
Konferencen for dig, der arbejder Med MusiK, litteratur og forMidling 
Hvad ligger der af guld og synergieffekt, når musikken og tonerne mødes med litteraturen og ordene? 
Når musikken og litteraturen krydser spor. Hvordan inspirerer og komplimenterer de to kunstarter 
hinanden? 

På konferencen sætter vi fokus på musikken i litteraturen: tekster og fortællinger, poesi og inspiration - 
og på litteraturen i musikken: rytme, punch og henvisninger. 

På bibliotekskonferencen på sPot festival 2019 giver vi dig idéer og inspiration til arbejdet med at 
koble musikken og litteraturen i de forskellige formidlingsaktiviteter, som biblioteket byder på: 
arrangementer, events, podcasts, udstillinger osv. 

Du får en god blanding af oplæg og inspiration fra både bogverdenen, musikkens verden og bibliote-
kerne - og krydsfelterne derimellem - og plads til videndeling mellem bibliotekarer og biblioteksfolk på 
tværs af biblioteker fra hele landet.

Som en del konferencen får du også adgang til SPOT Festivals overflødighedshorn af koncerter, hvor du 
kan opleve nogle af Danmarks nye og mest lovende artister.

biblioteKsKonferencen På sPot 2019 er arrangeret af:

fredags-billet 
Konference og musik på 
SPOT Festival fredag 3.5.

575 kr (plus billetgebyr)

Partout-billet 
Konference og musik på 
SPOT Festival torsdag til  
lørdag 2.5. til 4.5.

800 kr (plus billetgebyr) 

stud-billet
Konference og musik på 
SPOT Festival fredag 3.5.

375 kr 
(Rabatpris for studenter- 
medlemmer af BF)

fredag den 3. Maj 2019 Kl. 10.00 - 16.00 
På radisson blu scandinavia Hotel, MargretHePladsen 1 i aarHus 

læs Mere oM biblioteKsKonferencen På bf.dK/sPot 
og Køb din billet Hos sPot
Der er begrænset antal deltagerpladser.
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PrograM for Konferencen:
 
Kl. 10.00 – 10.30 ankomst og indskrivning

Vi serverer kaffe/te og lidt morgenbrød. Udlevering af SPOT-armbånd, 
som giver dig adgang til SPOT Festival.

Kl. 10.30 – 10.35 velkomst og åbning af konferencen

Kl. 10.35 – 11.35 jazz&bøger – podcast i det musikalske og sproglige univers
Ved christina englund, forfatter og vært på DR’s podcast ”Jazz&Bøger”

Serien af radioprogrammer på P8, der også er udkom-
met som podcast, har hver gang en kendt forfatter i stu-
diet til en snak om inspirationskilder, arbejdsproces og 
ikke mindst musikkens indflydelse på skriften. Vært på 
’Jazz&Bøger’, Christina Englund, fortæller om tankerne 
bag og invier os i sit arbejde med programmerne.  
Christina giver os et par tips til, hvordan man kan udnytte 
potentialet i at kombinere musikken og litteraturen og 
inviterer til dialog om og diskussion af podcastens mu-
ligheder som formidlingsværktøj.

Christina Englund er cand.mag. i retorik og forfatter. Hun har i en årrække 
undervist rundt om i landet og arrangeret kurser i blandt andet kreativ 
skrivning, præsentation og formidling.

Kl. 11.35 – 11.45 Kort pause

Kl. 11.45 – 12.30 rap akademiet – sprog, musik og fællesskaber
Ved rasmus brandt lauridsen, Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder 
og en af ophavsmændene bag Rap Akademiet

Rasmus fortæller om Rap Akademiet, hvor man arbejder med at få de unge 
i Aarhus til at bruge sproget og danne kreative fællesskaber. Rap Akademiet 
er et gratis ungdomsskoletilbud i Aarhus Kommune med fokus på de ud-
satte boligområder. Her kan unge mødes, danne fællesskaber og arbejde 
sammen på tværs af kreative interesser. Rap Akademiet har tidligere modta-
get prisen for ”Årets Initiativ” ved Danish Music Awards og været nomineret til 
Den Kriminalpræventive Pris.

Kl. 12.30 – 13.15 frokost

oM oPlæggene:
 
oplæg 1
Ved navn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce erat lacus, interdum eu imperdiet 
nec, facilisis eu dolor. Proin lorem purus, maximus ut fermentum vitae, rutrum non nunc. 

oplæg 2
Ved navn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce erat lacus, interdum eu imperdiet 
nec, facilisis eu dolor. Proin lorem purus, maximus ut fermentum vitae, rutrum non nunc.  

oplæg 3
Ved navn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce erat lacus, interdum eu imperdiet nec, 
facilisis eu dolor. Proin lorem purus, maximus ut fermentum vitae, rutrum non nunc. 

oplæg 4
Ved navn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce erat lacus, interdum eu imperdiet 
nec, facilisis eu dolor. Proin lorem purus, maximus ut fermentum vitae, rutrum non nunc. 

oplæg 5
Ved navn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce erat lacus, interdum eu imperdiet 
nec, facilisis eu dolor. Proin lorem purus, maximus ut fermentum vitae, rutrum non nunc. 
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Kl. 13.15 – 14.15 tema: litteratur og musik på biblioteket

•	 beat:litt - formidling af litteratur via musikkens magi - og omvendt 
Ved anya Mathilde Poulsen, musikbibliotekar, Roskilde Bibliotekerne 
 
Musik kan give appetit på nye læseoplevelser, og bøgerne kan give nye 
perspektiver på musikken. Roskilde Bibliotekernes arrangementsrække 
BEAT:LITT har i flere år med succes kombineret intimkoncerter med artist 
talks om litteratur og bl.a. præsenteret kunstnere som Bisse, Kira Skov 
og Caspar Eric/SUPAPAWA. Konceptudvikler Anya Mathilde Poulsen 
fortæller om formatet og giver tips fra værktøjskassen.

•	 fællessang+ - en metode til guidet fællessang 
Ved lone engel Westphall, Afdelingsleder for Læring og Viden og 
Kathrine bech sørensen, projektleder, begge fra Viborg Bibliotekerne 
 
I dette projekt, som er finansieret af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklings-
pulje, er der udviklet en metode til guidet fællessang, som et bud på et nyt 
bibliotekstilbud med rod i kerneydelserne litteratur og musik. Her udfoldes 
tekst og musik gennem den guidede samtale og perspektiverer deltager-
nes livssituation, livssyn og historie. Læs mere på guidetfaellessang.dk.

Kl. 14.15 – 14.30 Kaffepause

Kl. 14.30 – 15.10 videndeling: de gode eksempler 
   Facilitereret af niels bergmann, udviklingskonsulent, Bibliotekarforbundet

Kl. 15.10 – 15.55 om forholdet mellem poesi og musik
Ved søren ulrik thomsen, digter og essayist, Medlem af Det Danske Akademi

Søren Ulrik Thomsen vil ud fra sine erfaringer forsøge at 
beskrive forholdet mellem musik og poesi: Dels indenfor 
poesien selv, hvor der altid vil være en spænding mellem 
sproget som tanke og som musik, og dels i samarbejdet 
mellem digter og musikere, som Thomsen selv har prøvet 
- allerførst i firserne med gruppen Farvel Søndag og se-
nere med Lars Hug og nu med gruppen Det Glemte Kvarter. 
Andre spørgsmål, der vil blive strejfet er: Oplæsningen som 
kunstform, musik som inspiration for skriften.

Kl. 15.50 – 16.00 tak for i dag og afrunding
Så er du klar til at indtage årets SPOT Festival. 
Se program og lineup på spotfestival.dk. 


