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ALT OM VIDEO TIL NETTET
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Sådan laver du video til sociale medier
Hvordan starter du din video? Hvor mange vinkler må den indeholde? Og hvilket format skal du lave den i?
Videojournalist Eno Krogh giver dig svaret på det hele - og mere til - i denne store guide til dig, der vil lave
video til sociale medier.
LÆS HELE GUIDEN HER

Hvad koster video?
Er du i tvivl om, hvad du kan få for en video? Du kan tage udgangspunkt i Medieaftalernes takst for AVproduktioner, som lige nu lyder på 721 kr. i timen. Husk at lægge 12,5 procent oveni i feriegodtgørelse - og at
det sagtens kan tage lang tid at optage og redigere få sekunders video. Tænk også over, om du skal lægge
dig et godt stykke over minimumstaksten, fordi dit udstyr er dyrt og kræver jævnlige opdateringer.
LÆS ALT OM AT SÆTTE DIN PRIS HER

Martin tog kurset, der kan redde hans liv
Jeg ved nu, hvordan jeg vil reagere i stressede og pressede situationer
i fjendtlige miljøer. Jeg har fået en værktøjskasse, som uden tvivl vil
kunne redde mit eget, såvel som andres liv, siger Martin Thaulow, der
har været på HEAT-kursus.
LÆS MARTINS HISTORIE HER
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Vejledende vilkår - Sådan opstod de
Der har i årtier været kamp om DJ’s vejledende vilkår for, hvad
freelancearbejde skal koste. Kamp om kroner, kamp om jura, kamp om
idealer og realiteter. Her er historien om, hvordan de vejledende vilkår
opstod, og om dengang Konkurrencerådet opdagede dem.
LÆS HISTORIEN OM DE VEJLEDENDE VILKÅR
Foto: Jens Panduro

Webinars: Bliv klogere hjemme fra sofaen
Vil du lære InDesign, optage video med mobilen eller forstå dine
brugere bedre? DJ udbyder webinarer ; kurser, du kan tage hjemme fra
sofaen - eller lige præcis, hvor det passer dig. Det eneste, det kræver
er en netforbindelse.
Og der er masser af pladser!
MELD DIG TIL WEBINAR HER
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Forsvar dig mod angreb på nettet
Vil du blive bedre til at forsvare dig mod digitale angreb? Og få styr på,
hvad du gør, når dine kolleger bliver angrebet på nettet? DJ starter en
digital selvforsvarsgruppe op tirsdag d. 21. maj.
LÆS MERE OG MELD DIG TIL HER

Tegning: Frits Ahlefeldt

Pressefrihed i Tyrkiet - deltag i debatten!
D. 24. maj kl. 16:30-18 i Cinemateket. Gratis. Tilmelding ikke
nødvendig.
Efter 30 år som velrespekteret journalist i de tyrkiske mainstreammedier, grundlagde Ruşen Çakır i 2015 platformen Medyascope.tv, en
uafhængig platform for online-video med en stor grad af
brugergenereret indhold.
Hør, hvordan Çakır har tilpasset sin nyhedsdækning i Tyrkiets
medievirkelighed og er lykkedes med at skabe et bæredygtigt og
troværdigt medie i et af verdens barskeste medielandskaber.
Arrangementet er støttet af Dansk Journalistforbund.
LÆS ALT OM ARRANGEMENTET HER
Foto: Jens Panduro
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