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Grafisk Design Kursus — 
6 ugers kursus i Aarhus

Kursus i Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator

Inkl. Instagram og Karriererådgivning. 

3 gode grunde til at vælge FutureCompany A/S:

      Adobe Certified Training Center 

      Undervisning med kompetente undervisere.  

      Topscore i evalueringer - 4,8 ud af 5,0
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Adobe Photoshop:  

Du bliver i stand til at producere 
grafik til digitale og sociale medi-
er samt tilpasse og justere billed-
er i professionel kvalitet.
I løbet af kurset bliver du fortrol-
ig med brugerfladen i Photoshop 
samt de mest almindelige værk-
tøjer og funktioner i programmet.
Lær blandt andet, hvordan du ar-
bejder med lag, masker og farve-
justering samt at beskære billed-
er og tilføje tekst, effekter, logoer 
og andre grafiske elementer.
Du får også styr på formater som 
.GIF, .JPEG og .PNG, så du kan ek-
sportere dine billeder i forskellige 
størrelser og til forskellige formål. 

 Adobe Illustrator: 

Du får et godt overblik over bru-
gerfladen i Illustrator. Du bliver 
kendt med de vigtigste værktø-
jer og funktioner, du skal bruge 
til at skabe vektorgrafik, der kan 
skaleres i uendelige størrelser.
Instruktøren viser dig, hvordan 
du sætter Illustrator korrekt op 
fra start, så du kan arbejde mest 
muligt effektivt baseret på de op-
gaver, du skal udføre i program-
met.
Du lærer basale metoder til at 
skabe forskellige former for 
grafik i form af rentegninger og 
illustrationer med brug af almin-
delige geometriske former.

 Adobe InDesign: 

Du lærer at opsætte grafiske 
dokumenter til print. Du bliver 
fortrolig med brugerfladen i In-
Design og lærer at opsætte dit 
dokument rigtigt fra start.
På kurset gennemgår vi mange 
smarte metoder til at indsætte, 
beskære og opnå rigtig kvalitet i 
dine billeder og grafik.
Du lærer, hvordan du opsætter 
Master-sider og indholdsforteg-
nelser samt hvordan du arbejder 
mest effektivt med tekst i InDe-
sign.

Grafisk Design Kursus 

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

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

       FutureCompany A/S.

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

programmer: Photoshop, Illustrator og InDesign. Instagram og Karrierevejledning indgår som frivil-

ligt ekstra tilbud. 

• Kun 5 deltagere.

• Mulighed for at få Adobe programmet stillet til rådighed under kurset. 
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