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Akvis Lightshop 4.0
Met Akvis Lightshop maakt u de mooiste lichteffecten in uw opnamen. U kunt deze plug-in zowel gebruiken om nieuwe
lichtbronnen te maken als om bestaande, zoals de zon, te benadrukken. Lichtbronnen zijn in allerlei kleuren en vormen
beschikbaar. Ook halo's en 'flares' zijn voor dit programma geen probleem. Akvis LightShop is beschikbaar voor zowel
Windows als Mac OS X systemen.

Tijdens de installatie kunt u een stand-alone applicatie en plug-ins voor Adobe Photoshop en Lightroom laten installeren. De
Photoshop plug-in is te gebruiken in onder meer Photoshop Elements, Photoshop CS tot en met CC en compatibele
programma's zoals Corel PaintShop Pro en GIMP. Lightshop kent 138 kant-en-klare lichteffecten. Zij zijn onderverdeeld in 11
groepen. Wanneer u een effect kiest zult u zien dat dit ook weer bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden
Elements genoemd. Denk hierbij aan een lichtbal, een krans, stralen en lichtvlekken. Elk element kan met behulp van de
elementeigenschappen aan de rechterzijde van de interface worden aangepast. Al met al zijn de mogelijkheden dus
oneindig.

Werking
Wanneer u werkt met de plug-in is de werkwijze afhankelijk van het gebruikte programma. In Photoshop laadt u eerst uw
beeld en kiest u uit het menu Filter de optie AKVIS > LightShop. Wanneer u met de stand-alone versie werkt, laadt u een
opname via de knop Open Image in de bovenste werkbalk. De werkwijze is verder gelijk, alleen moet u aan het einde de
opname weer opslaan om de wijzigingen te behouden. De interface kent wee weergaven: Express en Advanced. Wij
gebruiken Advanced voor de rest van deze test. U ziet in het midden een groot voorbeeldvenster. Met behulp van een handen een loeppictogram in de linker werkbalk kunt u hierop inzoomen en het beeld verschuiven. Aan de linkerkant van het
voorbeeldvenster bevinden zich achtereenvolgens een navigator, een palet voor de effect parameters, en de lijst met
effecten. Kies hier eerst één van de 11 groepen door deze open te klikken.

Zonsondergang
Stel dat u een zonsondergang wat meer sjeu wilt geven. Open dan de groep Sunseten kies één van de miniaturen van
lichteffecten. Het effect verschijnt in het voorbeeldvenster. De doorschijnendheid en helderheid zijn aan te passen in het
paletEffect Parameters links in beeld. U kunt het effect positioneren door het met de muis beet te pakken en te verslepen.
Ook de grootte en rotatie zijn met de muis te regelen. Een schuine lijn dient meestal om de licht- of diafragmavlekken van
het effect onder de juiste hoek neer te zetten. In het rechter schermdeel is te zien hoe het effect is opgebouwd. Er is een
aantal elementen, zoals Sphere, Ring, Rays et cetera. Elk element is afzonderlijk te wijzigen of te verwijderen. Voor dat
laatste selecteert u de rij met het element en klikt u op het pictogram Delete Element. Met behulp van pijlknoppen is de
volgorde van de elementen te veranderen.

Sterrenpenseel
Het geselecteerde element kan worden aangepast met de opties eronder. In het tabblad Element Properties kunt u onder
meer de schaal, rotatie, kleur en de specifieke eigenschappen van het element aanpassen. Zo is het bij lichtvlekken
bijvoorbeeld mogelijk het aantal vlekken en hun grootte in te stellen. Met een knopDefaults stelt u alle parameters weer in
op hun standaardwaarde. Om het effect zonder uw opname te zien gebruikt u de één na laatste knop in de bovenste
werkbalk:Show/Hide Background Image. Een ander effect kiezen uit de lijst aan de linkerkant is altijd mogelijk. Het nieuwe
effect vervangt het oude. Wij hebben geen manier gevonden om effecten te stapelen. Een leuk extra effect vindt u onder het

gereedschap Star Brush. Met dit 'sterrenpenseel' schildert u over de opname om speelse sterretjes te maken. Het pad dat
u tekent wordt gevolgd door de sterretjes. Ideaal voor bijvoorbeeld kerstkaarten. De eigenschappen van de Star Brush kunt
u wijzigen in het tabblad Tool Options (rechts, naast Element Properties). Met eenStar Eraser penseel haalt u bepaalde
sterretjes weer weg.

Conclusie
Akvis Lightshop is een stand-alone programma en plug-in waarmee u fraaie lichteffecten maakt. Het programma is heel
geschikt om bestaande lichtbronnen in de opname te benadrukken. Denk bijvoorbeeld aan de zon, een flits of
autokoplampen. De aandacht van de kijker wordt daar zeker naartoe getrokken. Ook andere lichteffecten zijn mogelijk, zoals
kleine sterretjes. Akvis LightShop is er voor zowel Windows als Mac OS X computers en is leverbaar in verschillende
varianten. De Home Deluxe versie is het meest interessant. Daarbij krijgt u zowel de plug-in als het stand-alone programma
voor € 77. Aanbevolen!
Kijk voor meer informatie op http://akvis.com/en/lightshop/index.php.
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