Du kan bli

Tidligere studenters
artikler er publisert i over
120 ulike magasiner og
aviser etter kurset.
Nå er det din tur!

Norges første og eneste utdanning i magasinjournalistikk. Skriv artikler som selger!

K u r s s t a r t

4 . f e b r u a r
9 ukers kursplan
journalistskolen.no

2 0 1 9

UKE 1: INTRODUKSJON OG INSPIRASJON
Mandag 4. februar kl 9: Kursportalen åpner!
Vi åpner kursportalen og gir deg tilgang til kursets intro- og
inspirasjonsmodul. Du får også tilgang til vår lukkede Facebook-gruppe,
Bli magasinjournalist - kursgruppe.
Mandag 4. februar kl 18-19:
KICKOFF-webinar med Vivian!
Du vil få lenke til et live-nettmøte der Vivian ønsker deg
velkommen til kurset og svarer på alt du lurer på om hvordan
kurset fungerer og hva du skal gjøre i løpet av disse
spennende kursukene.
Fokus i intro- og inspirasjonsmodulen:
Nå gjør du deg klar for et helt nytt eventyr! Dette blir spennende.
Her får du utforske hvorfor du egentlig skriver, hva du drømmer om og
hvordan du kan lokke frem din genuine inspirasjon.
Du får se eksempler på tidligere deltakeres publiserte artikler og et innblikk i
hemmelighetene om hvorfor de lyktes så godt. Du får flere øvelser spekket
med tankevekkere som gjør at du blir klar for å endre livet ditt og bli en
profesjonell skribent.
Husk: Frist for innsending av forhåndsstilte spørsmål for gjennomgang
til neste ukes webinar er mandag kl 09.
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UKE 2

Modul 1: Bli kjent med magasinet og bransjen

Mandag 11. februar: Modul 1
Vi gir deg tilgang til modul 1 av kurset, der du lærer alt
om bransjen, om magasinkonsepter og dine
hemmelige trumfkort - hva DU har å bidra med.
Husk: Innsendingsfrist til webinaret kl 09.
Tirsdag 12. februar kl 18-20:
Webinar med Vivian
Kursets første fagwebinar! Her stiller Vivian live og
svarer på alt du måtte lure på så langt i kurset.
Torsdag 14. februar 12-14: Åpne spørretimer
Vår kursmentor Lasse Lønnebotn svarer på alt du
måtte lure på i vår lukkede Facebook-gruppe.
Husk: Frist for innsending av forhåndsstilte spørsmål
og tekster for gjennomgang til neste ukes webinar er
mandag kl 09.

UKE 3

Fokus i modul 1:
Her lærer du å dekode
magasinene og forstå hva slags
stoff de vil ha. Du finner også ut
hvilke magasiner som passer for
deg og hvilke nisjer du kan satse
på. Nå er du i gang!

Modul 2: Finn artikkelidéene som selger

Mandag 18. februar: Modul 2
Vi gir deg tilgang til modul 2 av kurset, der du lærer
hemmelighetene bak hva som utgjør en god sak og
hvordan du kan skape uimotståelige artikkelidéer.
Husk: Innsendingsfrist til webinaret kl 09.
Tirsdag 19. februar kl 18-20: Webinar med Vivian
Vivian stiller live og svarer på alt du måtte lure på så
langt i kurset.
Torsdag 21. februar 18-20: Åpne spørretimer
Vår kursmentor Heidi Pettersen svarer på alt du
måtte lure på i vår lukkede Facebook-gruppe.
Husk: Frist for innsending av forhåndsstilte spørsmål
og tekster for gjennomgang til neste ukes webinar er
mandag kl 09.

Fokus i modul 2:
Her får du selveste
hemmeligheten! Slik blir du en
ustoppelig idémaskin og lager
VINKLINGER som selger. Nå er
du på vei til å bli en proff og
ettertraktet journalist.
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UKE 4

Modul 3: Journalistisk research og intervjuer

Mandag 25. februar: Modul 3
Vi gir deg tilgang til modul 3 av kurset, der du
lærer hemmelighetene bak god journalistisk
research og intervjuteknikk.
Husk: Innsendingsfrist til webinaret kl 09.
Tirsdag 26. februar kl 18-20: Live-webinar!
Her stiller Vivian på nettmøte og svarer på alt du
måtte lure på så langt i kurset.
Torsdag 28. februar 12-14: Åpne spørretimer.
Vår kursmentor Lasse Lønnebotn svarer på alt du
måtte lure på i vår lukkede Facebook-gruppe.
Husk: Frist for innsending av forhåndsstilte
spørsmål og tekster for gjennomgang til neste
ukes webinar er mandag kl 09.

UKE 5

Fokus i modul 3:
Hvordan skaper du godt, profesjonelt
innhold? Slik gjør du journalistisk
research morsomt og enkelt, bruker
skriftlige og muntlige kilder, balanserer
saken og intervjuer som en proff. Og
hvor mye skal du bruke deg selv?

Modul 4: Gi artikkelen en profesjonell form

Mandag 04. mars: Modul 4
Vi gir deg tilgang til modul 4 av kurset, der du
lærer å bruke den profesjonelle artikkelmalen og
gi artikkelen en god struktur.
Husk: Innsendingsfrist til webinaret kl 09.
Tirsdag 05. mars kl 18-20: Live-webinar!
Her stiller Hanna på nettmøte og svarer på alt du
måtte lure på så langt i kurset.
Torsdag 07. mars 18-20: Åpne spørretimer.
Vår kursmentor Heidi Pettersen svarer på alt du
måtte lure på i vår lukkede Facebook-gruppe.
Obs: I neste uke holdes det ikke webinar, da vi
arrangerer live-dagene i Oslo.

Fokus i modul 4:
Du lærer å skape en spennende
struktur, å gå fra kaosnotater til
ferdig artikkel, å bruke den
omvendte pyramide og å
gjenkjenne alle journalistikkens
tekstelementer Jeg gir deg
den proffe tekstmalen som gir deg
pluss i boka hos landets
redaksjoner.

Bli magasinjournalist - kursplan med start 4. februar 2019 © Vivian Songe International AS Side 4

SUPERBONUS UKE 6!
Tidenes inspirasjonsdager LIVE i Oslo 14.-15. mars!
Få unike insidertips fra tidligere studenter og proffe
journalister - og intensiv mentorhjelp.
Som student ved Journalistskolen får du
mulighet til å være med på noe spennende og
unikt den 14.-15. mars i Oslo.
Dag 1: Vi hanker inn både tidligere studenter
og proffer fra bransjen som gir deg sine aller
beste tips og svarer på alle dine spørsmål.
Dette er et eksklusivt tilbud til våre studenter.
Du får førstehåndsinformasjon om hva
redaksjonene forventer og ønsker seg når du
setter i gang som frilansjournalist. Vivian er
med som klassens personlige guide! Så blir det
lang, hyggelig lunsj hvor vi mingler og blir kjent.
Deltakelse er valgfritt.
Tidspunkt: Torsdag 14. mars kl 9-16.
Dag 2: Du får også en heldags live-workshop
med Vivian Songe og Lasse Lønnebotn
inkludert! Her kan du komme med dine
artikkelidéer, vinklinger og pitcher og få
tilbakemelding på direkten, sammen med
andre ivrige, talentfulle studenter. Dette kan
gjøre hele forskjellen for din fremtidige suksess
som magasinjournalist. Deltakelse er valgfritt.
Vi gleder oss!
Tidspunkt: Fredag 15. mars kl 9-16.
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UKE 6

Detektiv-uke: Finn innhold til din artikkel

Mandag 11. mars - søndag 17. mars: Fordypning i ditt artikkelinnhold
Denne uka jobber du selvstendig med alt du har lært i modul 1-4. Du gjør research og
intervjuer i praksis, slik at du kan jobbe frem en ferdig, profesjonell artikkel i løpet av kurset.
Husk: Frist for innsending av forhåndsstilte spørsmål og tekster for gjennomgang
til neste ukes webinar er mandag kl 09.

UKE67
UKE

Modul 5: Utvikle din skrivestemme og
stil

Mandag 18. mars: Modul 5
Vi gir deg tilgang til modul 5 av kurset, der du lærer
hvordan du oppfyller redaksjonens ”bestilling” uten å
drepe skrivegnisten.
Husk: Innsendingsfrist til webinaret kl 09.
Tirsdag 19. mars kl 18-20: Live-webinar!
Her stiller Hanna på nettmøte og svarer på alt du måtte
lure på så langt i kurset.
Torsdag 21. mars 12-14: Åpne spørretimer.
Vår kursmentor Lasse Lønnebotn svarer på alt du
måtte lure på i vår lukkede Facebook-gruppe.
Husk: Frist for innsending av forhåndsstilte spørsmål,
vinklinger og idéer til webinaret med reisejournalist
Vibeke Montero er mandag kl 09.

Fokus i modul 5:
Utvikle din skrivestemme og stil få et unikt preg! Du lærer blant
annet å finne og dyrke din
skrivestemme, å fange tankene
dine i råformat og 7 prinsipper som
løfter teksten din til proffnivå.
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UKE 8

Skriveuke: På date med din artikkel!

Mandag 25. mars - søndag 31. mars: Fordypning i skriveprosessen
Denne uka jobber du selvstendig med alt du har lært i modul 1-5, med hovedfokus på
modul 5. Du former og skriver artikkelen i praksis, slik at du stolt kan presentere en
ferdig, profesjonell artikkel når kurset er omme.
Husk: Innsendingsfrist til reisewebinaret kl 09.

Ekstra bonus: Reisewebinar med Vibeke Montero

Tirsdag 26. mars kl 18-20: Live-webinar!
Vibeke Montero, en av Norges beste reisejournalister, lærer bort sine
hemmeligheter for å lykkes som reisejournalist.

Husk: Frist for innsending av forhåndsstilte spørsmål og tekster for
gjennomgang til neste ukes webinar er mandag kl 09.
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UKE 9

Modul 6: Slik får du JA fra redaksjonen!

Mandag 1. april: Modul 6
Vi gir deg tilgang til modul 6 av kurset, der du lærer å
skape en fengende og fristende pitch og selge saken din
inn til redaksjonen!
Husk: Innsendingsfrist til webinaret kl 09.
Tirsdag 2. april kl 18-20: Live-webinar!
Her stiller Hanna på nettmøte og svarer på alt du måtte
lure på til slutt i kurset.

Fokus i modul 6:
Torsdag 4. april kl 18-20: Åpne spørretimer.
Vår kursmentor Heidi Pettersen svarer på alt du
måtte lure på i vår lukkede Facebook-gruppe.

Slik får du JA fra redaksjonen. Til
hvem skal du henvende deg, hva
skal du skrive, og hva skal du
IKKE skrive? Du lærer å selge
skinnet før bjørnen er skutt, slik at
du sikrer at du tjener penger på alt
du skriver.

Visste du at ...
hvis du ikke kan delta på
ukens spørretimer eller
webinar, kan du sende inn
spørsmål på forhånd og
lese/høre på svarene i
ettertid? Vi legger ut
opptak/oppsummering
dagen etter. Dette gjelder
for alle webinarene og
spørretimene i kurset.
Merk: Endringer av
tidspunkt kan forekomme,
men da vil du få beskjed!
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TILGANG TIL KURSET I ET HELT ÅR!
Hurra, du har tilgang til kursmaterialet
og kursportalen på nett i et helt år, samt at
du kan laste ned alt du ønsker av tekstog lydfiler. Facebook-gruppa har du
tilgang til for evig og alltid.
I 8 uker + 1 bonusuke får du dessuten 24
timer med proff hjelp fra Vivian og hennes
magasinmentorer, samt daglig hjelp av
tidligere student med suksess i
magasinbransjen, Merete Sillesen.

Vi gleder oss! Sees der :-D

Du får også 14 unike bonuser
Mot til å skrive
Skap din skrivevisjon
Din personlige magasinsafari-guide
Perfeksjonismetrollet - slik takler du det
Etikkpakke for journalister
Maksimér din kommunikasjon - få en killer intervju-mojo
Ordliste for journalister
Slik leverer du artikkelen til redaksjonen
Å ta imot kritikk
Money money - slik tar du deg betalt
Finn frilansbalansen
Vivians beste skrivetips - den som leker, vinner
7 gode tips til reisefoto
+ Inspirasjonsbilder til friskrivingsøvelser
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Vivian Songe

Kursleder og kvinnen bak
Bli magasinjournalist
Snart 20 års erfaring fra magasin- og mediebransjen, både som
frilansjournalist, journalist, redaksjonssjef, redaktør og
tekstkonsulent. Har skrevet og solgt artikler til over 30 ulike
magasiner og aviser, samt medforfattet to bøker. Eksempler på
hvor hun har vært på trykk: Kamille, KK, Dagbladet Reise,
Aftenposten K, Det Nye, Shape-Up, Elle, Henne, Tique, Alt for
damene, Bedre Helse, Foreldre & Barn.
Hun er utdannet ved Journalisthøyskolen i Oslo og Universitetet i
Oslo. Hun har en Cand.Mag. i journalistikk, sosialantropologi og
italiensk og en Bachelor i litteraturvitenskap og filmvitenskap.
Vivian har blant annet skrevet artikler om livsstil, reise, litteratur,
kultur, trening, psykologi, utdanning og personlig utvikling. Hun
liker seg best på et fly på vei til et eller annet nytt sted.

Hanna Norberg

Kursmentor og magasinekspert
Hanna Norberg har bachelor i journalistikk fra Høgskulen i Volda og
master i journalistikk fra Universitetet i Oslo.
Hun har 15 års erfaring fra norsk presse, blant annet som
frilansjournalist for Dagbladet Magasinet, D2 (Dagens Næringslivs
helgemagasin), VG Helg, A-magasinet, Stella, Det Nye, KK, Ute og
en rekke andre magasiner.
Hun har også jobbet som desker (redigerer) i Dagbladet og D2, og er
derfor vant til å gi tilbakemelding på tekster.Hanna har gitt ut fire
bøker på Kagge Forlag, blant annet turboken «Oslove» og
barneboken «Kon-Tiki». Hun jobber også som manuskonsulent.
Sammen med Aina Kristiansen driver hun bloggen stakkarsoss.no
med bilder fra Oslo.

I 2015 fikk de Oslo bys kunstnerpris for bloggen. Hanna Norberg
ble også nominert til «Årets Osloborger» i 2015.
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Lasse Lønnebotn

Frilansjournalist, portrett- og
reportasjeekspert
20 års erfaring fra magasin- og mediebransjen, både som
frilansjournalist, featurejournalist, frilansredaktør og portrettør.
Jobber blant annet for VG Helg, Dagbladet Magasinet, Amagasinet, Stella, Costume, KK, TV&Film, Motor og
teatermagasiner som ON! og Det Norske. Han gjør dessuten
portrettintervjuene i Dine Penger på fast basis.
Han har en Bachelor i journalistikk fra San Francisco State
University i California og mellomfag statsvitenskap fra
Universitetet i Oslo.
Lasse liker best å skrive featurereportasjer der han kan følge et
miljø eller overvære en hendelse, ettersom han er glad i å skildre
og bruke språket.

Heidi Pettersen

Magasinekspert og kursmentor

Heidi Pettersen har en Bachelor i journalistikk fra San Diego
University og jobbet som frilans magasinjournalist i åtte år før hun
ble ansatt i Aftenposten forlag som redaksjonssjef i magasinet
Mamma og Aftenposten Oppvekst.
Hun har dessuten jobbet som forlagsredaktør og har skrevet fem
sakprosabøker gitt ut på Kagge forlag, blant annet den aktuelle
”Og det var kjærlighet”, en Utøya-historie i samarbeid med Marit
Trønnes.
I dag jobber hun igjen som frilans magasinjournalist, redaktør og
skribent.

Bli magasinjournalist - kursplan med start 4. februar 2019 © Vivian Songe International AS Side 11

Vibeke Montero

Reisejournalist og reportasjefotograf

Vibeke Montero er en av Norges beste og mest anerkjente
reisejournalister. Hun leverer artikler til magasiner og aviser som
Kamille, Kamille Puls, Hjemmet, Foreldre & Barn, Tara, Tara Frisk,
Vagabond, Aftenposten og VG.
Hun er også hovedblogger på Borte Best Reiseekspertene
(Bortebest.no), en av Norges største reiseblogger. Vibeke blir ofte
spurt om å stille som reiseekspert på God Morgen Norge, så det kan
hende du har sett henne gi reisetips der. For Journalistskolen er
Vibeke ekspert på reiseartikler og på reportasjefoto, ettersom hun
startet sin karriere som reportasjefotograf.
Få med deg alt denne dama har å lære bort!

Merete Sillesen

Tidligere student og kursmentor
Merete startet på Bli magasinjournalist-kurset i en alder av 59 og
har gjort stor suksess i magasinbransjen på bare 3 år.
Hun skriver nå over 100 artikler i året for ulike norske magasiner,
som Hjemmet, Kamille, Norsk Ukeblad, Vi over 60, Foreldre og
Barn, Ditt Bryllup, BabyDrøm, Foreldre.no og Kvinneguiden.no.
Hun har fått en helt ny karriere i en alder mange tenker det er «for
sent». Merete er eksemplet på det motsatte! Hun er blitt like proff
som oss som har 15-20 års erfaring og gleder seg til å lære alt
videre til deg.

Kjekt å vite

Du har tilgang til kursets moduler i et helt år!
Kurset inneholder mer enn 50 inspirerende videoer, samt
proffe maler, sjekklister og konkrete, klargjørende øvelser som
driver deg framover i prosessen mot din første publiserte
magasinartikkel.

Bli magasinjournalist - kursplan med start 4. februar 2019 © Vivian Songe International AS Side 11

Journalistskolen har hittil utdannet over 1200 skriveglade til
proffe magasinjournalister og skribenter. Nå er det din tur!
Hvis du drømmer om å skrive og leve av det, vil du ikke angre.
På 8 uker har du et helt nytt yrke som både lar deg bruke ditt
kreative skrivetalent og tjene penger på det.
Velkommen!
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