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To-dages lydkursus med Finn Markwardt - 9. og 10. februar 2016
Dette kursus giver dig en konkret indføring i at optage og efterbehandle lyd til radio- og videoproduktioner
med fifs til at skabe en god og velfungerende lydside på en enkel måde. 

Kurset henvender sig til både radio- og videojournalister.

Info og tilmelding her

Oplagte Bolette Obbekær er klar til
at følge op
Foto: Selfie

Tog du WP-kursus
sidste år? Tag på
"Opfølgning i WP"
Freelancegruppen inviterer på
opfølgningskursus i Wordpress.
Det er en forudsætning for
deltagelse, at du har
gennemført et af Bolette
Obbekær 2-dages

VOCAST giver direkte adgang til
medier, redaktioner og journalister.
Illustration: VOCAST

Få optimalt udbytte
af VOCAST - kom
til introduktionsdag
VOCAST – Værktøjet til PR-folk
og et af FreelanceGruppens
mange medlemstilbud. 

Vi har tegnet et
gruppeabonnement, så du kan

Lær at passe på dig selv, når du er
ude i verdens risiko-zoner.
Foto: Martin Haglund

Sikkerhed for
Freelancere i
risikozoner
Flere freelancere arbejder i
regioner eller med stofområder,
som udsætter dem for risici.
Mange har hverken de rette
forsikringer eller den rette
træning til at undgå, håndtere
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WordPresskurser sidste år.
Kurset er endags-workshop,
hvor du kan komme
dybere/videre med det, vi
arbejdede med på 
den første workshop.

Meld dig til her

bruge Vocast i et halvt år
gratis, og derefter tegne et
individuelt abonnement, 5
forskellige pakker, til
fordelagtige priser.

Få det optimale ud af dit
VOCAST-abonnement - meld dig
til introdagen her

eller få hjælp og støtte i farlige
situationer. 
Guardian – Security Risk
Management giver den 4.
februar tips og tricks og
fortæller om deres certificerede
sikkerhedskurser.

Læs mere og meld dig til her

Bestyrelsen anno 2015-2016
Foto: Per Daugaard

Generalforsamling 2016
Kom til generalforsamling og få indflydelse

Generalforsamling 2016 løber af stablen lørdag den 5.marts 2016
klokken 13.00.

På generalforsamlingen er der valg til formands- og bestyrelsesposter,
lige som du kan høre formandens beretning. Bestyrelsens forslag til
arbejdsprogram og andre forslag, også fra medlemmerne, kommer til
afstemning. Kom og deltag i debatten og sæt dit præg på
FreelanceGruppens fremtid.

Det sker i Skælskør - læs mere om det hele her

Medlemstilbud, der kan styrke din
freelanceforretning
FreelanceGruppen har på dine vegne indgået en bred vifte af aftaler,
der giver dig brugbare fordele som medlem af FreelanceGruppen.
Nogle af dem er GRATIS og andre er bare MEGET FAVORABLE. 
Har du spørgsmål til nogle af tilbuddene, er du velkommen til at
kontakte bestyrelsen. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Vil du gerne gå glip af de gode tilbud, så lad være med at klikke her

Vi er på Facebook - kom endelig :-)
Kom over til os på Facebook, vi er vilde med det, når vi får nye likes.
Og det gør vi heldigvis hele tiden. Stille og roligt går vi mod de 1000
følgere. Kom med i fællesskabet.

Synes om os lige her

Kom til Freelance Seminar
Så er tilmeldingen startet til årets Freelance Seminar. Programmet er
spækket med spændende oplæg, workshops og underholdning. 
Der bliver også masser af mulighed for at mødes og snakke med nye
og gamle kolleger. 

Det hele foregår på Kobæk Strand Konferencecenter i Skælskør. 

Gå direkte til seminarets hjemmeside og meld dig til

Årets seminar foregår fra den 4. til
6. marts. 
Denne gang øst for Storebælt
Foto: Morten Bergholt

Laver du TV? Husk dit Copydan-forbehold - det er vigtigt
For at få fingre i de Copydan-midler, som du har ret til, skal du have et såkaldt Copydan-forbehold – også
kaldet en Copydan-bestemmelse – som en del af aftalen med din kunde. Det er vigtigt, når du er freelancer
eller selvstændig, at du selv sørger for at få forbeholdet indført i din kontrakt.

Bliv klogere på Copydan-forbeholdet her

Mere sikkerhed for freelancere
Vi har mere sikkerhed på programmet den 10. februar. Denne gang er det Dansk Flygtningehjælp er deler ud
af tips og tricks og fortæller om deres sikkerhedskurser. 
Vi arrangerer primært disse infoaftener, fordi flere og flere freelancere arbejder i regioner eller med
stofområder, der udsætter dem for alvorlige risici.

Det er den 10. februar - meld dig til her
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