
Zoomtips
- för en bättre festivalupplevelse



Livestream eller zoom?
- det är upp till dig att välja 

På hemsidan https://jarnafestivalacademy.com/sv/hem/ under respektive 
introduktion, hittar du både länk till livesändningen via Youtube och 
Zoom, se bild till höger.

På zoom kan du som festivalbesökare först lyssna på försnack med 
intervjuer och introduktion av dagens tema. Sedan kan du under själva 
konserten hoppa mellan musikers egna kameror för att kunna vara mitt i 
ensemblen under deras olika insatser. 

Du kommer också att kunna mingla i foajén med hjälp av en ”humatar” i 
pausen och sedan vara med på eftersnack med artisterna efter 
konserten.

https://jarnafestivalacademy.com/sv/hem/


Förbered dig innan ditt besök på festivalen

Installera gärna 
programvaran zoom på din 
dator redan nu genom att 
klicka på länken: 
https://zoom.us/test

På en mobil eller läsplatta
MÅSTE du installera zoom 
appen innan du trycker på 
zoom-länken

https://zoom.us/test


Hur logga in på zoom 
från olika enheter



Anslut till zoom via en dator

Klicka på länkarna
i programmet.

Vänta bara på 
att bli insläppt.



Anslut till zoom via en mobil eller läsplatta

Klicka på zoom-
länken i 
programmet.

Klicka inte på 
något! vänta 
bara på att bli 
insläppt.



Tips och trix för bättre 
deltagarupplevelse 

via zoom



Hoppa mellan foldern och zoom på din 
dator

Du kan minimera fönstret som 
visar Foldern när du läst klart. 
Om du har en Mac, klickar du på 
den gula knappen i vänster kant.

Eller

Klicka på Zoom symbolen i 
aktivitetslisten.



Hoppa mellan foldern och zoom på din 
läsplatta 

På Ipad – tryck på hemknappen 
två gånger. Då ser du alla öppna 
fönster i miniatyr, gå tillbaka till 
zoom.

På Android läsplatta – tryck på 
minimera knappen. Då ser du 
alla öppna fönster i miniatyr, gå 
tillbaka till zoom.



Hoppa mellan foldern och zoom på din 
mobil 

Iphone- Tryck 2 gånger på 
hemknappen eller svep fingret 
nerifrån skärmen och upp. Du 
kan då se alla dina öppna 
program i miniatyrer. Gå tillbaka 
till zoom.



Funktionsknapparna i zoom

Chat där du kan
skriva till alla eller
en viss person I 
mötet.

Stänga av
och sätta
på din 
mikrofon. 

Stänga av
och sätta
på din 
video. 

Lämna zoom

Du hittar chatten

under “More” på en

mobiltelefon/läsplatta

Byta namn

… och även se 
de andra
deltagarna



Växla vy med en dator

Med “Speaker view” 
ser du den som
talar/spelar i storbild. 
Du får den vy du 
trycker på.

Med “Galleri view” är
alla bilder lika stora. 
Du får den vy du 
trycker på.

Funktionsknapparna kommer fram när du rör
pilen över området. Om det inte går att byta
till “Gallery View,” har du missat/valt att inte
installera zoom. Du har då anslutit genom att
välja “Join with browser”. 

Önskar du få möjigheten att växla bildvyer, 
behöver du välja Download and run zoom.



Växla vy med en mobil eller Android läsplatta

På en mobil växlar du mellan Galleri View och
Speaker View genom att svepa fingret över
skärmen åt vänster eller höger.

Du kan endast se fyra bilder samtidiga i Gallery 
view på mobil. Fortsätt bläddra för att se fler
bilder om fyra när det är fler deltagare.



Växla vyer i en Ipad

Klicka till på skärmen så visar sig antingen switch 
to ”Gallery Veiw” eller ”Switch to Speaker Veiw”, 
det beror alltså på vilken vy du förnärvarande 
har. Du får den vy du trycker på.



Inställning för en bättre 
ljudkvalité under 

konserterna



Förbättra ljudkvalitén i dator

Välj Turn on original 
sound. Den lyser blå 

och det står Turn
off… när du gjort 
inställningen ☺

Om det valet inte finns för dig, 
behöver du göra en inställning 
via menyn till höger om 
Mikrofon symbolen, 
gör så här:

1. Välj Audio settings i menyn
2. Se till att det är tomt i 

rutan, Automatically
adjust volume

3. Tryck på knappen 
Advanced

4. Kryssa för rutan Show in-
meeting option to ”Enable
original sound.



Förbättra ljudkvalitén i Ipad

Tryck på More och välj 
Use Original Sound. Om 
det valet inte finns för 

dig, behöver du göra en 
inställning i din zoom 

app, gör så här:

1. Lämna zoom 
2. Starta zoom appen
3. Klicka på Settings
4. Välj Meeting
5. Slå på Use Original 

Sound.
6. Gå tillbaka in på 

zoom länken och 
välj Use Original 
Sound.

Lycka till!



Förbättra ljudkvalitén i mobiltelefon

Tryck på More och välj 
Enable Original Sound. Om 
det valet inte finns för dig, 

behöver du göra en 
inställning i din zoom app, 

gör så här:

1. Lämna zoom, tryck 
Leave. 

2. Starta zoom appen
3. Klicka på Settings, 

symbol i övre vänster 
hörn se bild.

4. Välj Meeting
5. Slå på Use Original 

Sound.
6. Gå tillbaka in på zoom 

länken och välj Use
Original Sound.

Lycka till!



Missa inte chansen att ta 
del av masterclasserna



Titta in och njut av talangfulla elever och 
deras lärare under en masterclass

I pausen får du 

chans att ställa 

frågor till Läraren 

och eleven ☺

På bilden följer 

pappa Gabor sin 

son Jakob när han 

undervisar i en 

masterclass. 



Byta kamera under 
konserterna



Byt kamera på datorn …

Välj Speaker view och
dubbelklicka på bilden
med den musiker du 
önskar titta närmare på. 

Växla mellan att 

se hela ensamlen 

I storbild eller en 

enskild musiker.

För att byta 

musiker 

dubbelklicka…



Byt kamera på Ipad …

Välj Speaker view och tryck på bilden
med den musiker du önskar titta
närmare på. 

Tryck på bilden med ensamlen för

att växla tillbaka.



Dölj alla rutor utan video

För att bara se musikerna och
deltagare med videokameran på, 
gör så här:
Gå in på menyn till höger om 
videokameran och välj video 
settings. Kryssa för Hide non-video 
participants.
Se inställning till höger.



Titta runt på 
festivalområdet



I foajén kan du få hjälp att titta runt i 
festivalområdet
På hemsidan https://jarnafestivalacademy.com/sv/hem/ i 
programmet under Utsikter och Inblickar hittar du 
zoomlänken till foajén.

Värdarna i foajén svarar på frågor om både 
programmet, länkar till de olika eventen 
samt zoom tips för bättre 
deltagarupplevelse både musikaliskt och 
socialt. I Foajen får du också chans att titta 
runt i festivalområdet och ta del av 
repetitioner, möta besökare och artister 
med hjälp av ”din Humatar”.

https://jarnafestivalacademy.com/sv/hem/


Det här möts du av i foajén En foajévärd och inblickar i vad som 
händer precis när du tittar in. I exemplet 
nedan. Repetition inför temakonsert, 
pingis tunering mellan musikstudenter, 
någon som övar inför masterclass i vita 
villan samt en Humatarvandring bakom 
scenen och roliga samtal med musikerna.



Hoppa runt mellan ”rummen”
Om du önskar titta runt på egen hand, 
gör så här:
1. Klicka på Breakout room i nederkant på 

datorskärmen eller som en ikon på 
bilden på en mobil/läsplatta, se bild 
nedan.

2. Klicka på Join för att gå in i ett nytt rum.
3. Upprepa tills du är nöjd…



Gå tillbaka till foajén 

Leave Breakout Room - tar dig 
tillbaka till Foajén

Leave Meeting – nu lämnar du zoom


