INSTRUKTIONER FÖR DIGITALT DELTAGANDE PÅ
SCENKONSTDAGAR ´21
Länk till Digitalt deltagande
Har du anmält att delta digitalt på Scenkonstdagar ´21 så får du tillgång till en
registreringslänk tillsammans med övrig deltagarinformation. Detta mailas från avsändaren
Scenkonstdagar ´21 måndag den 11 oktober.

Registrering
För att kunna delta eller se konferensen i efterhand behöver du först registrera dig som
deltagare. (Gör gärna det i god tid så du vet att allt fungerar som det ska.)
• Klicka på länken till registreringssidan som du fått mailad till dig (skickas till dig via mail
den 11 oktober).
• Fyll i din deltagarinformation på registreringssidan och skapa ett lösenord. Du behöver
lösenordet igen vid återbesök av sidan, så skriv upp det eller låt datorn spara det så känns
du igen när du kommer till sidan.
• Lägg gärna till en profilbild eller välj någon avatar som du identifierar dig med. Självklart
valfritt men värdefullt när du möter andra deltagare i konferensen.
• Ange även yrkesroll, intressen osv så kan andra deltagare lättare hitta igen dig under
konferensen.
• Godkänn användarvillkoren, du har skapat din profil!
Ett bekräftelsemail med en direktlänk till eventet skickas därefter till dig som du använder
för att logga in till eventet.
Inne på konferensplatsen ligger schemat för dina dagar, samt vissa föreställningars
extramaterial.

Under Livesändning
• För att ta del av livesändningen behöver du 1. vara inloggad och 2. befinna dig på rätt
konferensdag. Knappen till sändningen är märkt Live Stage i röd text.
• Under konferensen har du möjlighet att följa diskussioner och själv kommentera i
chatttråd till höger på sidan. Du kan även söka upp enskilda personer och chatta med
dem.
• Under knappen Digital Mötesplats hittar du enskilda teatrars samt andra mötesrum där
du på vissa tider kan kommunicera i en öppen möteslänk med andra i konferensen.
• Fredagens Stjärnkalas har inte någon livesändning utan erbjuder bara föreställningar på
plats. Som digital deltagare får du istället tillträde till gruppernas mötesrum under
specifika tider under dagen.

Se konferensen i efterhand!
I efterhand har du möjlighet att se konferensen uppklippt i de olika presentationsblocken
fram till den 5 december. Du kan dock inte nyttja chatt eller mötesrummen som bara
erbjuds live.

Du som presenterar/producent:
Du kan via konferensverktyget på olika sätt integrera med de som deltar digitalt och öka
din synlighet skapa kontakt med arrangörer:
• Registrera dig och skapa en användare - annars kan du inte komma in på konferensen
• Grundfunktion Chatt: håll koll på chatten om någon ställer frågor i anslutning till er
presentation eller skickar meddelanden till dig.
• Exporum: Du kan skapa ett eget rum där du kan lägga upp material, trailer, bilder mm
och du kan där också ange en mötestid där du finns tillgänglig för ett zoommöte med
arrangörer. Är detta aktuellt för dig så hör av dig senast måndag 11 okt så får du en länk
för att lägga upp eget exporum!

