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KURSER, KOLLEGER, NETVÆRK

I den kommende tid indbyder FreelanceGruppen igen til, at du kan udvikle og uddanne dig, møde kolleger og
danne nye netværk. 

Ud over kurser finder du også introdage til vores medlemstilbud. Disse dage er en optimal mulighed for at få
undersøgt om medlemstilbuddene er noget for dig og din forretning. Læs meget mere neden for. 

Og husk: Kurser og arrangementer er for ALLE medlemmer og de er GRATIS. 

Læs også om seminar og delegeretvalg :-)

To intense dage med Michael Holbek
Foto: Thomas Sjørup

Skriv så det virker - især for fotografer,
grafikere og radio-/tvjournalister

Den 17. og 18. marts får du på to dage styr på basale greb, der giver
ny luft til dine tekster. Sæt skub i sløve verber og hiv billeder ind i dit
sprog. Fjern tomgangsord, automatvendinger og andet overflødigt fedt
og gør dine sætninger dynamiske. 

Kort sagt: Giv dig selv et frisk blik på dine tekster, så de bliver konkrete,
præcise og levende.

MERE INFO OG TILMELDING HER

4 fede medlemstilbud på én dag!

Vi har to arrangementer med denne titel i den nære fremtid - den 23.
februar og den 10. marts. I løbet af de to dage præsenterer vi dig
grundigt for de endeløse muligheder i VOCAST, Retriever, Ritzau Tid
og Sted, VideoTool og MediaWatch. 

Her finder du det første arrangement den 23. februar -

og her finder du arrangementet den 10. marts

Èt af tilbuddene du får præsenteret
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Bliv bredt introduceret til VideoTool
Illustration: Videotool

En hel dag med VideoTool - bum!

Et komplet videoværktøj til virksomheder og professionelle
medieleverandører. Kom og bliv introduceret til alle finesser og
muligheder i dette gode medlemstilbud.

LÆS MERE...

Er du ny freelancer, så tag med på Freelance Seminar og få udvidet
dine horisonter

Som ny freelancer er seminaret en oplagt mulighed for at møde nye kolleger og hente inspiration, tips og
tricks fra garvede. 

Her er oplæg om, hvordan man kan skrue sin freelancetilværelse sammen, så man stortrives. Der er kreativ
workshops om, hvordan du skaber nye idéer alene og sammen med andre, og om hvordan du kan blive
endnu bedre til tekster. Du kan desuden blive klogere på din ophavsret og på, hvordan du laver en kontrakt,
der sikrer dine rettigheder og øger chancen for godt samarbejde med andre. 

Der er også forfatterlounge og bazar - her kan du sælge bøger, elektronik og andet godt. 
For ikke at tale om de andre spændende oplæg, det musikalske foredrag, dansemusikken og den gedigne
forplejning. 

(Foto: Morten Bergholt)

ALT OM INDHOLD, PROGRAM, TILMELDING

Bliv delegeret, hvis du er engageret

Vær med til at bestemme retningen på DJ i de kommende år. Vær med
til at sætte dit aftryk på den politiske linje og på strategierne. 

Deltag som delegeret for FreelanceGruppen på Fagligt Forum 2016.
Det afholdes den 17. og 18. april i København. DJ betaler fortæring og
transport.

MERE INFO OG BLANKET TIL DELEGERETVALG - LIGE TIL AT UDFYLDE

Freelancere på Delegeretmødet 2015
Foto: Hung Tien Vu

Kom på kursus med Visuelt Forum

Kurser fra Visuelt Forum

FreelanceGruppens medlemmer er blevet inviteret med på Visuelt
Forums kurser i den kommende tid. 

Der er kurser som: WP til din kunde, De 20 fedeste plugins, CSS:
Styling til hjemmesidens visuelle udtryk og Evernote - software, der
holder styr på dit projekt.

Mere om indhold og tilmelding
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