
Frivillig hos Canal6000

Du har mulighed for at blive frivillig på Canal6000 og deltage i vores produktion af 
TV til Kolding-området, produktioner på YouTube samt produkter til flere andre 
kanaler.

Et godt eksempel er vores internationale julekalender 2018, som sendes på flere TV-
kanaler samt YouTube.

Alt du skal gøre er at krydse af, hvad du ønsker at bidrage med samt hvilke områder, 
du har erfaring med.

Udfyld dine kontaktoplysninger og send blanketten til: mail@canal6000.dk
Vi kontakter dig derefter, for at aftale nærmere.

Arbejdsområde Vil bidrage: Har erfaring:

Kamera/optagelse

Redigering/efterbehandling af video

Teknik/teknisk opsætning for produktion af video

Interview på kamera (sport, kultur, politik, ...)

Øvrig journalistik, artikler, research m.v.

IT/IT-Platform/Web-Design/Sociale Medier

Markedsføring/PR/Salg

Sponsorater/Medlemskaber

Fortæl gerne om din eventuelle erfaring med de områder, hvor du gerne vil bidrage:
 



Vi mødes efter behov – Møder aftales på vores FB Side Canal6000 Backstage.

Hvor mange timer ønsker du at bidrage med til Canal6000?  timer/uge

Hvilke dage kan du hjælpe os – fordel venligst dit ugentlige time antal.
Dag Antal timer pr. dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Foretrækker du: 
A. At arbejde alene?    
B. At arbejde i et team?  
C. Begge dele er lige godt?

Kontakt oplysninger

Dit fulde navn:

Din adresse:           

Dit postnummer:

Din by:

Dit mobilnr:  

Din E-Mail:

Fortæl gerne kort om dig selv:
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