I den nya studion på högskolan i Gävle kan både studenter och personal spela in podcaster och redigera ljud och film. Poddstudion
är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Folkuniversitetet och Högskolan i Gävle. Foto: Åke Wall
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Välkommen till invigning av ny
poddstudio
Poddstudio öppnar för högskolans studenter
Onsdag den 4 december kl. 13.15 invigs en helt ny podcaststudio på
Högskolan i Gävle. Studion drivs som ett samarbete mellan Folkuniversitetet
och högskolan. Syftet är att ge både studenter och personal möjlighet att
spela in podcaster och föreläsningar, vlogga, streama samt spela in och
redigera ljud, musik och video. Rummet är akustiskt behandlat och
utrustningen passar både för nybörjaren och den som vill arbeta mer
professionellt.

– Den här studion är en satsning för framtiden. Allt mer sker på sociala
medier, du kan till exempel dela dina idéer i en podcast eller lära ut något via
Youtube, säger Emrah Celik, utbildningsledare på Folkuniversitetet Gävleborg
och en av de drivande bakom projektet.
Studion ligger i biblioteket och är öppen på vardagar. För att få tillgång till
den behöver studenterna starta en studiecirkel, sedan är det bara att sätta
igång med eget skapande. Tekniken är enkel att lära sig och den första
cirkeln har redan startat. Ytterligare en ligger i startgroparna.
– Podcastformatet är mer populärt än någonsin. Tack vare samarbetet med
Folkuniversitetet har vi nu en fullt utrustad podcaststudio som studenter och
lärare kan använda, säger Åke Wall, IKT -pedagog och multimediaproducent
på Högskolan i Gävle.
Program:
Victor Zeidner – Allt om podcast
Mingel, dryck och tilltugg
Visning av den nya studion
Tävla om att ge studion ett namn
Starta en egen studiecirkel och vinn priser
Onsdag 4 december 2019, kl 13.15 – 15.00 (ca)
Plats: Krusenstjernasalen, sal 23:213, samt ljudstudion i biblioteket,
Högskolan i Gävle
För mer information kontakta:
Åke Wall, IKT-pedagog och multimediaproducent Högskolan Gävle
072-007 95 10
Emrah Celik, utbildningsledare Folkuniversitetet Gävleborg
076-169 08 38

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och
vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna
Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive
Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående

från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

