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ADOBE LIGHTROOM 4
Eenvoudiger maken, meer 
richten op goed begrip van de  
workflow: import, develop 
export. 

Extra modules maps/books/
slideshow/print/web komen 
alleen in de cursus van vier 
weken terug.



ADOBE LIGHTROOM 4

Organiseren

Importeren
Catalogus
Metadata
Map
Collections

Ontwikkelen

Kleur
Toon
Contrast
Detail
Ruisonderdrukking
Bijsnijden (crop)
Lokale aanpassingen

Geschiedenis
Presets
Snapshots

Exporteren

Bestand
Boek
Slideshow
Print
Website

Publish Service



ORGANISEREN



LEGE CATALOGUS



IMPORTEREN
Kies scenario 
‘Copy’ of ‘Add’.



LIBRARY MET FOTO’S



Catalogus
Organisatie van je foto’s 
in mappen en (online) 
collecties.

Metadata
Omschrijving van 

de foto en de  
gemaakte opname.

Filmstrip
Overzicht van de foto’s in de 
geselecteerde map of collectie. 
Mogelijkheid tot filteren.

LIBRARY
Modules



OPDRACHT

• Kies een geslaagde foto uit je library
• Plaats die in een nieuwe collection ‘Beste foto’s’
• Voeg de volgende metadata toe:

• Keywords die de foto omschrijven
• Titel / omschrijving van de foto
• Copyright informatie



BEWERKEN



DEVELOP
Basic
• Keuze tussen kleur of zwart-wit

• Witbalans
• Temperatuur (in Kelvin)
• Tint

• Exposure
• Contrast

• Highlights
• Shadows
• Whites
• Blacks

• Clarity
• Vibrance
• Saturation

Controleer histogram op highlights (sneltoets: J)



DEVELOP
Tone Curve

• Point curve voor extra contrastaanpassingen
• Aanpassingen Highlights / Lights / Darks / Shadows



DEVELOP
HSL

• Kleurverschuiving
• Verzadiging per kleur
• Helderheid per kleur

B&W

• Zwart-wit mix om de 
verhouding tussen de ‘kleur’- 
informatie aan te passen.



DEVELOP
Split Toning

Aanpassen van de sfeer / kleurtoon 
van de foto. 
Afzonderlijk de kleurtint van de 
schaduw en de hoge lichten 
aanpassen.



DEVELOP
Detail

• Verscherping
• Ruis

Gebruik ALT toets om effect 
van verscherping te zien
Bekijk op 100%



DEVELOP
Effects

Effects
• Vignettering
• Korrel toevoegen

Lens Correction

Lens Corrections
• Lens profiel
• Vertekening
• Vignettering



DEVELOP
Bijsnijden

Crop (r)
• Uitsnede
• Verhouding
• Rechtzetten



DEVELOP
Lokale aanpassingen
Gradueel (m) of Kwast (k)
• Belichting
• Verzadiging
• Contrast
• etc.



Presets

DEVELOP

LR presets of 
eigen voorkeuren



Geschiedenis

Stapjes terug in de tijd
• Bewerkingen opgeslagen
• Snapshots opslaan
• Virtual Copy

DEVELOP



Copy / paste

DEVELOP



OPDRACHT

Verbeter je foto:
• Bepaal de ‘juiste’ witbalans instelling (white balance)
• Maak een keuze in belichting en het contrast (tone)
• Kies de levendigheid en verzadiging die bij je foto passen. 

(presence)
• Versterk de aandacht van je onderwerp met behulp van 

de beide lokale bewerkingen. (graduated filter & 
adjustment brush)



EXPORTEREN



BESTAND
Opslaan
• Locatie
• Filenaam
• Formaat
• Omvang
• Watermerk
• Presets



BOEK
Boek maken
• PDF of Blurb
• Kies (auto) layout
• Tekst toevoegen
• Export



SLIDESHOW
Slideshow
• Presets
• Achtergrond
• Lengte
• Play....   of
• Export naar :

• PDF / jpg
• Video



PRINT
Afdrukken
• Layout
• Formaten (page setup)
• Printer instellingen
• Print to file



WEB
Website

• Presets
• Simpleviewer
• HTML of Flash
• Export
• Upload FTP

Exporteren naar Facebook, 
Flickr, Picassa, etc. is handiger 
via Publish Services



THUISOPDRACHT



Bewerk foto’s (nieuw of uit archief) zo mooi/goed/bijzonder mogelijk. 

1 Voeg je eigen copyrightinformatie toe aan de foto. Bewerk in kleur met weinig 
verzadiging -> naar jpg van 1500x1000px met het ‘simple watermark’ (in exportmodule)

2 bewerkt in vierkant hoog contrast zwart-wit met een split toning -> naar jpg van 
800x800px

Je kan een 30-dagen probeerversie van Lightroom gratis downloaden op http://www.adobe.com/go/trylightroom_nl

Een overzicht van sneltoetsen voor Lightroom kan je vinden op http://www.lightroomqueen.com/keyboard-shortcuts/

OPDRACHT

http://www.adobe.com/go/trylightroom_nl
http://www.adobe.com/go/trylightroom_nl
http://www.lightroomqueen.com/keyboard-shortcuts/
http://www.lightroomqueen.com/keyboard-shortcuts/

