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DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER
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KURSUS: Videoredigering Final Cut Pro X
Med Final Cut Pro X er det blevet meget lettere og hurtigere at komme igang med klipning, og vigtigst af alt
som klipper, kunne fokusere på det vigtigste, storytellingen. På kurset vil du blive hjulpet videre ind i FCP X
brugerfladen og workflow.
Bemærk, at dette IKKE er et begynderkursus i videoredigering. Så er videoredigering helt nyt for dig, er dette
IKKE kurset for dig.
MELD DIG TIL HER

JUBILÆUMSSERIEN:
Benno kæmpede mod bijobberi: »Vi skal
ikke tage arbejde fra andre«
Benno Arndt fik sit første pressekort i 1960, da han stadig var
gymnasieelev, han har altid tænkt, at han ville »dø med støvlerne på«.
Arbejdsdeling og kamp mod bijobberi var nogle af de sager, han
engagerede sig i som fagligt aktiv freelancer i 1970erne og 1980erne.

Fagpolitisk veteran Benno Arndt
Foto: Nina Trige Andersen

LÆS MERE...

Vil du layoute vores jubilæumsmagasin?
I anledning af FreelanceGruppens jubilæum (1977-2017) producerer vi
et jubilæumsmagasin, der skal udkomme i forbindelse med festen 28.
oktober 2017.

Vil du være med til at lave et
spændende og flot magasin
i anledning af FreelanceGruppens
40 års jubilæum?
Illustration: Bo Sørensen

Vi søger en layouter til magasinet, som er villig til at arbejde til faglig
frikøbstakst 320,14 kr. i timen (ligesom alle andre, der leverer f.eks.
indhold til magasinet, gør).
Til gengæld lover vi, at det bliver alle tiders fagligt, fagpolitisk og funky
at arbejde med jubilæumsmagasinet.
LÆS MERE HER

KURSUS: Videoredigering Adobe Premier Pro
Adobe Premiere Pro har møvet sig ind i de professionelle klipperum på lige fod med Avid og FCP. Og
programmet håndterer de nyeste videoformater, integrerer nemt med resten af Adobe pakken og fungerer
både på PC og Mac platformen. På kurset vil du blive hjulpet et skridt videre ind i Adobe PP brugerfladen og
grundlæggende workflow.
Bemærk, at dette IKKE er et begynderkursus i videoredigering. Så er videoredigering helt nyt for dig, er dette
IKKE kurset for dig
MELD DIG TIL HER

KURSUS - Den svære lyd til video
Bliv fortrolig med dine lydoptagelser
- en praksisorienteret hands-on kursusdag
Dette kursus er for fotografer og én-mands-instruktører, der får en
praktisk turbo indføring i god lydpraksis uden for meget tonemesternørderi.
Du skal både have kendskab og erfaring med video- og lydoptagelse
og video- og lydredigering for at såvel du som dine medkursister får
noget ud af kursuset.

Bliv endnu bedre til lydsiden
Foto: 123rf

PROGRAM OG TILMELDING HER

TJEK MEDLEMSTILBUDDENE
Vi har indgået forskellige rabataftaler på medlemmernes vegne. Du kan
blandt andet få en kontorplads til særpris, tilskud fra
FreelanceGruppens barselsfond, nyhedsabonnementer med rabat,
gruppelivsforsikring og andre fordele.
TJEK FREELANCEGRUPPENS MEDLEMSTILBUD NU
Aftaler til fordel for dig
Foto: Martin Kurt Haglund
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