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Kom med på Nordisk Freelanceseminar 2018 i Malmø
Året nordiske freelanceseminar finder sted i Malmø d. 15. - 16. september.
Her mødes freelancere fra de nordiske lande for sammen at blive klogere, diskutere og netværke. Kom med
og nyd en weekend blandt både danske og nordiske freelancekolleger.
Overskriften for Nordic Freelance 2018 er:
”Hate, Threats, Safety, Risk Assessment and Digital Self Defense, for Independent Media Workers”.
I FreelanceGruppens nyhedsbrev senere på måneden kan du læse mere om tilskud til Nordisk
Freelanceseminar.
Men du kan allerede nu surfe rundt i programmet. Billetten køber du selv - der er er early bird pris, hvis du
køber den inden d. 30. juni. Men du skal vide, at der er mange pladser i år. Så stay tuned.
Se programmet og køb din billet her

Halv pris på Fagfestival til dig
Nu kan du endelig melde dig til landets største mediefestival, der i år
løber af stablen på ODEON i Odense d. 4. og 5. november.
Fagfestival finder sted hvert andet år. Mød nye og gamle kollegaer - og
få ny inspiration fra ind- og udland.
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Som O-medlem af FreelanceGruppen skal du kun betale halv pris.
Meld dig til Fagfestival her

GDPR - Få svar på alle dine spørgsmål
Det er snart en måned siden, de nye EU-regler for persondata trådte i kraft. Har du endnu ikke styr på, hvilke
data du må opbevare om dine kunder er kilder, er der hjælp at hente hos DJ.
D. 27. juni holder DJ et formiddagsarrangement om GDPR for freelancere og selvstændige. Det
foregår i København - men du kan også streame det hjemme fra din sofa.
Tilmeld dig her

Foredrag (& et lille glas): Tid til drømmen
Hvordan får du tid til alt det, du gerne vil, når du i forvejen sidder fast i
et tæt pakket arbejdsprogram?
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.
Med forfatterens egenudviklede simple arbejdsmetode (kaldet 3-3-6-3metoden) kan du skabe tid til din drøm.
Kom med til Forfatterlounge 20. juni i København, hvor du på under
60 min. får forfatterens simple metode, fif og guldkorn . Så byder vi
også på et lille glas at skåle sommeren ind med.
Alle medlemmer af FreelanceGruppen er velkomne.
Se resten af programmet for Forfatterlounge og tilmeld dig her

