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Podcast med 78-årige GunvorPodcast med 78-årige Gunvor
BjerreBjerre
- blev freelancer som 60-årig- blev freelancer som 60-årig

“Jeg har tjent det halve, men jeg har været dobbelt så
glad.” Sådan lyder det fra Gunvor Bjerre, der efter en
menneskealder i Danmarks Radios Børne- &
ungdomsafdeling sprang ud som freelancer som 60-
årig.

Det var ikke en nem vej ind i freelancelivet. Gunvor
skulle genop$nde sig selv, men hun valgte at gå efter
lysten, og på den måde fandt hun nye måder at bruge
sig selv på. Hun fandt nye fællesskaber, og hun
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genfandt efter mange års pause sin glæde ved at lave
radio. I dag er Gunvor 78 år. Og hun er freelancer med
stor F.

Lyt t i l  Gunvor Bjerre i  SpreakerLyt  t i l  Gunvor Bjerre i  Spreaker

Arbejdsglæde og det godeArbejdsglæde og det gode
freelanceliv - med fotograf Pellefreelanceliv - med fotograf Pelle
RinkRink

Pelle Rink fandt det gode freelanceliv på Bornholm. Her
fandt han en god balance mellem arbejdsliv og familie.
Og så genopdagede han glæden ved at fotografere -
langt fra Rådhuspladsen og de store mediers spotlight.

Pelles historie starter på fotoskolen Fatamorgana, og
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Billedkollage - Skriveværkstedet

den går via fotojournalistuddannelsen over
Nyhedsavisen til Bornholm, hvor han i dag har fundet
den helt rigtige kombination mellem familie og arbejde,
og mellem passion og rugbrød.

Lyt t i l  Pel le  Rink i  SpreakerLyt  t i l  Pel le  Rink i  Spreaker

Online-kursus: Dans dig til etOnline-kursus: Dans dig til et
rytmisk sprog og få skriveglædenrytmisk sprog og få skriveglæden
tilbagetilbage

Skrivedans på ZoomSkrivedans på Zoom

Både som selvudgiver og forfatter med udgivelser på
et etableret forlag kan man komme langt ved at lave
sin egen pr-strategi. Til denne forfatterlounge får du
redskaber til at give din bog et længere liv på
mediernes mange platforme.

Læs mere og t i lmeld dig kursetLæs mere og t i lmeld dig kurset
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Forfatterlounge: PR for forfattereForfatterlounge: PR for forfattere
– få din bog omtalt i medierne– få din bog omtalt i medierne

Med målrettet og strategisk pr giver du din bog et
længere liv, `ere læsere og højere salgstal. Som
freelancer er du vant til at pitche ideer, men det er ofte
noget helt andet at pitche sit eget produkt.

Læs mere og t i lmeld digLæs mere og t i lmeld dig
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Gl. Strand 46
1202 København K

webredaktion@freelancegruppen.dk længere, kan du afmelde
her

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