Informatie Brochure & App Cultura Spot
De Cultura Brochure (19/20) is dit jaar verrijkt met Augmented Reality (afkorting AR)
Dit betekent dat de werkelijkheid wordt verrijkt met digitale content die je via je mobiel kan
bekijken. Over de werkelijkheid (de gedrukte brochure) wordt een digitaal beeld heen gelegd,
via een smartphone of tablet. Je ziet de brochure zoals deze werkelijk is, maar met extra
informatie als video’s of linkjes.

De App heet Cultura Spot
En vind je in de app stores (iOS en Android).
De app is gratis te downloaden.
➔ Ga naar de App store / Play store op de telefoon of tablet
➔ Type in Cultura Spot
(volledig intypen anders zie je de app niet!)
En je ziet de app:

➔ Kies download en de app verschijnt na een tijdje op je mobiel
➔ Open de app
➔ Bij het opstarten van de app volgt er altijd eerst een Tutorial (= lees uitleg). Hier
moet iedere gebruiker even door heen gaan
➔ Daarna verschijnt een pagina met een foto waarbij staat ‘Brochure 19-20’ en
‘Ontdek Cultura via AR’
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➔ Als je hier op klikt, verschijnt er meer informatie en een knop ‘Download’ – die klik je
aan.
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➔ Zodra de download klaar is - verschijnt een knop ‘start’. Ook die klik je aan
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➔ De camera opent (je moet wel even toestemming geven dat de app je camera mag
gebruiken) en je ziet een kleine uitleg:

➔ Vervolgens scan je een foto, zie voorbeeld:

➔ Er start een filmpje en je kunt op de knoppen ‘Facebook’ en ‘Tickets’ klikken.
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Je komt dan direct uit bij het facebook event of de website voor het bestellen van
tickets.
➔ LET OP: Als er meerdere AR items op één pagina naast elkaar staan, dan staat het
geluid van de filmpjes standaard UIT. Dit zie je aan het icoontje rechtsonderin het
filmpje. Zodra je met je vinger op het filmpje klikt gaat het geluid aan.
(wel even het geluid van je telefoon aanzetten natuurlijk!)

➔ Bij sommige voorstellingen is geen filmpje te zien, wel het facebookevent of de
tickets. Dan verschijnt dit:
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Alleen de items waar een AR icoontje bij staat zijn te scannen.
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De voorzijde van de brochure:
De blokken die verschijnen, daar staat de eerste drie volgende voorstellingen. Als je ze
aanklikt gaat het geluid aan. En via de knop tickets kom je meteen bij de tickets op de
website uit.

En veel van de grote foto’s:
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WINACTIE vrijkaarten

Wij verloten een aantal vrijkaarten die mensen kunnen winnen.
Wat moeten ze doen? App downloaden. De foto’s scannen. En bij een paar foto’s verschijnt
er een extra knop ‘win vrijkaart’
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Die moet je aanklikken, dan kom je op de website. Vult het formulier in met jouw keuze voor
welke voorstellingen je de vrijkaart wilt winnen en verstuurt het formulier.
Per persoon is 1 vrijkaart te winnen.
Actie loopt t/m 31juli, daarna maken wij de winnaars bekend.

9

