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Kristian Nilsen
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86012727277

Tilskudd til tilrettelegging av bibliotekrommet
Med et nytt storfylke ønsker vi å oppdatere og oppgradere bussen og med det
være mer fleksibel og tilgjengelig. Skal vi kunne tilby arrangementer i større grad
enn vi gjør nå, er vi avhengige av å ha flere muligheter når det kommer til utstyr og
gjennomføring.
Alle arrangementene beskrevet ovenfor er planlagt med ut i fra bussen som
lokalet eller som en del av lokalet. Det er ikke alltid dette lar seg gjøre rent
praktisk, ofte pga bussen utforming innvendig, men også pga manglende utstyr. Vi
ønsker derfor:
-En scenograf/interiørarkitekt: se på muligheter for å gjøre bussen mer fleksibel
med tanke på ulike typer arrangement og målgrupper - gjøre det enkelt å endre på
uttrykket til ulike typer arrangement (Teateratelier, Trondheim)
-Midler til å gjennomføre tiltak som arkitekt eller scenograf foreslår (f.eks.
sittegrupper, tildekning av bokreoler, lys/lyd, mm).
-Ofte er bussen for liten til å kunne gjennomføre arrangement. Vi ønsker derfor
mulighet til å ha arrangement på utsiden av bussen:
Vi har tidligere fått støtte til å kjøpe inn telt, men vi mangler lydanlegg, lysrigg,
sammenleggbar scene/forhøyning, projektor/lerret og sittegrupper.
Det er også ønskelig med et mindre telt som kan brukes til bla. backstage-område,
og ved behov til publikum, samt markise.
Ofte har ikke bussen mulighet til å koble seg opp til strømnettet. Derfor ønsker vi
også å gå til innkjøp av strømaggregat, slik at arrangementer kan gjennomføres
selv om vi er langt unna strømnett.

Tilskudd til aktiviteter i bibliotek
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arrangementer ut til skoler og barnehager, både til de som er på vår kjørerute,
men også til andre utenom ordinær kjøring. I tillegg er bussen en aktiv partner og
deltaker i ulike arrangementer og festivaler, både i Trondheim og i resten av fylket.
Det er stor etterspørsel etter bussen tjenester når det planlegges ulike aktiviteter -
i hovedsak rettet mot barn og unge. Bussen (og dens personale) bidrar da med
mobilt biblioteklokale og litterære arrangement. I og med fylkessammenslåingen
fra og med 1.1. 2018 vil bussens nedslagsfelt bli større. Vi ønsker derfor å ha
mulighet til å tilby arrangement og aktiviteter også til å gjelde nord i fylket. Derfor
ønsker vi å arrangere en ukes turné høsten 2018 hvor vi skal tilby arrangementer
til skoler og barnehager.
Planlagte aktiviteter og arrangement i 2017/2018 (utenom de arrangementene vi
planlegger jevnlig til de skolene og barnehagene som er på vår rute) er:
-Barnas verdensdager
-Harry Potter- turnè (i forb. med jubileet. Egenproduskjon, starter opp høsten
2017)
-Barnearrangement i forbindelse med musikkbransjefestivalen Trondheim calling
(ref. Thomas Ryjord, festivalsjef)
-Kosmokids (en del av filmfestivalen Kosmorama, ref. Melissa Isaksen,
festivalmedarbeider)
-Sykehusbesøk i forb. med barnefestivalen Juba Juba (dagen før festivalen tar vi
med oss to forfattere og besøker barneavdelingen på St. Olav hospital)
-Litteraturprogram og litteraturområdet på Juba Juba 2018 (ref. Astrid Cecilie
Olaussen, daglig leder)
-Trønderturnè høsten 2018 (egenproduksjon, innhold ikke bestemt), hvor tanken
er å markere et samlet fylke
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Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 330 000

Utgifter

Tilrettelegging av bibliotekrommet Beløp

Scenograf/interiørarkitekt (innvendige tiltak i bussen) 50 000

Gjennomføring av tiltak scenograf/interiørarkitekt foreslår (inne i bussen) 50 000

Lydanlegg (bærbart til sceneområdet på utsiden av bussen) 30 000

Lysrigg (bærbart til sceneområdet på utsiden av bussen) 5 000

Scene (bærbar til sceneomårdet på utsiden av bussen) 7 000

Lerret og projektor (bærbart til sceneområdet på utsiden av bussen) 8 000

Sittegrupper (til sceneområdet på utsiden av bussen) 10 000

Mindre telt til bruk til f.eks. backstage-området 2 000

Markise (festes på utsiden av bussen, brukes både under arrangement og til daglig drift) 30 000

Strømaggregat (til bruk ved arrangement hvor vi ikke kan koble på strømnettet) 10 000

Sum 202 000

Aktiviteter i bibliotek Beløp

Barnas verdensdager (honorar til artist) - 5000,-
Harry Potter-turné (innkjøp av utstyr til verksted) 5000,-
Trondheim Calling (honorarer til artister) - 30 000,-
Kosmokids (honorarer til forfattere) - 10 000,-
Juba Juba på St.Olav (honorarer til forfattere, pluss reise, opphold og diett) - 20 000,-
Litteraturprogrammet på Juba Juba ((honorarer til forfattere, pluss reise, opphold og diett) -
40 000,-
Trønderturné (honorarer til artister og forfattere) - 50 000,-

160 000

Sum 160 000

Totale utgifter 362 000

Inntekter

Beskrivelse Beløp

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 330 000

20 % egenfinansiering til arrangementer/aktiviteter 32 000

Totale inntekter 362 000

Vedleggsoversikt
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Beskrivelse

Utfyllende informasjon om arrangementsplan og tilrettelegging

Budsjett
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