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Kære medlemmer af Visuelt Forum
l Lad os lægge ud med en stor nyhed: Visuelt Forum udlodder 100.000 kr. af vores ophavsretsmidler til efteruddannelse. Det gør vi, fordi et EU-direktiv kræver, at flere ophavsretskroner
skal bruges til individuelle uddelinger end som hidtil, hvor vi har brugt vores midler på kollektive formål såsom We Love Graphic Design, studieture, weekendkonferencer, kurser med videre.
Der er deadline for ansøgning den 21. november, og du vil finde ansøgningsskema i kommende
nyhedsbrev. Læs mere på side 8.
l Efterårets designbegivenhed – We Love Graphic Design –
nærmer sig: Lørdag den 1. oktober kl. 11–18 kan du møde fem
spændende designere, illustratorer mv. i Dronningesalen på
Den Sorte Diamant i København. Du vil også kunne møde mere
end 400 kolleger primært fra Visuelt Forum og HK grafisk kommunikation. Deltag med VIF-rabat – kun 520 kr. for hele dagen
inkl. program og forplejning. Bor du uden for Movia-området,
kan du få udbetalt rejserefusion. Læs mere og se programmet
på side 4–5.
l Vi har fire kursustilbud til dig i september og oktober måned: Facebook annonceringskursus (heldagskursus – hands on),
Lær at lave GIF-animationer (aftenskursus – tre timer), Lær at
designe en app (heldagskursus – hands on) og Digital strategi
seminar (aftenskursus – 2 aftener a 3 timer). Læs om kurserne
på side 2–3.

Erik Kessel fra Holland har
blandt andet lavet denne kampagne for ligeløn – kvinder har
en livsindkomst, der er 300.000
euro lavere end mændene.
Mød Erik Kessel på WLGD!

l DJ’s Fagfestival, som foregår 20.–21. november i Odense Congress Center, har nu offentliggjort programmet. Den absolutte
hovedbegivenhed er et online liveinterview med whistlebloweren Edward Snowden fra hans eksil i Rusland. Herudover er der cirka 70 andre sessions, på side 6
har vi udvalgt en række med specielt fokus på det grafiske og visuelle.

l Som led en en større sparerunde i JP/Politikens Hus har Ekstra Bladet valgt at fyre alle sine
fastansatte layoutere og grafikere. Det betyder en fyreseddel til fire layoutere og fire fotografer.
Ekstra Bladets tillidsmand, Anders Stoffer, udtaler til journalisten.dk: ”Det bliver et kæmpe tab
for Ekstra Bladet som papiravis. Det bliver jo skabelonbaseret, som man har set det andre steder,
og det er ikke ligefrem kønt”. Læs hele artiklen her: http://journalisten.dk/ekstra-bladet-fyreralle-fastansatte-fotografer-og-layoutere
l I forrige nyhedsbrev omtalte vi den ændrede praksis på KADK (Designskolen i København),
hvor det ikke længere er muligt at undervise, hvis man har påbegyndt en kandidatuddannelse
før 2003. Den 23. august holdt otte medlemmer af Visuelt Forum møde med DJ’s næstformand
Tine Johansen og faglig konsulent Hans Jørgen Dybro. Tine og Hans Jørgen fik gode input fra
mødets deltagere og arbejder videre med sagen. Når der er nyt, vil vi fortælle om det på Visuelt
Forums Facebook-side, og vi vil også følge op på sagen i næste nyhedsbrev.

Hilsen Karen Hedegaard, redaktør af nyhedsbrevet
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ARRANGEMENTER
FACEBOOK ANNONCERINGSKURSUS

REJSEREFUSION

Heldagskursus – hands on!

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.

Facebook bliver i stadig større grad benyttet
af firmaer og organisationer til målrettet annoncering. Men hvordan griber man det an?
Det kan du lære på dette heldagskursus.
PÅ KURSET LÆRER DU FØLGENDE
– Arbejd professionelt med annoncer
– Opbyg en annonce fra bunden
– Den rette annoncegrafik
– Den rette tekst der motiverer og engagerer
– Find det rette annoncebudget
– Find den perfekte målgruppe
– Brugerinvolvering, kampagner og begivenheder
– Praktiske øvelser og hands on
– Få fuld kontrol over Power Editor
Tid: 	Fredag d. 23. september kl. 9–16.
Sted:	Kurset afholdes hos Softworld,
Gørtlervej 4, København NV.
Tilmelding: 	www.conferencemanager.dk/
VIF23092016

PRIS
Kursets pris er 667 kr. VIF gi’r en sandwich.
– Er du i arbejde, betaler du 300 kr. i del
tagergebyr, når du tilmelder dig på
www.conferencemanager.dk/VIF23092016.
Visuelt Forum betaler resten.
– E r du ledig og tilmeldt jobcentret, betaler
du 667 kr. i deltagergebyr, når du tilmelder dig på www.conferencemanager.dk/
VIF23092016, men får efterfølgende hele beløbet refunderet af a-kassen ved at bruge dette
link: http://journalistforbundet.dk/Karriere/Efteruddannelse/Hvem-betaler/#Ledig
Mere om Softworld: www.softworld.dk

Ledige medlemmer (VIF+AJKS) kan altid søge støtte til relevante kurser her:
http://journalistforbundet.dk/Karriere/Efteruddannelse/Hvem-betaler/#Ledig

LÆR AT LAVE GIF-ANIMATIONER
Lav din egen GIF animation og præsenter den
på Tumblr og Facebook. Dette kursus er for
øvede brugere af Photoshop.

Adobe Certified Photoshop CS6 / CC Expert
Artist / Photographer / Cand.phil. i kunstteori
og formidling

Lær at konvertere en Gif til Facebookvideoprofilbillede, så du har en dynamisk præsentation af dig selv på Facebook. Brug dem på
hjemmesider og som mailsignatur.

Tid:	Mandag den 24 oktober
kl. 17 - 20.00.
VIF gi’r en sandwich i pausen.
Sted:	DJ, Gl. Strand 46,
København K
Tilmelding:	www.conferencemanager.dk/
VIF24102016/arrangementet.html

Medbring spidsede blyanter, der er deltager
involvering og øvelser undervejs. Kurset er
på storskærm, og du skal ikke have computer
med.
Læs mere om Bjørn Pierri Enevoldsen her:
http://photoshopping.dk
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Arrangementet er gratis, men med no-show-fee.
Dvs. melder du afbud efter onsdag den 21. oktober eller udebliver på selve dagen, vil der blive
trukket et no-show-fee på 100 kr.

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

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 find
ledige perioder på
www.djferie.dk
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ARRANGEMENTER
LÆR AT DESIGNE EN APP
Heldagskursus – hands on!
Lær hvordan du designer en app til iPad eller
iPhone på dette App Design kursus.
FÅ SVARENE
– Hvordan kommer du igang?
– Hvad skal du have afklaret før start?
– Hvordan håndterer du mange skærmstørrelser?
– App til iPad eller IPhone eller begge?
– Visning af navigationssystem / storyboard
– Layout af en app i Xcode (Apples værktøj til
app design, virker kun på Mac)
– Brug af de korrekte grafik-filer
– Best Practices – standard layoutteknikker
– Placering af knapper og brug af symboler
efter konsensus
– Udarbejdelse af en basis prototype uden
programmering
– Sådan giver du projektet videre til en programmør

Kurset arrangeres af Softworld:
www.softworld.dk
Tid:
Torsdag den 6. oktober kl. 9–16.
Sted:	Gørtlervej 4, København NV
Tilmelding:	www.conferencemanager.dk/
VIF06102016
Kursets pris er 667 kr. VIF gi’r en sandwich.
– Er du i arbejde, betaler du 300 kr. i deltagergebyr, når du tilmelder dig på:
www.conferencemanager.dk/VIF06102016.
Visuelt Forum betaler resten.
– Er du ledig og tilmeldt jobcentret, betaler
du 667 kr. i deltagergebyr, når du tilmelder dig på: www.conferencemanager.dk/
VIF06102016, men får efterfølgende hele beløbet refunderet af a-kassen ved at bruge dette
link: http://journalistforbundet.dk/Karriere/Efteruddannelse/Hvem-betaler/#Ledig

DIGITAL STRATEGI SEMINAR
To aftener med Digital Strategi Seminar
uden hands on. Du får forståelse for at designe 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 online brug
– Brug af social media i den digitale strategi
– Opbygning af en e-mail marketing maskine
– 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
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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
Kursets pris er 500 kr. VIF gi’r en sandwich.
– Er du i arbejde, betaler du 300 kr. i deltagergebyr, 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 tilmelder 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/Hvembetaler/#Ledig

TJENER DU MINDRE
END 21.113 KR.
OM MÅNEDEN?
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.
Ansøgning skal ske skriftligt
eller via e-mail til
dj@journalistforbundet.dk

REJSETILSKUD
TIL STUDERENDE
Studerende, der er medlemmer af Visuelt Forum, kan søge
om rejsetilskud til studieture
– foreløbig som en forsøgsordning. Man kan søge 600 kr. i
tilskud én gang i sin studietid,
og man skal søge, inden studie
turen foregår.
Er du studerende og skal på
studietur, så indsend en kortfattet ansøgning med budget
og program til Visuelt Forums
kasserer, Karen Hedegaard –
kasserer@visueltforum.dk
Husk, at 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/

En synlig del af Dansk Journalistforbund

ARRANGEMENTER
WE LOVE GRAPHIC DESIGN 2016
Det er stadig muligt at købe billetter med
VIF-rabat til 520 kr. til efterårets design
begivenhed: We Love Graphic Design.
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, hvor du vil kunne møde grafiske
designere mv. fra mange lande og få masser
af spændende viden og inspiration.

VISUELT FORUMS
FACEBOOK-GRUPPE

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.

Visuelt Forums
Facebook-gruppe
har 289 medlemmer, så der er
plads til endnu flere VIF’ere.
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

I år kan du møde Tobias van Schneider, Erik
Kessel, Elliot Jay Stocks, Fernando Baptista
og Mr. Bingo.
Konferencier er Julie Katrine Andersen.
Visuelt Forums yder tilskud til, at 120 medlemmer af Visuelt Forum kan komme med til
rabatpris: 500 kr. + 20 kr. i gebyr. (Early Birdbilletter er udsolgt).

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

Prisen er inkl. forplejning. 
Fuld pris for ikke-medlemmer er 1.520 kr.

TILMELDING

Du kan kun tilmelde dig We Love Graphic
Design med VIF-rabat ved at bruge dette
link, som er eksklusivt for Visuelt Forums
medlemmer:

http://bit.ly/1SMgNlk

To draw attention to the pay gap between
genders, KesselsKramer produced posters
calling attention to the fact that men earn
300,000 euros more than women over the
course of a lifetime. At the same time, they
stimulated women to find out what they’re
worth with an online test.
http://www.kesselskramer.com

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

TOBIAS VAN SCHNEIDER (TYSKLAND)
Visuelt Forum yder rejserefusion ifølge gældende regler: http://visueltforum.dk/Hvader-VIF/Arrangementer/.

Tobias van Schneider is a German awardwinning designer raised in Austria & currently
living in New York City.

Foredragene foregår på engelsk.

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

Følg med på We Love Graphic Design’s
Facebook-side:
www.facebook.com/WLGDCPH/?fref=ts
Her finder du nyheder vedr. arrangementet,
og du kan se eller gense videoklip fra tidligere
års We Love Graphic Design.

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/

En synlig del af Dansk Journalistforbund

ARRANGEMENTER
WE LOVE GRAPHIC DESIGN 2016, fortsat...

SOFTWORLDSEMINAR: STYRK DIN
KREATIVE KARRIERE
Visuelt Forums medlemmer
får ti procent rabat på
deltagerprisen
Du arbejder for din virksomhed,
men arbejder du også for dig
selv? Få begge ting til at mødes
og gør store fremskridt.

s

Kom med på et målrettet seminar for den kreative branche,
og få ny energi til at opnå det
du vil.

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)

Men hvad gjorde, at de opnåede succes? Og hvad er succes
egentlig for dig? Hvordan finder
du din egen plan og bygger
videre på din karriere?

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

Mr. Bingo has worked for a large number of
commercial clients including editorial, advertising, branding, clothing, book covers, walls
and television.

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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Seminaret foregår i Nyhavn i
København, og CEO i Softworld,
Puneet Oberoi, holder seminaret. Han har 25 års erfaring med
den kreative branche, både som
producerende og som leder for
mange med succes i branchen.

He 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 and has spawned 2 books.
http://www.mr-bingo.org.uk

TILMELDING

Link til tilmelding med VIF-rabat:

http://bit.ly/1SMgNlk

Få opskriften på Cafe Liva, Nyhavn 26, København den
7. oktober kl. 9–12.
Læs mere og tilmeld dig:
http://www.softworld.dk/
styrk-din-kreative-karriereseminar/
Visuelt Forum får ti procent rabat
ved at indtaste koden “visueltforum”.
Efter seminaret får du tilsendt
litteraturliste og du får også
selve præsentationen i PDF.
Har du spørgsmål til seminaret?
Så er du velkommen til at sende
en mail til Puneet på
pob@softworld.dk

En synlig del af Dansk Journalistforbund

ARRANGEMENTER
DJ’S FAGFESTIVAL ’16

KØB BØGER MED
20% RABAT HOS
GRAFISK LITTERATUR

Nu er programmet for Fagfestival offentliggjort. Her er et udpluk af programmet med
fokus på sessions med særlig interesse for
Visuelt Forums medlemmer:
l Snowden live:
Verdens mest berømte whistleblower
Fagfestival åbner med et eksklusivt interview
med Edward Snowden, der fra den ene dag
til den anden verdens mest kendte whistle
blower. Snowden kan ikke rejse ud af Rusland,
men Fagfestival har truffet en eksklusiv
aftale med ham om et dybdegående online
liveinterview.

end fem måneder i Thuleregionen, Grønland.
Se billeder og hør ham fortælle om projektet
på årets Fagfestival.

l Jason Mendes (Saatchi & Saatchi)
on branding today
Jason Mendes, Executive Creative Director
at Saatchi & Saatchi UK, talks about the
challenges and opportunities for branding
and commercial communications within the
creative ad world.

l LEGO-ridderne:
Fra fysisk produkt til virtual reality
LEGO fortæller om, hvordan de bringer det
fysiske og digitale legerum sammen.

l The future of design
Hunter Tura, CEO, Bruce Mau Design, provides
a number of ideas on what the designer’s role
will be in the future – and how the industry
can move in a sustainable direction.
l Hello Monday:
Kan digitalt grafisk design redde medierne?
Jeppe Aaen fra Hello Monday giver eksempler
på, hvad der sker, når vi udfordrer formaterne
og tænker design ind fra starten.

Erik Petri:
Danske illustrationer gennem tiderne!
Bladtegner, grafisk facilitator og billedelsker
Erik Petri tager os igennem dansk tegnehistorie.

l Carto:
Kom i gang med interaktive kort
Lær at lav interaktive kort med Carto – et
stærkt visuelt værktøj inden for journalistik
og kommunikation.

l Et brag af et aftenprogram!
Fagfestival er både fag og fest. Og søndag
aften på Fagfestivalen er der noget for enhver
smag: FUJ-priser og stand-up, dans og debat,
musik og samtale, film og foredrag.

Fagfestival ’16 foregår på Odense Congress
Center søndag den 20. og mandag den 21.
november.
VIF-BAR
Der bliver også en hyggelig VIF-bar for Visuelt
Forums medlemmer søndag aften.

l

PRIS
– Medlemmer af DJ: 1.995 kr.
– Medlemmer af DJ, som er studerende,
ledige, pensionister og efterlønnere: 998 kr.

l Hvor bevæger fagbladet sig hen?
Hvordan prioriterer man skarpt, og får historierne i de relevante digitale eller trykte udgivelser? Mille Madsen og Julie Bondo Gravesen
giver eksempler.

Visuelt Forum betaler medlemmernes transportudgifter til og fra Odense jf. gældende
regler.

l Henrik Saxgren:
ULTIMA THULE - en verden, der forsvinder
Henrik Saxgren har siden 2014 tilbragt mere

TILMELD
dig Fagfestival og læs mere om begivenheden
på www.fagfestival.dk
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Forlaget Grafisk Litteratur
tilbyder en lang række spændende bøger inden for området
grafisk design og tilgrænsende
områder.
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 WislerPoulsen.
Læs mere på
www.grafisk-litteratur.dk

MEDLEMSFORDELE
I DJ
– Fordelagtige forsikringer i
TRYG
– Medlemskab af Forbrugs
foreningen
– Fitness.dk – spar op til 35 pct.
på dit årsabonnement
– Bezzerwizzer – spar 30 pct.
– Delebil – spar 56 pct.
– DOXBIO – spar 20 pct.
Læs mere om disse og flere
medlemsfordele på
http://journalistforbundet.dk/
Medlemskab/Medlemsfordele/

En synlig del af Dansk Journalistforbund

FREELANCERE OG SELVSTÆNDIGE
TILBUD FRA DJ TIL DIG,
SOM ER FREELANCER ELLER SELVSTÆNDIG
DJ BIZ

RÅD OG DÅD

DJ BIZ: NYE STÆRKE TILBUD
DJ har særlige kurser til dig, der ikke er fastansat, men er din egen chef eller går efter at
blive det. Vi ved, hvad du har brug for, og vi
har et godt tilbud til dig.

VÆRKTØJSARTIKLER
DJ udgiver 6-8 gange om året nyhedsbrevet
DJ BIZ NYT med værktøjsartikler til selvstændige, a-lønnede freelancere, projektansatte,
vikarer og andre selvbeskæftigede. En gang
om året udkommer vi i magasinform.

DJ har udviklet et særligt koncept med tilbud
til jer, der er jeres egen forretning eller overvejer at blive det. Vi kalder det DJ BIZ, og alle
tilbud er gratis for medlemmer af DJ
– DJ BIZ INTRO: Skal du være selvstændig/
freelancer? Få hjælp til dine overvejelser på
tre timer i DJ.
– DJ STARTPAKKEN – fire hele dage fordelt
over seks uger for nystartede selvstændige/
freelancere.
– DJ VÆKSTPAKKEN – fire hele dage på seks
uger for dig med en god forretning, som er
klar til mere.
– BIZ-SPARRING – 90 minutters individuel
sparring for selvstædige/freelancere.
Læs mere:
http://journalistforbundet.dk/Karriere/
DJ-BIZ---forretningskurser-for-selvstandigefreelancere/

Tjek bl.a. artikler om fradrag, barsel, pension,
forsikring, ophavsret, markedsføring, kontorfællesskaber, levering til det offentlige mm.
Læs mere:
http://journalistforbundet.dk/Karriere/DJBIZ-Nyt/

FIND-FREELANCER.DK
På find-freelancer.dk kan du som freelancer få
dit professionelle udstillingsvindue. klik ind
og opdater din profil med specialer, profilfoto,
CV, kundekontakter og meget mere. Det er
også her, du kan finde en kollega, hvis du
mangler hjælp til at løfte en større opgave.
Læs mere:
http://find-freelancer.dk

DJ BIZ PANELET: HVORDAN GØR DE ERFARNE SELVSTÆNDIGE?
DJ BIZ præsenterer en to timers session fyldt
med gode råd og inspiration til livet som
selvstændig/freelancer.
Tid:
Sted:

20. september 2016. 16.30–18.30
Gl. Strand 50, Kbh. K.

Mød freelancejournalist Marie Varming,
tv-tilrettelægger m.m. Steen Redder og
PR-specialist Metha Loumann. De vil blandt
andet fortælle om:

FÅ EN MENTOR
GENNEM DJ
Den største ressource, du har
adgang til via dit medlemskab
af DJ, er – de andre medlemmer. 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 fælles faglige referencerammer.
Forholdet er givende for begge
Mentor hjælper mentee til at
hjælpe sig selv. Menteen får
større indsigt og bedre mulighed for personlig udvikling og
karriereudvikling. Mentoren
udvikler sine kompetencer
indenfor ledelse, kommunikation og rådgivning, og bliver
udfordret af mentees måde at
se verden på.
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

– Hvorfor blev de selvstændige?
– Det hårdeste – og det sjoveste?
– Hvordan sætter de prisniveau?
– Hvordan sælger de?
– Hvordan plejer de netværk?
– Hvordan gør de alt det med regnskab,
moms, skat etc.?
Læs mere og tilmeld dig:
http://journalistforbundet.dk/Kalender/2016/September/Skal-du-vare-freelancerselvstandig11111/
Illustration: Niels Bo Bojesen
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EFTERUDDANNELSE
MANGLER DU PENGE TIL EFTERUDDANNELSE?
Visuelt Forum uddeler 100.000 kroner til efteruddannelse
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 efteruddannelse, og vi
opfordrer alle til at søge.
Deadline for ansøgning er den 21. november
2016. I næste nyhedsbrev får du link til ansøgningsskema, men du kan allerede nu begynde
at undersøge, hvilket kursus du kunne tænke
dig at deltage i. Bemærk, at vi ikke bevilger
penge til kurser med tilbagevirkende kraft.
– 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 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 rap-

port 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.
Baggrunden for Visuelt Forums nye tiltag er,
at EU pålægger os og andre at øge andelen af
individuel fordeling af ophavsretspenge. Det
vil sige de penge, vi tidligere har brugt til fx.
We Love Graphic Design, kalligrafi summer
school, studietur, weekendkonference og
diverse kurser og andre arrangementer for
rettighedshavere. Pengene skal fremover så
vidt muligt gå til enkelte, navngivne rettighedshavere.

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 efteruddannelse – 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 skattefrihed, er du velkommen til at
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kontakte Stefan Andersen hos Dansk Journalistforbund for en forhåndsgodkendelse
af muligheden for skattefritagelse.
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 i skolebrug mv.,
på denne side: http://www.tekstognode.dk/
rettighedshaver.aspx

EFTERUDDANNELSE
MED MEDIERNES
EFTERUDDANNELSE
På hjemmesiden www.mediernesefteruddannelse.dk kan
du se Mediernes Efteruddannelses (ME) udbud af kurser.
ME udbyder kurser fra over 30
forskellige kursusudbydere
inden for medie- og kommunikationsbranchen, herunder også
for grafiske designere mv.
Blandt kursusudbydere og -undervisere kan du blandt andet
møde medlemmer af Visuelt
Forum: Bolette Obbekær og
Christina Fromberg (Webitricerne), Bo Sørensen (Papir og Pixel)
samt Gert K. Nielsen.

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
Efteruddannelse, men får et
beløb svarende til PU-støtten
refunderet fra DJ efter endt
kursus. Læs mere: https://mediernesefteruddannelse.dk/
refusion-af-pu-stoette/
– Som ledig kan du søge DJ om
max. 8.000 kr./år til et kursus
under Mediernes Efteruddannelse. Læs mere: http://
journalistforbundet.dk/Karriere/Efteruddannelse/Hvembetaler/#Ledig
Kontakt Mediernes Efteruddannelse (https://mediernesefteruddannelse.dk/kontakt) eller
DJ Karriere og Trivsel (http://
journalistforbundet.dk/Karriere/Efteruddannelse) hvis du
har spørgsmål.

