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Kære medlemmer af Visuelt Forum

l  Visuelt Forum har i skrivende stund 841 medlemmer. Siden studiestart i september har fået 
rigtig mange nye medlemmer fra Visuel Kommunikation på Danmarks Medie- og Journalist-
højskole i Emdrup. Velkommen til jer alle sammen! Selv om I har travlt med alle aktiviteterne på 
jeres studium, er I meget velkomne til at deltage i Visuelt Forums forskellige tilbud.

Vi har en række medlemsarrangementer på tapetet i den kommende tid: 
– Der er stadig få ledige pladser på Digital Strategi Seminar, som afholdes over to aftener hhv. 
den 8. og 15. november.  
– To af Visuelt Forums medlemmer, Hanne Koch og Mette Falk har firmaet Koch&Falk sammen, 
og de byder indenfor i deres tegnestue torsdag den 24. november. 
– Den 29. november handler det om infografik – VIF-medlem og selvstændig infografiker Martin 
Kirchgässner fortæller om de ny tendenser. 
– Fredag den 9. december afholder vi Visuelt Forums efterhånden traditionelle julefrokost, der 
foregår på sammenskudsbasis. 

l  Visuelt Forum uddeler op til 100.000 kroner i efteruddannelseslegater. Ansøgningsfristen er 
den 21. november, så det er nu, du skal til at undersøge mulighederne. Læs om hvordan du søger og 
hvilke betingelser, du skal opfylde, på side 5 og 6.

I de to seneste nyhedsbreve har vi fortalt om den ændrede praksis på Designskolen i København 
(KADK), hvor der blev lukket af for at kunne undervise, hvis man har en uddannelse fra Design-
skolen fra før 2008 eller en anden designbaggrund, som ikke er på kandidat niveau. Der er nu 
sket en opblødning i sagen, som du kan læse mere om på side 7.

På siderne 8-11 kan I læse om konferencer og studieture, som Visuelt Forums medlemmer har 
deltaget i i september og oktober. I kan også læse om VIF-medlem Toril Bækmark, der har delta-
get på London Design Festival med sine blomsterkalendere.

Hilsen Karen Hedegaard, redaktør af nyhedsbrevet
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Danske Mediestuderende gik på 
gaden torsdag den 20. oktober 
sammen med tusindvis af andre 
studerende i København, Aarhus, 
Odense og Aalborg. 

Formålet var at demonstrere mod 
Regeringens varslede nedskærin
ger på uddannelsesområdet. 

Læs mere på journalisten.dk: 
https://journalistforbundet.dk/
nyhed/dms-gik-pa-gaden-mod-
nedskaeringer-pa-uddannelser
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ARRANGEMENTER

REJSEREFUSION

Som VIF-medlem uden for 
Movia-området kan du få 
rejseudgifter refunderet, når du 
deltager i Visuelt Forums arran-
gementer i København, ligesom 
du kan få det, hvis du bor uden 
for Aarhus bybus område og del-
tager i et arrangement i Aarhus.

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 konto-
udskrift 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 dæk-
ket. Visuelt Forum dækker ikke 
rejser med Ryanair.

Rejserefusionen udbetales ved, 
at du efter arrangementet sen-
der en mail med oplysning om, 
hvilket arrangement du har del-
taget i, dokumentation for din 
rejseudgift og dit kontonummer 
til Visuelt Forums kasserer: 
kasserer@visueltforum.dk

DIGITAL STRATEGI SEMINAR
To aftener med Digital Strategi Seminar 
uden hands on. Du får forståelse for at de-
signe til de forskellige digitale platforme. 
 
PÅ DETTE SEMINAR FÅR DU
–  Det digitale overblik
–  Forskellige digitale platforme
–  Opbygning af en stærk webside
–  Sådan skaber du trafik til dine websider
– Google Analytics og Google-annoncering
–  Grafik til onlinebrug
–  Brug af social media i den digitale strategi
–  Opbygning af en e-mail marketingmaskine
–  Sammensætning af en komplet digital 

platform

Medbring spidsede blyanter, der er deltager-
involvering og øvelser undervejs. Kurset er på 
storskæm, du skal ikke have computer med.

Kurset er arrangeret af Softworld. Læs mere 
om Softworld her: www.softworld.dk

Tid:  Tirsdag den 8. og 15, november, 
begge dage kl. 17–20.  
Du tilmelder dig begge aftener.

Sted:  DJ, Gl. Strand 46, København K
Tilmelding:  www.conferencemanager.dk/

VIF08112016 
Der er stadig få ledige pladser.

Kursets pris er 500 kr. VIF gi’r en sandwich.

–  Er du i arbejde, betaler du 300 kr. i delta-
gergebyr, når du tilmelder dig på: www.
conferencemanager.dk/VIF08112016, og 
Visuelt Forum betaler resten.

–  Er du ledig og tilmeldt jobcentret, betaler 
du 500 kr. i deltagergebyr, når du tilmel-
der dig på: www.conferencemanager.dk/
VIF08112016, men får efterfølgende hele 
beløbet refunderet af a-kassen ved at bruge 
dette link: http://journalistforbundet.
dk/Karriere/Efteruddannelse/Hvem-
betaler/#Ledig

BESØG DIN KOLLEGA
Torsdag den 24. november fra 17-20 
inviterer vi os selv på besøg hos den 
kreative duo Koch&Falk. 

For et par år siden slog Hanne Koch og Mette 
Falk pjalterne sammen og skabte design-
bureauet Koch&Falk. Bureauet er CO2-neu-
tralt, og de arbejder med fokus på miljø og 
grøn omstilling.

Hør, hvorfor affald er spændende, om vejen 
til samarbejdet, se nogle af deres cases og 
spørg løs. Visuelt Forum byder på lidt mad og 
drikke. 

Der er plads til 15 gæster. 

Tid:  24. november 2016 kl. 17-20
Sted:  Rørholmsgade 3, København Ø
Tilmelding:   bentegirafisk@gmail.com,  

skriv i emnefeltet: Koch&Falk

Foto
: Trine Bjerre

TJENER DU MINDRE 
END 21.113,- PR. MD.?

Så kan du søge om halvt 
 kontingent til DJ.

Efter ansøgning kan der bevilges 
halvt kontingent til medlemmer 
i beskæftigelse med lav indtægt. 
Indtægtsgrænsen udgør pr. 1. 
januar 2016 kr. 21.113,00 (brutto).
Nedsættelsen kan ikke bevilges 
med tilbagevirkende kraft.

Skriftlig ansøgning til 
dj@journalistforbundet.dk
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REJSETILSKUD  
TIL STUDERENDE

Studerende, der er medlem-
mer af Visuelt Forum, kan søge 
om rejsetilskud til studieture 
– foreløbig som en forsøgsord-
ning. Man kan søge 600 kr. i 
tilskud én gang i sin studietid, 
og man skal søge, inden stu die-
turen foregår. 

Er du studerende og skal på 
studietur, så indsend en kortfat-
tet ansøgning med budget 
og program til Visuelt  Forums 
kasserer, Karen Hedegaard –  
kasserer@visueltforum.dk

Studerende, som er i praktik på 
en arbejdsplads i Kreds 1, også 
kan søge kredsen om tilskud, 
læs mere: http://kreds1.dk/
Legater--tilskud/Tilskud/

TENDENSER I INFOGRAFIK 
Kom og få et indblik i de nyeste tendenser i 
infografik. Hvad rører sig derude? Er animeret 
infografik hot? Og hvordan får du øje på de 
gode grafikker? 

Du vil se, hvordan du hurtigt tilføje inter-
aktive elementer til dit website ved hjælp af 
de mange gratis værktøjer, der er til rådighed.

Foredragsholderen vil vise eksempler på mo-
derne infografik og lægge op til efterfølgende 

debat om brugervenlighed og aflæselighed af 
grafikker med deltagerne.

Aftenens oplægsholder er selvstændig info-
grafiker Martin Kirchgäss ner, 
http://kirchgassner.dk

Tid: Tirsdag d. 29. november kl. 17-20 
Sted: Gammel Strand 50, Kbh. K
Tilmelding:  http://www.conferencemana-

ger.dk/VIF29112016/

DJ-FAGFESTIVAL
DJ afholder Fagfestival søndag den 20. og mandag den 21. november i Odense Congress Center. 
Der er plads til 1.200 deltagere. I skrivende stund er der solgt 1.103 billetter, så hvis du vil med, 
skal du tage en hurtig beslutning! Læs mere og tilmeld dig på www.fagfestival.dk

Visuelt Forum betaler VIF-medlemmernes transport  
til og fra Odense St.

KOM TIL VIF-BAR SØNDAG AFTEN!
Der bliver den sædvanlige, hyggelige VIF-bar for Visuelt 
Forums medlemmer søndag aften kl. 21. Vi mødes i restau-
ranten, hvor du kan møde kolleger, venner og andre til en 
god grafikersnak. 

Visuelt Forum giver en tår at drikke. 

Illustratio
n: Karina Bjerregaard

WEEKEND-
KONFERENCE 2017 
MED FREMTIDSTEMA

Visuelt Forums weekendkonfe-
rencen vil blive afholdt lørdag-
søndag den 11.–12. marts 2017 på 
Tune Kursuscenter. 

Visuelt Forums weekendkon-
ference 2017 får ”Fremtidens 
grafiker” som overordnet tema. 
Ud fra dette tema inviterer vi en 
masse spændende oplægshol-
dere, der fra hver deres vinkel 
kan give deres bud på, hvordan 
vores arbejdsmarked vil se ud i 
fremtiden.

Læs mere om kursuscentret på 
http://www.kursuscenter.dk

I næste nr. af nyhedsbrevet, som 
udsendes i december måned, 
åbner vi for tilmelding, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen.
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Kære 
medlemmer
VIF‘s succesfulde og traditionsrige sammenskudsjulefrokost 
afholdes i år fredag den 9. december kl. 17. 
Endnu en gang har vi fået lov til at låne fotoklubbens lokaler 
på Jagtvej til festen. Der er plads til ca. 36 deltagere, så skynd 
dig at melde dig til på photo@double-u.dk - senest den 2.12!
Wouter står for madkoordineringen, så skriv på din tilmelding 
hvilken juleret du gerne vil tage med.

Sted: Fotoklubben, Jagtvej 11, st. th., 2200 København N

 



En synlig del af Dansk Journalistforbund

EFTERUDDANNELSE

5

VISUELT FORUM UDDELER 100.000 KR.  
TIL EFTERUDDANNELSESLEGATER

Et nyt EU-direktiv pålægger os at øge andelen af individuel fordeling af vores 
ophavsrets penge. Derfor uddeler Visuelt Forum nu 100.000 kroner til efter-
uddannelse, og vi opfordrer alle til at søge.

–  Formål. Der skal være et konkret formål med efteruddannelsen. Det skal 
være efteruddannelse/konference inden for medie- og kommunikations-
området, som kan opdatere dig teknisk eller inspirationsmæssigt og gerne 
udvide dine kompetencer.

–  Budget. Du kan få op til 5.000 kroner til kursus/konference + materialer, og 
herudover op til 2.000 kroner til transport + ophold.

–  Rapport. Efter kurset skal du sende en rapport til os om kurset og dit ud-
bytte heraf på max. et A4-ark. Ud over rapporten skal du sende et regnskab 
med tilhørende bilag og bekræftelse på deltagelse i kurset. Når rapport mm. 
er godkendt, udbetales pengene til din NemKonto, hvis det er muligt som 
skattefrie midler. Dette vurderes i forbindelse med udbetalingen.

–  Deadline for ansøgning er den 21. november 2016. Det betyder, at du kan nå 
at se kursus katalogerne fra hhv. Mediernes Efteruddannelse og DMJX, som 
udsendes sammen med Journalisten den 8. november.

–  Hurtig behandling. Vi bestræber os på at behandle alle ansøgningerne 
senest en uge efter deadline, hvorefter alle ansøgere får besked. 

–  Evaluering. Når uddelingen er overstået, evaluerer vi forløbet. Vi planlægger 
at uddele ca. 180.000 kr. mere over de næste par år.

–  Selvstændig/freelancer. Hvis du søger et kursus under Mediernes Efter-
uddannelse, kan du søge støtte til kurset, dog fratrukket PU-støtte, som du 
selv skal søge. Læs her, hvordan du søger PU-støtte: https://mediernesef-
teruddannelse.dk/refusion-af-pu-stoette/

–  Ledig. Du skal have opbrugt din mulighed for støtte til efteruddannelse fra 
DJ, inden du kan få støtte fra Visuelt Forums ophavsretsmidler. Læs mere 
her: https://journalistforbundet.dk/hvem-betaler-efteruddannelsen

SÅDAN SØGER DU
Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du kan finde på næste side.
Du kan også finde ansøgningsskemaet på dette link: 
http://visueltforum.dk/Filer/Visuelt%20Forum/Nyhedsbreve/legatansoeg-
ning_VIF.pdf

Deadline for ansøgning er 21. november 2016. 

HVOR KAN JEG FINDE KURSER?
Du kan blandt andet finde kurser her:
–  Mediernes Efteruddannelse: https://mediernesefteruddannelse.dk
–  Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: http://www.dmjx.dk/kurser-og-

videreuddannelse
–  Softworld: http://www.softworld.dk
–  Jensens Kurser: http://www.jensens.dk
I Journalisten nr. 10, som udkommer 8. november, kan du finde kursuskatalo-
ger fra hhv. Mediernes Efteruddannelse og DMJX.

FAQ – SPØRGSMÅL OM LEGATERNE

Hvem sidder i udvalget, som fordeler pengene?
Det gør Lars Nørregaard (VIF’s næstformand og 
repræsentant i Ophavsretsfonden), Karen Hedegaard 
(VIF’s kasserer) og Karina Bjerregaard (VIF’s formand 
og repræsentant i Copydan Billeder).

Hvor kommer pengene til legaterne fra?
I mange år har VIF og andre tegnerorganisationer 
modtaget penge for kopiering af bla. illustrationer 
på skoler og virksomheder, når Copydan ikke kunne 
finde den rette billedskaber. EU har nu indført et 
transparens-direktiv for at tvinge organisationerne 
til at finde frem til flere billedskaber, hvis værker er 
blevet kopieret. Det betyder, at VIF på sigt får færre 
kollektive midler. Disse penge skal nu kanaliseres 
direkte til billedskaberne, så derfor har vi lavet dette 
efteruddannelseslegat. 

Ser I på på begyndelsesdatoen eller afslutningen  
af kurset/konferencen? 
Vi ser på afslutningsdatoen, som skal falde efter 
ansøgningsfristen. Hvis du vælger at påbegynde et 
kursus/konference inden ansøgningfristen, er det på 
eget økonomisk ansvar.

Kan man gå flere sammen om en ansøgning?
Det er en rigtig god ide! Dels vil det fremme jeres 
interne netværk, og dels kan I måske forhandle en 
bedre kursuspris sammen og således få mere for pen-
gene. I kan også overveje at lave jeres eget kursus, 
hvis I fx. har specielle kursusønsker og sammen kan 
hyre en relevant underviser. Og I har mulighed for at 
tilbyde andre VIF’fere de ekstra pladser. Vi vil også op-
fordre jer til at dele gode kursus/konferenceforslag.

Kommer der fortsat gratis kurser i VIF-regi?
Vi prøver - som altid! - at få mest muligt ud af kon-
tingent og ophavsretskroner, dvs. gratis minikurser 
og andre medlemsarrangementer fremover også! 
Men der bliver færre penge at arbejde med på sigt

Meningen m. EU’s direktiv er at få mere snor i, at 
ophavsretspengene ryger direkte til den billedskaber, 
hvis arbejde kopieres. Og det er jo rimeligt nok, om-
end meget svært at praktisere ude i ”virkeligheden”, 
da langt fra alle billedskabere krediteres. Og vi ved 
ikke helt, hvordan direktivet bliver implementeret 
fremover. Det vil vise sig.
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Ansøgning om legat til efteruddannelse
Et nyt EU-direktiv pålægger os at øge andelen af individuel fordeling af vores ophavsretspenge. Derfor uddeler 
Visuelt Forum nu 100.000 kroner til efteruddannelse, og vi opfordrer alle grafiske ophavsretshavere til at søge. 
Bemærk, at vi ikke bevilger penge til kurser/konferencer, der er afsluttet før deadline. 

Ansøger: Navn:
Adresse: 
Postnr. By: 
CPR nr.:
DJ medlemsnr.:
Stillingsbetegnelse:

 Kursusnavn: 
Udbyder/Arrangør: Navn:

Adresse: 
Postnr. By: 
Hjemmeside:

Kursuspris:

Transportomkostninger:

Omkostninger til ophold:

Omkostninger til kursusmaterialer:

Formål 
Der skal være et konkret formål med efteruddannelsen. Det skal være efteruddannelse/konference inden for 
medie- og kommunikationsområdet, som kan opdatere dig teknisk eller inspirationsmæssigt og gerne udvide 
dine kompetencer. 

Budget 
Du kan få op til 5.000 kroner til kursus + kursusmaterialer, og herudover op til 2.000 kroner til transport + ophold. 

Rapport 
Efter kurset skal du sende en rapport til os på efteruddannelse@visueltforum.dk om kurset og dit udbytte 
heraf på max. et A4-ark. Ud over rapporten skal du sende et regnskab med tilhørende bilag og bekræftelse på 
deltagelse i kurset. Når rapport mm. er godkendt, udbetales pengene til din NemKonto, hvis det er muligt som 
skattefrie midler. Dette vurderes i forbindelse med udbetalingen. 

Deadline for ansøgning er den 21. november 2016 
Det betyder, at du kan nå at se kursuskatalogerne fra hhv. Mediernes Efteruddannelse og DMJX, som udsendes 
sammen med Journalisten den 8. november. Du kan søge tilskud til alle kurser og konferencer også i udlandet, 
hvis de opfylder kriterierne. Vi bestræber os på at behandle alle ansøgninger senest en uge efter deadline, 
hvorefter alle ansøgere får besked 

Ansøgning sendes til: efteruddannelse@visueltforum.dk
VIF · Visuelt Forum · DJ · Gammel Strand 46 · 1202 København
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JUSTERING AF KRAV TIL UNDERVISERE  
PÅ KADK’S DESIGNSKOLE

I de seneste nyhedsbreve har vi fortalt om 
den ændrede praksis på KADK (Designskolen 
i København), hvor det ikke længere er muligt 
at undervise, hvis man har en uddannelse fra 
Designskolen fra før 2008 eller har en anden 
designbaggrund, som ikke er på kandidat-
niveau.

Der er nu sket en opblødning i sagen.

Det er besluttet at indføre en ny ordning, som 
betyder, at designere, der ikke har en formel 
kandidatgrad fra 2011 og fremefter eller en 
mastergrad, kan få mulighed for at søge om 
ansættelse på de kunstneriske designuddan-
nelser, hvis de har kompetencer på kandidat-
niveau.

Justeringen sker på baggrund af en række 
konkrete rekrutteringsproblemer i forbindelse 
med implementeringen af den nye stillings-
struktur og den efterfølgende midlertidige 

dispensationsordning. Nu er der en varig 
løsning på vej.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla 
Tørnæs siger:

”Den nye ordning indebærer, at uddannelses
institutionerne fremover får mulighed for 
at foretage en vurdering af, om en ansøgers 
samlede kvalifikationer opfylder kvalifikations
kravet til en given stilling. Ordningen fasthol
der, at undervisere skal have kandidatniveau 
af hensyn til uddannelsens niveau og kvalitet, 
men åbner samtidig for mere fleksibilitet i 
forhold til de typer af kvalifikationer, der kan 
indgå i vurderingen af kandidatniveauet.”

Imidlertid er der stadig problemer. Fx er det 
uafklaret, hvilken status og titel, de ældre ud-
dannelser fra Designskolerne skal have.  
Vi vender tilbage, når der er nyt i sagen.

HUSK AT UDFYLDE FILE INFO I PHOTOSHOP,  
SÅ DU KAN SIKRE DIN OPHAVSRET

Med et enkelt greb kan du selv gøre noget 
for at sikre din ophavsret.

Hvis du vil sikre din © ophavsret på dine bil-
leder (både foto, grafik og illustrationer) og 
gerne vil modtage penge fra CopyDan, er det 
vigtigt, at du udfylder info i Photoshop i den 
pågældende fil:

Vælg File > File info > udfyld felterne med 
relevante oplysninger og sig ”ok” til det.

Det samme kan du gøre i Adobe Acrobat i en pdf-fil: 
File > Properties > Description og indsæt dit ID (dvs. navn, firma el. lign.) i feltet Author.

Sørg i alle tilfælde så vidt muligt for, at dit ID optræder i kolofonen.

SÅDAN FÅR DU 
 OPHAVSRETSMIDLER 
DIREKTE

HUSK KREDITERING
Du kan øge dine chancer for at 
få udbetalt ophavsretsmidler 
direkte, når dine værker bliver 
kopieret eller brugt af andre 
på nettet, ved at sørge for 
altid at blive krediteret. På den 
måde kan du personligt få flere 
ophavsretskroner direkte, som 
du fx. kan bruge på efteruddan-
nelse – eller andet. Hvis du får 
dine ophavsretskroner indsat på 
en konto i DJ og bruger dem på 
efteruddannelse, kan du spare 
skatten.

Hvis du får penge og er i tvivl, 
om der kan opnås skattefri-
hed, er du velkommen til at 
kontakte Stefan Andersen hos 
Dansk Journalistforbund for en 
forhåndsgodkendelse  
af muligheden for skattefrita-
gelse:  
sta@journalistforbundet.dk

TILMELD DIG SOM 
 RETTIGHEDSHAVER  
HOS COPYDAN
Du skal tilmelde sig til Copydan 
Billeder via denne side: 
http://copydanbilleder.dk/
kunstnere/

Du skal også tilmelde dig til 
Tekst og Node, hvis dine ting 
bliver brugt på skoler mv., på 
denne side: http://www.teks-
tognode.dk/rettighedshaver.
aspx

Illustratio
n: Karina Bjerregaard
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GULDVINDERE OG GRAFISK INSPIRATION I MALMØ
To danske aviser, Information og Politiken, 
blev 14. oktober 2016 kåret som “Scandina-
via’s Best Designed Newspaper” kategori-
erne for hhv. SMÅ og STORE aviser (målt på 
oplagstal) af SNDS, Society for News Design 
Scandinavia. I alt 89 priser, heraf 14 guld og 
31 sølv, for både print og digital design, blev 
uddelt ved en galla-aften på Clarion Hotel i 
Malmø.

Samme dag holdt en perlerække af designere 
– 14 i alt – fra hele verden foredrag på konfe-
rencen SNDS16, bl.a. illustrator Jaime Serra fra 
La Vanguardia, creative director David Bailey 
fra BBC, grafisk designer Tracy Ma fra New 
York, samt specialister fra bl.a. Zetland, Aller 
Media og Bergens Tidende. I et tæt program 
øste de af egne erfaringer med formidling og 
grafisk design.

Tre tendenser kunne udledes af indlæggene: 
1.   De traditionelle trykte aviser indfører en 

hidtil uset grad af skabelonbaseret pro-
duktion.

2.   Trykte magasiner med vægt på grafisk 
udtryk står stærkt.

3.   Digitalt er fokus flyttet fra web og tablets 
til smartphones – det er i dag den lille 
skærm i lommen, der bestemmer for-
matet.

Andre mindede om, at i al formidling er hi-
storien det væsentligste – ikke formatet eller 
platformen. Ifølge Alan Smith fra Financial 
 Times må grafik aldrig kun have én pointe. 
Byg flere fortællinger ind, der supplerer 
hinanden og giver et bredere perspektiv. Ikke 
alle infografikker skal kunne afkodes på fem 
sekunder – til gengæld bliver man klogere, 
hvis man bruger tid på at læse dem grundigt.

– Se mere om SNDS på snds.org 
– Læs journalisten.dk’s artikel:
http://journalisten.dk/politiken-og-infor-
mation-vinder-guld-design

Lars Pryds, pryds@mac.com

Alan Smith fra Financial Times viste, hvordan 
infografik kan fortælle flere historier på en 
gang. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Information vandt både Gold Award og den prestigefyldte pris “Scandinavia’s Best Designed News
paper” i årets SNDSkonkurrence. Slide fra præmieceremonien.

EFTERUDDANNELSE 
MED MEDIERNES 
 EFTERUDDANNELSE

På hjemmesiden www.medi-
ernesefteruddannelse.dk kan 
du se  Mediernes Efteruddan-
nelses (ME) udbud af kurser. 
ME udbyder kurser fra over 30 
forskellige kursusudbydere 
inden for medie- og kommuni-
kationsbranchen, herunder også 
for grafiske designere mv. 

Kursuskataloget for foråret 2017 
er lige på trapperne. Det trykte 
katalog udkommer sammen 
med Journalisten nr. 10 den 
8. november, og tilmeldingen 
åbner den 14. november kl. 9.

ØKONOMI
–  Er du ansat i en virksomhed, 

der er medlem af PU, får din 
virksomhed støtte fra Pressens 
Uddannelsesfond (PU), når du 
skal på kursus.

–  Som freelancer/selvstændig 
betaler du det fulde beløb for 
kurserne under Mediernes 
Efter uddannelse, men får et 
beløb svarende til PU-støtten 
refunderet fra DJ efter endt 
kursus. Læs mere: https://me-
diernesefteruddannelse.dk/
refusion-af-pu-stoette/

–  Som ledig kan du søge DJ om 
max. 8.000 kr./år til et kursus 
under Me diernes Efteruddan-
nelse. Læs mere:  
http://journalistforbundet.
dk/Karriere/Efteruddannelse/
Hvem-betaler/#Ledig

Kontakt Mediernes Efteruddan-
nelse (https://mediernesefter-
uddannelse.dk/kontakt) eller 
DJ Karriere og Trivsel  
(https://journalistforbundet.
dk/efteruddannelse) hvis du har 
spørgsmål.
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FÅ EN MENTOR 
GENNEM DJ

Den største ressource, du har 
adgang til via dit medlemskab 
af DJ, er – de andre medlem-
mer. DJ mentor bidrager til, at 
DJs medlemmer får adgang til 
hinanden og hjælper hinanden.

Mentorrelationen er et frugtbart 
samspil mellem to personer – 
den mere erfarne, mentoren, og 
den der søger sparring om sin 
udvikling, menteen – ud fra fæl-
les faglige referencerammer.

Forholdet er givende for begge
Mentor hjælper mentee til at 
hjælpe sig selv. Menteen får 
større indsigt og bedre mulig-
hed for personlig udvikling og 
karriereudvikling. Mentoren 
udvikler sine kompetencer 
indenfor ledelse, kommunika-
tion og rådgivning, og bliver 
udfordret af mentees måde at 
se verden på.

Ønsker du at FÅ en mentor, 
så tilmeld dig som mentee: 
https://journalistforbundet.dk/
tilmelding-mentee

Har du lyst til at BLIVE mentor, 
så tilmeld dig som mentor: 
https://journalistforbundet.dk/
tilmelding-mentor

Illustration: Niels Bo Bojesen

TORIL BÆKMARK PÅ LONDON DESIGN FESTIVAL

For 3. år i træk har jeg malet og designet ka-
lenderen “12 Flowers”.  Det er gået godt, men 
Danmark er et lille land, og så mange menne-
sker køber ikke vægkalendre og især ikke min, 
som jeg ser som et nicheprodukt. Jeg tænkte 
at søge udenlands. Så hvorfor ikke England, 
de er et blomster- og haveelskende land.

Nordic Design Collective er en ”online mar-
ketplace”, som de kalder det, der sælger jeg 
min kalender og mine plakater, og de er ret 
glade for mine blomster. De skulle til London 
Design Festival her i efteråret for at promo-
vere deres website. De spurgte så, om der var 
in ter esserede designere, der ville med. De 
valgte 11 ud, hvor jeg var en af dem.

Jeg ankom onsdag middag og fik sat min 
egen stand op. Det var spændende at komme 
derover. Rigtig søde var de andre, som alle 
var svenskere. Jeg satsede – det er dyrt at 
være på messe. Selvom vi delte en stand, var 
det møgdyrt, plus jeg skulle stå for mit eget 
salgsmateriale, hotel, fly mm.

De to første dage var det kun forhandlere, og 
de sidste var der åbent for alle og forhandlere. 
Men det viste sig hurtigt at dem, der kom, 
var ikke rigtigt på udkik efter kalendre, kort 
og plakater, som jeg havde med. De var mere 
interesserede i produkter. De købte også, så 
det kan ikke bare have været forhandlere. Jeg 
tror, jeg kom af med 250-300 af mine foldere. 

Det var rimelig heftigt, vi stod op hele dagen 
fra kl 10-20. Eftermiddag og aften var der 
diverse arrangementer: Åbningsfest og afslut-
ningsmiddag med holdet + noget netværk. 
Der var rigtigt mange søde, interesserede 

mennesker, der især spurgte til, om jeg kunne 
lave dekorationer, som i indretning og om 
min maleteknik. Og der var mange akvarel-
interesserede. Lørdag eftermiddag havde vi 
meldt os til Supertalk, hvor vi i skiftende hold 
talte om bæredygtighed, inspiration og om at 
være skandinavisk designer. Spændende og 
grænseoverskridende at sidde på podiet og 
tale engelsk :-)

Alt i alt var det en spændende og udfordren-
de oplevelse. Jeg synes ikke, jeg fik så meget 
ud af det, som jeg havde håbet på. Det var en 
kæmpe erfaring og gav en masse tanker om, 
hvad der er rigtigt for mig og mit produkt, 
samtidigt med at jeg er så træt af at bruge 
så meget energi på at sælge. Så nu knokler 
jeg for at få tid til at male og eksperimentere 
uden tanke på salg.

Toril Bækmark

Jeg lånte en vase af en sød engelsk keramiker, 
Clara Castner. Hvad er en stand fuld af blom
sterbilleder uden en naturlig en.



En synlig del af Dansk Journalistforbund

VISUELT FORUMS STUDIETUR

10

40 medlemmer af Visuelt Forum var på 
studietur  til Lissabon fra 13.-18. september.

Efter 5 dage i rask trav op og ned ad stejle 
gader, må man indrømme at Lissabon er 
en by, man bliver forelsket i. Vi blev hjulpet 
godt på vej af journalist Susanne Sayers, 
som stod for en udvidet byvandring og 
en metrosafari til nogle af de mange 
stationer, der er udsmykket med kakler. 
Vi besøgte Museo do Azulejos – byens 
kakkel museum og det imponerende 
Oceanarium.

Vi besøgte LX-factory, der er et epicen-
ter for kreative tegnestuer, butikker og 
caféer, og der blev sluttet af med den store 
skalddyrs servering på Cervejeria Trindade. 
Vi kom omkring et par tegnestuer, hvor vi 
blev klogere på og inspereret af, hvad der 
rører sig i den visuelle verden i Lissabon.

Det var en skøn tur med fælles nørderi og 
begejstring. Nu er det tid til at kigge på 
billeder, mindes og fyldes af saudade – den 
længsel, som de synger umådelig meget 
om i den traditionelle fado-sang.

TUSINDVIS AF KAKLER SENERE...

http://designbynada.com/
http://www.lxfactory.com/en/residentes/design/benext/
http://oficinadasformas.pt/
http://benext.net/

Tekst og foto: Bente Stensen Christensen
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DESIGNKONFERENCE GAV INSPIRATION
Lørdag den 1. oktober løb We Love Graphic 
Design af stablen. En fyldt Dronningesal på 
Den Sorte Diamant dannede rammen om ar-
rangementet med oplæg af fem designere fra 
hhv. Spanien, Tyskland, Holland og England. 

Der deltog cirka 85 medlemmer af Visuelt 
Forum

Fagbladet Journalisten deltog også på We 
Love Graphic Design, det kom der to artikler 
ud af:

Produktdesigner m.m. Tobias van Schneider: 
”Jo mere original din idé er, jo dårligere råd vil 
du få”
http://journalisten.dk/jo-mere-original-din-
ide-er-jo-daarligere-raad-vil-du-faa

Grafisk designer, forfatter og ekspert i skrift-
typer, Elliot Jay Stocks: 
”95 procent af internettet er typografi”
http://journalisten.dk/95-procent-af-inter-
nettet-er-typografi

Se flere billeder på Facebook: https://www.
facebook.com/WLGDCPH/

Foto: Søren Skarby

VISUELT FORUMS  
FACEBOOK-GRUPPE 

Visuelt Forums 
Facebook-gruppe 
har 296 medlem-
mer, så der er 

plads til endnu flere VIF’ere.

Brug Facebook-gruppen til at:
l   Dele de fedeste links om 

grafik og design
l   Stille spørgsmål, finde kon-

takter, fortælle om dig selv
l   Få information om kommen-

de arrangementer i Visuelt 
Forum og andre steder

l   Fortælle om din næste udstil-
ling 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.

Bliv medlem af gruppen:
www.facebook.com/
groups/25810584370/

FÅ TILSKUD TIL 
ARRANGEMENTER 
Er du ledig, pensionist eller 
efterlønner? Bor du i Kreds 1? 
(Hoved stads området og 
 Bornholm).

Hvis det kniber med at få råd 
til at deltage i Visuelt Forums 
arrangementer med betaling 
(studietur, weekendkonference, 
We Love Graphic Design etc.), 
kan du søge økonomisk tilskud 
hos Kreds 1.

Læs mere på: http://kreds1.dk/
Legater--tilskud/Tilskud/


