Freia Dam
JOURNALIST OG PODCASTER

”

Journalist og podcaster med solid erfaring i tilrettelæggelse af artikler, interviews, portrætter og montagera-

dio. Jeg er i det hele taget velbevandret i journalistikkens klatretræ, har et bredt netværk i og udenfor branchen, samt et akademisk anker i kulturjournalistik, nordiske sprog og mediesociologi

KONTAKT
26 51 06 50
Freia.dam@hotmail.com
www.freiadam.dk

CV-OVERSIGT

”

2018 - : Johan Borups Højskole, underviser i podcasting
2017 - 2018: Barsel
2015 - nu: Freelancejournalist, tekstforfatter og foredragsholder

Augustagade 35, st.

2014 - 2015: Barsel

2300 København S

2011 - 2014: Radio24syv - tilrettelægger, producer og vært
2009 - 2010: Radius Kommunikation - tekstforfatter og PR-assistent

UDDANNELSE
BA. i dansk

2008 - 2009: Munio Design - tekstforfatter og PR-assistent
2005 - 2008: Agenda Kommunikation - PR-assistent

og nordiske sprog,
mediesociologi
og kulturjournalistik
Københavns Universitet
2010 - 2013

KOMPETENCER
Journalistik

CV I DETALJER
JOHAN BORUPS HØJSKOLE
2018 | UNDERVISER I PODCASTING (VALGFAG)
På Johan Borups Højskole, skal jeg i foråret undervise i podcasting og podcastjournalistik. Jeg har under min barsel forberedt et forløb på 8 uger, hvor eleverne bl.a. skal producere små reportager, dokumentarer og dramaer. Undervejs vil jeg afholde lyttebiografer for resten af højskolen og bruge mit netværk i branchen som en del af min undervisning.

Undervisning
Interviews
Reportager
Portrætter
Podcasts
Debatjournalistik
Foredragsholder

BARSEL
2017 - 2018 (MEDIO APRIL)
Under min barsel har jeg, udover at forberede ovennævnte podcastforløb, taget de
første spadestik til et samarbejde med Nordisk Ministerråd om en podcastserie omhandlende udlændinges syn på nordisk ledelseskultur og -kommunikation, samt en
podcastserie for DJØF om arbejdsliv og –kultur.
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FRIVILLIGT
ARBEJDE
2016 - 2018
MODEBLOGGER
RØDEKORS
Bloggede om mode, genbrug
og trends hos Rødekors

2013 - 2017
POLITIKENS DEBATTØR–
OG KRITIKERSKOLE

FREELANCEJOURNALIST, TEKSTFORFATTER OG FOREDRAGSHOLDER
2015 - NU
Som freelancejournalist og tekstforfatter beskæftiger jeg mig især med virksomhedskommunikation, content, nyhedsbreve, oversættelser, interviews, portrætter og podcasting. Kundekreds tæller blandt andet Kristeligt Dagblad, Politiken, DR, Alt for Damerne
og Ældre Sagen.
I mit virke som foredragsholder kredser mine foredrag om curlingopdragelse, FOMOkultur og pædagogik - og jeg har siden 2013 afholdt en del af mine foredrag på Johan
Borups Højskole.

BARSEL
2014 - 2015
Under min første barsel var jeg en del af Politikens faste og honorerede debattører og
en aktiv del af debatmiljøet omkring avisen.

Underviste i
debatjournalistik og
coachede skolens
elever

2010 - 2013

RADIO24SYV
2011 - 2014 | TILRETTELÆGGER, PRODUCER OG VÆRT
På Radio24syv startede jeg som produktionsassistent, men blev efter to måneder ansat
som tilrettelægger på kanalens debatprogrammer - herunder Løsgængeren, Huxi og
det Gode Gamle Folketing, Rushys Roulette og Iben & Mødregruppen. Jeg havde ansvar
for at se de gode historier, vinkle skarpt og skævt og producere live og live on tape.

REDAKTØR OG UNDERVISER
KØBENHAVNS UNIVERSITET
I studenterrådet på
Københavns Universitet,

I Løsgængeren og RomerRiget var jeg gæstevært sammen med programmets værter.

Til Weekendtillægget lavede jeg løbende reportager fra kulturelle aktiviteter i København og omegn.

var jeg redaktør for rådets
magasin og underviser
for magasinets skribenter

RADIUS KOMMUNIKATION
2009 - 2010 | TEKSTFORFATTER OG PR-ASSISTENT

inden for interview og

Assisterende på pressemeddelelser og PR-materiale for kunder inden for fødevare– og

reportage

modebranchen. Korrektur, grafisk arbejde og praktisk hjælp i forbindelse med messer,
events og lanceringer.
Hos Radius Kommunikation har jeg fået et godt indblik i ”den anden side af skrivebor-

KURSER

det” i forhold til min nuværende profil som journalist. Det gør at jeg kan navigere i en
strategisk kontekst uden at miste fokus.

2016
KOMMUNIKATION
OG FORMIDLING
V. Vibeke Wern
(Berlingske Tidende)

MUNIO DESIGN
2008 - 2009 | TEKSTFORFATTER OG PR-ASSISTENT
Hos Munio Design var det mit ansvar at skrive og redigere pressemeddelelser og stå
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2013

for content til muniodesign.com, Herudover skulle jeg håndtere danske og udenlandske

DEBAT, KRITIK OG FEEDBACK

pressemeddelelser, hvilket har styrket mit blik for udenlandske mediers dagsorden og

V. Per Michael Jespersen

arbejdsgang. Jeg var også ansvarlig for interviews og artikler til lokalaviser og fagblade.

(Politikens debattør–
og kritikerskole)

AGENDA KOMMUNIKATION
2005 - 2008 | PR-ASSISTENT OG TEKSTFORFATTER

2011
INTERVIEWTRÆNING

Jeg startede som piccoline hos Agenda Kommunikation, men fik efter 5 måneders
ansættelse ansvar for en række kunder inden for modebranchen.

OG LYDREDIGERING
V. Iben Maria Zeuthen
(Radio24syv)

I MEDIERNE
PÅ SKRIFT

2011
MONTAGE, FEATURES OG
RADIOPRODUKTION

”Begynderhold giver tryghed og nye fællesskaber” - reportage til Ældre Sagen, 2017
”Mai tog en modig beslutning” - Interview for Alt for Damerne, 2016
Tredjemest læste artikel på alt.dk i 2016

V. Susanna Sommer
(Vallekilde Højskole og DR)

IT / WEB
HINDEBURG

INDESIGN

”I gjorde os til narcissister” debatindlæg til Politiken, 2015
Ovenstående debatindlæg blev senere en del af eksamenshæftet i skriftlig dansk på
alle landets gymnasiale uddannelser i 2015. Indlægget tog mig også forbi DR2 Deadline
til en debat med sociolog Henrik Dahl.

FORAN KAMERA
Videopræsentation af Røde Kors Modeblog med mig som guide (Røde Kors), 2016

PUBLISHER
MICROSOFT OFFICE
SOME
SEO

PÅ BÅND
Helvedes Hotel del 1 - podcastserie for Netudgaven, 2017
Jeg griner for ikke at græde - podcast for Netudgaven 2017

WORDPRESS
JOOMLA
DALET RADIO SUIT

OG SÅ ER JEG
Født i 1985, opvokset i Humlebæk

Sammen med Peter

SPROG
DANSK

Bosat på Amager
Mor til Otto på 3 år og Sigurd på 9 måneder

ENGELSK
TYSK
SVENSK / NORSK

REFERENCER
Bente Dalsbæk, journalist og samarbejdspartner | 30 13 64 03
Bente Schmidt, chefredaktør, Ældre Sagen | 22 73 47 43
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