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Journalist Journalist ogog kommunikatør kommunikatør

Flere og Oere freelancejournalister arbejder også med
kommunikationsopgaver. På kurset 19. februar i
Købehavn giver underviser Henriette Bendix dig
mulighed for at supplere din journalistiske faglighed
med en palette af de kommunikationsværktøjer, der gør
virksomhederne interesserede i at hyre dig.
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Karen Løth Larsen

Skab dit eget netværkSkab dit eget netværk

Et freelancenetværk kan styrke din arbejdsglæde og
trivsel. Det kan også skaffe dig nye opgaver. Du kan få
uvurderlig hjælp og kvaliWceret sparring fra andre
freelancere om stort set alle udfordringer, du kan støde
ind i, når du freelancer i mediebranchen. 

På dette intensive heldagskursus 20. februar i
København giver Lene Rimestad dig indsigt i alt, der er
værd at vide om at starte et freelancenetværk, der er
relevant for dig.
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To mennesker mødes ...To mennesker mødes ...

… når et interview skal i kassen, uanset om det er til
video/tv, radio/podcast eller print/net. Underviser Kurt
Strand har - med afsæt i konkrete eksempler og dine
egne erfaringer - fokus på alt det, der foregår lige inden
første spørgsmål. Og på betydningen af kropssprog,
stemme og andre nonverbale udtryk.

Kurset bliver afholdt 25. februar i København og 3.
marts i Aarhus.
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Kom i gang med dokumentarKom i gang med dokumentar

Jakob Gottschau har dokumenteret åbningen af en
massegrav i Guatemala, ekstrem fattigdom i Etiopien,
en troldefabrik i Rusland og Grønlands forbindelse til
Danmark. Over to dage vil han fortælle om
produktionen af dokumentarisk tv og Wlm.

Todages-kurset bliver afholdt 9.-10. marts i København
og 30.-31. marts i Aarhus.
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