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Nyhedsbrev FreelanceGruppen DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

FONDSMIDLER TIL UDDELING

FREELANCEGRUPPEN.DK | NYHEDSOVERSIGTEN | AFMELD

FreelanceGruppens to ophavsretsfonde er
klar til 56. uddeling 

Ansøgningsfrist den 25. november 2015

På hjemmesiden finder du alt om årets uddelinger. Måske opfylder
også du ansøgningskriterierne.

Tjek det her og se hvordan du søger
Måske er der også penge til dig...
Foto: JAWS

FreelanceGruppens egen Efteruddannelsespulje er klar til uddeling

Ansøgningsfrist 25. november 2015

For 8. gang uddeler FreelanceGruppen penge til efteruddannelse. Efteruddannelsespuljen på 100.000 kroner
administreres af FreelanceGruppens Fondsudvalg. 

Puljen er kun for FreelanceGruppens O-medlemmer, der ikke kan få støtte til efteruddannelse andre steder.

Gå direkte til information og ansøgningsskema her

TAL TIL ØJET

Visuel dag den 16. januar

Uanset om du er fotograf, grafiker, tegner eller noget helt fjerde: Her er
et stærkt program, der gør dig skarpere på visuel kommunikation.

Denne visuelle dag præsenterer de nyeste tendenser inden for trykte,
elektroniske og sociale medier.
Du får fif og gode ideer til kreativitet, datavisualisering, sociale medier,
pitching og meget mere.

Læs mere og meld dig til NU

llustration: Jens Otto Emmich

ARRANGEMENT I DJ-KOMMUNIKATION:
Sæt mediedagsordenen med Twitter

På dette DJ Kommunikations fyraftensmøde sætter vi fokus på Twitter som et værktøj for den professionelle
kommunikatør. Kom og lær hvordan nyhedernes anatomi er forandret, og se en kavalkade af eksempler på
hvordan organisationer sætter politisk dagsorden og skaber presseomtale gennem tweets af maks 140 tegn.
Til sidst vil der tid til spørgsmål og evt. nogle øvelser, hvis der er stemning for det.

DET FOREGÅR 8. DECEMBER i København - meld dig til her

Få inspiration til nye opgaver med 
RITZAU'S 'TID OG STED'

Årsdage, jubilæer, fødselsdage og særlige begivenheder kan kaste
mange gode skrive- og fotoopgaver af sig. FreelanceGruppen har
derfor indgået aftale med Ritzaus Bureau, som giver gruppens
medlemmer adgang til at tegne abonnement på Ritzaus
begivenhedskalender 'Tid & Sted' på særligt favorable vilkår.

Læs mere og meld dig til her

DJ OG DAGPENGENE

DJ har sammen med andre faglige organisationer udført et omfattende påvirkningsarbejde i forbindelse med
dagpengekommissionens arbejde for bl.a. at gøre opmærksom på udfordringerne for de såkaldt atypisk
ansatte, som omfatter freelancere.

Påvirkningsarbejdet fortsætter i forbindelse med den arbejdsgruppe, som dagpengeaftalen har gjort klart,
skal nedsættes for at kigge nærmere på de atypisk ansatte.

3 ARTIKLER OM HVAD DJ GØR OG MENER OM DAGPENGENE OG FREELANCERE/SELVSTÆNDIGE
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Følg os på Facebook

Få nyheder, artikler, links, arrangementer og andre relevante
freelancegodter. Synes om os på Facebook.

Vi er lige her

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