Fråga 37. Finns det någon scen i biblioteket?
Biblioteksnamn:
Ale bibliotek
Alingsås bibliotek
Bengtsfors bibliotek
Bibliotek Mark

Ja

Ja

Biblioteken i Mölndal
Bollebygds bibliotek
Borås Stadsbibliotek
Dals-Eds bibliotek
Essunga folkbibliotek
Falköpings bibliotek
Färgelanda bibliotek
Grästorps bibliotek
Gullspångs Bibliotek
Herrljunga bibliotek
Hjo stadsbibliotek

Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej

Karlsborgs bibliotek
Kommunbiblioteket Götene

Nej
Nej

Kungälvs bibliotek

Ja

Lerums bibliotek
Lidköpings Bibliotek

Ja

Lilla Edets bibliotek
Lysekils stadsbibliotek
Mariestads Stadsbibliotek
Melleruds kommunbibliotek
Munkedals bibliotek
Mölnlycke bibliotek
Orusts kommunbibliotek
Partille Bibliotek
Skövde stadsbibliotek
Sotenäs kommunbibliotek
Stenungsunds bibliotek
Stifts- och landsbiblioteket i Skara
Strömstads stadsbibliotek
Svenljunga kommunbibliotek
Tanums bibliotek
Tibro kommun- och gymnasiebibliotek

Vilken typ av arrangemang kan ordnas?
Föreläsningar
Vi möblerar om. Föreläsningar, Musik på bibliotek, sagostunder,
En liten mobil och monterbar på olika sätt...för små uppläsningar och tex..
monolog/trubadur/föredrag
Ingen särskild scen, men biblioteket utgör scen och det finns lokaler som kan användas som
scen.
Det finns en utomhusscen
biblioteken i Borås arrangerar många olika priogram, musik, dans, författarbesök, debatt mm

Men vi har föredrag och musikaliska framträdanden i vår tidningsläsarsal.
Föreläsningar, teater, musikevenemang

Bokcafèer författarbesök familjedagar
Teater, konserter, författaraftnar, föreläsningar etc.
Till hösten finns en del av det nybyggda kulturkvarteret till bibliotekets förfogande, bl.a. en
läshärna med café.
Vi kan flytta på bokhyllor och ge plats för ca 50 personer; föredrag, författarbesök, mindre
teater-föreställningar. Sagostund, sångstund, pyssel.
Det finns ingen permanent scen, men vi har ytor av olika storlek där man snabbt kan bygga
samman en scen. På barnavdelningen finns en s.k. gradäng (en trappliknande avsats) som
ibland kan användas som scen. På scenerna anordnas författarbesök, föredragshållare, sång-,
dans- och musiktillfällen, prisutdelningar, högläsning (vid t.ex. Kura skymning), samt i viss mån
barnteater.

Nej
Teater, musik, föreläsningar, bildvisningar, seminarium, filmvisningar, sagostunder med mera.
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Utställningar, mindre föreställningar, sagostunder, föreläsningar
Författarbesök, barnteater.
Vi har ett stort rum där vi kan ha barnteater, men det är ingen scen.

musik föredrag dans film teater
Biblioteket ligger i ett mindre kulturhus som har turistinformation, lärcenter, konsthall som också
används för kulturprogram.
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja

Vid regelbundna arrangemang för vuxna resp barn fixas scen vid behov
Föredrag, musikarrangemang, musik- och sagostunder mm
Det finns två olika lokaler och mobila gradänger. Barnteater, mindre teaterföreställningar,
musik, författarbesök, föredrag etc

Nej
Ja
Ja
Nej

Tidaholms Stadsbibliotek
Tjörns kommunbibliotek
Tranemo bibliotek

Nej
Nej
Nej

Trollhättans Stadsbibliotek
Töreboda kommunbibliotek

Ja

Uddevalla stadsbibliotek
Ulricehamn
Vara Folkbibliotek
Vårgårda bibliotek
Vänersborgs bibliotek
Åmåls bibliotek

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Öckerö bibliotek

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej

Nej

Alla typer av scenarrangemang
Det finns dock två i nära anslutning till lokalen - en större och en mindre. Barnteater,
musikarrangemang, föreläsning, författarbesök, bokcafé
författarbesök, föredrag, barnteater osv
Uppbygd scen? Vi skapar yta för en scen vid varje evenemang genom att frigöra stora ytor på
barnavdelningen.
T ex Författarbesök, barnföreställningar, lunchmusik
Samlingssal eller liknande saknas. När vi möblerat om i biblioteket får ca 50 personer plats.
Mindre arrangemang typ föredrag, bokprat, etc passar bäst.
Vi tar fram en scen när den behövs. Författarbesök, föreläsningar, teater mm
Föredrag, musikarr, barnteater, sångstunder, workshops
Vi har program i utställningshallen eller i annat utrymme på huvudbiblioteket.
Endast en samlingssal utan scen
Hörsal och "tog" på entréplan. Föredrag, teater och musikevenemang.
Scenrummet tar ca 50 pers så där har vi författarbesök, workshops för barn på lov,
föreningsverksamhet, teateruppsättningar, läscafé, programverksamhet, "lös Melodikrysset
tillsammans" etc

