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Kære medlem af Visuelt Forum
l Sommerferien nærmer sig, og det her er det sidste nyhedsbrev, du får fra Visuelt Forum, inden
vi går i feriemode. Men vi har mange gode tilbud til dig:

Der er nu åbnet for tilmelding til efterårets designbegivenhed – We Love Graphic Design, som
afholdes lørdag den 1. oktober. Læs om programmet på side 5-6, hvor eksklusivt link til billetter
med VIF-rabat også findes. I, der er hurtige, kan sikre jer en billet med ekstra Early Bird-rabat.
– Tag med på Billedsafari i det gamle København. Du kommer til at se byen på en ny måde, og
du skal have foto- eller tegnegrej med, så du kan forevige dine indtryk.
– Det er ved at være en tradition, at Visuelt Forum arrangerer en tur til Brændende Kærligheds
sommerteater i Kongens Have i København. Det er uformelt – vi sørger for vin, I tager madpakke og det gode humør med til en hyggelig aften i selskab med nye og gamle kolleger.
– Igen i år arrangerer vi sammen med DMJX på Emdrupvej 3-dages kalligrafi-summer school.
Vi skal fordybe os i de romerske majuskler – i teori, men mest i praksis. Norske Christopher
Haanes vil guide os igennem.
– Som freelancer og selvstændig er det altid en udfordring at få den rigtige pris hjem for
arbejdet. Forhandlingschef i DJ, Claus Iwersen, vil den 23. august på Forhandlingskursus for
freelancere og selvstændige give os fif og gode råd til at gøre os bedre til at forhandle en god
pris hjem for vores arbejde.
– Den 24. august inviterer vi til kursus om ”Feinschmecker”-typografi. Du vil lære mere om,
hvordan du kan arbejde med detaljerne i typografien i InDesign.
– DJ afholder hvert andet år Fagfestival – ”mediebranchens Roskildefestival”, som foregår i
Odense Congress Center med over 1.000 deltagere. Billetsalget er netop åbnet, og Visuelt
Forum yder transporttilskud, som vi plejer.
l DJ har offentliggjort indkomststatistik for freelancere og selvstændige for indkomståret 2014.
Statistikken viser, at Visuelt Forums lønmodtager-freelancere og kombinatører (med indkomst
både som selvstændig og som lønmodtager) har oplevet et fald i indkomst fra 2013 til 2014,
mens gruppen af selvstændige har haft en stigning i indkomst og dermed har halet ind på de
to andre grupper. Statistikken viser blandt andet, at en fjerdedel af Visuelt Forums selvstændige
medlemmer i 2014 havde en indkomst, der lå under 140.000 kroner , hvor dagpengemaksimum
er cirka 204.000 kroner.

Vi forsøger os med en ny klumme i nyhedsbrevet: Inspirationstip. Vores medlem Lars Pryds lægger ud med at fortælle om podcast-serien “Design Matters” på designobserver.com, der giver
ham god inspiration til arbejdet. Hvad inspirerer dig? Skriv til karen@visueltforum.dk og fortæl,
så du kan give dine inspirationstips videre til kollegerne i Visuelt Forum.
l Jeg vil ønske alle medlemmer af Visuelt Forum en god sommer.
På gensyn i august.

Hilsen Karen Hedegaard,
redaktør af nyhedsbrevet
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VISUELT FORUM OG DJ
BILLEDSAFARI I DET GAMLE KØBENHAVN

REJSEREFUSION

Visuelt Forum inviterer på sommertur onsdag den 15. juni fra kl. 15.30
med gode historier fra det gamle
København, sure, søde og salte
smagsprøver og inspirerende motiver til papir og foto. Vi slutter af
med lidt fisk.

Som VIF-medlem uden for
Movia-området kan du få
rejseudgifter refunderet, når du
deltager i Visuelt Forums arrangementer i København, ligesom
du kan få det, hvis du bor uden
for Aarhus bybusområde og deltager i et arrangement i Aarhus.

Illustration: Karina Bjerregaard

Vi guides rundt af Iben Danielsen,
journalist og turistfører
www.københavnerture.dk og
tegner/grafiker Karina Bjerregaard
http://karinabjerregaard.eu.

– Hør også om guldmageren, som
ville forvandle sølv til guld og andre
personligheder i Nyhavn.

– Har du nogen sinde set Crystal Palace i
København? – vi besøger Botanisk Have og
smager på den gamle voldgravs ”terroir”!
– Christian den 4. havde uhindret magt, se
hvordan han kunne drille sin fætter ved
byens ældste skulptur – der står nemlig en
anderledes sfinx i Kongens Have!
– I Pistolstrædes munding hører vi om
H.C. Andersen og om køer på 2. sal, og her
får vi en sanseprøve på byen, før bymuren
blev revet ned.

Bliv inspireret af de sære og
anderledes historier til turens
billedopgaver. Medbring tegne- og fotogrej samt limstift.
Visuelt Forum gi’r en fisk og
en øl på kutteren Jammerbugt,
Havnegade 51, som afslutning
på turen. Vi regner med at
slutte omkring klokken 19.
Tid og sted: Vi mødes onsdag den 15. juni
kl. 15.30 v. Nørreport-indgangen til Botanisk
Have i København.
Tilmelding: www.conferencemanager.dk/
VIF15062016
Arrangementet er gratis, men melder du afbud
efter fredag 10. juni eller udebliver på selve
dagen, trækkes et no-show-fee på 100 kr.

SOMMERTEATER: »OHOY – OCEANER AF FRIHED«
Sommerteater i Kgs. Have i København
onsdag den 6. juli kl. 19 (indgang overfor
Statens Museum for Kunst)
Endnu en gang byder teatertruppen Brændende Kærlighed udenfor til sommerteater i
Kongens Have.
Denne gang med OHOY – oceaner af frihed
– en skarp komedie om frihed og medvind. Fortalt med al den komik, fysik og poesi,
der kendetegner Brændende Kærligheds
gadeteaterforestillinger.
Freja arver en båd. Nu venter verden! Hun
drømmer om skumsprøjt og saltvand og
vind i sejlene. Men ak, hun er omringet af
bagkloge landkrabber og selvretfærdige lyse
slukkere.
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Rejserefusion forudsætter, at
du ikke får dækket dine udgifter
på anden måde, f.eks. hvis de
indgår i dit freelanceregnskab,
eller din arbejdsgiver betaler.
Du kan maksimalt få refunderet
et beløb, som svarer til DSB
Standard. Husk at vedhæfte en
kopi af billetten eller kontoudskrift fra rejsekort. Kører du i bil,
skal du angive prisen på tilsvarende togbillet på dsb.dk. Rejser
du billigere end med DSB, f.eks.
med fly eller bus, er det denne
billetpris, du kan få dækket.
Visuelt Forum dækker ikke rejser
med Ryanair.
Rejserefusionen udbetales ved,
at du efter arrangementet sender en mail med oplysning om,
hvilket arrangement du har deltaget i, dokumentation for din
rejseudgift og dit kontonummer
til Visuelt Forums kasserer:
kasserer@visueltforum.dk

FÅ TILSKUD TIL
ARRANGEMENTER
Visuelt Forum byder på vin og snacks og
fællesgrin onsdag den 6. juli. Tag selv madpakke med. Forestillingen starter kl 19.
Vi sidder klar med ekstra tæpper fra kl. 18.30.

Er du ledig, pensionist eller
efterlønner? Bor du i Kreds 1?
(Hovedstadsområdet og Bornholm).

Du behøver ikke at tilmelde dig, bare duk op.
I tilfælde af dårligt vejr melder vi afbud på
Visuelt Forums Facebook-side dagen før.

Hvis det kniber med at få råd til
at deltage i bl.a. Visuelt Forums
arrangementer, kan du søge
økonomisk tilskud hos Kreds 1.

Læs mere om forestillingen:
http://burninglove.eu

Læs mere på: http://kreds1.dk/
Legater--tilskud/Tilskud/
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ARRANGEMENTER
SUMMER SCHOOL 9.-11. AUGUST:

ROMERSKE MAJUSKLER MED BREDPEN/PENSEL

DJ arbejder for at forbedre
forholdene for freelancere og
selvstændige på en lang række
områder:

Christopher Haanes (Norge) vil med kurset
gi dig en innføring i romerske majuskler. Det
vil inneholde en teoretisk gjennomgang av
bokstavenes historie og deres proporsjoner.
Deltagerne vil øve seg på å skrive disse for
frihånd samt å vurdere forholdet mellom
bokstavene (optisk ‘spacing’). Vi skal skrive
en masse, dog afbrudt af korte, teoretiske
oplæg om kalligrafi.
Tid:
9.-11. august, alle dage kl. 10-16.
Sted: 	DMJX, Emdrupvej 72, Kbh. NV
Pris: 	700 kr. for medlemmer af Visuelt
Forum og studerende på DMJX,
1.400 kr. for andre. Herudover må
påregnes udgifter til materialer.
Tilmelding: 	www.conferencemanager.dk/
VIF09082016 senest d. 2.8.16.
Christopher Haanes (f. 1966) er utdannet ved
Roehampton Institute under Ann Camp, og ble
første og eneste skandinaviske fellow medlem

av The Society of Scribes and Illuminators i
1989. Har undervist i kalligrafi, typografi og
bokdesign i 26 år og har utgitt flere bøker.
http://christopherhaanes.com
DELTAGERFORUDSÆTNINGER:
Det kreves noen form for tidligere trening i
kalligrafi med en bredkantet penn.
Her er to kalligrafilinks, som Henrik Birkvig
anbefaler til træning eller opfriskning:
www.youtube.com/watch?v=3phzKsXpko8
www.youtube.com/watch?v=ieKLUslo35g

PRISFORHANDLING FOR FREELANCERE OG SELVSTÆNDIGE
– Hvor finder jeg hjælp til at sætte den rette
pris – og hvordan får jeg den hjem?
– Hvordan forbereder jeg mig på forhandlingen?
– Hvad skal jeg gøre eller sige?
– Hvordan afleverer jeg mit budskab?
– Hvor længe skal jeg kæmpe, og hvilke argumenter skal jeg bruge?
– Hvordan bliver min forhandling et grundlag
for et bedre samarbejde med min modpart?
Svarene på disse og mange flere spørgsmål
får du svarene på til VIF’s freelanceforhandlingskursus.
Kurset holdes af lederen af DJs forhandlingsafdeling, Claus Iwersen. Han forhandler de
store overenskomster i DJ og er en erfaren
underviser på DJs tillidsrepræsentant- og
forhandlingskurser – og rådgiver mange af
forbundets medlemmer individuelt forud for
deres forhandlinger.
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HVAD GØR DJ FOR
FREELANCERNE?

– ved alle overenskomstforhandlinger bliver det forsøgt
også at lave aftaler, der inkluderer freelancerne
– forbundet arrangerer BIZ-kurser, fire forskellige kursustyper
for nystartede hhv. rutinerede
freelancere. De afholdes flere
gange årligt i København og
Aarhus
– forbundet er ved at genforhandle O-aftalen (for organisationsblade). For første gang
ser det ud til, at den vil blive
suppleret med en særlig aftale
for grafisk arbejde
– forbundet tilbyder karriererådgivning ved personlige
samtaler
– mentorordning
– nyhedsbrevet DJ Biz Nyt
– oma.
Læs om nogle af tingene på
dette link:
http://journalistforbundet.dk/
Hvis-du-er-freelancer/

ÆNDRINGER TIL DIT
MEDLEMSKAB AF DJ
På kurset gennemgår vi en forhandling fra
start til slut, og du får hjælp til at strukturere
og vurdere din forhandling, uanset om den
handler om prisen på opgaver eller noget helt
andet. Claus Iwersen introducerer forhandlingens grundlæggende principper og begreber
samt helt grundlæggende pointer.
Tid:
Sted:

Tirsdag den 23. august kl. 17-20
Gl. Strand 46, Kbh. K

Tilmelding: Tilmelding åbner senere. Du kan
finde link til tilmelding på Visuelt Forums
hjemmeside i vores Facebookgruppe.

Har du ændret arbejdstitel,
arbejdssted, mailadresse eller
ønsker du at skifte specialgruppe, specialforening eller
kredstilhørsforhold?
Så vil DJ gerne høre fra dig.
Gå ind på følgende link:
http://journalistforbundet.dk/
Medlemskab/Adresseandringmm1/
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ARRANGEMENTER
FEINSCHMECKER TYPOGRAFI I INDESIGN
– Uncialer og skydning
– Knibetricks og standarder
– Orddelinger, ombrydning og sprog
– Opentype muligheder
– Glyffer tips
Der vil være mulighed for stille spørgsmål,
hvis du sidder med et problem i InDesign.
VIF inviterer til kursus i typografiske spids
findigheder i InDesign.
Underviser er Benny Thailbert, Grafisk Troldmand, som også designer løs i designstudiet
Bitmedia. Er forfatter til adskillige undervisningskompendier og udvikler af spændende
øvelsesfiler. http://bitspot.dk
PÅ KURSET KOMMER VI IND PÅ
– Avanceret figurstats (text wrap)
– Satsbillede og permanente indstillinger
– Holde register vs. tekstrammer vs. sider

Tid:
Onsdag 24. august, kl. 17–20.
Sted:
DJ’s lokaler, Gl. Strand 50, Kbh. K.
Tilmelding:	www.conferencemanager.dk/
VIF24082016
DELTAGERFORUDSÆTNINGER
Du er fortrolig med InDesign og arbejder
sikkert i programmet til daglig, men vil gerne
have ekstra fif til at finpudse din typografi.
Kurset er gratis, men no-show-fee på 100 kr.
trækkes fra din konto, hvis du melder afbud
efter 17. aug. 2016 eller ikke møder op på dagen.

Billetsalget er åbnet 1. juni.

Fagfestival ’16 foregår på Odense Congress
Center søndag den 20. og mandag den 21.
november.
PRIS
– Medlemmer af DJ: 1.995 kr.
– Medlemmer af DJ, som er studerende,
ledige, pensionister og efterlønnere: 998 kr.
Udover programmet dækker deltagergebyret
forplejning og overnatning mellem søndag
og mandag.
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Du har lavet dit arbejde – og så
betaler arbejdsgiveren eller kunden ikke. Så er det godt at have
et forbund til at tage sig af det.
DJ fører sager for dig, når du
ikke har fået din løn, dit honorar, din pension, din fratrædelsesgodtgørelse, dit tillæg, dine
feriepenge eller din erstatning
for krænkelse af din ophavsret.
Som fagforbund tager DJ sig
ikke af anden gæld.
Læs mere på DJ’s hjemmeside:
http://journalistforbundet.dk/
Job--lon/Inkasso/

VISUELT FORUMS
FACEBOOK-GRUPPE
Visuelt Forums
Facebook-gruppe
har 284 medlemmer, så der er
plads til endnu flere VIF’ere.

DJ’S FAGFESTIVAL ’16
Fagfestival er mediebranchens Roskildefestival. DJ præsenterer omkring 70 programpunkter med noget for enhver smag og faglighed:
Grafik, foto, journalistik, kommunikation
og meget mere. Det sker gennem oplæg,
workshops, paneldebatter, how-to-do, viden,
inspiration og netværk.

DJ-HJÆLP
TIL INKASSO

Brug Facebook-gruppen til at:
Dele de fedeste links om
grafik og design
l Stille spørgsmål, finde kontakter, fortælle om dig selv
l Få information om kommende arrangementer i Visuelt
Forum og andre steder
l Fortælle om din næste udstilling eller et andet spændende
projekt, du er i gang med
l Deltage i debatten – og få
masser af input fra andre
VIFere
l Finde samarbejdspartnere,
kolleger, leverandører etc.
l

Visuelt Forum betaler medlemmernes
transportudgifter til og fra Odense. Læs om
retningslinierne på Visuelt Forums hjemmeside: http://visueltforum.dk/Hvad-er-VIF/
Arrangementer/
Nogle kredse yder også tilskud. Læs mere på
http://fagfestival.dk/Kob-billet/
TILMELD
dig Fagfestival og læs mere om begivenheden
på www.fagfestival.dk
PS: Der bliver også en hyggelig VIF-bar søndag aften :-)

Bliv medlem af gruppen:
www.facebook.com/
groups/25810584370/
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ARRANGEMENTER
WE LOVE GRAPHIC DESIGN 2016

FREELANCER:

Billetsalget er åbnet. Skynd dig – og få din
billet med ”Early Bird-rabat”

Vi er i DJ blevet opmærksomme
på, at Egmont Publishing A/S
er i gang med at udmønte en
række forringelser i form af
”nye” kontrakter.

Lørdag den 1. oktober 2016 kl. 11-18 afholder Visuelt Forum for sjette gang We Love
Graphic Design i samarbejde med HK grafisk
kommunikation. Det foregår på Den Sorte
Diamant i København, og du vil kunne møde
grafiske designere mv. fra hele verden og få
masser af spændende viden og inspiration.
I år kan du møde Tobias van Schneider, Erik
Kessel, Elliot Jay Stocks, Fernando Baptista
og Mr. Bingo.
Visuelt Forums ophavsretsmidler yder tilskud
til, at 120 medlemmer af Visuelt Forum kan
komme med til rabatpris:
– De første 40 tilmeldte får ”Early Bird-rabat”
og betaler 400 kr. + 20 kr. i gebyr
– De næste 80 betaler 500 kr. + 20 kr. i gebyr.
– Fuld pris for arrangementet er 1.520 kr.

TILMELDING
Du kan kun deltage i We Love Graphic
Design med VIF-rabat ved at bruge linket,
som er sendt til Visuelt Forums medlemmer. Øvrige kan bruge dette link:
http://www.ticketmaster.dk/event/welove-graphic-design-billetter/412383

ARBEJDER DU FOR
EGMONT?

ERIK KESSEL (HOLLAND)
KesselsKramer is a company which aspires to
do things differently in the field of communications. In images and words, it finds new
ways of expressing creativity.
All KesselsKramer Publishing projects are initiated by the creative thinkers of KesselsKramer. Each book or magazine expresses their
personal passions, whether that passion is a
collection of found photographs, short stories
or a celebration of unusual artworks.
http://www.kesselskramer.com
Authentic Weather
by Tobias Schneider:
One smile at a time
plus accurate weather
information.
Authentic Weather app
is original human &
honest weather app
out there.

Prisen er inkl. forplejning hele dagen. 
Visuelt Forum yder rejserefusion.
Foredragene foregår på engelsk.

Du bør selvfølgelig ikke uden
forhandling acceptere den
række af forringelser af din
samarbejdsaftale med Egmont
Publishing A/S, som de lægger
op til i din ”nye” kontrakt.
Vi anbefaler derfor, at du ikke
underskriver det forelagte
forslag.
I stedet for foreslår vi, at du som
medlem af DJ henvender dig til
DJ med din kontrakt.
Vi arbejder i øjeblikket på, at få
skrevet kontrakten ”om”, så du
som freelancer har et grundlag
at gå tilbage med.
Vi er på ingen måde ude på at
sætte en stopper for dit eller
andre freelancers arbejde med
Egmont Publishing A/S, men
synes som forbund, at du skal
sættes i stand til at forhandle
nogle bedre vilkår end de
tilbudte.
Venlig hilsen
f. Marianne Molin
Forhandlingskonsulent
mmo@journalistforbundet.dk

TOBIAS VAN SCHNEIDER (TYSKLAND)
Tobias van Schneider is a German awardwinning designer raised in Austria & currently
living in New York City.

Foto: Karen Hedegaard

He had the privilege of working with companies such as Red Bull, BMW, Google, Wacom,
Sony, Toyota, Ralph Lauren, Bwin & more.
Former Lead Product Designer & Art Director
at Spotify & serving on the AIGA Board of
Directors in New York.
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http://www.vanschneider.com

s

Vejret er ”altid” godt, når vi afholder We Love
Graphic Design første lørdag i oktober.

DJ FERIE
Som medlem af DJ kan du
leje en lang række ferie
boliger, både i Danmark og
udlandet.
Læs om de mange tilbud,
priser, lejevilkår og ledige
perioder på www.djferie.dk
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ARRANGEMENTER
WE LOVE GRAPHIC DESIGN 2016, fortsat...

MØD DJ PÅ
FOLKEMØDET 2016
Igen i år har DJ fuldt program i
eget telt på årets folkemøde i
Allinge.
13 arrangementer om blandt
andet public service, medieetik,
pressefotos, gennemsigtighed
i journalistik, offentlighedslov
og ligestilling. Mød ministre,
folketingsmedlemmer og fremtrædende mediefolk.

s

FERNANDO BAPTISTA (SPANIEN)
Fernando Baptista er grafisk illustrator på
National Geographic og arbejder med de
infografikker, som andre normalt kun kan
drømme om. Han er med i hele processen og
researcher selv over hele verden.
Se omtale fra Fagfestival 2014 her:

MR. BINGO (ENGLAND)
Mr. Bingo has worked as an illustrator since
2001 working for a large number of commercial clients across a broad range of media
including editorial, advertising, branding,
clothing, book covers, walls and television.

http://fagfestival.dk/Nyheder/2014/November/Infografik-Kunsten-at-tegne-viden1/

Program fredag 17. juni
10.00-11.00: Oplysning og debat
om Offentlighedsloven
11.30-12.30: Twitter-minister
Kristian Jensen
13.00-14.00: Hvad er alternativet
til den lukkede barselsfond?
15.00-16.00: Dilemma-spil: Når
terrorsagen ruller
16.00-16.45: Byg dit eget DR:
Hvad skal public service give os?

Mr Bingo has become well known for his
Hate Mail project which he began in 2011. The
project, which involves sending offensive
postcards to strangers, started as a ’drunk
idea’, but went on to be exhibited in galleries,
gained notoriety among the global press and
has spawned 2 books.

ELLIOT JAY STOCKS (ENGLAND)
Elliot Jay Stocks is a designer, speaker, and
author. He was previously the Creative Director of Adobe Typekit, and is now the co-founder of lifestyle magazine Lagom, the founder of
typography magazine 8 Faces, and an electronic musician recording as Other Form.
http://www.elliotjaystocks.com
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Program torsdag 16. juni
kl. 15.00-16.00: Fortællinger om
Årets Pressefoto
kl. 16-17: Kend din journalistik:
Hvad gemmer sig bag historien?
17.30 -18.30: Danske Mediestuderende præsenterer: Pubquiz
med Poul Madsen

http://www.mr-bingo.org.uk

Program lørdag 18. juni
11.30-12.30: Sådan kom Jakob
Sheikh tæt på de danske Syrienskrigere
13.00-14.00: Cavlingprisvinder
Puk Damsgård
14.30-15.30: Flemming Rose og ti
års kamp for pressefriheden
16.00-17.00: Lær af de nye våben
i den amerikanske valgkamp
17.30-19.00: DM i taleskrivning
Læs mere om programmet på
DJ’s hjemmeside:
http://journalistforbundet.dk/
Nyheder/2016/Maj/Her-er-DJsprogram-for-Folkemodet-2016/
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FREELANCERE OG SELVSTÆNDIGE
INDKOMSTEN FOR FREELANCE VIF’ERE FALDER
Fra 2013 til 2014 er indtjeningen for Visuelt
Forums ”lønmodtager-freelancere” og ”kombinatører” (med indtægt både som lønmodtager og selvstændig) faldet, med hhv. 7,4
procent for lønmodtagerne og 8,5 procent for
kombinatørerne.

freelancestatistikken viser på den anden side,
at mange af vores freelance og selvstændige
medlemmer har en meget lav indkomst og
er reelt underbeskæftigede. At en fjerdedel af
vores selvstændige medlemmer tjener under
140.000 kr. om året er virkelig skræmmende.

I samme periode er indtjeningen for Visuelt
Forums selvstændige medlemmer steget med
16,5 procent, men ser vi på det samlede beløb
i tabellen nedenfor, er det stadig de selvstændige, der tjener mindst, selvom de har halet
lidt ind på de andre grupper.

Statistikken er blevet til ved, at DJ via
Danmarks Statistik har købt indkomstoplysninger på freelancere og selvstændige
medlemmer. Tallene for 2014 frigives først i
begyndelsen af 2016, hvorfor tallene fra 2014
er de nyeste tal, der er til rådighed.

Tabellen viser den gennemsnitlige indtjening,
som dækker over meget store udsving. Således
ligger 25 procent fraktilen* for selvstændige på
140.174 kr., og 75 procent fraktilen for lønmodtagere ligger på 486.504 kr.

Læs hele statistikken:
http://journalistforbundet.dk/Job--lon/DJlonstatistik/Freelance-indkomststatistik/

Statistikken viser, at Visuelt Forums freelancere og selvstændige medlemmer er under
stort pres. Vi oplever på den ene side, at
vores ledighed er lavere end i mange år, men

Lønmodtager-freelancere (VIF)
Selvstændige (VIF)
Kombinatører (VIF)

2013
378.835
253.758
340.363

* 25 procent fraktilen er udtryk for, at 25 pct. af
medlemmerne i statistikken har en indtjening,
der er mindre end tallet, og 75 procent fraktilen
er udtryk for, at 75 pct. af medlemmerne har en
løn, der er mindre end tallet – og dermed har 25
pct. en løn, der er højere end tallet.
kh
2014
350.937
295.663
311.389

Udvikling
fald på 7,4 pct.
stigning på 16,5 pct.
fald på 8,5 pct.

KVINDELIGE DJ-FREELANCERE TJENER MARKANT MINDRE
Journalisten.dk skrev også om sagen (uddrag):
For lønmodtagerne tjener en gennemsnitlig
mand 399.357 kr. om året, mens en kvinde
tjener 345.986 kr. Der er altså en forskel på
15 pct. For de selvstændige freelancere tjener
mændene 324.982 kr. i gennemsnit, mens
kvinderne tjener 269.957 kr. Forskellen er 20
pct. af kvindens indkomst.
Forskellen er størst hos kombinatørerne.
Her tjener mændene 421.865 kr., kvinderne
327.305 kr. Det er en forskel på 29 pct. af kvindens indkomst.
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Årsagen er, at kvinderne langt oftere arbejder på deltid end mændene, vurderer faglig
konsulent i DJ, Kirstine Baloti.
»Nu har jeg rådgivet på det her område i
otte år. Jeg tror, jeg tre gange har haft en
mand i røret, som sagde, at forretningen ikke
kunne køre på fuldt blus, fordi han ”er den”
derhjemme. Jeg har ikke tal på, hvor mange
kvinder der har ringet og sagt det,« siger hun.
Læs hele artiklen:
http://journalisten.dk/kvindelige-freelancere-tjener-markant-mindre

Illustration: Niels Bo Bojesen

FÅ EN MENTOR
GENNEM DJ
Mentorrelationen er et frugtbart
samspil mellem to personer –
den mere erfarne, mentoren, og
den der søger sparring om sin
udvikling, mentee’en.
Mentor hjælper mentee til at
hjælpe sig selv. Mentee’en får
større indsigt og mulighed for
personlig udvikling og karriereudvikling. Mentoren udvikler
sine kompetencer inden for
ledelse, kommunikation og
rådgivning.
Samtlige medlemmer af DJ kan
få en mentor, dog undtaget
studerende og pensionister.
Ønsker du at FÅ en mentor,
så tilmeld dig som mentee:
http://journalistforbundet.dk/
Karriere/DJ-mentor-og-Mentee/
Tilmeldingsskema-for-menteetil-DJ-mentor
Har du lyst til at BLIVE mentor,
så tilmeld dig som mentor:
http://journalistforbundet.dk/
Karriere/DJ-mentor-og-Mentee/
Tilmeldingsskema-for-menteestil-DJ-mentor

En synlig del af Dansk Journalistforbund

DESIGN
INSPIRATIONSTIP:

DEN GODE LYD AF GODT DESIGN

KØB BØGER MED
20% RABAT HOS
GRAFISK LITTERATUR
Forlaget Grafisk Litteratur
tilbyder en lang række spændende bøger inden for området
grafisk design og tilgrænsende
områder.

Hvad har Stefan Sagmeister, Milton Glaser,
Paula Scher, Michael Bierut og Neville Brody
til fælles?
Bortset fra at være funklende verdensstjerner
på designhimlen har de alle været i studiet
med Debbie Millman, der med stor autoritet
bestyrer podcast-serien “Design Matters” på
designobserver.com.
Debbie har i mere end ti år talt med designere
og “andre kreative typer” om, hvad de laver,
hvordan de blev til dem de er, og hvad de
tænker på.

Bliv fagligt klogere ved at følge Debbie Millman på designobserver.com – eller abonnér
på Design Matters i iTunes – det er gratis!
Lars Pryds

Og hun gør det forrygende godt. Lad dig ikke
snyde af hendes nærmest kælne stemme
– Debbie véd, hvad hun snakker om, og
hvordan hun får de stjerner, hun taler med,
til at sige noget, vi andre kan bruge – både til
at forstå designhistorien og til at tænke over
det, vi selv arbejder med til dagligt.

HVAD ER JERES BEDSTE INSPIRATIONSTIP?
Har I en yndlingsblog, -podcast, -udstilling,
hvor I henter jeres inspiration fra? Så send en
kort tekst – og gerne et billede – til
karen@visueltforum.dk Så giver vi tippet
videre i de næste nyhedsbreve

Som medlem af Visuelt Forum
får du 20% rabat ved køb af forlagets bøger. Når du sender din
bestilling, skal du blot skrive, at
du er medlem af Visuelt Forum
samt dit DJ-medlemsnummer i
kommentarfeltet. Du kan blandt
andet finde dit medlemsnummer på pressekortet (kortnr.)
eller på din kontingentopkrævning.
Blandt forlagets nyere titler er:
Fortæl med tegninger af Maj Ribergård, Kunst på Borgen af Jens
Christian Jacobsen og Service
Design af Ian Wisler-Poulsen.
Læs mere på
www.grafisk-litteratur.dk

VISUELT FORUM STØTTER ”DESIGN-KRAVLING”
Hvert år uddeler de studerende ”Kravlingpriser” som en pendant til journalistikkens
fornemste pris Cavlingprisen.
De studerendes Kravlingpriser uddeles imidlertid i fire kategorier: journalistik, TV/Foto,
design og kommunikation

Visuelt Forum har støttet designkravlingen
med 5.000 kr.
I år gik designkravlingen til Josefine Exner
for hendes tv-grafikker til DR3-programmet
”Kærestesogens DNA”. Se den her:
http://www.exnerfilm.dk

UDVIDEDE ÅBNINGSTIDER PÅ DESIGNMUSEUM DANMARK
Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) udvider sine åbningstider hen over
sommeren i perioden onsdag den 1. juni – onsdag 31. august 2016.
Nye åbningstider: Tirsdag – søndag kl. 10.00-18.00. Onsdag kl. 10.00-21.00
Designmuseum Danmark, Bredgade 68, København K
http://designmuseum.dk
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DJ BIZ INTRO:
SKAL DU VÆRE
SELVSTÆNDIG/
FREELANCER?
Du overvejer at blive freelancer/
selvstændig, men er det noget
for dig? Hvordan arbejder man,
når man går solo, og hvordan
undgår du begynderfejlene? Bliv
klogere på 3 timer i DJ.
25. august (København)
22. september (København)
13. oktober (København
10. november (Aarhus)
Læs mere og tilmeld dig:
http://journalistforbundet.dk/
Karriere/DJ-BIZ---forretningskurser-for-selvstandigefreelancere/

En synlig del af Dansk Journalistforbund

EFTERUDDANNELSE, KURSER
EFTERÅRETS KURSER KLAR

KONTRAKTRÅDGIVNING FRA DJ
Infografik til web og mobil med gratis
redskaber
Lær at visualisere dine historier til nettet

Husk, at det er nu, du kan tilmelde dig
Mediernes Efteruddannelses kurser for
efteråret 2016.

Webudvikling med HTML og CSS grund
Du lærer at styre formatering og layout mere
sikkert og præcist.

På www.mediernesefteruddannelse.dk findes alle kurserne – der er også en række kurser for visuelle hoveder, og kurserne afholdes
i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Adobe Edge Animate
Lav animationer og bannere via HTML5, CSS
og JavaScript.

Blandt de cirka 30 kursusudbydere står
medlemmer af Visuelt Forum bag de to – det
drejer sig om Pixel og Papir v. Bo Sørensen og
Webitricerne v. Bolette Obbekær og Christina
Fromberg. Mange af Visuelt Forums medlemmer kender dem allerede, da de alle har undervist på flere af Visuelt Forums egne kurser.

HVAD ER MULIGHEDERNE?
Her er et udpluk, men gå selv på opdagelse på
www.mediernesefteruddannelse.dk og bliv
inspireret:
WordPress for visuelle
3 intensive dage for WordPress-nybegyndere
Creative Cloud – sidste nyt
Bliv opdateret i de grafiske programmer

HVAD KOSTER DET?
– Er du ansat: Du har muligvis i din overenskomst eller kontrakt ret til efteruddannelse.
–Er du freelancer/selvstændig: DJ yder støtte
svarende til ”PU-støtte”.
– Er du ledig: Du kan søge om et gratis kursus
årligt. Kontakt djkt@journalistforbundet.dk
Læs mere her:
http://journalistforbundet.dk/Karriere/Efteruddannelse/Hvem-betaler/

NU MED VIDEO!
Se bladtegner Dan Ræder Knudsens morsomme og meget informative tegnefilm om
efteruddannelse:
https://vimeo.com/162811423

Den digitale bog – one size fits all
Lær at konvertere en Indesign-bog til ebogsformatet.
Video med din smartphone – hands on
Bliv klædt på til at producere video til nettet

MEDLEMSFORDELE I DJ
– Fordelagtige forsikringer i TRYG
– Medlemskab af Forbrugsforeningen
– Fitness.dk – spar op til 35 pct. på dit års
abonnement
– Bezzerwizzer – spar 30 pct.
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–D
 elebil – spar 56 pct.
–D
 OXBIO – spar 20 pct.
Læs mere: http://journalistforbundet.dk/
Medlemskab/Medlemsfordele/

Det er ved ansættelsen, du har
mulighed for at få indflydelse
på, hvordan du kommer til at
tilbringe de næste mange uger,
måneder, år. Har du først skrevet
under på ansættelseskontrakten
og dermed accepteret ansættelsesvilkårene og lønnen, er det
meget sværere at få væsentlige
forbedringer senere.
Så sæt dig ordentligt ind i, hvad
du har krav på eller har mulighed for at få – før det er for sent!
Lav din research i tide og kontakt tillidsrepræsentanten eller
DJ, før du går til den endelige
kontraktforhandling.
Læs mere på DJ’s hjemmeside:
http://journalistforbundet.dk/
Job--lon/Kontraktradgivning/

KARRIERE
RÅDGIVNING I DJ
Få en personlig karriere
udviklingssamtale, hvis:
– Du har et job, men bør måske
ha’ et andet.
– Du mangler et job, men savner
fokus i din jobsøgning.
– Du har brug for at skærpe
kompetencerne, men er i tvivl
om, hvordan du griber det an.
– Du har masser af kvalifikationer, men har skrevet 117
ansøgninger uden resultat.
– Du mangler hjælp til at
overskue efteruddannelses
mulighederne.
Udfyld formularen:
http://journalistforbundet.dk/
Karriere/Fa-personlig-sparringpa-din-karriere/Bestil-en-karriereudviklingssamtale/
...så kontakter DJ dig og aftaler
en times karriereudviklings
samtale.

