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Netværk er det bedste kursus
Næste gang du har brug for ny viden eller gode idéer, er
det måske bedre at drikke en kop kaffe med en ven end
at vente på det rette kursus. Styrk dit netværk. Vi prøver
at skabe et miljø, hvor du kan møde andre freelancere.

Hvis vi vil lave store projekter - nationalt eller
internationalt - er det første skridt at etablere

samarbejder med andre.

Den 8. februar i Aarhus og 23. februar i København er
samarbejde i fokus, når graverjournalist John Hansen

fra International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ) fortæller om, hvordan samarbejder er

essentielle for realiseringen af de helt store projekter
som f.eks. Panama Papers, der har involveret

hundredevis af journalister.

Vil du gerne samle holdet, du var på kursus med for tre
måneder siden? Har du lavet aftaler med dine kolleger

på GF+? Freelancegruppen sørger for rammerne.

Husk, at du kan få din rejse refunderet ved fremmødekurser, 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/freelancegruppen/event/seminarsalon-john-hansen-samarbejde-mellem-journalister-vaerktoejer-aftaler
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Seminar&Salon. John Hansen om
grænseløs graverjournalistik:
Samarbejde, tillid og værktøjer

8. februar i Aarhus & 23. februar i København. Begge
dage fra 17 til 21.

Seminar&Salon er FreelanceGruppens nyeste format,
hvor vi byder på 1,5 times foredrag og Q&A med
graverjournalist John Hansen.
Med nye indsigter og motivation fortsætter aftenen i en
uformel tone over en bid brød, aftenkaffe eller
fyraftensøl.

TILMELD DIG ARRANGEMENTET I AARHUS 8. FEBRUAR

TILMELD DIG ARRANGEMENTET I KØBENHAVN 23 FEBRUAR
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Januar

27. januar 09:00-10:00 online på Zoom

Trends og tendenser på Instagram i 2023
Vi kigger ind i krystalkuglen for 2023: Hvilket indhold virker? Er Reels stadig det helt store? Og hvad
med hashtags? Hvordan skal man adskille sig blandt det store udvalg? Og hvad bliver de store
nyheder på platformen?

30. januar 09:00-10:00 online på Zoom

Morgeninspiration:Tips & tricks til bedre e-mail
håndtering
Sådan undgår du at drukne i e-mails (eller bruge uforholdsmæssig lang tid på dem). Underviser er
Pernille Garde Abildgaard, der er specialist i personlig og kollektiv effektivitet.

Februar

06. februar 09:00-10:00 online på Zoom

Trends og tendenser på Instagram i 2023
Vi kigger ind i krystalkuglen for 2023: Hvilket indhold virker? Er Reels stadig det helt store? Og hvad
med hashtags? Hvordan skal man adskille sig blandt det store udvalg? Og hvad bliver de store
nyheder på platformen?

8. februar 10-16 i København

Workshop om Facebook og Meta
Hvordan bruger jeg Meta? Hvad er CPM? Hvordan laver jeg en god annonce? Natalia vil lære dig at
lave målrettede kampagner, bruge de værktøjer, der allerede �ndes på Meta, og gøre dig klar til en
effektiv indsats på Meta.

8. februar 17-21 i Aarhus

Seminar&Salon. John Hansen om grænseløs
graverjournalistik: Samarbejde, tillid og værktøjer
John Hansen, graverchef for Politiken og medlem af International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ). Politik, erhvervsliv og kriminalitet går over grænser - derfor må journalistikken
også gøre det. Vi netværker og får lidt til ganen, mens taler om vores erfaringer med samarbejder.

9. februar 10-13 i København

Skriv debatindlæg og kronikker, der bliver trykt
Hvad skal der helt præcist til for at ramme landets mest attraktive spalter med sine egne eller en
kundes holdninger? Det giver dette kursus svarene på – og klæder dig på til at mestre disciplinen.

10. februar 09-10 online på Zoom

7 tips til at komme godt i gang med TikTok
TikTok; Hvad kan det bruges til, og hvordan bruger man det bedst?

14. februar 2023 09-12 online på Zoom

Bolettes Blandede Bolcher
Der bliver ikke trin-for-trin gennemgang, men i stedet bliver du bombarderet med tips og tricks, så når
du enten skal gå i gang med din hjemmeside, eller skal kigge med kritiske øjne på din nuværende
hjemmeside.

20. februar 10-16 i København

Sådan får du penge til dit projekt
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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.

23. februar 17-21 i København

Seminar&Salon. John Hansen om grænseløs
graverjournalistik: Samarbejde, tillid og værktøjer
John Hansen, graverchef for Politiken og medlem af International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ). Politik, erhvervsliv og kriminalitet går over grænser - derfor må journalistikken
også gøre det. Vi netværker og får lidt til ganen, mens taler om vores erfaringer med samarbejder.

24. februar 10-16 i Aarhus (Ledige pladser)

Workshop om Facebook og Meta
Hvordan bruger jeg Meta? Hvad er CPM? Hvordan laver jeg en god annonce? Natalia vil lære dig at
lave målrettede kampagner, bruge de værktøjer, der allerede �ndes på Meta, og gøre dig klar til en
effektiv indsats på Meta.

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.

Marts

11. marts 11:00 til 12. marts 16:00 Korsør

Generalforsamling, fest og fagligt fællesskab 11.-12.
marts
Bestyrelsen præsenterer fra lørdag d. 11. kl. 11 til søndag d. 12. kl. 16: Medlemsdemokrati, Peter
Øvig, Ina Kjøgx og Nana Toft, Trine Ravnkilde (Go For it Community), The Tremolo Beer Gut,
walk’n’talk ved Marianne Bækbøl, Lene Rimestads FreelanceBingo og festmiddag med alt, hvad
ganen og maven begærer.

20. marts 09-10 på online Zoom

Morgeninspiration: Tips & tricks til optimal planlægning
af dagen (i forhold til optimere din kognitive kapacitet)
På en time kommer vi rundt om de vigtigste do and dont’s i daglig planlægning af din arbejdsdag, så
du bliver det bedst mulige version af dig selv.
Underviser er Pernille Garde Abildgaard, der er specialist i personlig og kollektiv effektivitet.

April

11. april 10:00-13:00 i Aarhus

Fra akademisk stof til fængende journalistik
Bliv bedre til at bruge din egen akademiske faglighed i journalistikken – eller til at skrive
videnskabsjournalistik med større dybde.

25. april 10:00-13:00 i København

Fra akademisk stof til fængende journalistik
Bliv bedre til at bruge din egen akademiske faglighed i journalistikken – eller til at skrive
videnskabsjournalistik med større dybde.
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