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Kursus: Sådan får du penge til dit drømmeprojekt
15. november 2018 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? Journalist Thomas Aue
Sobol viser vej og deler ud af sin viden og erfaringer.
LÆS MERE OG MELD DIG TIL
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Grundlæggende fotokursus for ikke-
fotografer
14.-15. november 2018 i Aarhus

Du vil lære at skabe billeder, der kommunikerer knivskarpt journalistisk,
og som understøtter historien med både relevant indhold og god
teknisk kvalitet. Underviser er Michael Altschul.
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LÆS MERE OG MELD DIG TIL

Billedbehandling i RAW-konverteren
16. november 2018 i Aarhus

Sig farvel til mørke og kedelige flade leverpostejbilleder med lav kontrast og kedelige farver og goddag til
billeder med rene farver, klar kontrast og korrekt belysning. Underviser er Michael Altschul.
LÆS MERE OG MELD DIG TIL

Underviser Pernille Abildgaard
Foto:Helga C. Theilgaard

Kursus: Effektiv freelancer med overskud
7. januar 2019 i København

Kurset lære dig at arbejde MED din hjerne i stedet for MOD din hjerne,
så du mere effektivt kan jonglere mellem artikler, interviews, møder,
mails, planer og forretningsudvikling - og stadig have masser af frihed.
LÆS MERE OG MELD DIG TIL

Underviser Jon Rytter
Foto: Mads Armgaard

Video med din smartphone – hands on
15.-16. novenmber 2018 i København

Lær at producere online videoer udelukkende ved hjælp af smartphone
eller tablet.
LÆS MERE OG MELD DIG TIL

Bedre lys og lyd på din video
21.-22. november 2018 i København

Lyd- og lysworkshoppen henvender sig til dig, der allerede har et vist kendskab til at filme med et mindre
videokamera, DSLR kamera eller smartphone, men gerne vil have bedre styr på lyd og lys.
LÆS MERE OG MELD DIG TIL
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