Werken met Spreaker
Spreaker is een webbased tool om live radio-uitzendingen of podcast te maken. Met de gratis versie
kan je uitzendingen maken van maximaal een half uur.
Als je een live-uitzending maakt kan je de tool combineren met Skype, zodat je in je uitzending live
Skype-gesprekken kunt voeren. Dit vraagt echter wel extra technische aanpassingen in de
computerinstellingen en een heel goede voorbereiding van het Skypegesprek.

Starten

Maak een account aan en log in (1). Klik op 'Broadcast' (2) om een radio-uitzending te maken.
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Titel uitzending

Geef je uitzending een titel (1) en geef aan in welke categorie je uitzending thuis hoort (2). Onderwijs
valt in de categorie 'culture'.
Als je de uitzending wilt delen via een Facebook-account zet je een vinkje bij 3, en je vult daarna je
accountgegevens van Facebook in.
De uitzendingen die je maakt vormen een reeks die wordt aangeduid als 'show'. Bij 'More options' kan
je aangeven bij welke Show de uitzending hoort die je gaat maken, en je kunt je uitzending voorzien
van een korte omschrijving en trefwoorden.
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Flash

Spreaker werkt met Flash. Om een uitzending te kunnen maken moet je de software toegang geven tot
de (ingebouwde) microfoon in je p.c./laptop.

Bibliotheek vullen

Nadat je hebt gekozen of je een live broadcast wilt of dat je de uitzending pas na het afronden van de
opname online zet (1) ga je je muziekbibliotheek vullen. Klik daarvoor op het kruisje rechtsboven in het
blauwe vak (2: 'Add'). Er opent zich een popup-scherm.
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N.B. het vak 'Commercial Break' (3) kan alleen gebruikt worden als je een betaald account hebt bij
Spreaker.

Vul nu de bibliotheek voor je uitzending met de geluidsbestanden die je wilt gaan gebruiken: Songs,
Loops, Jingles en Sound tracks (1). Sound tracks gebruik je voor gesproken geluidsbestanden, bijv.
een interview dat je eerder hebt gehouden. Je kan gebruik maken van de muziekbestanden die
Spreaker voor je heeft klaargezet (klik op 'Add' (2) om een bestand in je bibliotheek op te nemen), maar
je kan ook (rechtenvrije of zelf gemaakte) geluidsbestanden uploaden naar Spreaker (3). Als je genoeg
muziek in je bibliotheek hebt, klik je het scherm weg met het kruisje rechtsboven in de hoek.
Vervolgens vul je op dezelfde wijze je geluidseffecten-bibliotheek.
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Muziek klaarzetten op de Decks

Voor je radio-uitzending heb je de beschikking over 1 microfoon en 2 decks om je muziek te laten
horen. Voordat je begint met uitzenden zet je de muziek die je als eerste wilt laten horen klaar, door ze
met je muis naar de decks te slepen.

Opname!

Klik op de opnameknop (1) om de opname te starten. Als het rode lampje brandt, wordt het geluid
opgenomen.
Gebruik de panelen om muziek te mengen of een geluidseffect te laten horen of om tussendoor iets te
vertellen. Terwijl op het ene deck de muziek speelt, kan je op het andere deck alvast een ander
bestand klaarzetten.
Als je klaar bent met opnemen klik je nogmaals op de opnameknop.
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Online zetten

Als je hebt gekozen om niet live uit te zenden maar een podcast op te nemen, kan je eerst het resultaat
van je werk beluisteren (1) voordat je je uitzending online zet (2). Je kunt ook altijd achteraf de
uitzending nog wissen, maar dan bestaat natuurlijk wel de kans dat iemand inmiddels jouw uitzending
heeft gekopieerd en ergens anders online heeft gezet.
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