
 

 

 

 

Lyrikbingo – velkomst og 

vejledning til gæsterne 
 
 

Velkommen til XXX 

XXX bibliotek har glædet sig til at kunne byde velkommen her til XXX, som er en 

del af Kulturkaravanebesøget i XXX kommune.  

Kulturkaravanen er jo den store kultursatsning fra den regionale kulturaftale, 

som frem til 2020 bringer kulturoplevelser ud til de nordjyske borgere.  

I denne første runde er De Nordjyske Biblioteker en af kulturaktørerne, som 

bl.a. står bag arrangementet i dag.  

 

Det er derfor en stor fornøjelse at I er mødt frem og er med til at fejre 

kulturen og hylde hverdagens små og store meningsfortættede glimt. Det handler 

kort sagt om at genfortrylle hverdagen. Og det er netop det lyrikken er god til. 

 

Vi skal have en hyggelig aften sammen med spil og spænding og så håber vi også 

at de digte I skal høre i dag måske sætter nogle tanker i gang om det 

hverdagsliv vi alle lever her i XXX.  

I kan godt glæde jer til præmierne. Vi har fået billetter og andet godt fra 

rigtig mange kulturudbydere her i Nordjylland: 

 

Brønderslev Bibliotek 

Brønderslev Forfatterskole 

Center for Papirkunst 

Dronninglund Kunstcenter 

Frederikshavn Teaterforening 

Gasmuseet 

Himmerland Teater 

Jammerbugt Bibliotekerne 

Kulturkaravane Nord 

KUNSTEN 



 

 

Læsø Kommune 

Middelalderdage på Voergaard Slot 

MuseumsCenter Hanstholm 

Musikkens Hus 

Nordjyllands Historiske Museum 

Nordjyllands Kystmuseum 

Nordsøen Oceanarium 

Open Days Festival 

Palm Beach Festival i Frederikshavn 

Skagen Festival 

Snow Mask 

Studenterhuset 

Vendsyssel Historisk Museum 

Vendsyssel Kunstmueum 

Vendsyssel Teater 

Vesterhavsrock 

Aalborg Bibliotekerne 

Aalborg Zoo 

 

Hvis du ikke lige synes, du har fået en præmie, der passer til dig – så giv den 

endelig videre, til en du tror vil blive glad for den. Eller tag det som en 

udfordring at besøge et sted i Nordjylland eller få en oplevelse, du slet ikke 

havde tænkt kunne være noget for dig  

Og skulle I få lyst til at gå på opdagelse i mere lyrik, så kom ned til os på 

biblioteket. Vi hjælper med at finde det helt rigtige – eller give inspiration 

til andre gode litteraturoplevelser.  

 

Der sker rigtig meget på biblioteket og i XXX disse dage – så kom forbi og vær 

med til Kulturkaravanen – Hverdagsglimt.  

 

Herefter læses bingoreglerne: se næste side 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Hver af jer har nu fået en bingoplade og en kuglepen – korrekt?  

•  Jeg begynder nu at læse digtene op og det er nu jeres opgave, at lytte rigtig 

godt efter.  

•  I skal nemlig sætte kryds over de ord jeg læser op, som I har på pladerne.   

•  Jeg læser fire digte op i aften.  

•  Jeg præsenterer dem kort med forfatter før jeg begynder på hvert digt, sådan 

at I kan gøre jer klar.  

•  Jeg vil læse alle fire digte op, for så at starte forfra igen – så I hører 

hvert digt af to omgange  

•  I har bingo, når I har 1 række fuld, enten lodret eller vandret, og når I har 

pladen fuld.  

•  Vi spiller altså ikke om 2 rækker! Husk det!  

•  Vi spiller ind til der ikke er flere præmier eller alle digtene er læst op to 

gange. 

•  Når I har råbt BINGO, vil min præmieoverrækker [gestikuler til 

kulturkonsulenten] gå ned til jer og tjekke jeres ord, og overrække præmien.   

•  I skal endelig ikke vente, til jeg er færdig med at læse digtet op – bingo er 

først til mølle, så det er med at række lappen op og råbe BINGO når I kan!   

•  Så fortsætter jeg læsningen bagefter.  

•  I får lige et minuts tid, til at lære jeres bingoplade at kende, så vil jeg 

begynde aftenens læsning.  

 

God fornøjelse! 

 

  


