En guide til hvordan du livestreamer
hjemmefra

Du skal føle dig
tryg i teknikken.
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Kablet internet vs. wifi
Et ustabilt internet skaber en dårlig oplevelse for alle.
Derfor er internetforbindelse det vigtigste.
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.

Test inden du skal live.

Vi anbefaler, at du gør dig fortrolig med platformen.
Såfremt du er tilmeldt konferencen kan vil du forhåbentlig
modtage et link til Tame senest mandag d. 222 marts 2021.
Her får du adgang til Tame .
Vi anbefaler, at du går ind på platformen og får et overblik
over, hvad der er muligt.
Yderligere bedes, gå til linket:
https://bigbangkonferencen.dk/tips/ hvor du introduceres
til platformen samt får tips og tricks til online performance.

Jo mere du kender til platformens muligheder dets mere
rolig er du i sessionen.

TAME muligheder
Tame fungere som de fleste online platforme. Du kan dele
din skærm og se dig selv. Men den store forskel ved Tame
er at du har to valgmuligheder.
1.
2.

At du er den eneste som har video og lyd på.
At du og deltagere kan have video og lyd på.

Per default har man løsning 1. Hvis du ønsker at alle skal
kunne speake, så skal du aftale det med din sporansvarlig.
NB! Vælger du løsning 2?
Hvis du vælger at alle kan speake skal de være
opmærksom på at alle får samme rettigheder. Alle kan tale
(man kan ikke mute folk), alle kan vise video (man kan dog
kun se 16 af gangen) og alle kan dele skærm.

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?
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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
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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

Spørgsmål?

Vi ser frem til at lave Big Bang sammen med dig.
Har du spørgsmål vedr. Brief, program og
opsætning?
Ring til Casper: 2859 8980
Har du spørgsmål vedr. Online kald og test?
Ring til Line: 2883 7782
(Dette er også hende du vil blive kontaktet af når
der skal afvikles test)

