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Tid Proces med deltagerne Fysiske omgivelser og metoder

V. arr. start /
v. arr. slut

Sørg både for en god check-ind og 
check-ud. Det er lige så vigtigt at 
runde et arrangement ordentligt af, 
som det er at starte et. 

Afslut med en runde ”popcorn”. Det kan 
eksempelvis være, at alle skal sige et par 
ord om, hvad de har fået ud af arran-
gementet, eller hvad de tager med sig 
videre. Dermed sikrer man, at alle føler 
sig hørt og tillige går alle derfra med 
skarpe pointer i frisk erindring. Man kan 
notere pointerne ned på en tavle, så alle 
kan se dem, når de går. 

Vær som vært ikke bange for at 
snakke om dig selv, også hvis der 

er noget, du ikke ved. Det er ok 
ikke at vide alt fra starten. Det 

giver en god basis for samtalen, 
hvis du udstråler, at du ikke selv 

er ekspert på alle detaljer. 

Tid Proces med deltagerne Fysiske omgivelser og metoder

Før/under I forberedelsen af arrangementet kan der 
arbejdes efter en skematisk indholdsska-
belon [skabelonen findes i forlængelse 
af dette skema]. Denne udfyldes med 
viden om aftenens emne. Undervejs i 
denne ”køreplan” indsættes spørgsmål til 
deltagerne, som kan besvares i grupper 
eller i plenum. Start altid ud med et blødt 
spørgsmål, eksempelvis ”hvorfor er I 
deltagere i aften?” eller ”hvad er jeres 
kendskab til aftenens emne?”. Det ska-
ber en god snak om folks interesser og 
forskellige forudsætninger for deltagelse. 

Som værter forbereder man sig på et 
grundarbejde, men publikum hjælper 
med at fylde hullerne ud. I løbet af 
aftenen kan man sørge for at stille 
opfølgende spørgsmål på baggrund af 
deltagernes input og respons.  
Der er ofte stor faglig viden til stede – 
og deltagerne vil gerne berige det, som 
værterne fortæller om. Giv derfor mulig-
hed for dette. Man kan arbejde hen imod 
en moderator-funktion, hvor aftenens 
værter ikke er formidlere, men i stedet 
lader publikum svare på hinandens 
spørgsmål frem for at svare selv.  Som 
værter kan man tilstræbe en ”ping-pong-
dialog” med hinanden. Det skaber en 
uformel og samtalebaseret tone mellem 
værterne, som har til formål at tilskynde 
det samme hos deltagerne. 

Erfaringer viser, at der til lytteklubber 
med få deltagere generelt er flere, der 
deltager i samtalen. Deltagerne skal tit 
varmes op, men vil gerne bidrage i løbet 
af lytteklubben i plenum.  

”Der er nogle, der ikke har lyst til 
samtalen, og som sætter sig alene. 
Der forsøger vi fra personalets side 
at afmystificere det og sætte os ned 
og tale med folk.”

Emilie Wieth-Knudsen, 
Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne

Det er en klar erfaring, at det tager 
tid at oparbejde et nyt koncept. Men 
ved at holde fast i nogle klare og let-
forståelige rammer bliver deltager-
ne langsomt mere klar til og trygge 
ved at bidrage. 
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Efter Få arrangementet til at leve videre 
ved at sikre at samtalen kan fortsæt-
te efter arrangementets afslutning. 

Giv folk mulighed for at fortælle deres 
venner og familie den gode historie 
om bibliotekets lytteklubber. Man kan 
skabe en mailingliste, som interesserede 
kan skrive sig på. Det kan have form 
som en interesseliste, så man sælger 
lytteklubberne på form og ikke kun på 
emne. Mange deltagere vil gerne have 
yderligere information om aftenens 
emne, de afspillede musikeksempler 
mv. Man kan derfor gøre det til en fast 
afslutning på en lytteklub at sende mails 
ud til deltagerne. I mailen oplistes musik- 
og videoeksempler, de gode pointer fra 
arrangementet opsummeres, og der kan 
svares på supplerende spørgsmål, som 
er kommet frem i løbet af arrangementet, 
og som værter og deltagere ikke har 
kendt svaret på. 

Man kan også tilbyde deltagerne et 
rum, hvor de kan fortsætte samtalen. De 
kan opfordres til at benytte bibliotekets 
faciliteter til at mødes uden værternes 
tilstedeværelse. Det kan også være at 
biblioteket faciliterer en facebook-grup-
pe for interesserede.

Indholdsskabelon til brug ved forberedelse af indholdet i en lytteklub. 
Hver firkant repræsenterer en halv time. I midten er indlagt en pause.

Velkomst og introduktion til klubkonceptet

Intro-spørgsmål til deltagerne

• Sæt scenen med tid og sted
   Hvor i verden er vi, og hvad skete der ellers 
   i samtiden (samfundsmæssigt, politisk, 
   musikalsk mm.)

Spørgsmål til deltagerne. 
Plenum eller i små grupper.
• Hvem er de musikalske aktører? 

• Hvad skete der?
  Hvilke afgørende begivenheder var 
  med til at skabe en musikalsk historie. 

Nedslag i karriere

Spørgsmål til deltagerne. 
Plenum eller i små grupper.

• Hvordan gik det dem?

Nedslag i karriere 

Spørgsmål til deltagerne. 
Plenum eller i små grupper.

• Hvad gjorde de for musikken?
  Perspektivering til andre kunstnere/
  genrer/perioder

Spørgsmål til deltagerne. 
Plenum eller i små grupper.

Afrunding og tak for i dag. 
Evt. kort runde med spørgsmål til deltagerne

Skabelonen består af 5 faste punkter til indholdsproduktion. Disse punkter er:

•  Sæt scenen med tid og sted. Hvor er vi geografisk, og hvad skete der ellers i samtiden 
   samfundsmæssigt, politisk, musikalsk mm.
•  Hvem er de musikalske aktører? 
•  Hvad skete der? Hvilke afgørende begivenheder var med til at skabe en musikalsk historie.
   Nedslag i aktørernes karriere.
•  Hvordan gik det dem? Nedslag i karrieren fortsat.
•  Hvad gjorde de for musikken? Perspektivering til andre kunstnere/genrer/perioder mv.

Skabelonen tager afsæt i produktion af indhold til en lytteklub à 2 timers varighed. Men den 
er også anvendelig på kortere klubber, da formidlingen således blot skaleres ned. I hver blok 
er der desuden indlagt tid til spørgsmål til deltagerne, som enten kan besvares i plenum eller i 
små grupper. Spørgsmålene kan med fordel uddeles til deltagerne, fx i form af små kort, eller 
alternativt vises på powerpoint.  Især i opstartsfasen anbefales det at styre samtalen forholds-
vis struktureret. Efterhånden som man føler sig mere sikker i formen, kan der nemmere gribes 
fat i de forskellige muligheder for samtaler, der kan opstå undervejs i en klub.
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Lyngby-Taarbæk Bibliotekernes lytte-
saloner - musikfællesskab og samtale 
Af Anja Kyed Amlund, Emilie Wieth-Knudsen 
og Nikolaj Lind Christensen, musikbibliotekarer, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne

Det er vigtigt at skabe en god, imødekommende atmosfære i rummet. Biblioteksrum bruges 
ofte til en masse forskellige funktioner, så tænk over hvordan det kan gøres hyggeligt til 
lyttesalonen. Vi har brugt runde caféborde med plads til 2-3 stole og sørget for kaffe/ the, 
vand og småkager/snacks. Det er fint at give mulighed for at folk, der kommer sammen kan 
sætte sig sammen, men at man også har mulighed for at sætte sig med ‘en fremmed’ eller 
alene, hvis det er mest trygt. Vi har oplevet, at to deltagere, der i begyndelsen sad ved hver 
deres bord, efter en pause rykkede sammen og udvekslede kontaktoplysninger, da de gik. 
Grundlaget for et nyt musikalsk venskab?

Det er vores oplevelse, at deltagerne har taget godt imod ‘sæt scenen’. At blive placeret i  
musikhistorien eller blive ledt tilbage i tiden, til dengang musikken var ny. Det giver et godt 
udgangspunkt for en samtale, når man får et personligt perspektiv på emnet. Hvor var  
jeg selv i 1970’erne? Hvilken musik hørte jeg? Hvilke minder dukker op, som knytter sig  
til musikken?

Lyttesaloner er møder mellem mennesker omkring en fælles interesse. Vi oplever at gæsterne 
får et mere nært forhold til os som medarbejdere og dermed til biblioteket. De lærer os lidt 
bedre at kende og nogle kommer hen og hilser på os og tager en snak, når vi efterfølgende 
møder dem i biblioteksrummet. Et ægtepar, der besøgte os til en lyttesalon, fortalte at det var 
første gang de deltog i et af bibliotekets arrangementer. At de gik fra lyttesalonen med en 
god oplevelse, gør sandsynligheden for at de besøger os igen og fortæller andre om vores 
tilbud, så meget større.

Nogle brugere har rost konceptet for at være både hygge-
ligt og lærerigt. Det er en pointe, at musik både kan være 
en umiddelbar oplevelse og skabe refleksion. At man lyt-
ter, oplever og diskuterer sammen med andre mennesker, 
gør det potentielt mere udfordrende og uforudsigeligt.

17
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Lyttesaloner er en uformel og nærværende måde at møde sine brugere på. Det er musik- 
formidling på flere niveauer - alle kan være med. Vores tilgang til lyttesaloner har fra  
begyndelsen i 2011 været, at man som deltager ikke behøwver at kende musikken eller have 
forberedt sig på forhånd. Det vigtigste er, at man har lyst til at dele sin oplevelse af musikken 
med de andre deltagere. 

I Lyngby ændrede vi navnet fra lytteklubber til lyttesaloner i 2015 efter en nytænkning af kon-
ceptet, hvor vi bl.a. var på inspirationstur til Roskilde Bibliotekerne. Vi ville gerne give deltagerne 
mulighed for at tale sammen om musikken ud fra nogle gode spørgsmål, der kunne sætte 
samtalerne i gang fra et mere deltagerorienteret perspektiv. Vi har i 2015-16 arbejdet for-
søgsvis ud fra den indholdsskabelon, som Roskilde Bibliotekerne har udviklet. 

Tidligere har især lyttesalonerne om klassisk musik været mere baseret på et langt oplæg af 
musikbibliotekaren. Det kan også have sin værdi, da deltagerne også “gerne vil lære noget”, som 
nogle af dem har givet udtryk for. Men hvis man gerne vil give rum for refleksion og samtale om 
musikken, er det vigtigt at få deltagernes egne erfaringer og oplevelser frem i en mere uformel 
form. Derfor har vi eksperimenteret med at sidde 2-4 personer ved små caféborde frem for rundt 
om et stort bord. Vi forbereder nogle spørgsmål, som kan tages ved bordene og derefter evt. i 
plenum. Nogle samtaler tager vi kun i plenum, f.eks. hvis der ikke er så mange deltagere eller det 
er et emne, hvor vi synes det er vigtigt at alle får mulighed for at tale med alle.

De fleste deltagere har taget godt imod den nye form og vi har selv lært en del om, hvad der 
fungerer godt og hvor vi måske skal afvige lidt fra konceptet. Vi sætter nu gang i et udviklings-
arbejde i forhold til kommende lyttesaloner, hvor vi vil bruge vores erfaringer fra dette projekt 
og vores tidligere lytteklubber.

Da mellemtiderne blev lyttetid
Podcastrevolutionen er en grundlæggende demokratisering af den offentlige 
samtale og den giver kulturinstitutionerne mulighed for at nå sine brugere på helt 
nye måder og dermed skabe anderledes og tættere fællesskaber.

Af Susanna Sommer, selvstændig radioproducent og indehaver af produktionsselskabet ORD, 
der bl.a. laver programmet P1 podcaster for DRs P1 og den uafhængige podcast Madøret.

I bussen i dag havde 37 af de 41 passagerer hvide ledninger hængende ud af ørerne, den 
forpustede mand i alt for stramme cykelshorts dimsede med mobiltelefonen ved lyskrydset for 
at finde den helt rigtige lyd til de sidste kilometer og den ældre dame i Brugsenkøen var også 
med på en lytter. 

Al den kedelige mellemtid – transporten, de trivielle husholdningsopgaver eller cykelturene – 
er blevet til lyttetid, og vi hænger ikke længere på det indhold monopolradiostationerne har 
valgt at sende ud. Der i bussædet eller løbeskoene kan vi massere vores egen lille nørdede 
hassan, lytte til livet blandt norske fængselsindsatte, høre sydafrikanske jazzmusikeres fort-
ællinger eller følge hverdagen hos singlemoren med den transkønnede datter et sted i USA.
Podcast bringer hele verden og alle de smalle nicher lige ind i ørerne på os og vi kan selv 
vælge hvor, hvornår og hvad vi vil lytte til.

Det begyndte med et feed
Det hele begyndte i 2003, da den amerikanske debattør og blogger Christopher Lydon fandt 
på at lave lydfiler med et RSS-feed, så man kunne abonnere på hans lydinterviews, ligesom 
man gjorde det med blogindlæg. I et interview med The Guardian i 2015 forklarede han, at 
podcasten var en nødvendig og tiltrængt demokratisering af samfundssamtalen i USA: 

“Podcasting is different to radio – institutionally as well as functionally. Podcasting was 
born out of the despair around the Iraq war. It was a political response to a giant breakdown 
in the American conversation, in the world conversation. I went to New York to demonstrate 
and the New York Times didn’t even cover it. Podcasting was about people speaking up in 
a time of traditional media oblivion.”

Alt til alle
I dag har podcastuniverset vokset sig stort og mangfoldigt. Alle med en lydoptager, en com-
puter og en internetforbindelse kan sende tanker og stemmer ud til hele verden. Meget bliver 
lavet på engagement og frivillig arbejdskraft, andet er finansieret af sponsorer, reklamer eller 
organisationer. 

Man kan finde podcasts om hvordan man passer en kattekilling, høre om ugens gang i parasi-
tologiens verden, få musiknumre dissekeret, finde aktuelle filmanmeldelser, lærde bogomtaler 
og digtoplæsninger eller man kan svømme hen i monterede lydfortællinger, der tænder fanta-
siens billedskærm bedre end nogen film. Der er politisk debat, grovkornet satire, audiodrama, 
lydkunst, intime betroelser og god gammeldags oplysning.
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Alle har adgang og der er ingen redaktionschef, der bestemmer hvad der skal bringes. 

Nye stemmer og nye fællesskaber
Alt dette har fyldt det offentlige rum med nye stemmer - stemmer, der udfordrer den etable-
rede politiske virkelighed, stemmer der fungerer som empowerment for ellers uhørte grupper, 
nørdede stemmer og stemmer, der fortæller de helt ualmindelige historier, som det – på over-
fladen – almindelige liv er fyldt med og som udfordrer vores forestillinger om ’de andre’.
Denne udvikling har også åbnet mulighed for at formidle indhold, der ellers ikke bliver dækket 
af de traditionelle medier, fordi emnet ikke aktuelt, bredt eller underholdende nok.

Podcast med personlighed
I øjeblikket ser vi, både i Danmark og i udlandet, en række kulturinstitutioner, som på forskellig 
vis bruger podcastformatet til at øse af deres kerneviden. Det kan være British Museum, der 
i en podcastserie fortæller verdens historie gennem 100 af museets genstande eller danske 
biblioteker, som producerer podcasts om fx musik, tematiske fortællinger om bøger eller lokal-
historie. Podcastproduktionen supplerer institutionens virkeområde med en helt ny platform 
og opnår på den måde – ligesom et Kinderæg – hele tre ting: 

1. Podcasten kan høres af alle alle steder og bryder på den måde institutionens fysiske  
 vægge ned og udvider dens virkeområde. Den skaber relationer til lyttere, der er interes- 
 serede i emnet, men ikke nødvendigvis ellers er brugere af institutionen – og inspirerer  
 dem måske til at blive det. Og så skal man heller ikke slås om kulturbrugernes fysiske op- 
 levelsestid. Med podcasten kan man tappe ind i folks mellemtid og på den måde formidle  
 sit budskab, mens folk træner eller vasker op.
2.  Podcasten kuraterer, guider og konkretiserer på den måde institutionens tilbud og indhold  
 for både brugere og ikke-brugere. Den omsætter dem til en fortællende form, som virker  
 generøs og appellerende – også for mennesker, der ikke på forhånd er interesserede i  
 emnet. Du får en oplevelsesgave af dit museum, bibliotek eller teater. Noget mere, noget  
 ekstra, noget som har institutionens aftryk og stemme og viser en retning: ”Sådan kan du  
 bruge os. Det her er det, der gemmer sig på hylderne eller i væggenes malerier”.
3. Podcasts skaber fællesskaber. Statsradiofonien roste sig engang over at skabe sammen 
 hængskraft og fælles nu’er - i dag har vi et totalt individualiseret mediebillede, hvor alle  
 vælger til på kryds og tværs. Men rundt om de enkelte podcasts opstår der stærke fælles- 
 skaber og stammer. At være podcastlytter er i dag en del af ens identitetsskabelse: ”Vi  
 er dem, der lytter til denne podcast, og vi vil gerne diskutere og interagere med den og  
 de andre lyttere på andre platforme, sociale medier og i virkeligheden”. Dette skaber et  
 unikt udgangspunkt for at opbygge nye former for relationer og fællesskaber rundt om  
 podcasten og dermed institutionen.

Hvis man overhovedet kan sige noget fælles om de tusindvis af podcasts, man kan finde på 
sin mobiltelefon eller computer, så er det, at de har kant og er noget helt særligt – på grund af 
deres emne, deres form eller værten og de medvirkende som man skal relatere til. 

Så hvis kulturinstitutionerne vil udnytte podcasts som et formidlings- og relationsskabende 
værktøj, er det vigtigt, at man er bevidst om nødvendigheden af et originalt udtryk. Den pæne, 
neutrale og dydige vidensformidling er ikke det, der får folk til at vælge og koble sig sammen 
med en podcast. Lytterne leder efter fascinerende stemmer og indfaldsvinkler, som overrasker 
og udfordrer dem og som de kan blive venner med.

Kort og godt: Den gode podcast har personlighed og det er forudsætningen for dens succes. 

Christopher Lydon siger det så fint i Guardian-interviewet: ”There’s that quote from Saint 
Augustine: God is a circle whose centre is nowhere and whose circumference is everywhe-
re. Podcasting is kind of like that; anyone who strikes a resonant note may be heard 
anywhere, and if it’s a great resonant note it might be heard everywhere.”

Guidelines til at arbejde med podcasts

Når du arbejder med dit manuskript så vær opmærksom på:
Skriv talesprog og fyldord ind i dit manuskript, det giver din podcast liv og gør den naturlig, 
frem for oplæst.

Læg mærke til om du læser op, eller om du udtaler ordene som talesprog. 
Fortæl historien til en anden, eventuelt bare med udgangspunkt i et par stikord. 

Overvej hvilken struktur du ønsker i dit manuskript: er det en kronologisk fortælling eller en 
fortælling med forskellige punktnedslag. Hvis den er kronologisk, så start med en fængende 
”krog” der gør lytteren interesseret.  

Tips til indtaling:
Inden du speaker er det en god idé at lave lidt opvarmning med et par afslapnings- og vejr-
trækningsøvelser. 

Prøv at lave din speak smilende eller med en kuglepen i munden. Det gør din artikulation 
mere tydelig. 

Lav din speak til en anden (eller lad som om der er en anden tilstede i rummet). Det gør din 
henvendelse til lytteren mere direkte. Tag pladsen og autoriteten, når du speaker. Hav fokus 
på alle ord og vær opmærksom på, om du bare læser op, imens du keder dig!

Vær opmærksom på baggrundslyde, fx brummende køleskabe, støj fra gaden, små lyde fra 
dig selv når du speaker (skramlen fra ledninger, papir, kuglepenne mv.). Hvis du har adgang 
til et lydstudie, er det klart at foretrække. 

Optag altid 1-2 minutters clean sound (absolut stilhed i rummet, hvor du er). Clean sound 
kan bruges til at klippe pauser ind i din podcast, hvis det er nødvendigt.

Se også denne guide: http://podconsult.dk/6-trin-til-at-optage-lydfiler-hjemme/

http://podconsult.dk/6-trin-til-at-optage-lydfiler-hjemme/
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Tips til interviews og reportage
 
• Interviews
 Hold ikke mikrofonen længere væk end ca. en fingerlængde. Sid derfor tæt på interview- 
 personen.

  Vær obs på lyde i rummet og fra interviewpersonen – det kan fx være pust, smask, mund- 
 tørhed.

 Vær stille når interviewpersonen snakker! Gestikulér eller nik i stedet. 

 Vær åben overfor interviewpersonen, bare giv dem plads og lad dem tale. Du behøver ikke  
 nødvendigvis at briefe interviewpersonen på forhånd.  Interviewpersonens forberedelse  
 kan enten være god (vedkommende har tænkt over spørgsmålene) eller dårlig (det bliver  
 for tørt og livløst). Du kan også briefe interviewpersonen mere overordnet med en skitse- 
 ring af emner og nøglespørgsmål.

 Liste med spørgsmål kan også bare være en tjekliste, så man husker at få det hele med. 

 Få interviewpersonen til at beskrive og tale i malende billeder (”fortæl om…”). Stil gerne  
 opfølgende spørgsmål eller lav det samme interview flere gange. 

• Momentinterview
 I et momentinterview fremkalder man momentet gennem interviewpersonen. Det gælder  
 derfor om at hive al info om fx en hændelse eller følelse ud af interviewpersonen ved at  
 spørge igen og igen på forskellige måder, så alle detaljer kommer frem. Stil gerne spørgs- 
 målene i nutid og få interviewpersonen til at tale i nutid. Det gør fortællingen mere levende.  
 
• Reportage
 En reportage er en optagelse af noget, der sker imens det sker, med beskrivelse. Beskriv- 
 elsen kommer enten fra dem, der er til stede eller som speak. Reportagen kan bruges som  
 en tilgang til at undersøge noget ved at give stedet plads i fortællingen. Stedet og bevæ- 
 gelsen igennem forskellige steder betyder noget for historien. Stedet bliver gjort til en  
 karakter og er et vigtigt element i fortællingen. 

 Læg mærke til alle lyde i omgivelserne. Optag alle de små lyde separat, så tæt på som  
 muligt. Vær opmærksom på alt og lad mikrofon følge efter det, der sker. Hvis man er alene  
 på reportage, er det vigtigt at beskrive alt, både hvad man ser, hører, tænker osv. 

Optageudstyr: 
Undgå så vidt muligt at bruge mobiltelefon som optager. Køb i stedet en optager, fx en Zoom 
Zoom H5 Recorder, eller den mere avancerede Sony PCM-D100 mobil audio-optager.

Brug altid høretelefoner ved optagelse, det giver den bedste fornemmelse for lydniveau og 
eventuel støj. 

Redigeringsprogram: 
Vi anbefaler Hindenburg (betalingsprogram). Alternativt kan man bruge Audacity (gratis), men 
Hindenburg er nemmere at lære og hurtigere at klippe i.
 

Klipning:
Brug en tutorial når du klipper! Hindenburg har gode video-tutorials, der viser de forskellige 
funktioner.

Sæt sammenhængende tid af til arbejdet. Det er lettere at blive fortrolig med et nyt program, 
hvis du har afsat tid til at eksperimentere med de forskellige funktioner i programmet. 

Forslag til hosting:
Der findes forskellige hostingplaner, både gratis og med betaling. Valg af hosting afhænger af 
hvor store mængder data, man har. 

Vi har valgt at hoste på Podbean (Podbean Unlimited Audio Annual Plan). Podbean giver også 
gode muligheder for statistik og har sin egen app, hvorfra podcasten kan tilgås direkte. 

Andre store sites: Soundcloud, Podomatic, Blubrry, Stitcher. 

Brug af musik i podcasts:
Der findes en del musik, der kan benyttes uden betaling. Et godt sted at starte er denne side: 
http://freemusicarchive.org  

Tegn en aftale gennem Koda, hvis du ønsker at bruge anden musik. Aftalen kan skræddersys 
efter antallet af månedlige streams/downloads af din podcast.

Tips til distribution og udbredelse af podcasts:
Du kan få din podcast i iTunes via iTunes Connect, hvor den kan registreres.

Embed din podcast på bibliotekets hjemmeside. 

Eksperimentér med afspilning af podcasts i biblioteksrummet via opstillede devices.

Brug alle bibliotekets kommunikationskanaler. Lav målrettet boost-annoncering på Facebook, 
link til dine podcasts i musikgrupper på Facebook og få lokale aktører til at dele bibliotekets 
historie.

Spred historien om bibliotekets podcasts via artikler i lokale aviser og annoncer både lokalt  
og nationalt.
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UDDYBENDE LÆSNING OM BRUGERINDDRAGELSE:

Andreas Lloyd og Nadja Pass: Samtalesaloner, Borgerlyst 2016. 
Bogen kan downloades gratis via dette link: http://borgerlyst.dk/webshop/ 

På hjemmesiderne borgerlyst.dk og samtalesaloner.dk 
findes der desuden uddybende viden om og idéer til opbygning af bl.a. samtalesaloner.

Louise Toft og My van Dijk: Kulturinstitutionen brugerinddrager, Innovativ Kultur- 
ledelse 2015. Kan downloades gratis via dette link: 
http://www.innovativkulturledelse.dk/kulturinstitutionen-brugerinddrager/ 

Louise Ejgod Hansen: Hvad er publikumsudvikling? Rapport udgivet af Scenekunst-
netværket Region Midtjylland 2011. Kan downloades gratis via dette link: 
http://www.scenet.dk/wp-content/uploads/2015/06/Rapport_1_publikumsudvikling.pdf 

Casper Hvenegaard Rasmussen: Formidlingsstrategier: en grundbog om kulturin- 
stitutioners formidling, Samfundslitteratur, 2016.

UDDYBENDE LÆSNING OM PODCAST:

Radioverdener: auditiv kultur, historie og arkiver / redaktører: Erik Granly Jensen m.fl.,
Aarhus Universitetsforlag, 2015.

Lyt til Roskilde Bibliotekernes podcasts: http://lydspor.podbean.com/ 

Kontakt os for
mere information:

Roskilde Bibliotekerne 
Ulla Hoberg Lyhne
ullaly@roskilde.dk

4631 5079

Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
Emilie Wieth-Knudsen

emwk@ltk.dk
4597 3765
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