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SEMINARNYT - DJ BIZ-DAG
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FREELANCE SEMINAR 2016
Frihed og fællesskab
At være freelancer giver frihed, men fællesskabet forstået som solidariteten er sat under pres. Både
mediemarkedet og arbejdsmarkedet som helhed er under forandring, priserne er generelt faldende, lige som
der er stigende krav til vores kompetencer. Vi skal kunne mere end alene at skrive, fotografere eller lave
video, vi skal nærmest kunne det hele. 

Derfor sætter vi en buket af oplevelser sammen til dig, som kan ruste dig både fagligt og personligt. Vi kan
ikke løfte sløret for det hele endnu, men der er garanti for, at vi sørger for mindst to workshops, der giver dig
brugbare værktøjer lige til at tage med hjem i freelanceforretningen. 

Til overlevelsesinspiration præsenterer vi blandt andet et par eksempler på brugbare kombinatør-former. Mød
journalisten Jonas W. Vange, der også er vinspecialist og Mette Hagedorn, der som en del af sit

journalistiske freelanceliv har fast indtægt som hestekusk. Mød også den tidligere DR-chef Jesper Grunwald,
der blev taxachauffør og fik et helt nyt og givende liv. 

På underholdningssiden har vi lørdag aften musikalsk foredrag med Band Dylan, der efter foredraget fyrer
grundigt op under dansegulvet. 
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Også noget for forfattere
Lige som sidste år har vi besluttet at lave en markedsplads for forfattere, hvor de kan sælge deres bøger. 

Hvis du ikke vil danse, men hellere sidde behageligt i en lænestol og blive litterært underholdt, så er der
åbent i Forfatterloungen lørdag aften, hvor du kan møde markedspladsens forfattere, der præsenterer deres
bøger og måske byder på lidt godnatlæsning ☺ 

Vigtige datoer:
1. december: Seminarhjemmesiden går i luften
2. 10. januar: Tilmeldingen åbner
3. 4.-6. marts: Freelance Seminar 2016 løber af stablen
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Korrespondenterne
Illustration: Bjarke Myrthu

MISSION: AT SKAFFE EN MILLION
25 freelancere med base i udlandet, vil med et nyt webmedie nuancere
mediebilledet, når det gælder historier fra den store verden. Men det er
dyrt. Der skal en million til for at komme ordentligt i gang, så der er
også bud efter kollegial støtte.

Korrespondenterne vil være mediet, der formidler alle de store historier
fra udlandet, men som gør det igennem de mennesker for hvem
begivenhederne er hverdagsvirkelighed. Det handler i høj grad om de
historier, som ikke bliver formidlet i de klassiske og kommercielle
medier.

BLIV KLOGERE PÅ KAMPAGNEN

HVILKEN TYPE KREATIV ER DU?
På mandag den 23. november er der DJ BIZ-dag, og der er stadig
ledige pladser. 

Et af de spændende indslag på dagen hedder:

Hvad for en slags kreativ er du – og hvad betyder det for din
forretning?

Vi lever alle af at være kreative som journalister, kommunikatører,
fotografer, grafikere etc. Men hvad for en slags tænker, er du selv? Og
hvad betyder det for, hvordan du løser opgaver, og hvordan du
samarbejder med andre?

SE DET FULDE PROGRAM FOR DAGEN OG MELD DIG TIL HER
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