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Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Film og tv-Film og tv-
kontrakterkontrakter

Kontakt DJ, hver gang du bliver
tilbudt ansættelse inden for

Clm- og TV-området. 

Få faglig rådgivning herFå faglig rådgivning her

Forfatterlounge: SelvudgiverForfatterlounge: Selvudgiver
Kom med i selvudgiverens maskinrum, når Lene Theill
fortæller om sin seneste udgivelse fra caminoen, og

om hvordan hun inddrager sine sociale medier-følgere i
processen. Det foregår i Forfatterlounge i København

19. februar.

TILMELD DIG HERTILMELD DIG HER
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Præsenter dit bogprojektPræsenter dit bogprojekt

Forfatterloungen har fast plads på FreelanceFestival -
der i år Cnder sted den 13-15. marts i Helsingør. Cecilie
Marie Meyer er ansvarlig for Forfatterlounge og leder
lige nu efter freelancere på festivalen, der har lyst til at
fortælle om deres seneste værker med fokus på
udfordringer og ting i processen, som du er blevet klog
på, og som dine kolleger vil kunne få gavn af.

Alle kan stille op, der har haft at gøre med en bogs
tilblivelse: skrivende, graCkere, illustratorer mm., kom
frit frem! Send Cecilie en mail på
cmm@freelancegruppen.dk, hvis du vil være med!

Heldagskursus Heldagskursus ‧ København København

Instant WriteYow - slut med at gå i sortInstant WriteYow - slut med at gå i sort
Enhver, der har prøvet at skrive, har også prøvet at gå i stå. På dette
kursus 26. februar lærer du metoden Instant WriteYow, et enkelt og
tidsbesparende værktøj, du kan trækkes frem, hver gang du mister
overblikket.
Tilmeld dig herTilmeld dig her
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Kontakt forperson for FreelanceGruppen, Sus Falch, på forpersonen@freelancegruppen.dk

Heldagskursus Heldagskursus ‧ Aarhus Aarhus

Aktindsigt og graverjournalistikAktindsigt og graverjournalistik
Informations journalister Lasse Skov Andersen, SebastianGjerding
og Ulrik Dahlin vil den 11. marts fortælle om deres arbejde som i høj
grad benytter sig af aktindsigt og andre graveredskaber. Dagen vil
være en blanding af gode værktøjer som også vil blive brugt på
øvelser.
Tilmeld dig herTilmeld dig her

Heldagskursus Heldagskursus ‧ Aarhus Aarhus

Journalist og kommunikatørJournalist og kommunikatør
Flere og Yere freelancejournalister arbejder også med
kommunikationsopgaver. På kurset 25. marts får du mulighed for at
supplere din journalistiske faglighed med en palette af de
kommunikationsværktøjer, der gør virksomhederne interesserede i at
hyre dig.
Tilmeld dig herTilmeld dig her
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