
Qello Concerts 

Bibliotekernes videostreamingstjeneste med koncerter og dokumentarer om musik. Adgang til mere end 

1500 fuldlængde koncertfilm og musikdokumentarer opdelt efter genrer, kunstnere, årtier m.m. 

Før du går i gang: 

-  Du skal være oprettet som låner på Næstved Bibliotek og Borgerservice 

-  Du skal have adresse i Næstved Kommune 

Sådan kommer du i gang: 

1. For at få adgang til Qello Concerts skal du oprette en profil via browser på en PC 

 

2. Gå ind på www.naesbib.dk  

a. Klik på ”e biblioteket” 

b. Klik på ”e-bøger, netlydbøger, film, musik” i menuen 

c. Klik på ”Qello Concerts” 

 

3. Klik på ”Create New Account” øverst til højre 

 

4. Udfyld felterne og klik på den blå “Create Account” 

 

 
 

5. Nu er du oprettet og kan logge på Qello Concerts – også app’en 

 

6. Du kan downloade Qello Concerts app’en til din smartphone, tablet, iPhone eller iPad 

a. Android: Play Butikken 

b. iOS: App Store 



Sådan logger du på Qello Concerts app’en 

1. Vælg ”Allready a member? Sign in” i menuen. 

 

2. Indtast den mailadresse og det password, som du oprettede din profil med, og klik på ”Sign in…” 

 

 
 

3. Nu er du logget ind på Qello Concerts og kan frit gå i gang med at se og høre koncerter, 

musikdokumentarer m.m.: 

 

 
 

Opgaver 

1. Prøv at få vist indhold på forskellige måder ved at trykke ”Menu”. Vælg fx ”Browse” og sorter indhold 

efter genrer, navn eller årti. Prøv også ”Qello TV Channels” og få vist film- og koncertklip efter genrer. 

Prøv også at blive inspireret under ”Spotlight”, hvor fremhævede og de mest sete filmklip præsenteres 

 

2. Prøv at oprette din egen Setliste. Tryk på ‘Create New Setlist’ på pc / +’et i øverste højre hjørne i app’en 

og giv den et navn. Tilføj klip til setlisten ved at vælge en titel og herefter trykke på de tre prikker til højre 

for et nummer/et afsnit. Herefter vælger du ‘Add to Setlist’ og vælger hvilken setliste, klippet skal på. 

Se flere vejledninger og tips til Qello Concerts på ekurser.nu - http://www.ekurser.nu/kursus/546  

http://www.ekurser.nu/kursus/546

