Sådan forbereder du til
en fed oplevelse på
scenerne til Big Bang
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Indhold
Hvordan ser det ud?
●

Setup

●

Vise powerpoint, video eller billeder?

Hvordan skal jeg være foran kameraet?
●

Du er stjernen.

●

Hvad skal du have på?

●

Tips

Andet.

Hvordan ser det ud?

3

Setup er som et tv
studie.

CPHLIVE er produktionsansvarlig og tager sig af alt det
praktiske. Din hovedopgave er at dukke op og være
forberedt. Vi vil have et kamera peget på dig, og der vil
være en skærm lige foran dig til præsentation af
powerpoint, video og online kald..
Vi beder dig om at være der 1-0,5 time før vi går live.
En mikrofon placeres på din skjorte, og vi fører dig gennem
opsætningen.

Lille opsætning

Viser du powerpoint,
video eller billeder?

Hvis du skal have en form for materiale med i din session
(powerpoint, video eller billeder) beder vi om at modtage
dette. Det er muligt at inkludere videoer, animationer osv. i din
præsentation. Vi skal dog modtage videomateriale som
separate filer. Alt dette skal afleveres senest d. 17 marts.
Se hvordan du aflevere dit materiale her
Opsætning.
Vi kan vise materiale som billede-i-billede eller fuld skærm.
CPHLIVE vurderer dette medmindre andet er noteret.
Der er en skærm tilgængelig for præsentanten hvor han/hun
kan kan se materiale.
Præsentanten har også ansvaret for at klikke på dias. Dette
med en fjernbetjening eller på en computer.

A guide on
how you rock
a livestreaming

Eksempel på Billede-i-billede

Hvordan skal jeg være
foran kameraet?
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Husk, at
du er stjernen.
Det er vores vigtigste opgave at skabe en behagelig og rolig
atmosfære på settet.
Når du ankommer tager vi en kort briefing. Dette inkluderer kort
præsentation af alle.
De første og sidste 5. minutter af et event er de vigtigste. En
dårlig åbning kan påvirke hele din performance. Derfor
anbefaler vi at lave en test af åbning og lukning.
Tøv ikke med at stille spørgsmål. Vi er der for dig.

Ingen små mønstre i
dit tøj.

Enkelt tøj.
Vi anbefaler solide farver over print eller mønstre. Årsagen
er enkel: du vil have folk til at fokusere på dig og din besked,
ikke på dit tøj. Solide farver ved siden af dit ansigt kan ikke
bemærkes.
Undgå dristige eller distraherende mønstre.
Et absolut no-go er gentagne mønstre.

Undgå dristige eller distraherende mønstre

Noget at tænke over.
Vær autentisk og relevant
Forestil dig at du taler med din yndlings person
Se ind i kameralinsen
Brug humor
Forbered din stemme
Tag det stille og roligt
Hold det kort
Opfordre til engagement

●

Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder ikke på
arbejdspladser, men I skal holde 2 m afstand og overholde
vejledningerne vedr. hygiejne (vaske og afspritte ofte) og det
betyder også, at der skal være adgang til vand, sæbe og sprit.

●

Hvis det kan lade sig gøre, bliver man delt ind i små grupper, som
ikke mødes på tværs - eller så lidt som muligt.

●

Vær så få, som det kan lade sig gøre på scenerne og hold 2
meters afstand. Kan I ikke det, skal I bruge maske eller visir.

●

Kravet om mundbind eller visir gælder også, når I er nødt til at
være tættere på hinanden udenfor scenen.

●

Derudover bør der være daglig rengøring af kontaktflader
(dørhåndtag og lignende) - gerne flere gange dagligt og generelt
et højt niveau af rengøring.

●

I skal også lufte ud flere gange om dagen, hvis det kan lade sig
gøre.

●

Alle skal kunne vise en negativ test som er max 72 timer gammel.

Corona retningslinjer

