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Kender du klubberne? Kender du klubberne? 
(online 24. sep.)(online 24. sep.)

Flere medier har en klub for freelancere og fastlancere.
Hvordan du kan bruge klubberne? Hvordan fungerer
de? Hvordan sikrer klubberne bedre betaling til
freelancere?

Nina Trige Andersen fra FreelanceGruppens bestyrelse
har været med til at starte klubber på Kere medier, bl.a.
Politiken, Information, og Soundvenue. Hun fortæller
om, hvordan klubberne har hjulpet freelancere til bedre
priser, og deler konkrete erfaringer fra en klub.

Hvad er CoffeeBreak?Hvad er CoffeeBreak?
CoffeeBreak er medlemmernes nye uformelle
mødested. Kom og drik en virtuel kop kaffe med andre
freelancere, vi mødes sidste torsdag i hver måned, kl.
15:00. Det er let at være med, du skal ikke tilmelde dig.
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Sæt dig selv i spil (Aarhus 1. okt.)Sæt dig selv i spil (Aarhus 1. okt.)

En-dages kursus, hvor du lærer at bruge dine egne
erfaringer i dit arbejde som journalist – de
følelsesmæssige, de svære, de sjove, de triste og de
kropslige.

Tilmeld dig nuTi lmeld dig nu

Hvor skal kommaet stå? Hvor skal kommaet stå? 
(gentagelse online 28. sep.)(gentagelse online 28. sep.)

På grund af stor efterspørgsel gentager vi dette
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onlinekursus. Kommer du af og til i tvivl om, hvor
kommaerne skal stå, eller om der overhovedet skal
sættes komma? Kurset giver dig en kort opsamling på
de gældende regler.

Tilmeld dig nuTi lmeld dig nu

Forfatterlounge: fra biks tilForfatterlounge: fra biks til
business med e-bøger business med e-bøger 
(online 22. sep.)(online 22. sep.)

Få Kere kunder, mere tilfredse kursusdeltagere, Kere
følgere, Kere leads - ved at skrive e-bøger.

Vi gentager vores populære Forfatterlounge om e-
bøger, hvor du kan lade dig inspirere, når journalist
Lisbeth Scharling klæder dig på til at kunne forvandle
din biks til big business.
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