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Freelance Seminar 2016 er for ALLE
Gå ikke glip af 3 fede freelancedage for en femhundredelas!

FreelanceGruppens medlemmer har mange forskellige fagligheder. Derfor har Freelance Seminar 2016
fokus på, at oplæg og workshops skal ramme så bredt som muligt. 

Vi har derfor ikke halv-nørdede foto- eller videoworkshops, det indrømmer vi, men til gengæld går
programmet på tværs. Uanset fag kan man have glæde af en workshop i kreativitet og foredrag med
inspiration til karriereudvikling. Alle ikke-skrivende kan i skriveworkshoppen hente redskaber, der alvorligt
løfter og forbedrer tekster til fotos, videoer og grafik. Ligegyldigt hvilket område, du arbejder på, kan du have
glæde af at lære nyt om at indgå gode kontrakter, ophavsretten til dine produkter, osv. 

I dette nyhedsbrev folder vi programmet ud - både til dig, der allerede har meldt dig til, og til dig, der stadig
overvejer.

Det er den 4. til 6. marts i Skælskør det hele foregår. Der er bustransport fra stationen. :-) 

P.S. 
I, DER IKKE VIL GÅ GLIP AF ÅRETS PRESSEFOTO ER MEGET VELKOMNE TIL AT ANKOMME
FREDAG AFTEN ELLER LØRDAG MORGEN - NATURLIGVIS! HUSK TILMELDING.

HER KOMMER DU DIREKTE TIL SEMINAR-SIDEN

Du kan både sælge, præsentere og
læse din bog op på seminaret
Foto: Marianne Bækbøl

Forfatterlounge og
boghjørne i Bazar
I Bazaren kan du lægge din
bog til salg. 

Kirstine Baloti analyserer markedet
Foto: Thomas Tolstrup

Her kan du tjene
dine penge
Hvem der det egentlig, der
køber jer derude? Hvad

Først musikalsk foredrag og så bliver
der spillet op til dans
Foto: Band Dylan

Bob Dylan på
aftenmenuen
Efter festmiddagen lørdag aften
står bandet for en musikalsk

http://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=48465D437943445F4A724743#%23WebVersion%23%23
http://www.freelancegruppen.dk/
http:/
http://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=48465D437943445F4A724743#%23OptOutList%23%23
http://freelanceseminar.dk/


Hvis du er forfatter eller
interesseret læser og mere til
bøger end Bob lørdag aften,
kan du overveje at melde dig til
Forfatterloungen. 
I Bazaren kan du ogå sælge
brugte effekter, komme af med
dit visitkort, din folder og møde
vores medlemstilbud.

SE HER HVORDAN DU MELDER
DIG TIL

efterspørger de?
Hvilke markeder agerer I på?
Er der gode og dårlige
markeder?
Hvorfor kan nogen tjene godt
på et marked, som andre
knækker halsen på?

MERE OM KIRSTINES OPLÆG

rejse gennem Bob Dylans liv og
tid.
Bagefter leverer Band Dylan
den musikalske underlægning
til aftenens fest. Man kan også
danse når Band Dylan står på
scenen.

MERE OM MUSIKKEN

KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER
Kobæk Strand ligger ved smukke Skælskør tæt på vandet. Vi har sørget for gratis busser fra Slagelse
Station direkte til konferencentret. 
Vi har bestilt indlogering til alle i dobbeltværelser af hensyn til budgettet, men du kan for et mindre tillæg få
enkeltværelse. Du skal bare henvende dig direkte til Kobæk Strand.

SE KOBÆK HER OG KONTAKTOPLYSNINGER HER

Rejseoplevelser af de særlige
Foto: Forlaget Tiderne Skifter

Sådan gør du: 
25 års erfaringer fra
krig og konflikt.
Thomas Ubbesen er journalist
på DR og har som udenrigs-
korrespondent i mange år
rapporteret fra uroligheder
rundt omkring i verden.

På FreelanceSeminar 2016
fortæller Thomas Ubbesen om
sine oplevelser fra krigs- og
kriseområder.

SPÆNDENDE UNDERHOLDNING

Jonas Wisbech Vange 
Foto: Jonas Wisbech Vange

Kunsten at
kombinere
freelanceslivet
Jonas har en fortid som
kombinatør af freelancer og
vintjener.
Mette kombinerer sit
freelanceliv med et job som
hestevognskusk. Kom og hør
dem begge fortælle om,
hvordan det har gjort dem
glade at kombinere på denne
måde.

KOMBINATØR-KUNST

Anders Kærgaard 
Foto: Andrea Siggaard

Mød en
whistleblower
Det kostede tidligere
efterretnings-officér Anders
Kærgaard karriere, familie og
venner, da han i 2012 gik til
pressen med dokumentation for
dansk medansvar for
mishandling af civile under en
danskledet militæroperation i
Irak.

LÆS OGSÅ OM DEN ANDEN
WHISTLEBLOWER, DU KAN MØDE

DER ER MEGET MERE PÅ PROGRAMMET!
De indlæg, vi har vist oven for er kun et lille udpluk af programmet - der er meget mere at fordybe sig i.

DIREKTE TIL SEMINARHJEMMESIDEN OG TILMELDING

FØLG OS PÅ FACEBOOK
Illustration: Facebook

VI ER OGSÅ PÅ FACEBOOK
Lige som vi deler nyheder, links, artikler og arrangementer er vi også
på Facebook under seminaret. Synes om os på Facebook og få det
hele med.

SYNES OM OS HER

TJEK ALTID VORES MEDLEMSTILBUD
Billig adgang til kontorfællesskab, bogmarked, artikeldatabaser,
medieovervågning, video-opbevaring og begivenhedskalender. 
Barselsfond og personlig gruppelivsordning. 

Det er bare nogle af vores medlemstilbud.

FIND DEM ALLE SAMMEN HER
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