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Bo Sørensen

Melissa Ørnstrup

Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Turen går ud af huset!Turen går ud af huset!

Tag på to-dages træningskursus for skrivende i at

skildre mennesker og miljøer i Corona-tiden.

Vi behøver ikke at rejse langt for at opleve. Turen går

ud af huset til steder, du ikke anede eksisterede og

steder, du oplever med nye øjne – hvad enten du

deltager i kurset i Sydhavn i København eller ved

Fiskergade i Aarhus.
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Lydfortællinger fraLydfortællinger fra

virkelighedenvirkeligheden

Lær at fortælle historier med lyd og bliv klædt på til at

producere interviews, reportager, podcasts og

radiodokumentarer.

Kurset foregår i både Kbh., Aarhus og digitalt - og har

otte undervisningsgange i alt.

MELD DIG TIL HERMELD DIG TIL HER

CoffeeBreak 26/11 kl. 15CoffeeBreak 26/11 kl. 15

CoffeeBreak er FreelanceGruppens uformelle

mødested, hvor du kan vende udfordringer eller gode

historier.

I denne CoffeeBreak har vi inviteret to gæster, der

fortæller, hvordan de på kreativ vis har opbygget lokale

netværk og arbejdsfællesskaber med andre

freelancere: Freya Anduin er med fra landsbyen Lille

Musse på Lolland, mens Kirsten Winding fortæller om
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Ønsker du ikke at

modtage nyhedsbrevet

længere, kan du afmelde

her

Kontakt forperson for FreelanceGruppen, Sus Falch, på forpersonen@freelancegruppen.dk

at være en del af et kontorfællesskab i Odense.

MELD DIG TIL HERMELD DIG TIL HER

Forfatterlounge: SådanForfatterlounge: Sådan

skriver du en fagbog fra A-Zskriver du en fagbog fra A-Z

Selvom mange journalister og kommunikatører sidder

med vigtig specialviden, som oplagt kan udgives i

bogform, kan processen med at planlægge, skrive og

udgive en fagbog synes uoverskuelig. Til denne

forfatterlounge vil Helle Merete Brix knække nødden og

få jer godt i vej til at lave en fagbog.
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