FRILANSDAGEN
En halvdag full med föreläsningar, diskussioner och nya kontakter
När? Tisdagen den 18 oktober, från kl 14 och fram till sent på kvällen.
Var? Pustervik (Järntorgsgatan 12, Göteborg)

Seminarier
14.00 – 14.45 Frilansa utomlands
Hur lyckas du sälja och hur fungerar det? De erfarna utlandsfrilansarna Josephine Freje, Joakim Medin och Terje Carlsson
samtalar med Journalistens chefredaktör Helena Giertta.
15.00 – 15.45 Teknik och appar för ett bättre frilansliv
Teknikjournalisten och frilansen Eva Wieselgren tipsar om teknik som underlättar frilansvardagen.
16.00 – 16.45 Berättande bild
Vilken plats har den berättande i dagens medievärld när det allt mer handlar om att lägga ut snabbt. Ett seminarium med
frilansfotografen Magnus Sundberg som startat det dokumentära bildmagasinet Eyewitness.
17.00 – 17.45 Berättande journalistik
För att ett journalistiskt avslöjande ska bli läst och diskuterat behövs det ett sammanhang, en berättelse. Vad skapar en bra
berättelse? Den flerfaldigt prisbelönade journalisten Gellert Tamas talar utifrån sin mångåriga erfarenhet av skrivande, teve
och film. Nu aktuell med boken Det svenska hatet.

Miniseminarier

Parallellt med föreläsningarna i stora salen kommer vi på våning 1 hålla miniseminarier. Tanken med dessa är att få
möjlighet att i mindre grupper ställa frågor, diskutera och rådgöra med en expert eller erfaren kollega. Ett samtal som är
uppbyggt kring deltagarnas behov och intressen. Ingen föranmälan krävs.
14.00-14.45
Att frilansa som fotograf
Erfaren frilansfotograf kommer med tips och råd.
Pitchskola – ta med dina pitchar och få tips på hur du ska vässa dem
Samtalsledare: Sarah Britz, chefredaktör på Faktum.
Upphovsrättsakut – få juridisk hjälp kring avtal och din upphovsrätt
Samtalsledare: Olle Wilöf, upphovsrättsexpert på Journslistförbundet.
Ta betalt –testa Journalistförbundets frilanskalkylator
Samtalsledare: Eddie Pröckl, ledamot i Journalistförbundets styrelse och
en av dem som tog fram kalkylatorn.

16.00-16.45
Hur säljer jag in en bokidé?
Samtalsledare: Olav Furamola Unsgaard, redaktör på Leopard Förlag.
Pitchskola – ta med dina pitchar och få tips på hur du ska vässa dem
Samtalsledare: Helena Gierrta, chefredaktör på Journalisten.
Upphovsrättsakut – få juridisk hjälp kring avtal och din upphovsrätt
Samtalsledare: Olle Wilöf, upphovsrättsexpert på Journslistförbundet.
Ta betalt –testa Journalistförbundets frilanskalkylator
Samtalsledare: Eddie Pröckl, ledamot i Journalistförbundets styrelse och en
av dem som tog fram kalkylatorn.

15.00-15.45
Kom igång – få tips på hur du säljer och tar betalt
Samtalsledare: Carl-Magnus Höglund, frilans med drygt tio års erfarenhet.
Sparande och försäkringar - få tips och hjälp om vad du behöver
Samtalsledare: Ylva Zachrisson från PP Pension.
Behöver du en företagsförsäkring? – få personlig rådgivning
Samtalsledare: Bosse Persson från Gefvert AB.
A-kassa för frilansare. Hur funkar det?
Journalisternas a-kassa berättar.

17.00-17.45
Hur säljer jag in en bokidé?
Samtalsledare: Olav Furamola Unsgaard, redaktör på Leopard Förlag.
Frilansens bästa appar - lär dig att använda dem.
Samtalsledare: Ewa Wieselgren, frilans och teknikjournalist.
Sparande och försäkringar - få tips och hjälp om vad du behöver
Samtalsledare: Ylva Zachrisson från PP Pension.
Behöver du en företagsförsäkring? – få personlig rådgivning
Samtalsledare: Bosse Persson från Gefvert AB.

Debatt

18.15 Publicistklubben arrangerar debattkväll. Ämne och deltagare meddelas senare.

Anmälan Det är fritt inträde. Men anmäl er till frilansdagen@gmail.com.
Info Håll koll på www.vastrafrilansklubben.se eller vår Facebookgrupp för senaste info.
Mat Det finns kafé och restaurang i byggnaden, på kvällen är baren öppen.
Arrangör Västra Frilansklubben.
Medarrangörer PFK (Pressfotografernas klubb), SFF (Svenska Fotografers Förbund), Frilans Riks,

Journalistförbundet, PP Pension, Gefvert Försäkringsmäklare, Journalisternas a-kassa och Journalisten.

