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Bliv nicheekspert gennem blogging

Workshop d. 13. nov. i København

No-bullshit blogging tips der piller alle fordommene væk og sætter fokus på, hvordan blogging kan blive nemt
og realistisk for dig – så du kan opnå ekspertstatus inden for netop dit felt.

LÆS MERE...
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Crowdfunding - fremtidens finansiering

Heldagskursus d. 23. okt. i København

Freelancer: Kom bag om fremtidens finansieringsmodel, når vi sætter
spot på crowdfunding. Brug en dag på at blive helt klar, hvad enten du
har en færdig idé eller bare leger med tanken.

MELD DIG TIL HER

Sådan bruger du Instagram professionelt

Heldagskursus d. 26. okt. i København

Hvordan skal du vælge dit indhold til Instagram? Hvilke apps skal du
bruge? Hvordan kommer ud udover rampen med din Instagram-profil?
Og opbygger et stærkt community?

MELD DIG TIL HER
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Når kilden kommer tæt på

Halvdags-workshop d. 19. nov i København

Workshop om etnografisk journalistik: Kan kilder komme for tæt på? Er
det på tide med et opgør med den klassiske antagelse om journalisten
som blot en iagttager? Får man mere på blokken, og kommer man
tættere på ‘sandheden’, hvis man giver mere af sig selv?

MELD DIG TIL HER
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Skaf penge til dit drømmeprojekt

Heldagskursus d. 15. nov. i København

Har du et journalistisk projekt, som du drømmer om at lave, men som
koster kræfter og penge? Har du svært ved at finde ud af, hvor
midlerne skal komme fra? Virker legatjunglen uoverskuelig?

MELD DIG TIL HER
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Digitale nomader - gør verden til din
arbejdsplads

Foredrag d. 29. november

Ingen chefer, SkoleIntra, grå hverdage eller langt-ude-beslægtede-
familiemedlemmers-niecers-barnedåbe-tidligt-søndag-morgen. Kom og
Hør, hvordan Mille omlagde sit liv og gjorde verden til sin og familiens
skole for livet, arbejds- og legeplads og få inspiration til dit eget digitale
nomadeliv.

MELD DIG TIL HER
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