
VEJLEDNING TIL BRUG AF 
MIKROFONER FOR TALERE

Kom I god tid, opsøg teknikerne og få mikrofon på. Deltag i lydprøve hvis muligt. 

Stå altid op når du taler til publikum. Tal altid klart og tydeligt. Ikke viske, ikke råbe. 
Mikrofonen forstærker blot din egen stemme, så tal med selvtillid og overbevisning.  

Host og nys væk fra mikrofon. Mute den først hvis muligt, eller skærm den med hånden.

Forkert mikrofonteknik resulterer i at tilhørerne er nødt til at koncentrere sig mere om at forstå ordene der bliver sagt, fremfor for selve indholdet 
i det der bliver sagt. 

Gå altid ud fra at din mikrofon er tændt, med mindre at du specifikt har fået andet at vide.  
Sørg at sætte mikrofon på mute, hvis du har behov for kaffe, toilet besøg o.lign mens du har mikrofon på. 
Spørg gerne om hjælp. Husk at den skal un-mutes bagefter. 

Undgå at puste I eller banke på mikrofonen for at teste om den virker. 

Håndmikrofon.  

Brug håndmikrofonen som om at det var en “lommelygte” og lys dig selv i 
munden. Hold ca. 5cm afstand mellem mund og mikrofon. Sørg for ikke at 
holde rundt om selve mikrofonhovedet. Hold i stedet fast midt på hånd-
taget. 

Når du drejer hovedet, kigger til venstre/højre, skal mikrofonen følge med, 
så der hele tiden er samme afstand til munden.  

Gestikulér kun med din frie hånd. Brug ikke mikrofon til at pege med eller 
lave andre håndbevægelser.  

Knaphulsmikrofon (Lavalier) 

Lille clipsmikrofon der placerer udenpå dit tøj ca. 10cm under hagen. Du 
vil typisk blive bedt om at selv at trække ledningen op under tøjet, så man 
ikke kan se ledningen.

Det anbefales at man har ifører sig tøj som enten har lomme, bælte o.lign. 
som selve senderen kan sidde i. (kan f.eks. være problematisk med visse 
kjoler).  

Headset mikrofon (Madonna) 

Teknikeren vil assistere dig med påsættelse af mikrofon 

Fjern øreringe o.lign fra de ører hvor der skal sidde en bøjle da det ellers 
kan skabe skramle og støje. 

Det anbefales at man har ifører sig tøj som enten har lomme, bælte o.lign. 
som selve senderen kan sidde i. (kan f.eks. være problematisk med kjoler). 

Kontaktinfo: Guides online: ida.dk/hybrid

Version: 21/02-2022


