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Grafisk Design Kursus 
- listet på den regionale positivliste Region Øst og Vest  

Den 16. august - 20. september 

Kursus i Adobe InDesign, Photoshop 
og Illustrator og Instagram

3 gode grunde til at vælge FutureCompany A/S:

      Adobe Certified Training Center 
      Max 6 deltagere på hvert hold 
      Topscore i evalueringer - 4,9 ud af 5,0



kursus@futurecompany.dk | København - Aarhus | Tlf. 70 70 23 60 | www.futurecompany.dk

 Adobe Photoshop:

Photoshop er det absolut 
førende program til billed- 
behandling og grafisk design til 
tryk og webdesign. 
Vi udarbejder grafik og redige-
rer billeder til brug i grafisk 
materiale samt covers til 
Facebook, LindedIn og andre 
sociale medieplatforme.

 Adobe Illustrator: 

Illustrator er et vektorbaseret 
tegneprogram, der kan brug-
es til f.eks. rentegning af skab-
eloner og udvikling af grafik til 
både tryksager og websider.
På kurset gennemgår vi for-
skellen på bitmapgrafik og vek-
torgrafik. Vi arbejder med de 
vigtigste værktøjer til teg-
ning, rentegning, transforme-
ring og farvelægning. Der vil 
være mange øvelser i at udar-
bejde illustrationer på en for-
holdsvis enkel måde.

 Adobe InDesign:

Efter undervisningen i InDesign 
har du lært de grundlæggen-
de og mest anvendelige funk-
tioner i programmet. Uanset 
om du selv vil kunne fremstille 
eller bare tilrette professionelle  
tryksager som annoncer, invi-
tationer, foldere, nyhedsbreve, 
årsrapporter, kataloger, så er 
dette et spændende og lære-
rigt kursus for dig. Du lærer at 
arbejde med typografi, layout 
og at klargøre publikationer til 
tryk.

6 ugers kursus i Grafisk Design i Aarhus

• Kurset er et jobrettet kursus for ledige. Kurset afholdes i Aarhus og er på  

den regionale positivliste for Region Østjylland og Vestjylland. 

• Klik ind på vores Facebookside og læs, hvad tidligere kursister har syntes om kurser hos

       FutureCompany A/S. 5 ud af 5 vil anbefale kurset til andre. 

• På Grafisk Design Kursus på 6 uger, får du undervisning i Adobes 3 mest anvendte  

programmer: Photoshop, Illustrator og InDesign.

• Kurset indeholder også 1-dags undervisning i Instagram.   

For yderligere information og tilmelding, kontakt 
Lone Wenneberg på 70702360 - lone@futurecompany.dk


