Adobe Premiere Pro videomontaaž
Kestus: 14 akadeemilist tundi
Vana-Lõuna 39/1 / Virtuaalkoolitus
Vaata kõiki toimumiskuupäevi
Adobe Premiere on populaarne videomontaaži keskkond, mida kasutatakse suurtest Hollywoodi
kassahittidest koduvideoteni. Premieres saab läbi teha kogu videomontaaži töövoo, seda musta
materjali sorteerimisest kuni valmistulemuse salvestamiseni lõppformaati.
Kahepäevane koolitus õpetab selgeks kõik olulisemad videomontaaži töövõtted: meedia importimine
ja haldamine, pilkupüüdva klipi kokku lõikamine, efektide ja üleminekute kasutamine ning helitaustaga
töötamine. Õpitakse salvestama videot veebikeskkondade ja TV tarvis. Lisaks antakse hulk
näpunäiteid, kuidas oma töövoogu efektiivsemaks muuta ja filmitud videomaterjalist maksimum
võtta.
Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile uutele videomontaaži huvilistele ja varasem kokkupuude Premiere või monteerimisega ei ole vajalik
Miks valida Adobe videomontaaži koolitus?
Adobe Premiere eeliseks on paindlik koostöö ülejäänud Creative Cloud tooteperekonnaga ja fakt, et Creative Cloud kasutajatele on see
programm juba hinna sees. Premiere on pika ajalooga ja võimalusterohke NLE (non-linear-editor) monteerimise tööriist.
Premiere abil saad ära teha kogu monteerimise töövoo, sh. helitöötluse, värvikorrektsiooni, animeeritud graafika ja subtiitrid.
Adobe Premiere koolitus õpetab selgeks kõik olulisemad videomontaaži töövõtted: impordime ja haldame meediat, lõikame kokku
pilkupüüdva klipi, kasutame efekte ja üleminekuid, töötame helitaustaga. Õpime salvestama videot veebikeskkondade ja TV tarvis. Lisaks
hulk näpunäiteid, kuidas oma töövoogu efektiivsemaks muuta ja filmitud videomaterjalist maksimum võtta.
Koolitusel käsitletavad teemad:
Meedia import ja haldus
Esmane montaaž
Montaaži võtted
Värvikorrektsioon
Helitöötlus
Töö graafikaga
Efektid
Tiitlid ja subtiitrid
Eksport
Koolituse tulemusena:
oskad importida ja hallata meediafaile
oskad luua kiire (nn. “musta”) montaaži
tunned erinevaid tööriistu lõigete peenhäälestuseks
oskad kasutada üleminekuid, maske, efekte
tead, kuidas parandada esmaseid vigu audios
oskad eksportida sobivasse failiformaati.
Ajakava:
1. päev - Põhitõed selgeks
Meedia import ja sorteerimine
Esmase montaaži loomine
Töö katteplaanidega
Töö heliga
Probleemse video/heli parandamine
Värvikorrektuur
2. päev - Edasijõudnute teemad
Efektid ja üleminekud
Maskid
Audio mix ja audio efektid
Subtiitrid ja animatsioon videos
Video eksportimine ja valmistöö encoding
Adobe Prelude ja Adobe Media Encoder
Töö suurte videofailidega ja proxy
Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Koolitus on praktiline, iga osaleja saab hulga filmitud videomaterjali, et sellest montaažid luua.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse iseseisvate ülesannete ja grupiarutelude käigus
Osalejad saavad ligipääsu www.kera.ee lehel õppematerjalidele.
Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.
Maht: 14 akadeemilist tundi
Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust;
ligipääsu www.kera.ee õppematerjalidele.
Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga.
Näeme koolitusel!
15.11-16.11.2021 KOOLITUS TOIMUB VEEBIS!
17.05-18.05.2021 KOOLITUS TOIMUB KLASSIS!

LISAINFO
Osalemise tingimused
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.
Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil
põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618 1727. Kui teatate
koolitusel mitteosalemisest kuni nädal enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame
100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 3 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul
kuulub arve tasumisele. Raha tagastame etteantud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi
(ostetud õppematerjale jms.). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei
tagastata.
IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või info@koolitus.ee.

