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Nordiske freelancere bliver hele tiden klogere
Det nordiske freelancesamarbejde er meget mere end de årlige nordiske seminarer. Hanne Fokdal
Barnekow, der selv har været tovholder fra Danmark i det nordiske samarbejde, har talt med kolleger fra
Danmark og Norden om, hvad der fik samarbejdet i gang for snart 30 år siden – og hvad der kommer ud af
det.
Nyd hele artiklen om højdepunkter og milepæle i det nordiske freelance-samarbejde gennem 30 år her

BIZ-sparring i Århus 25. september
Kom godt i gang eller få mere styr på din forretning med en BIZsparring. Du får konkret, individuel sparring på din aktuelle situation og
eventuelle udfordringer. Vi sætter en time af med udgangspunkt i dig
og din forretning som freelancer/selvstændig.
Få kvalificeret sparring i Århus
Illustration: Mette Secher

LÆS MERE OG MELD DIG TIL HER

Indstil dine kandidater til SolidaritetsPrisen
Kender du nogen, der har ydet en særlig indsats for det faglige eller fagpolitiske fællesskab freelancere
imellem eller faste og frie imellem? Til FreelanceGruppens 40 års jubilæumsfest 28. oktober 2017 skal den
nyindstiftede 'SolidaritetsPrisen' for første gang uddeles. Fristen for indstillinger 15. oktober.
Læs mere om, hvordan du indstiller her

Konkurrence: Tegn SolidaritetsPrisens
propagandaplakat
Vi skal have produceret en klassisk propagandaplakat, der skal gives til
vinderen af SolidaritetsPrisen, der bliver uddelt til jubilæumsfesten den
28. oktober.
Præmien for den bedste propagandaplakat er 5.000 kr. i

efteruddannelsesstøtte. Dertil kommer din streg til at forme
SolidaritetsPrisens visuelle udtryk de næste mange år.
Skynd dig, fristen for indsendelse af forslag er den 15. september

Grib dine redskaber og kast dig ud i
konkurrencen om 5.000 kroner til
efteruddannelse
Foto: Martin Kurt Haglund

Kursus: Sådan skaber du selv det faglige
netværk, der styrker dig og din forretning
I et fagligt freelancenetværk kan du få uvurderlig hjælp og kvalificeret
sparring fra andre freelancere om stort set alle udfordringer, du kan
støde ind i, når du freelancer i mediebranchen. Netværket kan øge din
arbejdsglæde og hverdagstrivsel og derigennem styrke din forretning.
På dette intensive heldagskursus får du indsigt i alt, hvad der er værd
at vide om at starte et freelancenetværk, der er relevant for dig.
´Bliv yderligere inspireret i denne artikel, hvor Lene Rimestad og en
netværksdeltager fortæller om det fynske freelancenetværk.
Lene Rimestad: Din erfarne kilde til
nyttig viden, når det handler om at
danne faglige netværk.
Foto: Karen Løth Sass

Skynd dig at booke en af de ledige pladser

Poetry Slam: Kom og læs, råb, recitér, syng eller rap dine tekster,
digte, monologer, opråb eller andre litterære udladninger for et
oplagt og medlevende kollegialt publikum på Tranquebar.
ALLE medlemmer af FreelanceGruppen er velkomne til at deltage i dette underholdende Forfatterloungearrangement.
(foto: 123rf.stockphoto)
SKYND DIG AT MELDE DIG TIL HER - DET ER DEN 21. SEPTEMBER
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