
 

 

Husk å sende søknad om midler til lyd! Søknadsfrist 15. april.  

 

Vi vil minne om at det er mulig å søke på tilskudd til lyd, dersom dere ser at det blir ekstra kostnader i 

forbindelse med LitteraTUR-en. Dette kommer altså i tillegg til de 15 000 som hvert folkebibliotek i 

prosjektet får.  

 

Hva trenger du? 

For mange vil det være tilstrekkelig med små batteridrevne lydanlegg og mikrofoner, men dette må 

bibliotekene selv avgjøre ut fra størrelse på arrangement/lokasjon osv.  

Lydanlegg: Vi har fått anbefalt et lydanlegg som er anbefalt fra div. firma som spesialiserer seg på 

lyd, og som egner seg for mindre arrangement utendørs. Den veier ca. 7 kg og koster rundt 6000 

(link: https://www.komplett.no/product/1112067/tv-lyd-bilde/hoeyttalere/gulvstaaende/bose-s1-

pro-system). Dette lydanlegget tåler ikke vann, så det må beskyttes hvis det regner.  

Mikrofon: Det finnes mikrofoner i alle prisklasser og med ulike funksjoner. Vi anbefaler ikke en 

trådløs mikrofon, da disse inneholder en sender som er mer utsatt for fuktighet. 

https://www.backstagemusikk.no/lyd-og-scene/mikrofoner/shure-sm58-sm58-lce-microphone-

dynamic-cardioid-shu-sm58-lce-p0000046693 

Xlr-kabel til mikrofon: 5-10 meters rekkevidde https://www.soundshop.no/kabler/xlr-

kabler/accucable-pro-xlr-mikrofonkabel-10-meter 

 

Finn ut hva som finnes i din kommune? 

Sjekk med samarbeidspartnere i din kommune for muligheten for utleie. Kanskje har 

folkehelsekoordinatorene noen gode kontakter?  

Hvis dere ikke har lydutstyr eller det ikke er muligheter for å leie utstyr i din kommune, anbefaler vi å 

kontakte kommersielle aktører i din region for å tilrettelegge for løsninger som er tilpasset ditt 

arrangement!  

 

Felles lydsøknad i din region? 
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Det kan kanskje også være aktuelt at flere bibliotek i din region slår seg sammen på en felles 

lydsøknad, hvis dere blir enige om ulik dato for hvert arrangement. På denne måten blir det mulig å 

kjøpe inn et bra anlegg/ evt. flere høyttalere for bedre lyd og som flere kan benytte seg av. 

 

Ta kontakt hvis dere har spørsmål! 

 

Med vennlig hilsen 

Kari Meidell Sjule 

Rådgiver 

Nordland fylkesbibliotek 
 

Tlf: +4775650775   

karsju@nfk.no 

Skype 

 

 

Tenk på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må. 
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