En guide til hvordan du får en fed
live-streaming oplevelse
fra hjemmet

1

Indhold.
Internet og test.
●

Hvad er godt internet?

●

Hvordan tester man?

En kvalitets produktion.
●

Lyd

●

Lys

●

Baggrund

Hvordan er man foran kameraet?
●

Hvad skal du have på?

●

Opmærksomhedspunkter

Andet.

Internet & Test.
Du skal altid teste fra samme sted,
som du er på selve event dagen.
Book tid med tech support hvis du
er i tvivl.

En kvalitets
produktion,

Hvordan er man
foran kameraet?

Andet.

Du skal altid teste fra
det samme sted, som
du er på selve dagen.

Et ustabilt internet skaber en dårlig oplevelse for alle.
Derfor er internetforbindelse det vigtigste.
Er du et publikum?
●

Test dit internet og sørg for, at hastigheden er
mindst 1 Mbps.

Er du oplægsholder?
●
●

Test kun fra den computer og det netværk, som du
planlægger at gå live fra.
Har du valgmuligheden? Så brug altid et
netværkskabel til din router i stedet for wifi.
Du skal muligvis købe et kabel og / eller netværks
dongle til din computer, hvis den ikke har en
indbygget netværksport.

Er du oplægsholder på
scene 1-2-4-6?

CPHLIVE kan ikke kontrollere udstyr og internet fra dit hjem.
Men vi har mange erfaringer med det og kan løse de fleste
udfordringer sammen med dig.
Før optagelse opfordrer vi altid til at lave en test af internet
og opsætning. Vi ønsker også at sikre, at du har det godt
med log-in.
Vi bruger Vmix call, som er en professionel opsætning, der
giver os en bedre kvalitet end for eksempel Zoom og Teams.
Desuden giver det os mere kontrol over det kreative
udseende.
Hvordan virker det?
1.
2.

Du bliver kontaktet af det tekniske team som laver
en test med dig.
Du vil møde en af vores tekniske eksperter, der tager
det derfra.

Internet & Test.
Du skal altid teste fra samme sted,
som du er på selve event dagen.
Du bliver kontaktet af det tekniske
team mht. afvikling af test.

En kvalitets
produktion.
Placer computeren i den rigtige position
Brug et headset eller en mikrofon
Er der støj omkring dig?
Vær opmærksom på solen
Sørg for en rolig baggrund

Hvordan er man
foran kameraet?

Andet.

Placer computeren i
den rette position

Vi ønsker, at du bliver portrætteret
på den bedst mulige måde.
Vinklen på din computer har
meget at sige her.
Placer computeren, så kameraet
er 1 cm over dine øjne. Du kan
bruge bøger, højttalere osv.
Vi anbefaler altid at stå op, når du
præsenterer. Vores kropssprog
ændres, når vi står op.
Sørg altid for at være med på
billedet. Fortrinsvis med lidt luft
over hovedet og midten af brystet.

Mikrofon.

Brug headset
eller mikrofon

Lyd er det vigtigste i en sådan produktion. Hvis lyden er
dårlig, mister vi publikum. Vi anbefaler ikke, at du bruger
mikrofonen på din computer, da den ikke er særlig god.
Genbrug eller køb.
Du kan bruge dine hovedtelefoner, som en mikrofon

AUX

eller købe en mikrofon.
Placering af mikrofonen
Brug en hårnål til at fastgøre hovedtelefonerne eller det
lille klip til en købt mikrofon. Anbring mikrofonen ca. 10-15
cm fra munden. Det er bedre at placere mellem to
skjorteknapper end på klappen.
Sæt mikrofonen i stikket
Mikrofonen er tilsluttet computeren ved at sætte den i
stikket. Husk at sørge for, at ledningen er tilstrækkelig.
Hvis ikke, kan du bruge en forlængerledning.

Mikrofon

Er der larm omkring
dig?
Hvis der er meget støj i rummet, høres det også i
optagelsen. Inden du sender live, bedes du prøve at lave et
enkelt klap på stedet. Kan du hører at det runger meget? Så
er det fordi at akustikken ikke er så god. Her vil vi anbefale at
du finder et andet sted at sidde.
Disse lyd elementer skal du også undgå:
●
Efterklang
●
Maskiner - kaffemaskiner, køleskabe, printere. - Hård
vind
●
Høje samtaler

Vær opmærksom på
solen.

Sol i øjnene.
Sørg altid for at have et lys foran dig. Du vil fremstå som en mørk
silhuet, hvis du har baggrundslys (lys, der kommer bagfra). Så husk
altid, at du skal have solen i øjnene.
Fokus.
Sørg for, at dit ansigt er i fokus. Det er dig, vi vil se. :) Stå aldrig med
ryggen mod et vindue.

Sørg for at have en
rolig baggrund

Husk - hvad kameraet ser er også inkluderet i videoen. Vær derfor
også opmærksom på de små detaljer i baggrunden.

Internet & Test.
Du skal altid teste fra samme sted,
som du er på selve event dagen.
Du bliver kontaktet af det tekniske
team mht. afvikling af test.

En kvalitets
produktion.
Placer computeren i den rigtige position
Brug et headset eller en mikrofon
Er der nogen støj omkring dig?
Vær opmærksom på solen
Sørg for en rolig baggrund

Hvordan er man
foran kameraet?
Ingen små mønstre i dit tøj
Noget at tænke over

Andet.

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

Internet & Test.
Du skal altid teste fra samme sted,
som du er på selve event dagen.
Du bliver kontaktet af det tekniske
team mht. afvikling af test.

En kvalitets
produktion.
Placer computeren i den rigtige position
Brug et headset eller en mikrofon
Er der nogen støj omkring dig?
Vær opmærksom på solen
Sørg for en rolig baggrund

Hvordan er man
foran kameraet?
Ingen små mønstre i dit tøj
Noget at tænke over

Andet.
Spørgsmål

Corona retningslinjer

●

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.

