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

M45 Introduktion till Final Cut Pro
(1 dag)

2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter,
Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för
kunskapsområden.

Final Cut Pro hjälper dig att gå vidare från enbart redigering.
Upptäck den intuitiva kraften hos de nya kreativitetsverktygen som
utformats speciellt för Final Cut Pro-redigerare. Gå snabbt och
enkelt vidare från redigering till rörlig grafik, ljudredigering och
mixning, färgläggning och slutproduktion - allt detta är en naturlig
fortsättning på det arbete du redan gör.

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.

Förkunskaper
Datorvana. Grundlig erfarenhet med digital videokamera. Tidigare
kunskap i videoredigering ett plus.
Mål
Kursen är planerad som ett vildeoredigeringsprojekt där deltagaren
får lära sig de grundläggande verktygen i videoredigering och
skapa en egen kortfilm i Final Cut Pro.
KURSINNEHÅLL
Introduktion
• Att förbereda ett videoprojekt
• Gränssnittet
• Att arbeta med tidslinje och canvas
Videoclips
• Preview av videoclips
• Editering av videoclips
• Importera nya videoclips
• Dra-och-släpp-redigering
• Att välja rätt videospår för redigering
• Ta bort delar som inte ska användas i slutfilmen
• Lägga till titel och grafik till videoclips
• Applicera korrektionsfilter
• Justering av redigeringspunkter
• Att lägga till övergångar mellan videoclips
Att arbeta med audioclips
• Mix av audioclips
Finjustering och avslutning
• Lägga till psd-bilder eller Powerpoint-bilder i projektet
• Export till DVD och QuickTime
• Detta är en kortare och mer intensiv variant av våran
grundläggande kurs i Final Cut Pro
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.
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