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Nyhedsbrev FreelanceGruppen DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

Kurser, foredrag, netværk
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Fotokursus med Michael Altschul
Foto: Martin Kurt Haglund

Roskilde og Kolding: 2-dages fotokursus

Kurset henvender sig mediefolk, som ind imellem ikke har adgang til -
eller mulighed for - at bruge en fotograf til at tage et ledsagende
erhvervsbillede eller andet billede til sin artikel til det skrevne eller
digitale medie.

Her kan du tilmelde dig kurset i Roskilde.

Her kan du tilmelde dig kurset i Kolding

Formiddagsmøde - 15. april: 
Giv dit netværk et servicetjek

Arbejder du meget alene? Har du for lidt arbejde? Eller har du for
meget? Ved du, at du kan bruge dine kolleger i FreelanceGruppen til
sparring og inspiration?

Kom til Formiddagsnetværksmøde den 15. april. 
To timer med networking, øvelser, inspiration og en sandwich til at tage
med videre.

Få et netværksløft, der kan mærkes - meld dig til her

Få idéer til netværksudvikling
Foto: Kurt Martin Haglund

Fernisering - 14. april: War Zone Freelance Exhibition

Udstilling: The War Zone Freelance Exhibition er dedikeret til lokale og internationale freelancejournalisters
arbejde i krigs- og konfiktområder.

Gennem fotos, video og fysiske artefakter giver udstillingen et dybdegående indblik i rapporteringsprocessen,
fortæller om mennesker ramt af krige og konfikter i Syrien, Irak, Israel, Palæstina og Libanon.
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Spændende foredrag - 11. april: 
At være fotograf og journalist i krigs- og konfliktzoner...

Det er den amerikanske freelancefotograf og stifter af War Zone Freelance, Osie Greenway og den danske
freelancejournalist og projektkoordinator Anne Hertzum Alling, der sammen vil give et dybere indblik i War
Zone Freelanceprojektet og dele ud af deres erfaringer som freelancejournalister i krigs- og konfliktområder i
Mellemøsten.

(Foto: War Zone Freelance Exhibition)

Tilmeld dig her

Følg med via Facebook

Hver uge deler vi links og artikler, lige som vi annoncerer kurser og
andre arrangementer i og omkring FreelanceGruppen. 

Næsten 1000 følgere synes, at vi er relevante at synes om - du kan
også være med.

Direkte til FreelanceGruppen på Facebook

Intro til VideoTool - 7. april

En hel dag om den tekniske side af sagen. Få et grundigt indbilk i alle finesser i VideoToll - hands on hele
dagen.

Der er ledige pladser, så skynd dig at melde dig til her

2 x Hindenburg: Kursus for begyndere og for let øvede

Kursus i Hindenburg Journalist PRO.

Hindenburg er et lyd-redigerings program som er udviklet til journalister, podcastere og alle andre der gerne
vil fortælle historier i lyd.

Her kan du tilmelde dig Intro til Hindenburg den 15. april

Her kan du tilmelde dig Hindenburg for let øvede den 27. april

HUSK AT TJEKKE MEDLEMSTILBUD

Barselsfond, mediedatabase-adgang, video-opbevaring,
gruppelivsforsikring, kontorfællesskab og meget andet. 

Der er mange penge at spare igennem FreelanceGruppens
rabataftaler.

Gå ind og tjek vores medlemstilbud

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