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Projektet er opdelt i to hoveddele. Del 1 omhandler 
brugerinvolvering og samtaler i lytteklubber. Vi har i 
løbet af projektperioden afholdt 19 lytteklubber og 
har afprøvet metoder og på baggrund heraf indsamlet 
de resultater, som videreformidles heri.

Del 2 handler om, hvordan man kan omsætte viden 
fra lytteklubber og få den til at leve videre gennem 
produktionen af podcasts. I projektperioden har vi 
produceret 11 podcasts, som tager udgangspunkt i 
temaerne for lytteklubberne.

Denne publikation er derfor opdelt i to hovedspor, der 
hver indeholder praktiske tips. 

I første halvdel findes en guide til dig, der arbejder 
med lytteklubber eller andre samtalebaserede klub-
ber på bibliotekerne. Guiden er tænkt som en hjæl-
pende hånd før, under og efter afholdelse af din klub. 
Her finder du praktiske guidelines til opbygningen af 
et klubkoncept og engagementet af deltagerne. Lige-
ledes indeholder guiden en indholdsskabelon, som 
benyttes til at skabe det formidlende indhold, som 
både klub og podcasts tager afsæt i. 

I anden halvdel finder du guidelines til at arbejde med 
at lave podcasts med formidlende indhold. 

Afsnittet om brugerinddragelse og samtale intro- 
duceres med et kapitel fra bogen Samtalesaloner af 
Andreas Lloyd og Nadja Pass. De står bag koncept- 
erne Borgerlyst og Samtalesaloner, der bl.a. har fokus 
på møder mellem mennesker. Afsnittet om podcasts 
introduceres af Susanna Sommer. Hun er journalist og 
selvstændig radioproducent og er bl.a. vært på radio-
programmet P1 Podcaster.

Vi håber, at denne publikation kan tjene som inspirati-
on til de biblioteker, der endnu ikke er kommet i gang 
med at skabe klubber, dem som ønsker at udvikle vi-
dere på deres eksisterende koncepter eller dem der 
gerne vil starte op med at producere podcasts. God 
fornøjelse med læsningen!

Baggrund for projektet
Af Ulla Hoberg Lyhne, Roskilde Bibliotekerne

Det er efterhånden en gammel nyhed, at bibliotekernes udlån af musik falder, mens besøgs-
tallet stiger. Musiklandskabet har ændret sig og gør det fortsat, og det sker med en hidtil uset 
hastighed. Danskernes medievaner har forandret sig varigt og især streaming af musik og film 
er i stor vækst. Men musikken spiller stadig en vigtig rolle i manges liv, hvilket også deltagelse 
i koncerter og festivaler vidner om.  Et af musikkens særlige kendetegn er den unikke fælles-
skabsfølelse og følelsesmæssige dimension, der kan hæftes op på koncert- og lytteoplevelser. 
De mange dedikerede musikfans forsøger bibliotekerne at fastholde gennem foredrag og 
andre musikformidlende tiltag. For et af bibliotekernes formål er stadig den fri og lige adgang 
til information og viden. Hertil knytter sig oplevelsesdimensionen, som bibliotekerne i højere 
og højere grad også understøtter, både gennem arrangementer af forskellig art og via brug af 
teknologi og webformidling. 

Bibliotekerne har rigtig mange tilbud, men mange af de arrangementer, der bliver afholdt, 
læner sig op ad den klassiske foredragsform. Til gengæld er borgerne rigtig gode til at mødes 
uden os som mellemled. Det ser man i stor stil rundt omkring i de mange biblioteker, der har 
selvbetjent åbent. 

Lytteklubber om musik giver mulighed for, at bibliotekerne kan blande sig i samtalen og være 
værter for mødet. Men indholdet skal helst udformes sammen med deltagerne. Vi leverer 
rammerne, og sammen fylder vi dem ud. Ved at indtage en aktiv rolle som både værter og 
eksperter, giver vi både borgerne en ny viden og en oplevelse, som de selv er medskabere af. 
Afsættet er begrebet publikumsudvikling, som bl.a. handler om at skabe langsigtede relationer 
til brugerne via fælles oplevelser.

På Roskilde Bibliotekerne startede arbejdet med lytteklubber i 2011. Det har været en løben-
de proces, hvor vi har udviklet vores klubformat, efterhånden som vi har tilegnet os forskellige 
metoder. 

Vores mål for klubberne er altid samtalen og det fælles 
møde mellem borgerne, for en lytteklub er netop en klub og 
ikke et foredrag. 

Lytteklubsformatet kan skaleres op og ned og afholdes på de fleste locations, både indendørs 
og udendørs. I 2014 havde biblioteket i samarbejde med Bibzoom og Danmarks Rockmuseum 
(nu Ragnarock) en stand på Roskilde Festival. Her blev der afholdt lytteklubber 3 gange dag-
ligt med introduktion til et af de bands/artister, der skulle spille samme dag. Lytteklubberne 
varede ca. 20 minutter og de deltagende fik udleveret trådløse headsets, så de kunne sidde 
på græsset uden for standen og lytte med og kommentere undervejs. 

Med på 
en lytter
Af Ulla Hoberg Lyhne, 
Roskilde Bibliotekerne

I 2016 har Roskilde  
Bibliotekerne og Lyngby- 
Taarbæk Bibliotekerne 
arbejdet med projektet 
Udvidet musikformidling 
via lytteklubstanken. 
Projektet er støttet af 
Slots- og Kulturstyrelsens 
udviklingspulje for bib- 
lioteker og pædagogiske 
læringscentre, og i denne 
publikation præsenteres 
projektets resultater. 
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På standen var også opstillet en stor touch skærm med 1-2 minutters podcast-introduktioner 
til alle optrædende på festivalen. De var desuden tilgængelige i app’en Bibzoom Radio. Da  
festivalen var slut viste statistikken ca. 14.000 afspilninger. Arbejdet på festivalen var en succes, 
da det viste os, at vores format for lytteklubber sagtens kan skaleres op og ned, og at idéen med 
de små korte podcasts var duelig. Og dermed blev kimen til projekt ”Udvidet musikformidling via 
lytteklubstanken” lagt. 

Podcast betyder Personal On Demand (broad)Cast - det vil sige, det er radio, som man selv be-
stemmer, hvornår man vil lytte til. Podcasts kan downloades eller streames fra valgfri platforme 
og devices. Podcasts er derfor en del af den ”on demand”-tendens, som ses i medielandskabet 
lige nu, der netop giver brugerne mulighed for at tilgå indhold, når det passer dem, uafhængigt 
af tid og sted. Podcasts har eksisteret i en del år, men den øgede brug af mobile platforme 
har sammen med udviklingen af optageudstyr og redigeringsprogrammer fået mange flere til 
både at producere deres egne og lytte til andres podcasts.

Der findes mange borgere, som aldrig kommer til bibliotekernes lytteklubber, selvom de har en 
interesse for et eller flere af klubbens temaer. Dem vil vi gerne nå på anden vis. Derfor har vi i 
projektperioden produceret podcasts, som er baseret på lytteklubbens temaer og formidler det 
indhold, der kom frem på den pågældende klubaften. Podcastene er henholdsvis à 2- og 15-
20 minutters varighed, og vi kalder dem ”kompakt” og ”komplet”. Ved at producere podcasts 
bliver vores og deltagernes viden uafhængig af selve arrangementet og rammer andre, der 
falder over dem eller opsøger viden om de musikkunstnere. Også de borgere der måske aldrig 
bruger bibliotekerne og i øvrigt ikke ønsker at benytte os på andre måder. 

Podcasts kan derfor også underbygge skabelsen af rela-
tioner fra lytterne til biblioteket. Denne relation kan både 
handle om borgernes syn på biblioteket, eller den kan 
have form af en direkte synergieffekt, der kan trække flere 
deltagere til lytteklubberne.

Både klubkoncepter og podcasts kan selvfølgelig udvides til også at handle om meget andet 
end musik – ligesom klubberne kan have varierende længde og kan tages ud af biblioteket og 
afholdes andre steder. De metoder, vi har anvendt, og som er at finde i denne publikation, kan 
nemt justeres alt efter personaleressourcer, målgrupper og deltagertilkendegivelser.

Arbejdet med projektet har vist, at det lønner sig at være vedholdende og målrettet i arbejdet 
med både lytteklubber og podcasts. Hvis der bliver afsat tid og midler til at komme ud med den 
gode historie, kommer det i sidste ende tilbage til biblioteket i form af øget brugertilfredshed 
og større udbredelse af bibliotekets mange forskellige tiltag. 

Fra tanke til handling
Af Andreas Lloyd & Nadja Pass, stiftere af samfundslaboratoriet Borgerlyst. 
Kapitel fra bogen Samtalesaloner (2016).

Ligesom med alle andre borgerlystne projekter og eksperimenter, blev Samtalesaloner ikke 
bare en succes fra den ene dag til den anden. Det krævede et langt, sejt træk at komme fra 
tanke til handling – og derfra til at vedligeholde og videreudvikle konceptet. På samme måde 
kan det også kræve et sejt træk at starte sine egne samtalesaloner. Derfor fortæller vi i dette 
kapitel historien om, hvordan vi selv udviklede ideen om samtalesaloner fra tanke til handling 
– og håber, vores fortælling kan være til inspiration, opmuntring og støtte for dig undervejs.

For os opstod ideen til Samtalesaloner – ligesom de fleste andre ideer, vi sammen har udviklet 
i Samfundslaboratoriet Borgerlyst – som en sammensmeltning mellem vores to vidt forskellige 
tilgange og interessesfærer.

Da vi lancerede Borgerlyst i sommeren 2010, havde Nadja lige været i Berlin, hvor hun på 
et museum havde brugt timer på at læse om en af de klassiske salonværtinder, der havde 
været med til at skabe en helt ny form for offentlighed. Det mindede hende om de populæ-
re søndagssaloner, hun havde holdt, da hun nogle år tidligere udgav magasinet Reflexioner. 
Som vært for søndagssalonerne havde Nadja inviteret forskellige forskere og kunstnere til 
at lave liveversioner af deres artikler, der gik på tværs af videnskab, kunst og livsstil. Der var 
en klar parallel fra de samtaler, der opstod under søndagssalonerne mellem samtalepartnere, 
der ikke ellers ville have snakket sammen, til de tankevækkende kommentarspor med vidt 
forskellige perspektiver, personlige erfaringer og fagligheder, hun nu oplevede på blogs og 
Facebook-profiler. Der var et tydeligt mønster i, at de bedste samtaler opstod netop dér, hvor 
nogen påtog sig værtsrollen, skabte rammerne for de uventede møder og sikrede den gode 
tone. Og som hun stod der på museet, gik det op for Nadja, hvor stort behov der er for godt 
gammeldags værtskab i nye former. Og hun fik lyst til at genoplive det 18. og 19. århundredes 
gamle kaffesaloner, men i en ny og uformel form, hvor deltagerne var hovedpersonerne, og 
fokus lå på at skabe gode samtaler dem imellem.

Samtidig var Andreas stødt på den engelske akademiker Theodore Zeldins koncept Conver-
sation Dinners. Disse samtalemiddage er ikke måltider i gængs forstand, men en anledning til 
at smage på en lang række forskellige samtaleemner sammen med en helt fremmed person. 
Målet med Conversation Dinners er at bruge en times tid eller mere til at lære hinanden at 
kende – helt uden fordomme eller eksisterende relationer. For at det ikke skal blive for akavet, 
får man udleveret en samtalemenu med 24 spørgsmål, der gør det nemmere at lære hinanden 
at kende. Spørgsmålene er som regel store, svære og meget personlige, så som “Hvem vil du 
gerne forsones med?” eller “Hvor meget har du brug for andres respekt?” For Zeldin handlede 
det om at vise, at vi kan blive inspireret af at snakke med hvem som helst – bare vi spørger 
om de rigtige ting.

Så vi besluttede os for at prøve at kombinere den klassiske salontanke med Zeldins samtale-
menuer, og resultatet blev til Samtalesaloner. Ordet opstod nærmest ved et tilfælde. Vi kunne 
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godt lide ordet, for det har lidt af den samme kontrast mellem noget altmodisch og noget 
moderne, noget formelt og noget lystbetonet, noget krævende og noget lettilgængeligt, som 
’borgerlyst’ også klinger af. Det slog an med det samme. Folk tog det virkelig til sig.

Til vores første samtalesalon kopierede vi Zeldins idé med en samtalemenu fyldt med emner 
og spørgsmål — ligesom en á la carte menu på en restaurant. Samtalemenuen er blot til inspi-
ration, så samtalepartnerne kan plukke de spørgsmål, de finder mest interessante, og deres 
samtale kan komme godt fra start. Mere skulle der ikke til for at komme i gang. Og det er ud 
fra denne grundidé, at vi har leget, eksperimenteret og videreudviklet og gjort os de erfaringer, 
der er samlet i denne bog.

Vores første samtalesaloner var virkelig eksperimenter. Vi anede ikke, om det ville virke. Om 
folk ville bryde sig om, at vi dikterede, hvem de skulle snakke med, og hvad de skulle snakke 
om. Vi var også spændte på, hvordan de ville reagere, når vi groft afbrød dem undervejs for 
at sætte dem sammen med nogle nye samtalepartnere og give dem nogle nye spørgsmål at 
tale om. Så det har fra starten også været en vigtig del af konceptet, at vi altid slutter til tiden, 
så gæsterne ikke føler sig forpligtede til at blive længere, end de havde regnet med, hvis de 
ikke brød sig om konceptet. Men vi bliver også altid hængende lidt, så alle kan fortsætte sam-
talerne, hvis de har tid og lyst til det. Vi gjorde det mest af alt sådan, fordi vi selv syntes, det 
ville være sjovt at være med til. Det syntes gæsterne heldigvis også. De var begejstrede for 
at møde hinanden og starte deres samtaler på en helt anderledes måde. Efter en halv times 
samtale udbrød en deltager overrasket til sin samtalepartner: “Tænk sig, jeg ved stadig ikke 
engang, hvad du laver til daglig!”.

Vi holdt de første saloner i den gamle kødby på Vesterbro, hvor et par af vores venner har et 
fantastisk lokale i et gammelt slagtehus. Det havde præcis den rå og samtidig hyggelige stem-
ning, vi havde brug for. Desværre blev det også ret koldt, efterhånden som vinteren nærmede 
sig. Der var meget mørkt i den del af Kødbyen om aftenen, og stedet var helt umuligt at finde. 
Så selvom folk gerne ville komme til vores samtalesaloner – og måske også havde begivet sig 
ud i nattens mulm og mørke for at komme – var det stadig utrolig besværligt at finde os. Det 
var dumt, for selvom lokalet var fantastisk, var det et helt unødvendigt benspænd. Borger- og 
samtalelysten skulle jo ikke bremses af, om man kunne finde vej gennem en skummel bydel.

Efterhånden som det blev sommer igen, eksperimenterede vi med at holde et par spontane 
slentresaloner i byens parker. Det fungerede godt at holde samtalesaloner udendørs, det var 
hyggeligt at snakke, mens man slentrede, og der var overraskende mange gæster, der kunne 
dukke op med få dages eller timers varsel. Men det korte varsel og de skiftende lokationer 
gjorde det stadig svært for interesserede at finde og deltage. På det tidspunkt var vi ikke læn-
gere i tvivl om, at vi havde ramt noget helt rigtigt med selve samtalesalontanken og -konceptet. 
Men der skulle noget mere til, før det for alvor kom ud over rampen. Og vi begyndte også at 
være lidt frustrerede over at skulle bruge så meget energi på at organisere alt det praktiske, 
hver gang vi ville holde en salon. Derfor lavede vi en fast aftale med Café Mellemrummet på 
Nørrebro om, at vi kunne holde samtalesaloner hos dem den sidste onsdag i hver måned. De 
stod for lokalerne og alt det praktiske, så vi kun skulle fokusere på at lave de bedst mulige 
samtalesaloner. 

Den aftale var i høj grad med til at etablere samtalesalonerne som et langtidsholdbart og 
genkendeligt koncept. Samtalesalonerne gik fra at være en lidt obskur og hemmelig ting for 
vores venner og bekendte og dem, der tilfældigt havde hørt om det, til langsomt at blive no-
get, mange flere kendte til. For den faste rytme med én salon om måneden gav interesserede 
en fornemmelse af, at det var et tilbagevendende fænomen. Og at vi virkelig mente det med, 
at man bare skulle dukke op, når det passede, alvorligt. Det gjorde det meget nemmere for 
interesserede at planlægge efter, tage højde for og finde tid til.

Men den faste rytme betød også, at vi i en periode måtte lægge det lystbetonede lidt til side 
og fokusere mere på pligten, hvis vi skulle have Samtalesaloner til at lykkes. Vi måtte afpres-
se os selv til at finde på et emne og planlægge en ny samtalesalon en gang om måneden. Nu 
holdt vi ikke længere samtalesaloner, når vi lige havde humøret eller overskuddet, men når vi 
havde lovet at gøre det — uanset om det kolliderede med skarpe deadlines, sygdom, tand- 
piner, efterårstræthed eller andre spændende arrangementer, vi gerne ville have deltaget i. Vi 
var nødt til at stramme os an for at holde det, vi havde lovet. Så os to imellem blev de faste 
samtalesaloner også en prøve på, om vi var stædige, vedholdende og engagerede nok til at 
holde hinanden fast på aftalen. Også når det ej blot var til lyst.

Da det lykkedes, var det i sig selv en lille sejr. Efterhånden begyndte der at komme rigtig man-
ge gæster til salonerne. Og de satte vidt forskellige perspektiver, idéer og erfaringer i spil. 
Vedholdenheden betød også, at der begyndte at komme mere og mere pressedækning på 
samtalesalonerne. Der var reportager i Alletiders Historie på P1, Faglitteratur på P1, Kriste-
ligt Dagblad, Magasinet Psykologi og Berlingske. Og i samarbejde med Dagbladet Informa-
tion holdt vi Samtalesalon om handlekraft i forbindelse med Folketingsvalget 2011. Pludselig 
havde rigtig mange vidt forskellige danskere hørt om Samtalesaloner, og gæsterne nåede nu 
langt ud over vores egne netværk. Gæsterne blev mere og mere forskellige – og derfor blev 
det også sjovere og sjovere at deltage i. Det var virkelig starten på en positiv spiral.

Siden da er det gået slag i slag, og Samtalesaloner er ubetinget Borgerlysts foreløbig mest
vellykkede eksperiment. Ikke mindst fordi det har været så god en ramme at eksperimentere
indenfor. Med hver ny samtalesalon har vi afprøvet noget nyt. Vi har fundet ud af, hvilke typer 
spørgsmål, der fungerer godt, og hvilke der ikke gør. Vi har løbende udviklet nye samtalefor-
mater til at supplere og afveksle samtalemenuerne. Og fordi de fleste af formaterne handler 
om at skifte samtalepartnere og møde nye mennesker, er vi i overraskende grad blevet inspi-
reret af folkedans. Vi har holdt samtalesquaredance og samtalekvadriller — vi har tilmed lavet 
en samtaleudgave af Den Toppede Høne!
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Hele vejen igennem har vi bevaret den eksperimenterende tilgang, så vi ved hver ny samta-
lesalon har afprøvet et eller andet nyt. Noget vi selv var spændte på, hvordan mon ville gå. 
På den måde har vi sikret, at vores nysgerrighed og lyst til at eksperimentere er intakt – men 
samtidig har vi nu så stor erfaring, at vi med ret stor sikkerhed på forhånd kan sige, hvilke 
nye øvelser, der vil fungere og hvilke, der bliver svære at få til at lykkes. På den måde bliver 
samtalesalonerne ved med at kaste alt muligt uventet af sig, som vi ikke i vores vildeste fantasi 
havde kunnet forudse, da vi startede. For eksempel har det også vist sig, at konceptet er utro-
ligt nemt for andre at kopiere og videreudvikle. Rundt om i landet tager flere og flere initiativet 
til at afholde lokale samtalesaloner. Nogen inviterer os til at hjælpe dem med at komme godt i 
gang, mens andre selv går på opdagelse i de mange gamle samtalemenuer og øvelser, vi har 
lagt op til fri afbenyttelse og inspiration på samtalesaloner.dk.

Inspireret af efterspørgslen er vi også begyndt at afholde salonværtskurser, hvor deltagerne 
efterfølgende er begyndt at bruge samtalesalonerne som en ny innovations- og mødemeto-
de rundt om på deres arbejdspladser, i deres lokalsamfund og foreningslivet. Mange tidligere  
salongæster begynder at holde deres egne saloner og fortæller os om idéer til nye metoder eller 
øvelser, de har udviklet eller afprøvet i helt nye retninger. Der er psykologer, der i dag bruger sam-
talemenuer til gruppeterapi. Lærere, der bruger samtalesaloner i deres undervisning. Designere, 
der undersøger, hvordan salonteknikkerne kan indgå i designprocessen. Det har alt sammen 
givet os ny inspiration til at videreudvikle vores oprindelige koncept og metode. 

Dertil kommer alle dem, der er blevet inspireret af selve samtaleidéen. Som tekstildesigneren,der 
håndbroderede spørgsmål fra vores gamle samtalemenuer på smukke samtaleduge, der kunne 
ligge på midten af middagsbordet, så gæsterne altid havde noget at snakke om i Roskilde Festi-
valens Dream City. Eller som den specialestuderende fra RUC, der formidlede resultaterne af sit 
speciale i form af en samtalesalon. Eller dem, der starter deres fødselsdagsfester med salontek-
nikker, så gæsterne bliver rystet godt sammen med det samme. Vi har oplevet salondeltagere, 
der har brugt en samtalesalon som omdrejningspunktet for deres første date. To modne par, der 
valgte at fejre en fødselsdag ved at tage til samtalesalon efter en bedre middag. Mange bruger 
samtalesalonerne som et hyggeligt og nærværende alternativ til net-dating. Alle lægger det i det, 
der passer til netop dem. Og det skal de være utroligt velkomne til.

Flere og flere organisationer får også øjnene 
op for samtalesalonerne, og vi bliver efterhån-
den ofte hyret til at stå for samtaleprocesser, 
udviklingsforløb og nye mødeformater for 
ministerier, styrelser, kommuner og virksom-
heder. Altid med skræddersyede forløb alt 
efter emnet, udfordringen og formålet – men 
også altid med udgangspunkt i de metoder, 
øvelser og salonteknikker, vi har udviklet gen-
nem samtalesalonerne. På den måde har de 
åbne, månedlige samtalesaloner og alt vores 
frivillige arbejde i Borgerlyst været vores ’in-
novationsafdeling’, hvor vi har kunnet udvikle 
og afprøve nye metoder, som senere hen kan 
bruges i andre sammenhænge.

Tid Proces med deltagerne Fysiske omgivelser og metoder

Før klub-
start

Tænk over værdien i branding: find på et 
godt navn, der bringer de associationer, 
man ønsker at opnå. Der er forskel på at 
kalde noget en salon, en klub, en kreds 
osv. Navnet kan også indikere en gen-
kendelighed fra gang til gang, som kan 
hjælpe med at øge folks bevidsthed, om 
at arrangementerne gentager sig.

Før Arbejd med den gode invitation: 
Den gode invitation er en del af en 
forventningsafstemning med deltagerne 
(”skal jeg lytte eller bidrage”). Gør derfor 
allerede i invitationen opmærksom på, at 
din klub ikke er et foredrag.

 I Roskilde har vi anvendt følgende 
beskrivelse:

”Konceptet for lytteklubberne er som al-
tid, at vi mødes om et bestemt tema, fx 
et album, en komposition eller en kunst-
ner, og i fællesskab lytter til musikken 
og snakker om oplevelsen.
Klubværterne er musikbibliotekarer, 
som sørger for informative beretninger 
om musikken. Og som klubgæst håber 
vi, at du har lyst til at byde ind med dine 
egne oplevelser og fortællinger.”

Skaf lokale aktører, fx eksisterende net-
værk i byen eller brugere af biblioteket, 
som hjælper med at udbrede konceptet. 
Det skaber medejerskab og sikrer den 
lokale forankring.

Før/efter Arbejd med ejerskab: der kan 
arbejdes med frivillige, som kan blive 
ambassadører for konceptet. Det kan 
fx være faste deltagere, som man giver 
roller og prikker til, så de tager medejer-
skab. Det kan både være før, under og 
efter klubberne. De frivillige kan både 
deltage ved enkeltstående arrangemen-
ter og gennem længere forløb. Senere 
kan de faste frivillige selv facilitere et 
arrangement.

Guidelines til opbygningen af et klubkoncept og engagementet af deltagerne
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Tid Proces med deltagerne Fysiske omgivelser og metoder

Før Arbejd med værtskab:
En god vært er imødekommende alle-
rede, når folk træder ind ad døren. Hils 
på den enkelte og vær i øjenhøjde med 
folk. Giv dem mulighed for at komme ind 
ad døren og orientere sig på en stille og 
rolig måde – ”overfald” dem ikke med 
informationer, men guid dem ind og 
fortæl dem kort, hvor de skal sidde, hvor 
de kan hænge deres overtøj, og hvor de 
kan få en forfriskning. Giv dem eventuelt 
et par stikord om aftenens forløb; det er 
især godt ved stramt styrede samtalesa-
loner, hvor folk skal guides til bestemte 
siddepladser allerede ved ankomst. 

Som regel møder alle deltagere ikke op 
på samme tid. Man kan derfor med fordel 
arbejde med en rullende velkomst. 

 [Tips til den rullende velkomst findes i 
bogen Samtalesaloner af Andreas Lloyd 
og Nadja Pass, s. 56-59]

Ved arran-
gementets 
start

De helt basale fysiske rammer skal 
være i orden – dvs. der skal være plads 
til overtøj, adgang til toiletter og noget 
forplejning.

Det tekniske udstyr skal være i orden. Til 
en lytteklub kræver det som regel både 
lydanlæg og projektor. Alle skal sidde, så 
de kan se og høre, hvad der foregår, og 
hvad der bliver sagt.

V. arr. start Antallet af deltagere sætter rammen for 
rummet. For at skabe en intim stemning, 
kan man med fordel sætte et loft over 
antallet af deltagere på ca. 25. 

Alt efter deltagerantallet kan man arbej-
de med forskellige stoleopstillinger.

For at komme i øjenhøjde med deltager-
ne og udstråle en mere afslappet hold-
ning, kan værterne sidde på lave stole. 
Det indbyder samtidig til en fælles åben 
snak mellem værter og deltagere.

 

Tid Proces med deltagerne Fysiske omgivelser og metoder

Før Da fokus i lytteklubberne er musik, 
kan klubberne afholdes i bibliotekets 
musikområde, såfremt et sådant haves. 
Der kan arbejdes med rammerne 
rundt om arrangementet, dvs. man kan 
inddrage en tematik, der matcher emnet. 
For eksempel kan man servere snacks 
og forfriskninger, der på en eller anden 
måde kan kobles til arrangementet 
(”tematisk forfriskning”). Man kan også 
inddrage siddemøbler fra en bestemt tid 
eller på anden måde inddrage rekvisitter, 
så der tilsammen 
skabes en større helhed, der sætter 
stemningen.

Før/V. arr. 
start

Det er vigtigt, at forventningsafstem-
me med deltagerne ved arrange-
mentets start, så alle deltagere 
kender rammerne. 

Start derfor altid ud med en præsen-
tation af aftenens program. Det giver 
mulighed for at imødekomme deltager-
nes barrierer, som kan være at de intet 
forhåndskendskab har til emnet, eller at 
de ikke bryder sig om at tale offentligt. 
Forventningsafstemningen kan starte al-
lerede i invitationen til arrangementet, fx 
kan beskrivelsen af lytteklubben indikere, 
at der ikke er tale om et foredrag.

Før/under/
efter

For at skabe vellykkede arrangementer, 
er det vigtigt altid at have en wing-
man som hjælper.  Personen skal ikke 
nødvendigvis hjælpe med formidling 
af det indholdsmæssige, men med det 
praktiske. I Roskilde er vi altid to værter 
til stede ved en lytteklub.

V. arr. start En god vært har som rolle at stræbe 
efter at skabe dialog med alle, også dem 
på bagerste række og dem der ikke er 
vant til at tage ordet. En måde at bryde 
isen ved et arrangements start, kan 
være at indlede med en ”icebreaker”, det 
kan fx være en sang eller at alle skal 
sige et par ord om deres forventninger 
til aftenen. Vær ikke bange for pinlig 
tavshed. Deltagerne skal nok byde ind, 
når de er klar.




