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Freelancefotograf: Skab dit eget store fotoprojekt!
Otte kursusdage i København - fra maj til november 2019.

Drømmer du om at realisere dit eget store fotoprojekt, men har du svært ved at overskue, hvordan du skal
gribe det an, får det finansieret, offentliggjort og evt. udstillet? 
Er du professionel freelancefotograf, og har du tid i kalenderen og overskud til at producere et større
fotoprojekt hen over sommeren og efteråret? Så er dette kursusforløb lige noget for dig.

MELD DIG TIL ÅRETS STORE FOTOKURSUS
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Genopfind dig selv!
Heldagskursus d. 13. maj i København.

Som selvstændig eller freelancer kan det være svært at finde tid til at
udvikle sig selv og sit firma, mens man holder hjulene i gang. Kurset
Genopfind dig selv! er én dags refleksion, hvor vi finder nøglen til
udvikling af de evner, du har oparbejdet, men ikke sætter i spil i dag –
og måske slet ikke er bevidst om, at du har.
MELD DIG TIL KURSET HER

Fotograf: Sådan udvikler du geniale ideer -
og pitcher dem ind!
Heldagskursus i København d. 9. maj - med Nana Toft, erfaren
journalist, forfatter og underviser

Hvordan ser det perfekte pitch ud, hvis man som fotograf gerne vil
afsætte en historie i tekst og fotos til en redaktør? Hvad griber dem,
fænger dem? Er der do’s and dont’s? Hvem skal jeg kontakte med
hvilken idé? Skal jeg skrive, maile? Kan jeg tillade mig at rykke for
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svar?
MELD DIG TIL NANAS KURSUS HER

Foto: Jens Panduro

Er du interesseret i et sammenhængende
videokursus?
FreelanceGruppen planlægger et længere kursus i videoproduktion.
Varighed på otte eller ni dage fordelt over fire moduler på hver to dage.

Hvis du er interesseret i et større videokursus, gerne vil vide mere om
indholdet - eller har gode ideer til kursusindholdet, så send en e-mail til
Vagn Majland på: vam@freelancegruppen.dk.
SÆT DIT AFTRYK PÅ KURSET

Nye takster i Medieaftalerne
Medieaftalerne er kollektive aftaler for freelancere, og taksterne for dem er netop blevet forhøjet.
Se her, om du leverer til et fagblad, en virksomhed eller organisation, som har tiltrådt aftalerne. Du kan finde
priser for både journalistik, foto, grafisk design og illustrationsarbejde i Medieaftalerne.

Du kan også bruge taksterne som inspiration til at sætte din pris, når du skal levere til andre kunder.
SÆT DIN PRIS. SE AFTALERNE HER

FreelanceGruppen      •    Tlf: 3342 8000    •    webredaktion@freelancegruppen.dk    •    www.freelancegruppen.dk

AFMELD NYHEDSBREV

https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/fotograf-sadan-udvikler-du-geniale-ideer-og-pitcher-dem-ind
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/nyhed/er-du-interesseret-i-et-sammenhaengende-videokursus
https://journalistforbundet.dk/medieaftalerne
mailto:webredaktion@freelancegruppen.dk
http://www.freelancegruppen.dk/
https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41405E4672444A594272474759#%23OptOutList%23%23

