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SOLO er en survival guide til dig, der er kreativ og går med drømmen om at starte dit eget, men måske ikke
tør at sige dit faste job op og tage springet.
Dig, der netop er sprunget ud i det og bokser med en masse spørgsmål om, hvordan du bedst muligt omsætter
dine kreative evner til en levevej. Dig, der har været i gang i nogle år, men har brug for nye perspektiver på,
hvordan du driver din virksomhed videre og skaber en mere solid økonomi, så der bliver mere plads til det, du
brænder for – at være kreativ. Palle Schmidt har skrevet en personligt vinklet karrierebog, der indeholder en
masse konkret viden om alt fra kreativitet, disciplin, produktivitet, skat og regnskab til strategi, netværk og
kundepleje.
Med SOLO vil han inspirere dig, klæde dig godt på og give dig modet til at stikke til søs som selvstændig.
Han giver dig en masse praktiske redskaber, der skal hjælpe dig med at holde kursen i din lille båd på det store
bølgende hav af muligheder, der byder sig i livet som kreativ freelancer. SOLO indeholder desuden interviews
med kreative mennesker, der lever af det, de er gode til – herunder Anders Matthesen, Kim Fupz Aakeson,
Nikolaj Peyk, Renée Toft Simonsen og Maren Uthaug.
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