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Skrivekurser i Nyborg
For journalister og andre skribenter: FreelanceGruppen udbyder to intensive og uafhængige skrivekurser i
Nyborg den 7. og den 16. juni. 'Få liv i sprog og tekst' kommer først og ni dage senere 'Få strukur på teksten'.
Underviser Tina Andersen - Andersens Bureau.
LÆS MEGET MERE OM KURSERNE I KURSUSKALENDEREN

Dronekursus over 4 dage - København
Droneflyvning med kameraer bliver mere og mere populær, men
kravene fra luftfartsmyndighederne bliver tilsvarende mere og mere
komplekse.
Kurset er med mulighed for certificering.
Foto: my drone academy

LÆR DET HELE. TILMELD DIG HER

Kære Fotografer i FreelanceGruppen
Som led i markeringen af FreelanceGruppens jubilæum vil vi gerne
have produceret en række foto/videoreportager under temaet ”En dag i
en freelancers liv”.
Der gives i alt to dages fagligt frikøb (til den gældende takst 2371 kr. pr.
dag) for en sådan fotoreportage, idet vi betragter det som et bidrag til
det faglige arbejde.
Vil du byde ind, så send din idé kort fortalt til
jubi40@freelancegruppen.dk. Din idéskitse skal besvare følgende
spørgsmål:
Hvem forestiller du dig at lave reportage med (enten konkret person –
det må gerne være selvportræt – eller type af freelancer)?
Hvad er vinklen/temaet, du vil sætte fokus på og hvorfor?
Hvad er formatet (er det f.eks. foto, video, med eller uden lyd og tekst,
er det en fortløbende fortælling eller snarere en montage osv.)?
Skriv "fotoreportage pitch" i emnefeltet, så vender
jubilæumsarbejdsgruppen tilbage asap.
Bedste hilsner fra jubilæumsarbejdsgruppen

Vignet: Bo Sørensen

Lis har freelancet fra 1967 til hun gik på
efterløn: »Jeg har aldrig fortrudt det«
Da Lis Backe blev freelancer i 1967, var det et usædvanligt valg. Men
der var andre som hende – og de fandt hinanden.

Til kaffe og snak om gamle dage i
FreelanceGruppen hos Lis Backe
Foto: Nina Trige Andersen

I løbet af det følgende årti havde DJ fået en landsdækkende
freelancegruppe...
Læs hele artiklen her

Barselsfonden - et godt medlemstilbud
Du kan søge økonomisk hjælp til bleer og barnevogn i
FreelanceGruppens barselsfond.
I op til 28 uger kan du hver uge kan du få over 1000 kroner udbetalt i
støtte fra barselsfonden.
LÆS ALT HVAD DU HAR BRUG FOR AT VIDE FOR AT FÅ STØTTE FRA
BARSELSFONDEN HER

Søg støtte i barselsfonden
Foto: 123rf

KOM MED TIL ARRANGEMENTER I DJ:KOMMUNIKATION
DJ:Kommunikation inviterer FreelanceGruppens medlemmer med til følgende oplæg.
Flyt magten d. 18 maj - Et kommunikationskig ned i lobbyistens værktøjskasse
Integreret kommunikation d. 1 juni - Hvordan arbejder man med integreret kommunikation i en moderne,
skandinavisk virksomhed? Hvilken rolle spiller god journalistik i både branding, afsætning og intern
meningsskabelse?
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