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DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

KURSER, MØDER OG FEST
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DRONEKURSUS – opgradering fra 1A til 1B eller 2. OBS - kort
tilmeldingsfrist
Den 3. oktober er der dronekursus på Gørløse Flyveplads. På dette kursus kan du erhverve enten et
dronebevis 1B til flyvning med droner op til 7,0 kg eller et dronebevis 2 til flyvning med droner op til 25 kg.
LÆS MERE OG MELD DIG TIL HER

SNAK & SNACKS: FreelanceGruppen,
fremtiden og fællesskabet
Kom og sæt kursen på fremtidens
fællesskab i FreelanceGruppen
Foto: Martin Kurt Haglund

Kom og brug en eftermiddag i selskab med nye og gamle
freelancekolleger og vær med til at sætte retningen for, hvordan vi i
FreelanceGruppen skaber endnu mere fællesskab og sammen
forbedrer vores vilkår som freelancere og selvstændige.
DET ER DEN 2. OG 3. OKTOBER I ÅRHUS OG KØBENHAVN

DU KAN STADIG NÅ AT FÅ INDFLYDELSE
PÅ FREELANCESEMINAR 2018
I morgen torsdag den 21. september er der mulighed for at komme af
med alle dine idéer til FreelanceSeminar 2018.
Vi byder på lækker frokost i bytte for dine kreative bidrag. Vi mødes til
inspirationsmødet i DJ i København på Gammel Strand 46 i
mødelokalet på 1. sal.

Kom og del dine idéer med os
Foto: Martin Kurt Haglund,
FreelanceSeminar 2016

MELD DIG TIL HOS KATRINE PÅ KNJ@FREELANCEGRUPPEN.DK

INDSTIL DINE KOLLEGAKAMMERATER 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.
SÅDAN INDSTILLER DU DINE KANDIDATER

NY FRIST - Plakatkonkurrence
I anledning af vores 40 års jubilæum skal vi have tegnet en
gammeldags propagandaplakat.
Vi har forlænget fristen for indsendelse af forslag til den
1. oktober.
Du er med i konkurrencen om at
vinde kr. 5000 til efterduddannelse.
Foto: Martin Kurt Haglund

Skynd dig at gribe til dine tegneredskaber og send os dit forslag.
SÅDAN DELTAGER DU I PLAKATKONKURRENCEN

VIS DINE VÆRKER FREM: Deltag i FreelanceGruppens Jubilæumspop-up-udstilling
Er du tegner, fotograf eller grafiker med udstillingstrang? Vi andre vil rigtig gerne se, hvad du laver, og det
kan vi komme til, hvis du indsender et værk til jubilæumsudstillingen på Arbejdermuseet
LÆS MERE...

DRONEKURSUS: Natpåtegning til dit dronebevis - OBS kort frist!
Den 4. oktober klokken 19.00 går FreelanceGruppen i luften fra HCA Airport i Odense. For kr. 500 kan du få
en natpåtegning på dit dronebevis.
SKYND DIG AT MELDE DIG TIL HER

PSYKISK ARBEJDSMILJØ: 4 freelancere om deres bedste
(og værste) vaner
Et liv som fri fugl kan være fantastisk. Men en freelancetilværelse kan også koste mange bekymringer og
sene aftener foran computeren. Derfor har fire freelancere sagt ja til at dele deres bedste - og værste – vaner
for at inspirere kollegaer til et godt psykisk arbejdsmiljø. (Foto: Martin Kurt Haglund)
FANGET PÅ FACEBOOK, FORSTYRRET AF MAIL, SLAVE AF TELEFONEN? LÆS HER

INVITATION TIL JUBILÆUMSFEST FreelanceGruppen 1977-2017
Det bliver på Arbejdermuseet den 28. oktober. Det bliver om dagen, det
bliver om natten, det bliver fagpolitisk, det bliver lir og det bliver vildt.
For det er DJ's faglige avantgarde, der skal fejres.
MELD DIG TIL HER
Foto: Bo Sørensen

WORKSHOP: Lær teknikken bag den
vellykkede podcast
Ønsker du at tilbyde dine kunder, at sætte podcasts op for dem ud fra
best practice? Det kræver nogle ninjatricks, og dem får du på denne

workshop.
DET ER DEN 5. OKTOBER OG DER ER 5 PLADSER TILBAGE

Karin Høgh: En erfaren podcaster
Foto: Podconsult
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