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Eerstvolgende opleiding: Bij inschrijving (privé les) .
3D wordt gegeven door Melchior Meijer.
Hij is specialist in de Maya tak van de Autodesk produkten.
Binnen dit programma heeft hij een brede kennis over de mogelijkheden voor alle industriën.
Door zijn creatieve geest ,enthousiasme en geduld weet hij binnen korte tijd je klaar te stomen voor de
professionele wereld. In een unieke werkomgeving op het mediapark krijg je PRIVE les , wat het mogelijk
maakt om de uitdagende learning curve van dit programma onder de knie te krijgen.
Ook heeft hij veel ervaring met de rest van de programma's in de Entertainment Suite.
Met Maya zelf heeft hij al meer dan 20 jaar ervaring en geeft hier al meer dan 15 jaar les in.
Hij verzorgt allerlei hedendaagse 3D - en special effect producties, is werkzaam als gastdocent game design en
geeft tevens trainingen op maat bij grote, media gerichte bedrijven.
De opleiding omvat alles wat je moet
weten om gelijk high-end aan de slag te
gaan.
De lesdag is op maandag of vrijdag en
part-time (1 les is 4 uur).
Hierdoor is de opleiding goed te
combineren met bijvoorbeeld werk of
een studie.

De opleiding is een vakopleiding en daarom aftrekbaar van de belasting.
Dit geldt alleen als je werkt en belasting afdraagt.
Je krijgt les in alle belangrijke onderdelen waaronder:
- Poly Modeling / UV Mapping

- Maya Interface

- Production Workflow

- Texturing / Shading

- Low resolution Topology

- Dynamics / Particle effects

- Rigging / Animating

- Video Integration

- Cloth / Fur / Hair engine

- Edge loops / Topology

- Photoshop integration

- Maya's newest features

Aangezien het een prive opleiding is, zijn er maar
weinig plekken per jaar te verdelen. Schrijf je dus
snel in om teleurstelling te voorkomen.
De inhoud van de opleiding is volledig up-to-date
met de huidige technologie, want alle nieuwe
technieken worden gelijk in de opleiding
opgenomen. De docent werkt namelijk in de
internationale high-end 3d industrie.

Je kunt gelijk aan de slag als 3d Artist:
- Maya generalist (all skills)
- Digital special effects
- Animator / Technical director
- Webdesign / Commercial Art
- Game Design
- Animated movies
- Video Clips

Voor meer informatie:
Technische uitleg Melchior Meijer: informatie@avastudios.nl
Administratieve en organisatorische uitleg: administratie@avastudios.com
Je kunt ons natuurlijk ook altijd bellen op bovengenoemd telefoonnummer. (ma-vr 10:00 uur - 20:00 uur)
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INSCHRIJFFORMULIER 3D ARTIST – MAYA BOOTCAMP

Maya Professional Bootcamp
Aanvangsdatum:

Januari 2019 (in overleg)

Aantal lessen:

8

Les blok:

4 uur

Kosten:

€ 1.750,- zonder licenties; € 2.300,- inclusief licenties
Tijd opleiding: 13:00 – 17:00 (ook in overleg)
** Over het lesgeld hoeft geen BTW betaald te worden. **

Gegevens leerling
Naam:
Straat, huisnummer:
Postcode, Woonplaats:
Beroep:

O loondienst

( graag gegevens werkgever op
omzijde noteren)

O schoolgaand

O anders, namelijk:

O uitkering

O zelfstandige

Leeftijd:

Telefoonnummer:

Schrijft zich in voor:

O Maya Professional Bootcamp zonder licenties

€ 1.750,-

O Maya Professional Bootcamp met licenties

€ 2.300,-

Niet gevolgde lessen of voortijdig stoppen van de cursus geeft geen enkel recht op restitutie van het lesgeld. De cursist verklaart
bekend te zijn met de aard en strekking van de opleiding en algemene voorwaarden en verklaart zich akkoord met de bovenstaande bepalingen.

Datum:

Handtekening cursist(e):

Plaats:

Dit inschrijfformulier zenden naar ons correspondentie adres: Postbus 306, 1270 AH, Huizen.

