
Podcast-produktion 
Podcasts vinder frem overalt. Som ny fortælleform, som branding og som en måde at skabe mer-
værdi for læserne. Kom og lær de overordnede principper for tilrettelæggelse og produktion af 
podcasts: konceptudvikling, brug af udstyr og optageteknik, redigering og udgivelse.   
Med i prisen er 3 måneders gratis licens til at bruge redigeringsprogrammet Hindenburg, der er 
blevet et af de mest udbredte programmer herhjemme til podcast-produktion (bruges bl.a. på 
journalistuddannelserne).  
Når kurset er færdigt, vil du kunne lave dine egne podcasts! 
 
PROGRAM: 
 
08.30-08.45 Ankomst og registrering. Der serveres kaffe/te/rundstykker/frugt. 
 
08.45-09.00 Velkomst v. Mette Jokumsen/Bjarke Larsen. Præsentation af deltagerne. 
 
09.00-10.00 Konceptudvikling v. Sebastian Lundqvist, Center for podcasting 
 Hvad skal podcastens indhold være, formater og antal episoder? Faste elementer, jingle og 

breakers. Optageperioder. Keywords i titel/undertitel/episodetitler. 
 
10.00-10.10: Pause. 
 
10.10-10.45 Udgivelse, platform/hosting – podcast som markedsføring v. Maria Teglkamp, producer, 

lydbilledet.dk 
 På hvilke platforme skal podcasten kunne findes? Links og keywords, SEO-optimering, 

podcasts som branding og markedsføring. 
 
10.45-11.00  Pause  
 
11.00-12.00 Udstyr og optageteknik v. Jeppe Lindegaard, lyddesigner og indehaver af Beatroot Studio 
 Eksempler på hardware til at optage lyd ude og inde. Det kræver ikke nødvendigvis dyrt 

udstyr at komme i gang. Tips og optageteknikker – lydniveau, rumklang, lydisolering. 
 
12.00-12.10 Pause 
 
12.10-12.30 Sådan bruger vi podcast. Anna von Sperling, journalist på Dagbladet Information og vært 

på den ugentlige podcast Radio Information, fortæller om baggrunden for podcasten, re-
daktionens overvejelser og udvælgelse af stof samt lytterreaktioner.  

 
12.30-13.15 Frokost 
 
13.15-16.00 Workshop i lydredigering i programmet Hindenburg v. Nick Dunkerley, lydtekniker og 

kreativ direktør, grundlægger af Hindenburg Systems 
 På denne workshop lærer du at klippe og redigere i lydoptagelser og bruge et klippemanu-
skript. Med instruktion og med indlagt pause undervejs. Du skal medbringe din egen bær-
bare computer (pc/mac) med programmet lagt ind.  
Det er en forudsætning for at deltage, at du på forhånd har orienteret dig i de ni tutorials/-
hjælpevideoer om programmets features. Ellers får du ikke noget ud af dette punkt.  

 
16.00-16.15  Opsamling og tak for i dag. 
 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER: 
 
Tid og sted:  Torsdag den 5. april 2018 – kl. 8.30-16.15. Kurset holdes i de lækre kursuslokaler hos MBK 

A/S, Pilestræde 61, 1., 1112 København K. 
Pris:  3.900,- kr. excl. moms. Med i prisen er tre måneders gratis licens til redigeringsprogram-

met Hindenburg. Der er frokost samt kaffe, te, vand, frugt og kage med i prisen.  
Rabat:  Ved tilmelding af mere end 1 person fra samme firma får alle deltagere ud over den første 

500,- kr. i rabat. pr. deltager.  
Tilmelding:  Send en mail til post@pressto.dk. Læs vores afbestillingsregler her:  

mailto:post@pressto.dk
http://www.forlaget-pressto.dk/images/Afbestillingsregler.pdf

