Computer Design - 6 ugers intensivt kursus
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OM KURSET

KURSUSINDHOLD

PRAKTISK INFO

Dette kursus henvender sig til dig, der
ønsker at få eller har arbejde i beklædnings- eller tekstilindustrien, og synes at
du mangler viden om design, præsentationsteknikker og CAD CAM på computer.

ADOBE PHOTOSHOP

UNDERVISNINGSSTED

• Værktøjer
• Paletter
• Filtre
• Indscanning
• Farvereducering af billeder
• Collage- og farvepræsentation
• Mønsterdesign
• Drapering af mønster på foto
• Strukturer og effekter
• Fritlægning

KEA design/business
Landskronagade 64-70
2100 København Ø

MÅLGRUPPEN

Computer Design

Designere i arbejde, eller ledige i første ledighedsperiode med ret til 6 ugers kursus, eller ledige med ret
til individuel jobplan, efter aftale med lokalt jobcenter.

KURSET OMFATTER
Undervisning indenfor følgende områder:
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Digital tekstil printning
• Pad System Pattern
• Udplot af modeller

DIALOG MED ERHVERVSLIVET
I slutningen af forløbet vil der blive stillet en opgave,
hvor indlærte programmer bruges til præsentation.
(14 ETCS points)
En repræsentant fra industrien giver en konstruktiv
feedback på opgaven.

ADOBE ILLUSTRATOR
• Værktøjer
• Filtre
• Paletter
• Symboler
• Mønsterdesign
• Penneværktøj
• Arbejdstegning
• Opbygning af arkiver/biblioteker
• Tekstbehandling
• Konvertering af bitmap til vektorgrafik

PAD SYSTEM PATTERN
• Konstruktion
• Mulighed for at kombinere mønstre, design og
tilskæring

DIGITAL TEKSTILPRINTER
Digtial tekstiltryk er det sidste nye i industrien. Med en
digital tekstilprinter kan man trykke med rigtige tekstilfarver direkte på stof i fuld bredde, og derved hurtigt
se sine designs på stof. Man kan ligeledes trykke mønsterdele med design på, lige til at sy sammen.

KURSUSPERIODE
35331204epcd, 13.08.12 - 21.09.12
35331205epcd, 24.09.12 - 02.11.12
35331206epcd, 12.11.12 - 21.12.12

UNDERVISNING
mandag - fredag kl. 09.00-14.30

PRIS
kr. 21.609

STØTTEMULIGHEDER
Hvis du er ledig kan du søge om Uddannelsesydelse
samt om betaling af deltagergebyr. Kontakt din A-kasse
samt dit lokale Jobcenter.
Er du i arbejde kan du søge om SVU-støtte. Se reglerne
på hjemmesiden www.svu.dk

BEVIS
Der udstedes kursusbevis for gennemført kursus

KONTAKT
For mere information, eller for at få tilsendt tilmeldingsblanket og AR 245, kontakt Kirsten Madsen på
tlf. 46460512 eller e-mail km@kea.dk

