Flash-Idee Workshop
Met deze workshop leer je enigzins werken met het programma Flash8, en je
leert het bewerken van al bestaand materiaal.
Het is dan ook geen cursus maar echt een workshop ;o)
Je werkt met een basis (.Fla bestand) die meegeleverd wordt met de les.
Denk aan de volgende voorbeelden:
*een flash menuutje maken
*kleine animatie's maken
*teksteffecten voor op je pagina
*een colorpicker
*fotoalbum (zelf uit te breiden) enzovoorts.
Je wijzigt alleen maar de bestaande zaken als plaatjes, tekst en kleuren. Spelenderwijs krijg
je toch inzicht in wat Flash is en hoe het werkt. Hierdoor werk je met plezier, en kun je zelf
op het internet op zoek naar dit soort onderdelen. Ook is het een instap voor als je Flash zou
willen leren, maar het je altijd veel te ingewikkeld voorkwam.
Je leert NIET zelf volledig alles van Flash, maar je werkt met iets wat al bijna klaar is.
Bewerken dus. Het is heel leuk om dit soort zaken te kunnen doen/maken. Je hebt er geen
basiskennis Flash voor nodig. Je krijgt wel een aantal oefeningen vooraf, om de wijzigingen
te kunnen toepassen.
De beginlessen zijn dan ook wat langer.
Het staat natuurlijk altijd heel "professioneel" als je Flash in je site kunt verwerken.
Ervaring: Je hebt wel enige kennis van PSP nodig, om de te gebruiken foto's of plaatjes
op maat te kunnen maken. Of een soortgelijk programma.
Anders moet je rekening houden met wat extra zoekwerk, of hulp vragen aan een
medecursist of een bekende.
De workshop bestaat uit 15 tekstlessen, indien nodig aangevuld met beeldles.
Ondersteuning per email groep.
Je ontvangt de lessen ineens, na ontvangst van betaling, en je kunt op je eigen tempo
werken en inzenden.
Huiswerktijd: 1 tot 2 uur per les.
De kosten voor deze cursus zijn € 25,00 inclusief materialen.
Aanmelden doe je via het contact formulier, je vindt het aan de linkerkant onderaan.
Heb je na deze uitleg nog vragen, mail me dan gerust via info@katmeisje.nl

