Webdesign met PSP, en Technieken met PSP
In deze cursus leer je het werken met Paint Shop Pro X of de nieuwe versie X2
(PSP) én je eigen Webdesign ontwerpen.
De aangeleerde technieken zijn zeer goed te gebruiken bij de zaken die je zelf wilt maken in
PSP.
Dus ook plaatjes en fotobewerking. De nadruk ligt echter wel op het Webdesign, omdat deze
cursus aansluit bij hoe je zelf een website leert maken, en dus alles wat je nodig hebt zelf
leert bewerken.
Denk hierbij aan:
*
*
*
*

Achtergrondjes met en zonder patroon naadloos maken.
Een topplaatje maken.
Werken met tekst en instellingen.
Werken met foto's, bijvoorbeeld een album.

Kortom ..... de hele basis voor je eigen pagina of website.
De cursus bestaat uit 10 lessen en een eindopdracht. Hierna ontvang je een
certificaat.
Een voorbeeld kun je HIER (<--klik op het woordje) bekijken. Het is niet een zakelijk
voorbeeld, maar een hobbyvoorbeeld, wat jij er van maakt ligt aan jouw creativiteit en
voorkeuren ;o)
Ondersteuning per email groep.
Deze cursus wordt aangeboden per 10 lessen die je ineens ontvangt. Je mag er
natuurlijk langzamer over doen als je dat wilt. Inclusief 4 extra documenten met uitleg en
een vertaallijst, met een zip-bestand met de benodigde materialen voordat je van start gaat.
De lessen worden verzonden na ontvangst van betaling.
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.
Vermeld de PSP versie, X of X2.
Heb je na deze uitleg nog vragen, mail me dan gerust via info(@)katmeisje.nl
(Wel even de haakjes verwijderen)

Technieken hieronder.

PSP-Technieken versie X2 en X3
In deze cursus leer je het werken met de technieken binnen Paint Shop Pro
(PSP).
De aangeleerde technieken zijn zeer goed te gebruiken bij de zaken die je zelf wilt maken in
PSP. Het zijn niet de gewone lessen zoals er veel op het internet te vinden zijn, en enige
ervaring is wel vereist, al begint deze cursus bij het begin.
De gebruikte technieken komen uit de wereld van webdesign en fotobewerking, gebruikt
door Photoshop, en nu toepasbaar gemaakt voor de PSP versie X2 .
Plaatjesbewerking en fotobewerking zit er natuurlijk bij, maar ook het leren werken met
Scripts in PSP, en het ontwerpen van Vector tekeningen. De nadruk ligt wel op techniek,
omdat je met het aangeleerde zelf heel erg veel toepassingen kunt realiseren.
Denk hierbij aan:
* Filters installeren (de meest voorkomende)
* Een script gebruiken of opslaan.
* Instellingen en fotobewerking.
* Werken met foto's, maar dan met speciale effecten.
Kortom ..... de goede basis om de kennis die je inmiddels hebt eens te testen, maar op een
dusdanige manier, dat je die kennis aanvult, in plaats van overneemt.
De cursus bestaat uit 10 lessen. Hierna ontvang je een certificaat.
Een voorbeeld van een aantal lessen zie je hieronder ;o)

Ondersteuning per email groep.
Deze cursus wordt aangeboden per wekelijkse verzending.
Je mag er natuurlijk langzamer over doen als je dat wilt.
De lessen zijn in .pdf formaat, of op verzoek in .word formaat.
Lesvolgorde: klik HIER
De lesverzending start na ontvangst van betaling en plaatsing in de groep.
Huiswerktijd: 3 tot 5 uur per les.
Het zijn dus technieken, en lange lessen, waarbij de eerste 5 lessen veel nieuwe
technieken en uitbreidingen bevatten die in de laatste 5 lessen terugkomen, en
ook weer in de vervolgcursus.
De kosten voor deze cursus zijn € 30,00 inclusief materialen wanneer die nodig
zijn.
Aanmelden doe je via email.
Heb je na deze uitleg nog vragen, mail me dan gerust via info@katmeisje.nl

