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Bo Sørensen

Joachim Rode og Rasmus Preston

Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Kurser og Forfatterlounge
Så er vi klar med �ere spændende kurser og et

arrangement i Forfatterlounge. 
 

Hvis du lige er kommet tilbage fra sommerferie og
mangler inspiration, er der god mulighed for at �nde

det her i nyhedsbrevet.

På grænsen mellem privat og
personlig – to forfattere fortæller

22. september 2022 
Klokken 09:00-10:00

At bruge sine egne erfaringer i et forfatterskab kan
skabe en stor autenticitet og troværdighed, men
samtidig kan man risikere at overskride grænsen

https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/morgeninspiration-paa-graensen-mellem-privat-og-personlig-forfattere


Thomas Arnbo

mellem det personlige og det private.

De to journalister og forfattere Anne Meiniche og
Abelone Glahn har hver for sig skrevet bøger, hvor de
har brugt deres egne erfaringer. I denne 1-times
session vil de fortælle om deres overvejelser.

TILMELD DIG HER

Forfatterlounge: Digt, løgn og
sandhed – og den gode research

19. september 2022
Klokken 13:00-17:00

På denne workshop kan du møde tre forfattere, der
arbejder med research på hver deres facon. Johanne
Mygind, René Karpantschof og Helle Merete Brix.

Kom og hør om, hvad de hver især mener, man kan og
ikke kan, når man researcher. Og hør om, hvad
researchproces og metode betyder for den færdige

https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/morgeninspiration-paa-graensen-mellem-privat-og-personlig-forfattere
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/forfatterlounge-digt-loegn-og-sandhed-og-den-gode-research


Pressefoto

bog. Få tips og tricks og lær gennem oplæg og øvelser
at samle stof til din bog - måske på en helt ny måde. 

TILMELD DIG HER

Succes med Instagram i 2022

30. september 2022 
Klokken 10:00-16:00

Hvordan skal du vælge dit indhold til Instagram? Hvad
er nyt i 2022? Hvilke apps skal du bruge? Hvordan
kommer ud udover rampen med din Instagram-pro�l og
opbygger et stærkt community? Det gør Camilla
Stemann Jensen dig klogere på.

Hun er selvstændig Instagram- og in�uencer-ekspert.
Hun vil undervise i, hvordan du bedst fortæller din
historie på Instagram og bryder igennem med en klar
rød tråd.

https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/forfatterlounge-digt-loegn-og-sandhed-og-den-gode-research
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/succes-med-instagram-i-2022
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TILMELD DIG HER

Kommende arrangementer

Skriv e-mails, der virker

Lær at skrive e-mails, så modtageren forholder sig til
det vigtigste og let kan læse og overskue indholdet.
05. oktober 2022, 09:00-10:00

Styrk dine udsagn

Få tips til at styrke dine tekster, så de bliver lige til og
levende.
09. november 2022, 09:00-10:00

Se alle kommende arrangementer
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