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I drømmeland med FreelanceFestivalI drømmeland med FreelanceFestival
20202020
Sæt kryds i kalenderen d. 13.-15. marts, hvor vi gentager succesen
fra sidste år. Årets festivaltema bliver:
Freelancer i drømmeland – udspændt mellem pligt og drømFreelancer i drømmeland – udspændt mellem pligt og drøm

På smukke Konventum i Helsingør skal vi fremkalde drømme, suge
inspiration og viden, der kan give drømmene vinger. Og vi skal lægge
scene til en teaterorkestreret debat om, hvordan vi fjerner
forhindringerne - og skaber de bedste betingelser for, at drømme
bliver til virkelighed.

Når tilmeldingen åbner, får du besked i nyhedsbrevet.
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Jens Panduro Jens Panduro

Efter FreelanceFestival: Petra går
nye veje

TV-vært Petra Nagel blev kendt på at vise sine deller frem og date
mænd fra hele verden på tv. Nu går hun mindre grænseløse veje. Et
møde med en håndfuld garvede freelancere på FreelanceFestival

2019 blev et vendepunkt.
LÆS HELE HISTORIEN LIGE HERLÆS HELE HISTORIEN LIGE HER

OphavsretspengeOphavsretspenge
Laver du tv, radio, web og video,
kan der være penge at hente i

en række puljer, som DJ
administrerer.

FÅ OVERBLIKKET HERFÅ OVERBLIKKET HER

Beskyt dig, når du rejserBeskyt dig, når du rejser
Rejsesikkerheds[rmaet Travel&Risk inviterer til gratis

gå-hjem-møde om, hvordan du beskytter dine data, når
du rejser. Husk, at du også kan søge tilskud til

sikkerhedstræning, før du skal afsted på risikofyldte
opgaver.

LÆS MERE HERLÆS MERE HER

Hjælp os med at vise
FreelanceGruppen frem

FreelanceGruppen skal være synlig – ikke kun på uddannelserne,
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Kontakt forperson for FreelanceGruppen, Sus Falch, på forpersonen@freelancegruppen.dk

men også ude hvor alle de andre freelancere er: På
kontorfællesskaberne, på festivaler, konferencer mm. Mange ved

ikke, at FreelanceGruppen kan hjælpe dem. Det skal vi have lavet om
på. Og vi har brug for din hjælp
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