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Järnleden första vandringsleden att ta
plats i Storyspot
När Järnleden, en av Kristinehamns kvalitetsmärkta Värmlandsleder öppnar i
år får vandraren sällskap av en digital ljudguide. Och Storyspot har därmed
fått sin första vandringsled i appen.
De senaste åren har det anordnats bussresor, guidningar i grupp och
tävlingen Sweden IronTrail Marathon längst Järnleden. När det stod klart att
evenemangen inte går att genomföra i år tog arbetet med att skapa en
ljudguide fart och valet av leverantör föll på Storyspot.

En av dem som berättar om leden är stadsguiden Christina Skan som är
mycket kunnig om Kristinehamns historia och brukar ta med större grupper
på vandringsturer. Nu kan man lyssna på hennes intressanta berättelser också
när man går själv på leden, så länge man har mobilen med sig.
Totalt finns 24 olika ”storyspots” eller inspelade berättelser på mellan 1-5
minuter som handlar om både historia, djur och natur, vandring och löpning.
Lyssna på berättelserna längst Järnleden genom att ladda ner appen
Storyspot gratis där appar finns. Sök på Järnleden, så ser du hela leden på
kartan.

Storyspot är Sveriges största digitala plattform för muntligt berättande om
platser. Sporthändelser, kultur, historia, arkitektur, övernaturligt och
personliga upplevelser får alla plats i appen Storyspot och skapar
tillsammans en mångfald av berättelser där lyssnaren själv väljer vad den
tycker är intressant.
Det är helt kostnadsfritt att använda Storyspots tekniska plattform. Både att
ladda ner appen för att lyssna eller spela in och att administrera ljudklippen
via vår webb www.storyspot.se. Både appen och webbverktyget är mycket
enkla och intuitiva att använda. Det karaktäristiska för Storyspot är att alla
ljudklipp bygger på en berättelse, som är kopplad till en plats.
I dagsläget finns tusentals storyspots att lyssna på runt om i Sverige, och i
övriga världen.
Berätta lokalt. Dela globalt.
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