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Freelanceportræt:
”Freelance, foredrag og bogskrivning var aldrig planen”
Det var nødvendighed, ikke lyst, der drev Kirsten Marie Øveraas ind i freelancefolden allerede som
nyuddannet. Planen var at undertekste som fastlancer og håbe på, at bureauerne havde arbejde nok til, at
hun kunne leve af det. En oversættelse af en kogebog og et job som underviser åbnede helt nye muligheder
for at forfølge egne idéer. I dag er både forfattervirksomhed og foredragsholderjobs en del af
freelanceforretningen.
(Foto Thomas Arnbo=
Læs resten af portrættet her

Foredrag i Forfatterlounge
Underholdende forfatterforedrag med Pouline Middleton,
bogpræsentationer, gløgg, julegodter og gode gode kolleger.
Alle forfattere er også velkomne til at tage bøger med til salg.
Vi juler i de hyggelige omgivelser på La Oficina på Frederiksberg lige
som sidste år.

Foto: Marianne Bækbøl

Det er mandag den 12. december klokken 17-20 - meld dig til her

NYE FAGLIGE KLUBBER Meld dig ind i fællesskabet
Der er nu etableret nye faglige klubber for freelancere og selvstændige,
der leverer indhold til Ekstra Bladet og Aller Media, og du kan være
med uanset faglighed. Grafikere, designere, fotografer o.a., der på
freelance-basis producerer indhold til de to mediehuse, kan være med.
Foto: Hung Tien Vu

LÆS MERE...

EFTERUDDANNELSE: Søg penge
Medlemmer af FreelanceGruppen kan til og med d. 10. december 2017

søge økonomisk støtte til efteruddannelse i kassen for trykt område.
Du kan også læse mere om en ny pulje i denne artikel.

Foto: FreelanceGruppen

Eftermiddagsinspiration:
Intro til EVERNOTE

Skræddersyet til kreative freelancere
Illustration: Evernote

Evernote er en app, du kan bruge på din smartphone, tablet, computer
og web. Alt dit indhold bliver gemt i noter, der kan indeholde lyd,
billeder, indhold fra nettet, pdf'er, håndskrevne noter, indtalte memoer
etc.
LÆS MERE...

KORT FRIST: Enkelte pladser på
skrivekursus i Århus
Der kan knibes et par enkelte deltagere mere ind på dette forrygende
heldagskursus i fortællende journalistik. Fang dine læsere og driv dem
til at læse med til sidste punktum.
Snup en af de sidste pladser. Mere info og tilmelding her
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Din ekspert i fortællende journalistik,
Tina Andersen
Foto: Anders Hviid Haglund
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