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TobaccoPlayground Workshop Prep4Print
Workshop Prep4Print tijdens de TobaccoPlayground, op 24 augustus van 13.00 tot ~ 17.00u, en na afloop
gezellig napraten.
Prep4Print: Het recept voor jou als fotograaf om jouw digitale beeld perfect voor te bereiden voor een
perfecte Fine Art Print, op een passend papiersoort, voor die gewenste fysieke beleving, die ”Waauw” !
Locatie: TOBACCO Theater, Nes 75-87, 1012 KD Amsterdam

Na afloop
Na afloop van de workshop Prep4Print weet je hoe jij jouw digitale beeld moet voorbereiden voor
een perfecte Fine Art Print en heb je een prachtige Fine Art Print van jouw werk om mee te showen!
1/ De ingrediënten nodig voor een perfecte Fine Art Print van jouw werk, zoals:
- Kleurmanagement essentials, nodig, maar hoe dan, welke instellingen?
- Hoe mijn Camera, Photoshop of Beeldscherm in te stellen?
- 8-bit of juist 16-bit?
- Welke kleurruimte, en waarom?
- Goed belichten van je foto, het waarom?
- Waarop letten bij ontwikkelen/bewerken van jouw perfecte beeld.
- Als jouw klant het foutje wel ziet, hoe voel jij je dan?
- De papierkeuze is cruciaal voor de beleving, hoe kies je het passende papiersoort?
- Hoe aan te leveren om te laten printen?
- Last but not least, mogelijke afwerkings keuzes?
2/ Fine Art Print van jouw werk op enkele papiersoorten op afmeting tot zo’n A3 cq A3plus formaat
3/ En de ervaring wat een passend papiersoort voor jouw werk betekent!
4/ Uiteraard een Handout ter ondersteuning.

Onze aanpak:
Met een kleine groep (maximaal 10 personen), dus voldoende individuele aandacht.
Van een van de opgestuurde beelden wordt vooraf een print op ~ A4 formaat gemaakt.
We beginnen met het bespreken van deze prints.
Vervolgens een stuk theorie over het voorbereiden van een perfecte Fine Art Print.
Daarna gaan jullie aan de slag op je laptop om het geleerde direct toe te passen op een van jouw beelden.
Dan het kiezen van een Fine Art papiersoort passend bij jouw beeld(en), dit is heel subjectief, en bovenal
heel leerzaam.
Vervolgens wordt jouw beeld ter plekke afgedrukt op papiersoort naar keuze op een Epson SC-P6000 24Inch printer.
Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de DuPho van toepassing en welke u (op verzoek gratis) ter
beschikking zijn/worden gesteld.
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Daarnaast zal er, voor hen die ook zelf printen, een Epson SC-P600 cq SC-P800 zijn voor uitleg de juiste
instellingen voor dit type printers.
De sessie wordt afgesloten met een bespreking van de printresultaten, en een evaluatie van de sessie.
Na afloop is er de mogelijkheid om nog na te praten onder genot van een drankje en hapje.

Jouw voorbereiding:
-

-

Meld je aan voor de workshop.
Stuur tevens 1-2 beelden op met Wetransfer (fineartprintingspecialist.wetransfer.com) in een
bestandsformaat zoals je gewend bent ze aan te leveren voor een afdruk, onder vermelding van
jouw naam.
Neem de originele bestanden van de opgestuurde beelden mee op een laptop met daarop je
beeldbewerkingsprogramma.
Neem een memorystick mee, ook leesbaar op Windows computers!.
Neem een portfoliomap mee waar een 60x40cm (~ A2) print in past.
Speciaal voor de beeldmaker die ook zelf print op een A3/A2 printer: je laptop meenemen en type
printer opschrijven.

Tot ziens op de 24e augustus.

Met vriendelijke groeten,
Jan R. Smit
Fine Art Printing Specialist.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de DuPho van toepassing en welke u (op verzoek gratis) ter
beschikking zijn/worden gesteld.
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