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Tilmeldingen er åben til Nordic Freelance Seminar i Helsinki
Fremtidens arbejdsmarked for freelancere er hovedoverskriften på et indholdsrigt seminarprogram til Nordic
Freelance Seminar i Helsinki fra den 15. til den 16. september 2017.
FreelanceGruppen betaler vore medlemmers deltagergebyr og ophold, men gå ind på linket neden for og læs
alle detaljer, inden du melder dig til.
MERE OM TID, STED, TRANSPORT, OPHOLD OG TILMELDING

4-dages dronekursus i Århus - obs kort frist
Droneflyvning med kameraer bliver mere og mere populært, men
kravene fra luftfartsmyndighederne bliver tilsvarende mere og mere
komplekse. Bliv opdateret og certificeret på dette kursus.
LÆS MERE OG MELD DIG TIL HER
Dine undervisere
Foto: my drone academy

To gedigne skrivekurser på Fyn... og hvem
kan ikke tåle ny sproglig inspiration?

Din underviser: Skrivecoach og rigtig
meget andet, Tina Andersen
Foto: Anders Hviid Haglund

Kurserne er for journalister, forfattere, kommunikatører og alle andre
medlemmer, der har lyst til et brush up på at få liv i teksterne og få
fortalt deres historier på en fængende måde.
Der er på begge kurser lagt op til spændende oplæg, workshopstemning og walk-and-talk i skøn natur.
Der bliver ingen gentagelser, så du kan roligt melde dig til begge to.
TILMELDING: Få struktur på teksten den 7. juni
TILMELDING: FÅ LIV I SPROG OG TEKST

EU-journalistik: Muligheder, opgaver,
indtjening.
Er du bare den mindste smule interesseret i politik og hvordan politiske
beslutninger berører mennesker, er EU en guldgrube af historier. EUjournalistik adskiller sig ikke fra anden politisk journalistik, så du
behøver ikke at være EU-ekspert for at gå i gang. Desuden er der
forskellige muligheder for at få dækket dine udgifter ved at tage til
Bruxelles og Strasbourg

Tdslinje-infografik i EU-kommisionen
Foto: Marianne Bækbøl

LÆS MERE...

Freelancere udviser solidaritet med DRansatte

Et forslag til en 3-årig overenskomst for DR-freelancere er på vej til
vejledende afstemning. Hovedformålet med aftalen er at undgå 45
fyringer blandt de fastansatte på DR. Det har en pris. En pris som
freelancerne er med til at betale. Det kalder vi solidaritet, siger
talsmand for freelancerne, Jørgen Laurvig.
LÆS MERE...
Der er indgået OK-aftaler i DR
Foto: Martin Kurt Haglund
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