Hvad er en podcast?
En podcast er en gratis digital lydfil, som du kan downloade og lytte til on-demand. Podcasts kan
indeholde musik, men vil ofte være i tale-format i form af enten monolog eller dialog, som vi
kender det fra radioen.
Sådan lytter du til Månedsskriftets podcasts
Hvis du vil lytte til Månedsskriftets podcasts, har du flere muligheder:
Lyt med din podcast-app på mobilen
(iPhone+Ipad)
Hvis du har en iPhone/Ipad kan du nemt og
hurtigt lytte til Månedsskriftets podcasts. Du
skal gå ind på Podcasts-appen, som er
præinstalleret på din enhed og ser sådan ud:

Når du er inde i appen søger du efter
’Månedsskrift’ under ’Alle podcasts’. Gå ind
på Månedsskriftets podcast, hvor du kan se
alle episoder. Herefter kan du vælge at lytte
til en episode.
Du kan trykke på ’abonner’ for at gemme
Månedsskriftets podcast til dit bibliotek.
Herefter vil nuværende og alle fremtidige
episoder automatisk blive downloadet, når du
har internetforbindelse på din enhed.

Lyt med din podcast-app på mobilen
(Android mobil/tablet)
Hvis du har Android som styresystem på din
telefon/tablet, skal du hente en app til at
afspille/tilmelde til dig podcast. The Podcast
App er en gratis mulighed. Søg efter den i
Google Play, eller følg dette link på din
telefon.

Når du har installeret og er inde i appen søger
du efter ‘Månedsskrift’.
Gå ind på Månedsskriftets podcast, hvor du
kan se alle episoder. Herefter kan du vælge at
lytte til en episode.
Du kan trykke på ‘Add to favorites’ for at
gemme Månedsskriftets podcast til dit
bibliotek. Herefter vil nuværende og alle
fremtidige episoder automatisk blive
downloadet, når du har internetforbindelse på
din enhed.

OBS: Vær opmærksom på, at du skal have internetforbindelse for at downloade en hel
podcast-episode. Hvis podcasten ikke er downloadet kan du komme ud for, at episodens første del
kører i et loop.
Lyt via Månedsskriftets hjemmeside
Gå ind på www.maanedsskriftet.dk/podcast. Tryk på den episode, du ønsker at lytte til. Her har du
også mulighed for at downloade filerne ned til din computer.
Lyt online med iTunes
Gå ind på iTunes via din computer ELLER går ind på https://itunes.apple.com/store/
Søg efter ’Månedsskrift’ og gå ind på vores podcasts.
Herefter kan du frit lytte til en valgfri podcast. Hvis du ønsker at downloade en podcast eller
abonnere på Månedsskriftets podcasts, skal du downloade iTunes til din computer, hvilket er ganske
gratis. Husk at du skal have internetforbindelse for at lytte med.
God fornøjelse med Månedsskriftets podcasts!

