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Adobe Lightroom 6/CC 
 

Lightroom 6 giver optimal arbejdsgang, hvor RAW og JPG billeder justeres professionelt.  

  

Med LR6 arbejder du med førsteklasses kontrol over farver, støjdæmpning, skarphed og kontrast i 

billedet. 

  

LR6 ’tethered’ – direkte fotografering fra kamera til computer, og billedkorrektioner kan automatisk 

udføres ved upload. 

  

 Import fra kort/kamera, tilføjelse af nøgleord og sikkerhedsbackup 

 Sortering og udvælgelse med Collections, Quick Collections og Smart Collections 

 Billedjustering, beskæring, farve- og kontrastjustering 

 Billedjustering af udvalgt område og fjernelse af mindre områder 

 Reducering af støj og skarphedsforbedring 

 Konvertering til sort/hvid 

 

Beskrivelse: 

Du lærer hvordan der arbejdes på kalibreret skærm og hvordan LR6 farveindstillinger fungerer. 

  

LR-6 er også billedarkivprogram, der ved import giver mulighed for at tilføje søgekriterier, og evt. 

automatisk lave sikkerhedsbackup af originalfilerne. 

  

Lightroom har avancerede værktøjer for billedjusteringer af højlys og skygge af hele billedet, men 

også med avanceret pletreparationspensel, at fjerne uønskede billedelementer. 

  

Ret væltede billeder med et enkelt klik. Upright-værktøj giver nem mulighed for opretning af 

horisontale og vertikale linjer. 

  

Skarphedsjustering og støjundertrykkelse ved høje ISO værdier, samt effektivt perspektiv og 

gradueringsværktøj. 

 

Vi arbejder med selektive justeringspensler for udvalgte billedområder med justering af lysstyrke, 

kontrast, hvidbalance, skarphed, støjreduktion, fjernelse af moiré og meget mere. Flytning af billedet  

til Photoshop og tilbage igen. 

 

 Vi ser på Lightroom brugerfladen 

 De skjulte tips og tricks 

 Den ideelle import og back-up 

 Nøgleord/keyword 

 Billedjustering for professionelle 

 Dine egne presets 

 Billedstørrelse til web og print 

 

Målsætning: 

Efter dette kursus kan du arbejde seriøst med sortering og navngivning af dit billedarkiv.  

Arbejde med avanceret billedbehandling, justering af farver, kontrast og skarphedsforbedring samt 

output til flere formål som web, print og slideshow. 

 

Målgruppe: 

Kurset går ud på at rationelt fravælge og sortere billeder allerede ved import i LR-6. Sortering ved 

ansigts genkendelse, metadata og nøgleord. Gennemgang af de mange fornemme muligheder for 

billedjustering og forbedring af en billedserie. 

 

Forudsætning: 

Du har lettere kendskab til billedbehandling. Du har hjemmefra installeret og opdateret LR-6 på din 

lap-top. Du har kendskab til tasterne: Tab, Esc, Shift, Shift lock, Contr/Cmd, og mellemrum tasten. 
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Form: 

På kurset arbejder du på egen computer, med vores billeder der udleveres ved kursus start. 

 

Niveau: 

3-6 

(1-10, hvor 1 er nybegynderen, 5 øvet og 10 er professionel) 

  

Blå bog - Vagn-Ebbe Kier: 

VEK har arbejdet bredt indenfor fotograf- og billede skaber verdenen igennem tre årtier. Mode-, 

reklame- og pressefotografiet har stået VEK nærmest. Igennem det seneste ti-år er undervisning som 

certificeret Adobe ekspert, det primære virkefelt. 

 

Deltagernes udstyr: 

Medbring lap-top, PC eller Mac, med LR-6 installeret. 

For at sikre en god kursusafvikling, er det vigtigt kursistens lap-top er klar ved kursusstart kl. 9.00. 
 

Agenda: 

Brugerflade 

Color Management 

Sortering 

Import 

Billede optimering 

Local Adjustment 

Output 

Shooting tethered 

Lens Correction 

Black & White 

Black & White & Split Tones 

Export 

Q&A 

 

Kursus sted: 

Goecker, Hejrevej 37-39, København N 

Goecker, Sindalsvej 37, Risskov - Århus 

  

Parkering: 

Fri parkering på Hejrevej og Sindalsvej. 

 

Offentlig transport: 

6 min. gang fra Nørrebro station i København. 

 

Forplejning: 

Kaffe, te, vand, frugt & sandwich 

  

Kursets varighed & pris: 

1 dag kl. 09.00-15.00  

Pris: Kr. 1.800 + moms 

 

Kursus leder: 

Fotograf Vagn-Ebbe Kier 

 

Deltager antal: 

10 personer 
 
 


