HTML version

Tekstversion

Nyhedsbrev FreelanceGruppen

DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

NYE KURSER I KALENDEREN

FREELANCEGRUPPEN.DK | NYHEDSOVERSIGTEN | AFMELD

Kalashnikov din karriere – kast dig over
ideer med mange skud i
Du lærer ikke bare at vinkle og sælge dine historier til flere medier –
efter Kalashnikov-metoden. Du lærer også at sælge din viden og
kunnen til nye platforme og nye typer af opgaver. Det er det, vi mener
med, at du skal Kalashnikov’e din karriere!
På kurset giver underviser Lars Møller eksempler fra sit eget liv som
freelancejournalist.
SE KURSER I KØBEHAVN OG AARHUS I KURSUSKALENDEREN
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Bilv klar til crowdfunding
Har du overvejet crowdfunding i 2018? Så brug en dag på at blive helt
klar, hvad enten du har en færdig idé eller bare leger med tanken.
Vi gennemgår hele forløbet fra idé på et papir, til glade kunder har dit
produkt i hænderne.
Du vil gå hjem med konkrete redskaber og være et kæmpe skridt
nærmere at starte din egen kampagne.
LÆS MERE OG TILMELD DIG HER
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Bliv nicheekspert gennem blogging
Denne workshop er for dig, som har startet eller tænkt på at starte en blog, men ikke ved hvordan du
kommer videre. For dig, der brænder for et helt specifikt emne, har en super nørdet viden inden for dit felt og
gerne vil anderkendes som ekspert på området.
LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

Sommerafslutning i Forfatterlounge
Hvordan får du tid til alt det, du gerne vil, når du i forvejen sidder fast i
et tæt pakket arbejdsprogram? Hvordan skaber du f.eks. tid til at skrive
den dér bog, som du har ønsket længe?
Det giver journalist og forfatter Pernille Garde Abildgaard blandt andet
svaret på i bogen ”Fokus giver frihed”, der handler om gode
arbejdsmetoder i en verden fuld af forstyrrelser.
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Inden Pernille Garde går på kommer Helle Merete Brix og præsenterer
sin seneste bog, ’Blandt kolibrier og kalasjnikover’, en bog om terrorens
ofre - overlevende, pårørende med flere - med fokus på Norge,
Frankrig og Danmark.
LÆS MERE OG TILMELD DIG HER
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