Leuk dat jij mee kijkt naar Buitenbeenpop. De editie van dit jaar zal volledig digitaal zijn.
Buitenbeenpop zal plaatsvinden op vrijdag 27 augustus 2021. Het programma start om 13u.

KIJKEN

VI A D E T EL E V I S I E :

Heb je een televisie? Stem dan af op TV Limburg. Ze zenden Buitenbeenpop volledig uit.

KIJKEN

VI A IN T E RN E T :

Wil je kijken via internet?
Surf naar buitenbeenpop.be door op de link in dit document te klikken of de website van
buitenbeenpop in je browser in te vullen.
Klik bovenaan op het menu op LIVE. Zie je dat niet? Een alternatieve manier is om rechtstreeks
naar https://www.buitenbeenpop.be/live.html te gaan.
Daar kan je kiezen of je naar de stream met tolk voor Vlaamse gebarentaal of zonder wil
kijken.
Zorg er voor dat je een recente computer gebruikt met een goede internet verbinding. Je kan
een half uur op voorhand reeds beeld zien en klank horen, zo weet je zeker dat je er klaar
voor bent.
Tip: je kan de snelheid van je internetverbinding meten door naar speedtest.net te surfen. Als
je op Go klikt begint de meting. Als je download snelheid boven 10 is, zit je goed. Is ze tussen
de 3 en de 10? Dan kan je nog steeds kijken al is het niet aan de hoogste kwaliteit. Als het
resultaat onder de 3 is zoek je best een plek die dichter bij de wifi antenne is om je snelheid te
verbeteren.
Een projector of televisie aansluiten

Als je de computer op een groot scherm wil aansluiten zoals televisie of projector doe je
dit meestal door een hdmi kabel tussen de twee apparaten te verbinden.
Kies de juiste bron (source in het Engels) op de televisie of projector, bijvoorbeeld ‘hdmi1’ waarop je de kabel hebt aangesloten.
Op een Windows computer kan je kiezen om je scherm te dupliceren:
1. Houd de Windows knop op je toetsenbord ingedrukt en druk tegelijk op de toets P
(van projecteren).
2. Aan de rechterzijde van je scherm verschijnt een keuze menu waar je kiest voor
Dupliceren.
Tip: je kan ook kiezen voor Uitbreiden als je wenst dat het geprojecteerde scherm een
uitbreiding wordt van je bureaublad.

KIJKEN

VI A M O B I EL :

Je kan via de app van het belang van Limburg ook meekijken. Als je de app nog niet hebt kan
je die downloaden via https://www.hbvl.be/mobiel

L A T EN

W E S A M EN K I J K E N :

Op dezelfde website waar je de live uitzending kan vinden (zie kijken via internet) zal je ook
de instructies kunnen vinden om via Zoom te verbinden. Zo kunnen wij jou zien, en kan je
mee kijken naar de andere kijkers.
Je kan best een andere computer gebruiken dan waar je mee kijkt. Zorg dat je computer een
webcam heeft.
Als je al eens eerder een zoom meeting hebt gedaan is het eenvoudig, je klikt op de link naar
de meeting die op de website zal staan en deze zal automatisch openen in het programma
zoom. Klik bij het verbinden op ‘connect to computer audio’, en zorg er voor dat je webcam
aan staat.
Heb je nog nooit eerder een zoom meeting mee gedaan? Geen probleem. Als je op de link op
de website klikt zal je door alle stappen geholpen worden. Je kan je op voorhand al wat
voorbereiden door het programma zoom op de computer te installeren.
Ga naar https://zoom.us/download#client_4meeting en klik op download
Kies er voor om het bestand te openen. Volg de stappen van de installatie, tot de installatie
voltooid is. Als je op de link op de website klikt zal die het programma zoom automatisch
openen. Klik bij het verbinden op ‘connect to computer audio’, en zorg er voor dat je webcam
aan staat.
Je kan al een half uur op voorhand verbinden met zoom.

