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Ett kurstillfälle för dig som vill lära dig grundläggande kunskaper 
i att kunna streama med mobilen. Första kursdagen innehåller 
grundläggande teori om ljud, ljus och bildkomposition varvat med 
korta praktiska övningar. 

Vi går igenom utrustning, plattformar för streaming. Du får under 
kursdagarna testa att livesända. Kursdagarna kommer att innehålla 
både teori och praktik.
Varmt välkommen!

Måndag 14 februari
09:30  Kaffe och smörgås 
10:00  Streama på enkelt sätt, grundläggande kunskaper om    
  streaming, teori om ljud, ljus och bildkomposition.
12:15  Lunch 
13:00  Streamingplattformar, mikrofontyper, de vanligaste    
  mikrofonerna för streaming – vilka används till vad? Hur   
  mickar man upp olika saker, instrument och prat.     
  Grundläggande om inställningar hur man livesänder. 
  (inkl kaffe)
17:00  Middag 
18:00  Praktiska övningar där du får planera och genomföra streaming.
20:15  Kvällsfika
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Tisdag 15 februari
09:00  Vi livesänder i grupper det vi lärt oss under kursen. (Inkl kaffe) 
12:15  Lunch 
13:00  Fortsättning, vi tittar på lite mer avancerad utrustning,    
  utvärderar våra livesändningar och avslutar kursen.
15:00  Kaffe och hemfärd 

Kursledare
Jimmy Nilsson, programchef på Stiftsgården med många års 
erfarenhet av kommunikation och media. Han har bl a utvecklat 
distansstudiekurser för Röda Korset och varit verksamhetsutvecklare för 
Sensus studieförbund.

Ulrika Knutsson, folkbildare, pedagog, journalist, processledare som 
arbetat mycket med digital utveckling, kommunikation och livsfrågor, 
boende i Malmköping och delande sin tid mellan oss i Rättvik och Åsa 
folkhögskola utanför Katrineholm.

I Enhetens kapell på Stiftsgården hålls andakter kl 8, 12 och 20 
varje dag. Mässa tisdag kväll, torsdag morgon och lördag kväll 
(med reservation för ändringar). Alla som önskar närvara är varmt 
välkomna!
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Kursavgift inkl. mikrofon och stativ:   3 020 kr
Kostnad för kost & logi tillkommer:  
Enkelrum med dusch & wc    2 170 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   1 905 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    1 905 kr / person
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 1 340 kr

Upplysningar: 
Stiftsgården Rättvik, tel 010-160 80 00, 
e-post: program@stiftsgardenrattvik.se

Anmälan senast 17 januari (i mån av plats anmälan senare) 
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgardenrattvik.se 
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler dig   
till våra kurser!

Bekräftelse 
Mer information finns på bekräftelsen du får en månad innan din 
planerade vistelse hos oss.

 
Med reservation för ändringar.

Avbokningsregler 
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar vi enligt 
nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras 
endast kursavgift.
  Kursavgift Kost/logi
28-15 dagar före kursstart 50 % --
14-0 dagar före kursstart 100 % 50 %
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.
Avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma vid vissa arrangemang.
Betala gärna i förskott till vårt Bg 470-0050.
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