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Podcast #05 | Martin Thaulow -Podcast #05 | Martin Thaulow -
fotograf i verdens brændpunkterfotograf i verdens brændpunkter

I 5. episode af FreelanceGruppens podcast er vi på
besøg hos fotograf Martin Thaulow. Martin
dokumenterer Oygtningehistorier, et projekt der både
skaber udfordringer ude i verden og herhjemme, når
nogen bruger historierne til at gavne deres egen
politiske sag.
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Tag med, når vi besøger Martin Thaulow, en mand med
en mission: At dokumentere Oygtninges historier. Han
arbejder i verdens brændpunkter, fordi han brænder for
det, og fordi det er vigtigt. Martin fortæller om, hvordan
det er at bevæge sig fra dokumentarist til aktiv part i et
område, der deler vandene. Hør Martins historie, der
starter i Svaneke og tager os via Helsinki til Libanon og
tilbage til Nexø. 

Martin Thaulow har rejst verden rundt for at
dokumentere Oygtningehistorier. På et HEAT-kursus i
Libanon gik det op for ham, hvor vigtigt det er, at man
er klædt ordentlig på, når man rejser ud i verden som
journalist eller fotograf. 
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CoffeeBreak online: FreelanceGruppensCoffeeBreak online: FreelanceGruppens
nye mødested nye mødested 
Nu har du mulighed for at møde andre freelancere og selvstændige i
FreelanceGruppens virtuelle kaffepause, CoffeeBreak. Her mødes vi
til en virtuel kop “Zoom-kaffe” for at høre, hvordan andre klarer
hverdagen. Det er også din mulighed for at dele erfaringer om livet
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som selvstændig eller freelancer.

I den nye virtuelle kaffepause har du mulighed for høre, hvad der rør
sig blandt dine kollegaer. Det er hverken et kursus eller et foredrag,
men din kaffepause, hvor du kan møde freelancere og selvstændige,
der fortæller om emner, der fylder i det daglige. 

Læs mere og ti lmeld dig første CoffeBreak - 21. august kl.  15Læs mere og ti lmeld dig første CoffeBreak - 21. august kl.  15
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Forfatterlounge: lydbogsindlæsning –Forfatterlounge: lydbogsindlæsning –
papiret ud ad højttalerenpapiret ud ad højttaleren
Oplæseren omsætter med sin stemme bogen til sansninger, følelser
og viden hos lytteren. Med udtrykselementer som klang, pause,
tempo, tryk, tonegang, rytme og styrke fremtræder meningen klart og
de skaber en indre medleven hos den, der ikke læser, men lytter
bogen.

Udtrykselementerne kaldes sammenlagt for talens prosodi, og det
begreb står i centrum af workshoppen. Vi træner de prosodiske evner
og erfarer, hvordan man kan nærme sig teksten, så papiret bliver til
levende lyd.

Kom og hør journalist Karsten Pharao og talelærer Knud Lindholm
Lau.
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