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Live-podcast Lahlum & Lysbakken  

Formålet med podcasten Lahlum & Lysbakken er å vise en annen side av partilederen, gå i dybden på 

ulike temaer, nå ut til andre målgrupper og sette fokus på vår politikk på en annerledes og folkelig 

måte. Denne malen gjelder planlegging og gjennomføring av live- podcast-show med Lahlum og 

Lysbakken. Det er sentralt som holder i gjennomføringen av live-podcasten, men er avhengig av 

mobiliseringssamarbeid med lokallaget.  

 

Tema  

Politisk tema avgjøres i samarbeid med partilederen, men lokallaget kan gjerne komme med 

innspill. Husk at tema vil påvirke målgruppen, og at arrangementsformen er noe som passer 

særlig som en del av et annet fekstivial- program, for eksempel som del av studentersamfunnet i 

Trondheim, Kvarteret i Bergen, Globaliseringskonferansen, Zero- konferansen osv.  

 

Live-podcast konseptet er først og fremst en storbysatsning. På hvert arrangement skal det være to 

ansatte som bistår.  I forbindelse med podcastene skal det etterstrebes å få til et møte med 

lokallagsstyret.  

Gjester  

Innretningen på podcasten leggs opp i fra hvor man er i landet og hvilke ressurser/gjester man kan 

dra veksler på. Om vi får en A- kjendis, er det helt ok med en gjest. Vi profilerer dette arrangementet 

som en Lahlum & Lysbakken- pakke, fremfor et SV- arrangement, slik at det blir noe enklere for 

gjester å si ja som ønsker å være partinøytrale.  

15 min før senest oppmøtetid for gjestene. Husk rask briefing før de går på.  

Mobilisering & profil 
Det er en målsetning at hver podcast skal lastes ned 5000 ganger, og at det minst skal være 100 
mennesker til stede på Podcast Live.  

Det er utarbeidet en egen grafisk profil til bruk i forbindelse med arrangementene. Alle Live- 
podcastene skal følge samme mal – husk å bruke nytt grafisk materiell på det digitale eventet + i 
lokalet med roll ups osv. Profilen skiller seg fra SV- profil, og det skal ikke være mye SV- effekter 
under arrangementet eller i forkant. Dette skal være et eget type arrangement, ikke et 
partiarrangement.  

Facebook live: Vi må jobbe for å streame  flere av podcast- live til Auduns side. Vi avgjør om det er 

praktisk mulig å få dette til, må da få tak i mobilstativ, vurdere om det er godt nok lys, osv.  

Tentativ kjøreplan 
Selve podcasten tar ca 40 minutter.  

1) Introduksjon av Lahlum & Lysbakken av en lokal person, ofte kandidat 
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2) Lalhum og Lysbakken ønsker velkommen, snakker om politisk situasjon/ Lalhums 
betraktninger om rikets tilstand  

3) De presenterer dagens gjester 
4) Samtale  
5) Avslutning/PodTail 
6) Avslutning av en fra lokallaget som takker av og kort info om lokallaget 

7) I etterkant av arrangementet skal dette settes av tid til å ta en runde blant publikum, 
ta selfies og lignende.  

Teknisk 

Det VI stiller med er:  

-4 bordmikrofoner med xlr-utgang, 4 meter ledning pr. mikrofon. 

-H6-Zoom opptaker, med 4 kanaler (xlr inn), som tar opp selve podcasten. 

Det DE DERE må stille med er: 
-Cafebordoppsett m stoler og bord til 4 pers, halvsirkel. 
-PA-anlegg med miksepult. 
 
Sjekkliste før opptak:  

 Sjekk batterinivå.  

 Sjekk minnekapasitet (nede til høyre i display)  

 Sjekk at alle XLR-kabler er koblet til og at det er passe lydnivå i alle kanalene.  

 Husk å slå på de riktige kanalene med 1-2-3-4-knappene rett over der record-, stop- og play-
knappene er.  

 Husk å sjekke at ingen av kanalene har for høyt eller lavt lydnivå. Det bør sjeldent være i 
rødt.  

 Sjekk at opptaket går.  

 Sjekk at opptaksknappen lyser rødt.  

 Sjekk med headset at signalet høres greit ut.  

De fire mikrofonene må være separate og justerbare i volumet, siden de fire gjestene varierer veldig i 

volum når de snakker. 

 

De tre siste ukene før arrangementet 

Uke 1: 

Vi promoterer arrangementet på Facebook: Har vi råd til å sponse innlegget? Får vi med oss 

samarbeidspartnere som medarrangører, slik at de også kan dele arrangementet med sine følgere?  

Uke 2:  

Løpeseddel/plakataksjon: Vi oppsøker steder der vi kan nå målgruppen for arrangementet og 

inviterer dem med løpeseddel/henger opp plakater 

Uke 3: Legger ut promovideo med Audun/Hans Olav om live-poden  

Påminnelse: Morgenen før arrangementet får alle medlemmer en sms med påminnelse om kveldens 

arrangement. (Be om dette fra fylkessekretæren). 


