Forbund og klubber: Succesen gentages – kom og lær at livestreame med 3 mobiler og en PC
Lær at livestreame via 3 mobiler og en pc. Det praktiske gå-hjem-kursus er målrettet
alle forbund og klubber.
Flere forbund har efterspurgt en enkel løsning til live
streaming med flere mobiltelefoner – og da pladserne
på forårets første kursus blev revet væk, gentager vi nu
succesen. Så nåede du ikke at få en plads på sidste
kursus, har du muligheden nu.
Tilmeld dig et praktisk gå-hjem-kursus, hvor du bl.a. kan
lære, hvordan du tilrettelægger, opsætter og udfører
live-streaming fra et event.
Indhold på kurset:
•
•
•
•
•

Fastlæggelse af fokus for live eventet.
Klargøring af gratis streaming platform (Youtube).
Klargøring af mobiler/iPad, PC og netværk.
Live streaming af et aktivt event.
Q&A.

Forudsætninger:
Du bør have prøvet at live streame fra enten PC eller mobiltelefon tidligere. Har du ikke det, bedes du
kontakte instruktøren tom@dansk-atletik.dk før kursusstart.

Det praktiske
Hvornår:
Sjælland:

Kurset finder sted torsdag den 22. maj fra kl. 15-18 (læs også afsnittet
længere nede om mulighed for overbygning). Sted: Idrættens Hus.

Jylland:

Kurset finder sted tirsdag den 28. maj fra kl. 16-20 på Comwell Kellers Park
i Vejle.

Målgruppe:

Alle forbund og klubber – så download endelig vedhæftede invitation og
send den ud til evt. interesserede i jeres klubber.

Medbring:
Du skal medbringe egen PC (ikke Mac) samt egen mobiltelefon eller iPad og have installeret én af to
APPs:

•
•

Mulighed 1: iOS - ”Camera for OBS studio” (Af Will Townsend). Kræver iOS 9.3 eller
nyere. Kan deles af op til seks mobiler i familie. Koster kr. 139,-. (Link).
Mulighed 2: Android – ”NewTek NDI” . Kræver Android 4.1 eller nyere. Kan deles af op til fem
mobiler i familie. Pris:oster kr. 165,- (Link)

Der udleveres hjælpeark med hovedpointer samt forslag til indkøbslisten på dagen.

Mulighed for overbygning den 23. maj (Idrættens Hus)
Som overbygning til ovenstående kursus, udbyder Medieudvalget allerede dagen efter den 23. maj
endnu et praktisk gå-hjem-kursus, hvor fokus vil være på at lære at sætte grafik på din live-streaming
(fx resultatvisning, navneskilt, ur, start- og resultatlister mv.). Dette kursus afholdes også i Idrættens
Hus.

I Jylland er Lær at livestreame med 3 mobiler og en PC udvidet med en time, så du også her får
mulighed for at lære, hvordan du lægger grafik på dine streaminger.

Tilmelding
Send en mail til Nadia Misimi på nmm@dif.dk senest den 16. maj. Og husk at anføre, om du også
deltager på overbygningen den 23. maj.

