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FreelanceFestival 2018: En hel freelanceweekend fyldt med
workshops, foredrag, sparring, musik, mad, fest og gode kolleger
Michael Jeppesen, Lone Theils, Jesper Stein, Abdel Abziz Mahmoud, Margaret Lindhardt, Edmonia Baker,
Anne Rohde, Lasse Skyt, Kunstprojektet Phenomena, Anna Thaulow, Lis Kelså, Julie Rasmussen og Pernille
Rahbæk er bare et udpluk af de oplægsholdere, som du kan møde på årets FreelanceFestival. Læs på
seminarsiden.om alle oplæg, workshops, foredrag og alle de andre aktiviteter.
Årets tema er 'freelancer over grænser' - fagligt, fysisk og mentalt.
Det hele foregår i weekenden 23. til 25. februar - tilmeldingen åbner i morgen onsdag den 10. januar.
Vi glæder os til at se både nye og 'gamle' medlemmer til en forrygende freelanceweekend.
Gå direkte til det fede program - men husk, DU KAN FØRST MELDE DIG TIL I MORGEN

Gør din formidling fængende og forståelig
Hvordan bruger man sin stemme helt konkret - hvordan lyder den? Det
er ikke noget, de fleste tænker særligt meget over til hverdag, men det
har stor betydning for, hvordan man bliver hørt og opfattet, og hvilken
gennemslagskraft man har over for sine omgivelser.
Med baggrund i mange år som radiovært i DR vil Margaret Lindhardt
give jer nogle gode råd og øvelser, så I kan bruge jeres stemme mere
hensigtsmæssigt – og bedre selv kan styre, hvordan den skal lyde.

Det er Margaret Lindhardt der
underviser. Wauw!
Foto: Agnete Schlichtkrull

LÆS MERE...

Sig ja til livet, sig ja til alt
Mød Michael Jeppesen på FreelanceFestival og hør hans bud på,
hvorfor det er så vigtigt – og sjovt! – at tænke journalistik, opgaver og
kunder på nye måder.
Og hør hvordan han så gør det. Måske. Hvis han ikke i stedet fortæller
mest om, hvorfor journalister er fremtiden på grund af deres ”koleriske
evne til at kritisere”.
LÆS MERE...

Foto: Mette Sanggaard

DET ER SVÆRT AT STYRE SIG, NÅR MAN SER SÅ LÆKKERT ET
PROGRAM, MEN TILMELDINGEN STARTER ALTSÅ FØRST I
MORGEN ONSDAG DEN 10. JANUAR 2018 KLOKKEN 10.00

En faglig klub kan styrke din forretning
Entreprenørerne bag de nye faglige klubber på en række af de større
mediearbejdspladser fortæller og giver gåde råd.
Hvad er en faglig klub? Sådan finder du den, der er relevant for dig, og
sådan bruger du den. Sådan opretter du den, hvis den ikke allerede
findes og sådan bruger du din faglige klub til at sikre et godt honorar:
Foto: Sus Falch

LÆS MERE...

FREDAGSFOREDRAG: Opskriften på en bestseller
Krimiforfatterne Lone Theils og Jesper Stein gæster FreelanceFestival 2018 fredag aften.
Den ene drømte om at springe ud som forfatter, men manglede modet – og modet til at blive selvstændig.
Den anden var freelancer i flere år, var økonomisk presset i bund på grund af dårlige aftaler – og havde
efterhånden fået undergravet sin faglige selvtillid.
Velkommen til halvanden times tid i særdeles veloplagt selskab med to forfattere med meget på hjerte og
gode råd til, hvordan man tager springet fra journalist til forfatter – og hvordan man scorer en plads på
bestsellerlisterne.
LÆS MERE...

Det sikreste job er det, du selv skaber!
Med en baggrund som ”futurist, connector og facilitator” vil Edmonia
levere masser af inspiration og indspark, når hun stiller skarpt på
nutiden, fremtiden og nogle af de muligheder, freelancere har for at
gentænke deres roller og potentiale som selvstændige.
Og hun vil gå i kødet på spørgsmål som: Hvor ligger der et potentiale?
Hvad står i vejen? Og hvad skal der til for at skabe de bedste
betingelser for et meningsfuldt og økonomisk velfunderet liv som
selvstændig?
Foto: Abdellah Ihadian

LÆS MERE...

Crossborder journalistik - afgørende for de
store historier
Brigitte Alfter har siden 2008 udelukkende arbejdet med crossboarder
journalistik og er forfatter til bogen Journalistik over grænser - håndbog
i crossborder journalistik. Kom og hør om alle de opgaver, hvor
crossbordersamarbejde kan være afgørende for journalistikken.
Og hør, hvordan du kan søge midler til grænseoverskridende
samarbejder.
Foto: Thomas Tolstrup

LÆS MERE...

FESTIVALNYHED: Forlagssparring
Sådan øger du dine chancer for et ja i stedet for et nej, når du
kontakter bogforlag. Om du er forfatter, fotograf eller redaktør er lige
gyldigt.
På FreelanceFestival kan et begrænset antal deltagere få en halv times
individuel, professionel forlagssparring med konsulent i DJ Susanne
Svendsen.
LÆS MERE...
Foto: Jakob Carlsen

Du er en forretning – tænk som én
Bliv blæst omkuld af tre markante og kreative freelancere, der har masser af gode råd, når det handler om
kontraktforhandlinger, alternative måder at tjene penge på, opsøgende aktiviteter – og kunsten at tænke
stort, selv når man er lille.
LÆS MERE...

Podcastworkshop
På denne lange workshop lærer du at klippe historier i programmet Hindenburg, der både er brugervenligt og
billigt at erhverve sig. Du lærer at bygge et forløb op i lyd – og får en bred forståelse for, hvilke temaer og
genrer, der sælger, og hvordan du får en bæredygtig forretningsmodel.
LÆS MERE...

FORFATTERPRÆSENTATIONER - KOM OG FORTÆL OM DIN BOG
Kom og præsenter din bog for dine freelancekolleger! Lørdag aften afholder vi traditionen tro Forfatterlounge.
Har du udgivet en bog i løbet af det seneste års tid, kan du i 15 minutter få dine kollegers fulde
opmærksomhed til at fortælle om den.
Vi kan godt lide at høre om hvad din bog handler om, hvad der er gået godt og mindre godt i
tilblivelsesprocessen og du er også velkommen til at dele ud af gode råd på baggrund af dine erfaringer.
I år giver vi plads til fire forfattere og tid til spørgsmål og dialog.
Vil du præsentere din bog, skal du sende en mail senest den 1. februar til mb@freelancegruppen.
LÆS MERE...

HUSK TILMELDINGEN STARTER FØRST ONSDAG, DEN 10. JANUAR
2018 KLOKKEN 10.00.
SÆT ALARMEN OG SKYND DIG TIL TASTERNE - VI GLÆDER OS
MEGET TIL AT SE DIG TIL FREELANCEFESTIVAL 2018
_____________________________________________________________

DETTE HER SKAL DU OGSÅ VÆRE OPMÆRKSOM PÅ I DENNE TID
1. Feriefonden holder store feriedag den 19. januar klokken 8.00.
Du skal være hurtigt ude, hvis du vil sikre din sommerferie i en af
DJs ferieboliger.
2. Der er BIZ-sparring i Århus den 5. februar med konkret
vejledning på din virksomhed - læs mere i kursuskalenderen.
Link til feriefonden
Link til BIZ-sparring
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