
STREAMA OCH SPELA IN DIN UTBILDNING,
FÖRELÄSNING ELLER DITT SEMINARIUM.

I vår lokal Ask kan du enkelt genomföra en live-
sändning eller inspelning med professionell kvalité. 
Lokalen är färdigutrustad med ljud, ljus och fjärr-
styrda kameror. Det finns även möjlighet att få in 
datorbild samt grafiska element såsom skyltar och 
logga i sändningen. Lokalen är perfekt för att strea-
ma och/eller spela in föreläsningar, utbildningar, 
informationsmöten, produktpresentationer, press-
konferenser, samtal, paneldebatter eller liknande.  
Sändningen genomförs i samarbete med YNK Pro-
duktion AB.

En produktion sker med minst 2 kameror. Föreläsningar, paneldebatter och liknande kommer 
att köras som ett enmansjobb med robotkameror, medan musik, teater och liknande estetisk 
produktion kommer att ha minst en bemannad kamera för att ge mer liv i produktionen. Antalet 
rörliga kameror varierar beroende på arrangemangets innehåll.

LIVESTREAMING

PAKET EFTER BEHOV, TAL ELLER UNDERHÅLLNING

Livestream och/eller live on tape av event där 
innehållet består av samtal, tal och 
presentationsbilder. Exempelvis: Föreläsningar, 
debatter, samtal. Paketet innehåller:
• 1 bildproducent
• Bildmixer
• 2-4 kameror. Varav minst en med 

fjärrstyrning
• Presentationsdator i sändning
• Ljud via lokalens system
• Livestream till valfri plattform*
• Liveklippning
• Enklare grafik**
• Enklare efterredigering***
• Inspelning

Livestream och/eller live on tape av event där inne-
hållet består av sång, musik, dans, skådespel eller 
liknande. Exempelvis: konserter, föreställningar, 
uppvisn. ngar Paketet innehåller:

• 1 bildproducent
• Bildmixer
• 2-4 kameror. Varav minst en bemannad
• Ljud via lokalens system
• Livestream till valfri plattform*
• Liveklippning
• Enklare grafik**
• Enklare efterredigering***
• Inspelning

* Beställaren står för eventuella kostnader som kan tillkomma vid val av streamingplattform
** Tex: Startbild / Pausbild, enklare namnskyltar / låttitel eller information såsom menti-kod eller liknande.
*** Isärklippning av programpunkter

Eftersom er produktion antingen passar någon av våra paket eller kanske har ni lite andra öns-
kemål och funderingar så kontaktar ni våran bokning. Tillsammans med våra tekniker går vi 
igenom era behov för att kunna presentera en passande lösning.

HUR BOKAR JAG?

KONTAKT: Telefon 090-15 62 30 mail: bokning@umeafolketshus.se


