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Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

ONLINE: Skyd, klip, del - kom godtONLINE: Skyd, klip, del - kom godt
i gang med mobilvideoi gang med mobilvideo

Vil du gerne bruge video til at fortælle folk, hvad DU
mener? Give ordet videre til de ypperste eksperter og
erfaringspersoner? Dokumentere hverdagens levede
liv? Eller noget helt fjerde?

Tilmeld dig kurset  18. -20.  majTi lmeld dig kurset  18. -20.  maj

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465B42734642584671494559%23%23FacebookLink%23%23
https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465B42734642584671494559%23%23WebVersion%23%23
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/online-skyd-klip-del-kom-godt-i-gang-med-mobilvideo


Melissa Ørnstrup

ONLINE: Sprogligt serviceeftersynONLINE: Sprogligt serviceeftersyn
for journalisterfor journalister

Konceptet er enkelt: I kommer med teksterne, jeg
blander dem, og I får feedback.

1. Send en tekst, du gerne vil have feedback på.
2. Jeg forbereder nedslag i hver tekst, så vi lærer både
af det, der virker, og af det, der knirker.
3. Vi mødes tre gange, hvor det sproglige
serviceeftersyn kombineres med skriveøvelser og leg
med sproget.

Tilmeld dig kurset  25. -29.  majTi lmeld dig kurset  25. -29.  maj

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465B42734642584671494559%23%23FacebookLink%23%23
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/online-sprogligt-serviceeftersyn-journalister


Benjamin Tarp

Annelise Mølvig

ONLINE: GenZnd din skriveglæde iONLINE: GenZnd din skriveglæde i
klummenklummen

Under coronaen vader du i situationer og dilemmaer, du
kan folde ud i klummer. Rollen som afsender er
afgørende, men du kan i klummen også genZnde
glæden ved at skrive. 

På to halve dage får du styr på dit klummejeg, nye idéer
og lyst til at fortælle. Det bliver sjovt, selv om vi mødes
på skærm.

Tilmeld dig kurset  4.+5.  majTi lmeld dig kurset  4.+5.  maj

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465B42734642584671494559%23%23FacebookLink%23%23
https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465B42734642584671494559%23%23FacebookLink%23%23
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/online-genfind-din-skriveglaede-i-klummen


Melissa Ørnstrup

ONLINE: Gør dig klar til at brugeONLINE: Gør dig klar til at bruge
LinkedIn mere intensivtLinkedIn mere intensivt

Mange freelancere og selvstændige tænker ikke over,
at LinkedIn ikke alene bruges til at Znde professionelle,
der kan løse opgaver, men også bruges til at
dobbelttjekke en anbefaling af en bestemt freelancer.

Tilmeld dig kurset  11. -12.  majTi lmeld dig kurset  11. -12.  maj

ONLINE: Journalistiske værktøjerONLINE: Journalistiske værktøjer
for visuelle – graZkere ogfor visuelle – graZkere og
fotograferfotografer

Vinkling – lær at komme til sagen, så alle er med.

Rubrik-værksted – lær at skrive overskrifter, så de
fanger opmærksomheden.

Show it! – lær at skrive konkret, så man kan se det for
sig.

Tilmeld dig kurset  18. -19.  majTi lmeld dig kurset  18. -19.  maj

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465B42734642584671494559%23%23FacebookLink%23%23
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/online-goer-dig-klar-til-bruge-linkedin-mere-intensivt
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/online-journalistiske-vaerktoejer-visuelle-grafikere-og-fotografer
https://www.facebook.com/FreelanceGruppen/
https://360freelanceguide.dk/
https://www.facebook.com/groups/361067040963607/?ref=bookmarks
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