Miniseminarium – Scener och teknik
Detta dokument skickas till dig som är kontaktperson för ett eller flera miniseminarier under Mänskliga
Rättighetsdagarna 2021. Detta innebär att du ansvarar för alla praktiska göromål kring ert program samt att
de som ska medverka i ert program har den information som de behöver.
Läs igenom dokumentet noga. Vid frågor kontakta Micael Wennbom, se kontaktuppgifter nedan.
Viktigt: Vid specifika frågor nämn vilket miniseminarium det gäller då detta är ett större utskick.

Tider och scener
För att se tid och vilken scen ert miniseminarium skall hållas på, se programschema online:
https://invitepeople.com/public/events/17768/seminars/

Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan i Göteborg kommer att ha två
miniseminariescener. Lilla scenen är placerad i anslutning till utställartorget i H-hallen. Den
globala scenen byggs upp i Kongressfoajén.
Tillgänglighet
Miniseminariescenerna är 20 cm höga med tillhörande ramp med lutning 1:20. (4 m lång).
Hörslingor installeras vid båda scener.
Teknik och personal
Miniseminarium arrangeras på öppna scener och har därför enklare teknik anpassade för
formatet. Vid båda scenerna kommer volontärer finnas på plats som assisterar vid enklare
teknikfrågor samt hjälper er med att hålla tiden. Ambulerande tekniker finns tillgänglig och
kontaktas av volontär på plats om behov skulle uppstå.
Varje scen är utrustad med en dator avsedd för presentationer, filmvisningar m.m. Ta därför med
presentationer, filmer eller annat material ni tänkt använda under ert miniseminarium på USBsticka eller ha det tillgängligt på valfri molntjänst för snabb åtkomst via internet.
Specifikation av miniseminariescener
Lilla scenen






Plats för ca 30 sittande besökare
Ljudsystem avsett för tal och bakgrundsmusik
Presentationsdator finns på plats
Trådbundet internet tillgängligt för arrangörer
En dataprojektor och skärm





Mikrofoner: 2 trådlösa handmikrofoner (som kan användas av paneldeltagare samt till frågor från
publik)
Scenmöblering: Ståbord, bord i sitthöjd vid behov
Trådbundet internet tillgängligt för arrangörer

Globala scenen









Plats för ca 20 sittande besökare
Ljudsystem avsett för tal och bakgrundsmusik
Presentationsdator finns på plats
Trådbundet internet tillgängligt för arrangörer
Möjlighet till paneldeltagare på länk: Ja
En dataprojektor och skärm
Mikrofoner: 2 trådlösa handmikrofoner (som kan användas av paneldeltagare samt till frågor från
publik)
Scenmöblering: Ståbord, bord i sitthöjd vid behov

Kontakt
För frågor kontakta Micael Wennbom via
Mail: micael.wennbom@mrdagarna.se
Telefon: 072 – 050 42 55

