Navodila za ogled filma Medena dežela in pogovora z Ireno
Matko Lukan ter gostom Gorazdom Trušnovcem prek spleta
Spoštovani,
vabimo vas, da si v sklopu Filmskih srečanj prek spleta ogledate film Medena dežela in pogovor ob filmu.
Pošiljamo vam nekaj navodil za ogled.
Ogled filma je namenjen le abonentkam in abonentom Filmskih srečanj. Prosimo vas, da spoštujete avtorske
in distributerske pravice in da filma ne posredujete nikomur drugemu, saj le tako lahko zagotovimo, da
bomo podobne programe lahko izvajali tudi v prihodnje.
OGLED FILMA:
V torek, 16. februarja, ob 10. uri, bomo vsem prijavljenim abonentkam in abonentom poslali povezavo do
filma in geslo. Geslo bo veljavno le v spodaj določenem terminu.
Prijave za ogled filma sprejemamo do vključno ponedeljka, 15. februarja, na e-naslov:
anja.banko@kinodvor.org. Ob tem vas vljudno prosimo, da nam v primeru, če je na en e-naslov prijavljenih
več abonentov, to sporočite.
Film bo na voljo za ogled v torek, 16. februarja, med 15. in 21. uro ter v sredo, 17. februarja, med 8. in
11. uro.
Pri ogledu upoštevajte, da je film dolg 1 uro in 26 minut. Če želite prisostvovati pogovoru v živo prek spleta v
celoti, vam priporočamo, da z ogledom filma pričnete najkasneje v sredo ob 9:25.
OSNOVNA TEHNIČNA NAVODILA ZA OGLED:
Film si lahko ogledate na osebnem računalniku, prenosnem računalniku ali tablici. Priporočena hitrost
povezave je med 2mbit/s in 5mbit/s. Kvaliteta predvajanja filma bo potekala v skladu z vašo internetno
povezavo. Če se boste povezali preko mobilnega omrežja, vas opozarjamo, da bo pri ogledu prišlo do
prenosa večjih količin podatkov (med 1 in 3GB), za kar vam lahko vaš mobilni operater dodatno zaračuna.
Pred ogledom vam zato svetujemo, da preverite količino brezplačnega prenosa podatkov v vašem mobilnem
paketu.
Ogled filma deluje na novejših brskalnikih Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari.
VEČ O FILMU IN POGOVOR Z IRENO MATKO LUKAN TER GOSTOM GORAZDOM TRUŠNOVCEM:
Več o filmu si lahko preberete na Kinodvorovi spletni strani: https://www.kinodvor.org/film/medena-dezela/.
Pogovor ob filmu z Ireno Matko Lukan in gostom Gorazdom Trušnovcem se bo odvil v sredo, 17.
februarja, ob 11. uri. Pogovor bo potekal na Zoomu. Tehnična navodila za uporabo Zooma najdete spodaj.
Povezavo, na kateri se boste lahko udeležili pogovora, vam bomo poslali skupaj s povezavo do filma. Za vse,
ki se pogovora v živo ne morete udeležiti, bo kasneje na voljo tudi posnetek.
Veseli bomo vaših odzivov! Komentarje k filmu, vprašanja za gosta ali utrinke vaše filmske izkušnje lahko
pošljete na e-naslov: anja.banko@kinodvor.org. Vaša vprašanja in komentarje bomo z veseljem vključili v
pogovor, če nam jih pravočasno posredujete na e-naslov ali med pogovorom v živo vpišete v Zoom
pogovorno okence.
OSNOVNA TEHNIČNA NAVODILA ZA UPORABO ZOOMA:
Pridružitev pogovoru je zelo enostaven postopek.
1. Na vaš e-poštni naslov prejmete URL naslov.

2. URL naslov kopirajte v iskalnik in pritisnite tipko ENTER.
3. Prikaže se okno za izbiro, če želite prikaz aplikacije na spletu ali želite aplikacijo namestiti.
Priporočljivo je, da si aplikacijo namestite (ni pa obvezno). Ogled preko spletne strani lahko poteka z
rahlim zamikom ali kratkotrajnimi prekinitvami.
4. Kliknite gumb za prenos aplikacije.
5. Ko je prenos končan, zaženite preneseno aplikacijo.
6. Ko Zoom uporabljate prvič, morate potrditi, da se strinjate s pravicami, kar storite s klikom na gumb »I
Agree«.
7. Pokaže se okno, da ste pripravljeni na vstop. Kliknete na gumb »Join with computer Audio«.
Zaradi izvedbe na daljavo lahko pride do krajših zamikov, zato vas prosimo za potrpežljivost.
Prijavo na aplikacijo Zoom lahko preizkusite na spodnji povezavi, ki bo aktivna v ves dan v torek, 16.
februarja, in v sredo, 17. februarja dopoldne:

https://zoom.us/j/4200670181?pwd=TFVhdEZUR0pUUlh1MGxqSUw1dTR1Zz09
Želimo vam kakovostno filmsko izkušnjo!

