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Pressefoto

Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Efterårets kurser
FreelanceGruppens kurser er kommet �yvende fra start

henover efteråret. Vi har stadig mange, spændende
kurser med ledige pladser.

 
Her kan du se alle de kurser, vi har planlagt for

september og oktober.
 

Succes med Instagram i 2022

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


Pressefoto

Aarhus
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.

TILMELD DIG HER

Fotowalk i København for ikke-
fotografer

København
14. september 2022 

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


Klokken 10:00-13:00

På kurset lærer du, hvordan billeder brænder igennem
og bliver husket. Få dine billeder og tekst til at smelte
sammen i en stærk, fælles historie. 

Vi vil også snakke lidt lovgivning – hvad må vi, og hvad
må vi ikke? Vi laver praktiske øvelser og evaluerer
nogle af billederne til sidst. 

(Sidste frist for tilmelding og afmelding er den 9.
september kl. 10.00)

TILMELD DIG HER

Kommende arrangementer

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

Workshop med romanforfatter Johanne Mygind,
historiker René Karpantschof og journalist Helle Merete
Brix.
19. september 2022, 13:00-17:00
København

Morgeninspiration: På grænsen mellem privat og personlig

Anne Meiniche og Abelone Glahn fortæller om, hvordan
de bruger sig selv i deres arbejde.
22. september 2022, 09:00-10:00
Online

Sådan kommer du i gang på TikTok

TikTok er på alles læber. På kurset lærer du at optage
og redigere videoer til platformen. Og du lærer at lægge
en contentstrategi.
29. september 2022, 10:00-16:00
København

SEO: Søg, og du skal �ndes

En introduktion til søgeordsanalysen og Rank Tracking.
3. oktober 2022, 10:00-11:00
København

Skriv e-mails, der virker

https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/fotowalk-i-koebenhavn-ikke-fotografer
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/forfatterlounge-digt-loegn-og-sandhed-og-den-gode-research
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/morgeninspiration-paa-graensen-mellem-privat-og-personlig-forfattere
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/saadan-kommer-du-i-gang-paa-tiktok
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/kbh-seo-soeg-og-du-skal-findes
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Afmeld:
Ønsker du ikke at
modtage nyhedsbrevet
længere, kan du afmelde
her

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

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

 

Succes med Instagram i 2022

Konkrete teknikker til at tage og redigere billeder, så de
skaber blikfang. Inspiration til at skabe et univers, som
giver engagement.
7. oktober 2022, 10:00-16:00
København

LinkedIns blog – brug længere artikler til at skærpe din synlighed effektivt

Bloggen på LinkedIn er en eminent mulighed for at
markere sig og vise sine kompetencer.
13. oktober 2022, 10:00-13:00
København

Se alle kommende arrangementer
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