
Omschrijving
De opleiding ‘adobe illustrator CC: essentieel’ richt zich op medewerkers van 
grafische studio’s en reclamebureau’s die een basis wensen te verwerven van het 
tekenprogramma Adobe Illustrator CC. Deze tweedaagse opleiding focust op een 
nauwkeurige en efficiënte manier van werken. Daarnaast is er ook voldoende ruimte 
om meer creatieve toepassingen van Illustrator te behandelen.

Voorkennis en niveau
De deelnemers dienen een basiskennis van Mac OS X/Windows 10 te hebben. Een 
basiskennis van grafische begrippen is uiteraard ook welkom. Het niveau van de 
opleiding is basis.

Doelgroep
Grafische vormgevers en art-directors die willen leren werken met Adobe 
Illustrator CC.

Duur en locatie
De opleiding ‘adobe illustrator CC: Essentieel’ duurt 2 dagen (van 9u tot 16u30 met 1 
uur middagpauze). Igepa[academy] verzorgt haar opleidingen in Aalter of op locatie 
bij de klant. Het aantal deelnemers bij opleidingen is beperkt tot zes, behalve bij 
opleidingen die bij de klant doorgaan.

Onderwerpen
Bespreking van de grafische mogelijkheden van Adobe Illustrator ı bespreking 
van de gereedschappen, de menucommando’s en paletten ı het beeldmenu en de 
verschillende werkstanden ı het creëren van eenvoudige vormen: cirkels, ovalen, 
vierkanten en rechthoeken ı het creëren van vrije vormen: open en gesloten paden, 
ankerpunten en bézierhendels ı het vullen van vormen met kleur en het maken van eigen 
stalen en verlooptinten ı aspecten van het werken met kleuren en kleurscheidingen ı 
tekst: lettercontouren, tekst in en om een figuur ı grafieken maken ı patronen 
definiëren en ontwerpen ı werken met lagen ı bewaren en exporteren van bestanden 
ı de verschillende bestandsformaten: toepassing en gebruik ı bestanden afdrukken, 
document en printerinstellingen, kleurscheiding
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Informatiebalk opleiding
Niveau Duur Kostprijs Versie
 2 dagen €1770 CC 2023
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