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Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Dans og skriv!Dans og skriv!

Et godt sprog handler også om

musikalitet, sanselighed og

rytme. Skrivedans er for dig, der

vil genopdage sproget.

MELD DIG TIL HERMELD DIG TIL HER

Bliv bedre til sociale medierBliv bedre til sociale medier

Få opdateret din viden om sociale medier på dette to-

dages kursus, der vil klæde dig på til at styrke dit

produkt med en basal social medie-strategi og gøre dig

i stand til at tage den faglige samtale med dine kunder.

MELD DIG TIL I  KØBENHAVNMELD DIG TIL I  KØBENHAVN

MELD DIG TIL I  AARHUSMELD DIG TIL I  AARHUS

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465E46714441514477424259%23%23FacebookLink%23%23
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https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/skrivedans-dans-dig-til-et-rytmisk-sprog-og-faa-skriveglaeden-tilbage
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/bliv-bedre-til-bruge-sociale-medier-0
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/bliv-bedre-til-bruge-sociale-medier


Emil Agerskov

Styrk dit mindset - i AarhusStyrk dit mindset - i Aarhus

I et år gennemsyret af usikkerhed har det aldrig været

vigtigere at holde hovedet koldt. Denne workshop

leverer redskaber til at tæmme frygt og erstatte panik

med proaktivitet, så du kan skabe ro og resultater og

hvile i dig selv samtidig. Også når du må igennem

kriser. Heldagskursus d. 20. okt.

MELD DIG TIL HERMELD DIG TIL HER
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Stort animationskursus!Stort animationskursus!

Sæt bevægelse på dine billeder med to programmer;

Adobe Animate og After Effect. Vi bruger 5 dage i det

nye år på at lære og træne.

Kurset er først og fremmest for visuelle medlemmer,

der arbejder professionelt med graak og billeder i

forvejen, og som gerne vil videreuddanne sig.
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