Brevskrivningskoncert - rider og drejebog
Kontaktperson: Vita Andersen/Anita Græsbøll Larsen
Mail: vita.andersen@aalborg.dk/alars@mariagerfjord.dk
Mobil: 25204363
Tilmelding nødvendig: (Indsæt kontaktperson og mailadresse)
Evaluator af forløbet: (Indsæt kontaktperson og mailadresse)
Program:
 Velkomst og reglerne for arrangementet (alle skal være stille, man skal blive under hele arrangementet, man må skrive 2 breve,
der vil være xx forplejning, vi sender brevene efterfølgende)
 Evt. oplæsning af inspirations digt med fokus på hverdagene (brug evt. dem fra Lyrikbingo)
 Alle får anvist en plads
 Når tiden er gået siges det
 Indsamle breve og fortælle, hvem der er ansvarlig for at poste dem
Bibliotekets udsendte: fx den der er mest blandt gæsterne på biblioteket – den der bruger sin værtskabelighed hver dag.
Forplejning: (Indsæt ansvarlig) - forslag: vin og vandflasker /kaffe og kage / frugt og vand – afpasset målgruppen.
Arrangementet ligger under Kulturkaravanens besøg.
Varighed: 1 time
Krav til afholdelsesstedet:
Et indbydende rum i lokalsamfundet – gerne en historisk ramme – med plads til mellem 20 og 30 deltagere
Det vil tilføre aftenen noget ekstra forundring og lyst til at deltage, hvis man kan finde et sted, hvor man ikke er vant til at have kulturelle
events - eks: kloster, herregård, nedlagt posthus, historisk museum.
Forslag til publikum:
Det er en fordel at invitere en forening eller skoleklasse for at sikre et grundpublikum. Det kunne være
Lokalhistoriske forening – opgaven var at skrive til en der har været med til at forme dit liv i kommunen, aftal evt om brevene kan
udstilles før afsendelse og aktiveres i lokalarktivet (mulighed for at have publikum i alle aldre)
Sprogskoler, breve kan skrives på alle sprog og kan sendes med post til hele verden
Invitere åbent med billetbooking (gratis)
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Musik:
Der skal til arrangementet findes musik:
Forslag hertil:





Klassisk
Elektronisk loungemusik
Afslapningsmusik
Instrumental

Find lokale kræfter – husk I har 8.000 kr fra styregruppen - eller vælg passende playliste, der kan afspilles i mens. Det er også en mulighed
at få en til at spille fx klassisk guitarmusik.








Stole og borde
Tilstrækkeligt lys
Kuglepenne og blyanter
Vinglas og vinoplukker – eller andet passende
Plads til optrædende musikere
Anlæg til at afspille CD – spørg på biblioteket
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Før
arrangement

• Kulturkonsulenten:
• Find et afholdelsessted, der lever op til kravene i rider
• Afstem forplejning med afholdelsesstedet - hvem gør hvad ift opsætning af stole
og borde, indkøb og servering af vin m.m. samt forstærkning af musik
• Finde en der kan evaluere arrangementet til det vedlagte evalueringsskema
• Find en der vil poste brevene inkl købe porto (gem regning, skal sendes til
vita.andersen@aalborg.dk)
• Hold styr på tilmeldinger - hvis I kører med tilmeldinger
• Find en person (kulturkonsulent, studerende, bibliotekspersonale), som kan
tage billeder - sendes bagefter til kulturkonsulent og afholdelsesstedets
kontaktperson samt til Sofie Busse-Brouer.
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• Bibliotekets personale:
• Test teknik ift afspilning af musik
• Sæt Kulturkaravanens beachflasgs/pyloner op på strategiske steder
• På bordene lægges papir og frankerede kuverter samt kuglepenne og
blyanter
• Tag imod musikeren (hvis I har booket en)
• Tag imod gæsterne ved døren
• Agér som vært hele vejen igennem
• Sørg for oprydning sammen med afholdelsesstedets kontaktperson eller
kulturkonsulenten

Under
arrangement

Program - 1 time
Servering af vin/vand m.m.
Velkomst og aftenens program samt intro af musikken v. biblioteket,
kulturkonsulenten og evt. afholdelsesstedets kontaktperson
Musikken går igang og gæsterne skriver deres breve, mens de nyder deres
forplejning
Indsamling af breve og evalueringskort v. biblioteket. I bestemmer selv om
alle gæsterne skal evaluere eller om det er jer der afholder arrangementet,
der gør det.
Afrunding v. biblioteket
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Opfølgning
arrangement

• Kulturkonsulenten:
• Følg op på evalueringerne: Info videre til Sofie Busse-Brouer
• Post billeder fra arrangementet på facebook
• Send brevene
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