
  

 

Resekommittén informerar om möjliga reseäventyr i 

Coronatider. Lennart skriver: 
 

Jag deltog i deras förra digitala resa, mycket trevligt och informativt. Det är helt kostnadsfritt 

att deltaga. Resekommittén har ett pågående samarbete med företaget  

Experience Transylvania 

som nu bjuder in till nästa veckas online event i vår #resahemifrån serie som har 

utvecklats spontant under de senaste veckorna, som en ersättning för våra gästers 

önskemål att resa virtuellt.  

 

Denna gång blir det en virtuell guidad 

rundtur i Rumäniens huvudstad, 

Bukarest. 

"Rumäniens huvudstad, en stad med en 

lång och tumultartad historia, är en visuell 

produkt av alla intressanta epoker som 

den har varit en del av." 

 

En mängd olika arkitekturstilar förenade med den kommunistiska icke-arkitekturen: belle 

epoque arkitektur, gråa betongkollosser som påminner om den kommunistiska 

diktaturen, rymliga gröna parker med sjöar, Europas största byggnad, Ceausescus 

privatresidens, Vlad Dracula Pålspetsarens citadell och musikaliska rumänska Atheneum.  

Allt på samma ställe: den rumänska huvudstaden. Bukarest. 

 

Online eventet presenteras i samarbete med Rumänska Kulturinstitutet.  

När? Onsdag 20 maj, kl 17:00  

Var? Online, länk nedan 

RSVP: anmäl er till nora@transylvania.se senast den 20 maj kl 11:00 

Begränsat antal platser, först till kvarn!  

 

Vänligen följ instruktionerna nedan.  

UPPKOPPLING TILL ONLINE EVENTET:  

1. Du klickar på länken nedan, under Join Zoom Meeting, den 20 maj. Mötet öppnas fr o 

m 16:30 (musik representativ för dagens ämne spelas fram till 17:00), berättelsen börjar 

17:00.  

Under online eventet, håll utkik på ditt mail. Ifall sändningen avbryts kommer vi 

kommunicera ny länk via mail i realtid. 

Bild och ljud på dig kommer vara avstängt, men du kan gärna ställa frågor om 

ämnet i chatten. 

 

mailto:nora@transylvania.se


 

Länk till online mötet:  

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/84214612724 

Meeting ID: 842 1461 2724 

2. Klicka på "Download and run Zoom".  

3. Du går till "Hämtade filer" och klickar på det som heter "Zoom". 

4. Du klickar på "Tillåt allt" och sen "Fortsätt". 

5. Det kommer ett meddelande: "Vill du låta den här sidan öppna "zoom.us.app"? Du 

klickar på "Tillåt".  

6. Ett fönster kommer upp, med din bild på, och du klickar på "Join without video". 

Sedan klickar du på "Join with Computer Audio". Du borde nu vara uppkopplad till 

presentationen och snart kan du höra dina värdar, Gloria och Nora prata. 

7. För att kunna hålla en bra kvalité på sändningen, vänligen stäng av ditt eget ljud och 

din video från det vänstra hörnet långt ner på Zoom-fönstret.  

8. Kommer du inte till rätta, kontakta Nora senast kl. 16:45 på nora@transylvania.se, 

så hjälper vi till.  

 

 *När du är inloggad bör du se en skärm med titeln för vår föreläsning OCH du 

bör höra musik från vår spellista. Om dessa saker inte fungerar, skicka ett mail 

till nora@transylvania.se senast 16:45 innan mötet börjar och vi kommer att 

försöka hjälpa till. 

 

Det kan finnas några tekniska detaljer som vi inte kan styra över på era datorer. 

Om ni inte kan logga in, finns det möjlighet att titta på en inspelning som vi 

skickar i efterhand. 

 

Varma hälsningar, 

 

Gloria Andersson 
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