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Sommerkurser i massevis

FREELANCEGRUPPEN.DK | NYHEDSOVERSIGTEN | AFMELD

Bliv en endnu bedre spiller på mediebanen - tag på kursus

Vi har sammensat en buket af kurser til dig i maj og juni måned, der kan styrke din forretning. Og buketten er
fyldt med farver. 

Du kan dygtiggøre dig i alt fra foto, video og radio til Prezi, Evernote og Sommerskole. 

Gå på opdagelse i kursusbeskrivelser og program og skynd dig at melde dig til. Vores kurser har tendens til
hurtig overtegning. 

Rigtig god fornøjelse.

Venlige kursushilsener

Kursusudvalget

Århus - Kursus i historiefortælling på video

Dette kursus koncentrerer sig først og fremmest om, hvordan man planlægger og fortæller en historie i
levende billeder og lyd, og hvordan man håndterer udstyret på en måde, så resultatet bliver seværdigt.

Program og tilmelding her

Århus: Intensivt fotokursus for ikke-fotografer
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For fjerde gang udbyder FreelanceGruppen det efterspurgte 2-dages fotokursus i samarbejde med fotograf
Michael Altschul.

Kurset henvender sig til journalister, grafikere og andre faggrupper, som har lyst til eller brug for at tage
billeder i forbindelse med deres daglige arbejde.

Mere info, program og tilmelding

København: 18 timers radiokursus

Radiogenrer, lydeksempler, fortælleteknik, den gode lyd osv. osv. På dette kursus vil du nå at få en god
fornemmelse for lyden, lydhistorien og redigeringen. 

Måske er du interesseret i at anvende lyden i din virksomhed, så kan du her komme et stykke af vejen.

Fordyb dig i det spændende program her

Seminar: Evernote - langt mere end et online-lager

Har du også en konto hos Evernote - men kan ikke se magien? Evernote er så meget mere end et passivt
online lager, men uden en plan kan du ikke bruge det effektivt til projektstyring.

Ved at bruge online-løsninger til projektstyring, to-do lister, etc. kan vi systematisere vores projekter - og
frigive energien til at arbejde uden at stresse.

Læs mere om tid, sted og indhold

Workshop: 4 timer med Prezi

Kom til en 4-timers workshop og bliv introduceret til det gratis præsentations-værktøj Prezi. Med det kan du
lave spændende, kreative og formidlende præsentationer.

Prezi er et alternativ til præsentationsprogrammer som f.eks. Keynote og PowerPoint. Når du laver en
præsentation i Prezi, skal du ikke tænke i enkelte dias, men på helheden.

Direkte til mere beskrivelse og tilmelding

Kursus: Video med mobilen - Iphone / android

Vil du gerne lære at producere video som et supplement til dine artikler, dine billeder eller det du ellers
leverer? Det er ikke spor svært, og hvis du har en god mobiltelefon, er du rigtig godt kørende.

På kurset Video med mobilen lærer du at fortælle historier i levende billeder med de mest brugte videogenrer
på nettet - Talking Head, Visuelle sekvenser og How-to video.

Detaljeret program og tilmelding her

Vil du med på sommerskole til halv pris?

FreelanceGruppen betaler halvdelen af kursusafgiften, når du tilmelder dig en af de fem sommerskoler, som
Abelone Glahn arrangerer i år.

De fem sommerskoler er målrettet selvstændige og freelancere, og i år også jer, der har skrevet bøger.

Sommerskolerne starter den 30. juni

Læs det varierede sommerskoleprogram, og om hvordan du melder dig til

FreelanceGruppen      •    Tlf: 3342 8000    •    formanden@freelancegruppen.dk    •    www.freelancegruppen.dk

AFMELD NYHEDSBREV
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