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Nyt spændende fællesskab: FreelanceGruppens Forfatterlounge
FreelanceGruppen går i luften med et nyt fællesskab for forfattere og andre bogfolk:
FreelanceGruppens Forfatterlounge 

Vi vil danne et fællesskab for de medlemmer af FreelanceGruppen der forfatter, redigerer, lay-outer,
illustrerer, oversætter og markedsfører bøger.

LÆS DEN GLÆDELIGE NYHED HER

Kurser:
Lydprogrammet
Hindenburg
I juni måned er der både et
begynderkursus og en dag for
de let øvede i det fremragende
og nemme lydprogram
Hindenburg. 

Begge dage er i Århus

Her tilmelder du dig
begynderkurset

Her tilmelder du dig kurset for
let øvede

Kurser: 
Photoshop som
skitseværktøj
Brug Photoshop som
skitseværktøj til ideudvikling
Skal du lave et oplæg til en
fotooptagelse, eller skal du lave
et moodboard, eller anden
ideudvikling, så kan Photoshop
være et fantastisk værktøj. 

Her tilmelder du dig kurset den
13. juni i Århus

Her tilmelder du dig kurset den
8. juni i Roskilde

Kurser:
Grundlæggende
billedbehandling
Gør dine billeder klar til tryk og
til nettet.

Sig farvel til mørke og kedelige
flade leverpostejfarver, billeder
med lav kontrast og forkerte
farvetoner.

Her tilmelder du dig kurset den
20. juni i Århus

Her tilmelder du dig kurset den
16. juni i København

Efteruddannelse: Søg penge i juni
Medlemmer af FreelanceGruppen kan til og med d. 27. juni 2016 søge
økonomisk støtte til efteruddannelse i kassen for trykt område.

FreelanceGruppens fondsudvalg, som fordeler ophavsretslige vederlag
fra forvaltningsorganisationen CopyDan, åbner nu for ansøgninger til
kassen for trykt område.

Find vej til ansøgningsskemaet her

Skynd dig at skrive en ansøgning
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Kursus: Lær at bruge GIF som fortælleværktøj
GIF formatet har levet og overlevet siden de første version af Photoshop og skabt et utal af hoppende
kuverter og andre sjove ting på nettet og i mails.

Men det er også et godt fortælleværktøj og derfor overlever GIF også som format til webbannere -
stadigvæk. Og er populært på de sociale medier.

Læs mere og meld dig til her

Fang os på Facebook
Vi holder af Facebook som et sted, hvor vi deler relevant viden. Derfor
bliver nyheder, arrangementer, artikler og andet godt hver uge smidt på
vores Facebookside. 

Gør som mere end 1000 andre:

TRYK PÅ SYNES GODT OM FREELANCEGRUPPEN HER

FreelanceGruppen betaler halvdelen af din billet til Fagfestival
Billetsalget til Fagfestival 2016 er åbnet

Dette års Fagfestival finder sted i Odense søndag den 20. november og mandag den 21. november 2016.
Programmet afslører, at det igen i år kan blive rigtig svært at vælge i mellem alle de interessante indslag. 

(Foto: Andreas Weiland) 

Køb din billet her

Find kort info om det hele her
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