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Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Planlæg i god tid
Vi har allerede nu planlagt kurser ind i det nye år.
Tilmeld dig nu, men husk at melde afbud, hvis der

kommer noget i vejen. Så kan en anden få pladsen. Alle
kurserne er gratis for FreelanceGruppens medlemmer.

 
Husk, at du kan få din rejse refunderet, hvis du rejser på tværs af landet.

 Er kurset fuldt besat, så skriv dig endelig på venteliste. Der er stor mulighed for
at komme med. Samtidig giver det os som arrangører en fornemmelse af, hvor

populært kurset er, så der måske er mulighed for at lave det samme kursus
igen.

 Og husk, at alle kurser er gratis men med no-show-fee. Så husk at melde afbud
på event@journalistforbundet.dk 

 

https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/images/event/5f9fbd2c-7a64-ed11-a81b-000d3a64ca8f.jpeg


Per Morten Abrahamsen

Morgeninspiration: Fra still til video:
Fra onewomanband til et helt
orkester

Online på Zoom den 12. december kl 9.00 til 10.00

Angelina Owino fortæller om hvordan det er at gå fra et
medie til et andet og derved også skulle lære en hel
anden branche at kende.

TILMELD DIG KURSET HER

Sådan forhandler og (pris)sætter du
dit værd!

Aarhus, 22. november kl. 10-13
København, 5. december kl 10-13

Sådan prissætter du dit arbejde. Sådan forhandler du.

https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/morgeninspiration-fra-still-til-video-fra-onewomanband-til-et-helt-orkester


Og sådan holder du fast i, hvad du er værd. 12 bud om
at forhandle - primært for dig som ny
freelancer/selvstændig.

TILMELD DIG KURSET I AARHUS HER

TILMELD DIG KURSET I KØBENHAVN HER

November

21. november 10-16 i København (Kort venteliste. Men plads på kurset i Aarhus
den 20. januar)

Effektiv freelancer med overskud
Workshoppen lærer dig at planlægge din arbejdsuge, så du får styr på din tid og overskud i
hverdagen – du lærer at arbejde MED din hjerne.

22. november 10-13 i Aarhus

Sådan forhandler og (pris)sætter du dit værd!
Sådan prissætter du dit arbejde. Sådan forhandler du. Og sådan holder du fast i, hvad du er værd. 12
bud om at forhandle - primært for dig som ny freelancer/selvstændig.

25. november 10-16 i Aarhus (Ekstra kursus – ledige pladser)

Succes med Instagram i 2022
Camilla Stemann vil opdatere dig på de allernyeste nyheder, trends og tendenser og gøre dig klar til
en effektivt indsats på Instagram.

30. november 11-14 i København

Kom i gang med nyhedsbreve på LinkedIn
LinkedIns mulighed for at udsende nyhedsbreve til abonnenter på platformen kan være oplagt for en
freelancer med et speciale at tage i brug.

December

5. december 10-13 i København

Sådan forhandler og (pris)sætter du dit værd!
Sådan prissætter du dit arbejde. Sådan forhandler du. Og sådan holder du fast i, hvad du er værd. 12
bud om at forhandle - primært for dig som ny freelancer/selvstændig.

12. december 09-10

Fra still til video: Fra onewomanband til et helt orkester
Morgeninspiration: Angelina Owino fortæller om hvordan det er at gå fra et medie til et andet og
derved også skulle lære en hel anden branche at kende. 
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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

Januar

20. januar 10-16 i Aarhus

Effektiv freelancer med overskud
Workshoppen lærer dig at planlægge din arbejdsuge, så du får styr på din tid og overskud i
hverdagen – du lærer at arbejde MED din hjerne.

Februar

8. februar 10-16 i København

Workshop om Facebook og Meta
Hvordan bruger jeg Meta? Hvad koster Facebook-annoncering? Hvad er CPM? Hvordan laver jeg en
god annonce? Hvordan målretter jeg min annonce efter min målgruppe?

20. februar 10-16 i København

Sådan får du penge til dit projekt
Har du prøvet at droppe et stærkt journalistisk projekt, fordi du ikke kunne �nansiere det? Så er du
ikke alene. Men det kan lade sig gøre at skaffe midler hos fonde. Thomas Aue Sobol vil guide dig i,
hvad den gode ansøgning skal kunne.

24. februar 10-16 i Aarhus

Workshop om Facebook og Meta
Hvordan bruger jeg Meta? Hvad koster Facebook-annoncering? Hvad er CPM? Hvordan laver jeg en
god annonce? Hvordan målretter jeg min annonce efter min målgruppe?

27. februar 10-16 i Aarhus

Sådan får du penge til dit projekt
Har du prøvet at droppe et stærkt journalistisk projekt, fordi du ikke kunne �nansiere det? Så er du
ikke alene. Men det kan lade sig gøre at skaffe midler hos fonde. Thomas Aue Sobol vil guide dig i,
hvad den gode ansøgning skal kunne.
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