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Gør bogdrøm til virkelighed
Journalister drømmer om at skrive bøger, men hvad hvis forlagene ikke drømmer om den samme bog, som
du gør? På denne dag hjælper underviserne dig nærmere en bogudgivelse med en blanding af oplæg og
praktiske øvelser. Efter kurset er du mere klar til at kontakte et forlag med din idé, og du får et indblik i, hvad
du kan forvente, når du tager den første kontakt, og hvad der er godt at vide, inden du laver en aftale.

23. maj i København
LÆS MERE OG TILMELD DIG

Foto: Jens Panduro

Interviewteknik til video med Kurt Strand
Kurset præsenterer dig for en række enkle redskaber, som med stor
sikkerhed vil gøre en forskel, næste gang du interviewer. I løbet af
dagen bliver redskaberne prøvet af, ligesom der også er tid til
diskussion af egne erfaringer.

29. april i København
LÆS MERE OG TILMELD DIG

Foto: Lasse Telling

Sådan skaber du interaktive fortællinger
På kurset får du indblik i idéen og filosofien bag at skabe
dokumentariske og interaktive fortællinger. Du lærer, hvordan man kan
kombinere journalistiske idealer og formater med mekanismer fra
spilverdenen. Du får også en introduktion til det interaktive værktøj
Klynt, og du prøver at bygge din egen simple interaktive fortælling med
fotos, video og tekst. 

26. april i København
LÆS MERE OG TILMELD DIG
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Hands on SEO-workshop for nybegyndere
Hvad sker der, når du googler det, du tilbyder som
freelancer/selvstændig? Dukker dine ydelser op på første side i
søgeresultaterne – eller er din hjemmeside blot endnu ’et godt gemt lig’
på Google?! Så lær SEO og få liv og flere kunder på Google.

to-dages kursus 7. & 21. maj i København
LÆS MERE OG TILMELD DIG
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Sådan bruger du Instagram professionelt
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?

Lær konkrete teknikker til, hvordan du tager og redigerer dine billeder,
så de skaber blikfang, og hvordan du får et univers på Instagram, som
giver masser af engagement - og kunder i din forretning.

20. maj i København
LÆS MERE OG TILMELD DIG
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