
Corel lanceert Painter™ Lite voor digitale kunstenaars in de dop

Vereenvoudigde schilder-app biedt betaalbare manier om met digitale kunst te beginnen

Maidenhead (VK), 30 oktober 2012 – Corel kondigt vandaag Painter Lite aan, een krachtige schilder-app 

die speciaal voor beginnende digitale kunstenaars is ontworpen. Painter™ Lite is gebaseerd op Corel® 

Painter™, de originele natural-mediasoftware, en biedt liefhebbers van digitale kunst een betaalbare 

manier om op realistische wijze digitaal te schilderen. Dankzij het grote aantal penselen, waaronder voor 

acrylverf, impasto, speciale effecten en markeerstiften, ontgrendelt Painter Lite een wereld aan creativiteit 

voor iedereen die digitale kunst als hobby of, in de toekomst, als beroep wil beoefenen.

'We krijgen vaak van beginnende kunstenaars te horen dat ze een manier zoeken om aan de slag te gaan 

met digitale kunst, maar niet weten welke tools ze daarvoor nodig hebben. Met Painter Lite geven we ze 

niet alleen een naadloze overgang van doek naar computer, maar bieden we ook een eenvoudig en 

betaalbaar instappunt voor iedereen die met verschillende technieken en mediums wil experimenteren,' 

aldus Andy Church, Senior Product Manager voor Corel Painter.

Voortbouwen op 20 jaar ervaring in software voor digitale kunst
Corel is wereldleider op het gebied van software voor digitale kunst en met Painter Lite paren we 

hoogwaardige schilder- en tekengereedschappen aan een eenvoudige interface waarmee beginnende 

professionals kunnen experimenteren en vaardigheden kunnen opdoen. Painter Lite biedt een van de 

meest realistische ervaringen voor digitale kunst en bevat: 

Een breed scala aan penseelcategorieën, van digitale waterverf- en olieverfpenselen en 

airbrushes, tot potloden, pennen, sponzen, krijt, pastels en wasco

Trendy tools en effecten zoals mixers, paletmessen, caleidoscopisch schilderen en gespiegeld 

schilderen; volop inspiratie voor iedereen

Gebruiksvriendelijke interface en navigatie met ingebouwde Help 

Mogelijkheden om de software te koppelen aan een pen en tablet voor digitaal tekenen en 

schilderen, zodat kunstenaars drukgevoelige tools nauwkeurig kunnen gebruiken als traditionele 

gereedschappen

De uitgebreidste mogelijkheden voor digitale kunst op instapniveau voor Mac en Windows met 
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progressieve tekentools en levensechte natural-mediapenselen

Van kunstenaar in de dop tot Painter Meester
'Painter Lite is een fantastisch uitgangspunt voor iedereen die in kunst is geïnteresseerd of hiervan zijn 

vak wil maken,' aldus Greg Newman, de nieuwste Painter Meester van Corel. 'Gebruikers kunnen 

experimenteren met een groot aantal penselen en methoden, en kunnen de opgedane vaardigheden en 

kennis ook weer gebruiken als ze doorstromen naar de volledige, professionele versie van Corel Painter.'

Beschikbaarheid en prijzen
Corel Painter Lite is wereldwijd verkrijgbaar voor Windows en Mac, maar alleen als Engelstalige versie. U 

kunt de Windows-versie kopen op de website van Corel, op www.corel.com/painterliteeu voor € 64,99 

(incl. btw); de Mac-versie kan worden gekocht in de Mac App Store.

Bronnen voor de media en bloggers (in het Engels)

Klik hier voor afbeeldingen van Painter Lite

Voor een overzichtsvideo van Corel Painter klikt u hier

Voor studielessen voor Corel Painter klikt u hier

Maak kennis met de Painter-community (in het Engels)

U komt alles te weten over Corel Painter op Facebook www.facebook.com/corelpainter

Volg Corel Painter via Twitter op www.twitter.com/corelsoftware

Word ook lid van de Painter Factory-community op www.painterfactory.com

Contactpersoon
Als u meer informatie wilt of met een medewerker van het productteam wilt spreken, kunt u contact 

opnemen met:

Daniel Donovan
PR-manager

daniel.donovan@corel.com

Tel.: +44(0)1628 589 850

Over Corel
Corel is een van de belangrijkste softwarebedrijven ter wereld en levert enkele van de bekendste merken 

in de branche, waaronder Roxio®, Pinnacle™ en WinZip®. Het bedrijf beschikt over een van de 

uitgebreidste portefeuilles met grafische, productiviteits- en digitale-mediaproducten en heeft een 
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reputatie opgebouwd als leverancier van vernieuwende software die gebruiksvriendelijk en makkelijk aan 

te leren is, zodat onze klanten nog creatiever en productiever kunnen werken. De branche heeft hierop 

gereageerd met honderden prijzen, die een bekroning vormen voor onze innovatie, ons ontwerp en de 

toegevoegde waarde die wij bieden. 

Onze productlijn, die door miljoenen personen wereldwijd wordt gebruikt, omvat CorelDRAW® Graphics 

Suite, Corel® Painter™, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WordPerfect® Office, 

Pinnacle Studio™, Roxio Creator®, Roxio® Toast® en WinZip®. Bezoek www.corel.com voor meer 

informatie over Corel.
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