbättra hudtoner, restaurering, skuggor
och reflektioner, vinjettering, att skapa med filter, bildcollage och
mycket mer. Speciell genomgång av friläggningsmetoder.
Dag 3 ägnar vi oss helt och hållet åt ’’Beauty retouch’’, dvs
skönhetsretusch för hår, hud och porträtt. Vi går igenom olika steg
och tips för att förbättra hudtonen, bearbeta ögonen för att få
’’glimten’’ i ögat, ta bort eller minska rynkor, födelsemärken
eller oönskade skönhetsfläckar, mm.
Förkunskaper
Deltagaren bör ha datorvana och dessutom vara välbekant med
Photoshop.
Mål
Att kunna göra högkvalitativa retuscher samt göra avancerade
friläggningar och collage med senaste versionen av programmet.
Att behärska de grundläggande stegen för skönhetsretuschering.
KURSINNEHÅLL
Introduktion
• Verktygen och deras funktioner
• Paletter och palettvisningar
• Inställningar i programmet
Att måla i Photoshop
• Penslar
• Penselns opacitet
• Välja färg och olika färgsystem: RGB, CMYK, LAB, m.m.
• Importera och skapa egna penslar
• Övertoningar
• Retuschverktyg och gränspunkt

Dag 3 Special: Skönhetsretusch
• Att bedöma retuscheringsarbete
• Att jobba med hudtoner
• Att jobba med hårfärg och skapa hårstrå
• Att jobba med ögon
• Att jobba med ansiktet: Kind, haka, näsa, öron, ögon, hals,
panna, m.m.
• Softfilter för slutresultat
• Att skapa hudstruktur efter retusch.
Anpassning till slutändamål
• Val av bildformat
• Digital leverans, Fine Art och trycksaksproduktion
Alla kursdeltagare får kursintyg.
KUNSKAP ON DEMAND
Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande
alternativ:
1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om
önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer
med offert.
2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter,
Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för
kunskapsområden.
Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hurgör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan
skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för
uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer.
Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.

Lagerhantering
• Collage
• Lagermask
• Justeringslager
Kanaler och masker
• Konvertering till svartvit
• Arbeta med duplex, triplex och quadruplex
• Snabbmask och markeringar
• Avancerad friläggning med "förfina kant" och kantigenkänning
Filter och effekter
• Lagerstilar
• Blandningslägen
• Genomgång av filter
• Lagereffekter
• Kloningar
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