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Solrød Bibliotek og Kulturhus 
stiller lokaler og udstyr til rådig-
hed for dig, der gerne vil skabe 
aktiviteter og arrangementer for 
andre. Her kan du læse, hvilke 
muligheder du har for at låne 
faciliteterne, og hvilke krav der 

stilles, når du bruger dem.
Du kan også læse om, hvordan 
Solrød Bibliotek og Kulturhus 
kan rådgive dig i planlægningen 
af dit arrangement og hjælpe 
med PR og markedsføring.
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Hvem kan låne 
faciliteterne?

Faciliteterne i Solrød Bibliotek og 
Kulturhus kan gratis benyttes af 
alle, så længe aktiviteten ikke er 
kommerciel. 

Den overordnede hensigt er 
at tilbyde Solrød Bibliotek og 
Kulturhus som et åbent og 
tilgængeligt hus for derigennem 
at styrke kulturen og 
oplysningen i Solrød Kommune. 
Borgere, foreninger, offentlige 
institutioner og grupper, hvis 

arrangement eller virksomhed 
har et kulturelt, oplysende, 
demokratisk eller pædagogisk 
sigte, kan vederlagsfrit få 
adgang til faciliteterne.

Lokalerne kan ikke lånes til 
private fester og sammen-
komster og selskabelige formål 
som f.eks. foreningsfester. 
Sæsonudlån til folkeoplysende 
foreninger er ligeledes ikke 
muligt.



Aktivitetszonen
 
Hvis du ønsker at afholde en 
større aktivitet fx et foredrag, 
musikarrangementer, debat, net-
værksmøder med faglige oplæg, 
workshops el. lign. kan du låne 
Aktivitetszonen, som er en del af 
biblioteksrummet.

Der er ikke tale om et aflukket 
rum og der vil også være adgang 
for øvrige brugere af biblioteket. 

Aktivitetszonen har plads til 
40-60 siddende publikummer til 
foredrag og optræden. Antallet 
afhænger af stoleopsætningen.
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Hvad kan du låne?

Havestuen 

Hvis du mangler et sted at mø-
des med din læsekreds, strikke-
klub, studiegruppe, filmklub eller 
mødes om andre aktiviteter, så 
kan I låne Havestuen.

Havestuen er et mødelokale med 
borde og stole til 15-20 personer. 
Der er en 75” skærm samt mør-
klægningsgardiner og flipover. 
Lokalet fungerer som bogmaga-
sin og der er derfor adgang for 
øvrige brugere af biblioteket.

Udstyret følger bookingen af Aktivitetszonen og skal ikke bestilles 
separat. Som bruger af Aktivitetszonen er du selv ansvarlig for 
opsætning og nedtagning af udstyr og stole og at det låses forsvarligt 
væk efter brug. Udstyret er ikke til hjemlån.

Udstyr
Når du låner Aktivitetszonen kan du benytte dig af følgende udstyr:

• Scene 4 m x 2,4 m 
• Lysanlæg
• Mikrofon 
• 40 klapstole og siddelandskab 
• Digital skærm 75”, som kan 

tilsluttes din pc

• El-klaver
• Flipover og tusser
• Trådløs internetadgang



03
Hvad skal du selv
sørge for?

• Tilstedeværelse ved afholdelse 
arrangementet. Modtagelse 
af publikum og evt. artist/
oplægsholder. Afholdes 
arrangementet i bibliotekets 
selvbetjente åbningstid, vil der 
ikke være personale tilstede. 

• Opstilling af stole og 
tilslutning af teknik.

• Oprydning. Faciliteterne 
ryddes straks efter brug

• Kontakt til og booking af 
artist/oplægsholder

• Billetsalg
• Hvis du vil dele billeder på 

sociale medier, så husk, at 
du skal indhente tilladelse fra 
publikum

Arrangementer og aktiviteter som er en del af Do It Together DIT 
Bibliotek og Kulturhus er borgerens/arrangørens ansvar. Solrød 
Bibliotek og Kulturhus kommer gerne med råd og vejledning, men du 
har selv ansvaret for følgende:
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Sådan booker du

Bookingen af faciliteterne fore-
går via bookingsystemet EG On.

Her kan du også se om en øn-
sket dato er ledig. Husk når du 
booker at indregne tid til både 
klargøring og oprydning.

Første gang du benytter EG On, 
skal du oprette dig som bruger. 
Det kræver en blot en mail- 
adresse og dit telefonnummer.

Se EG On her https://solrod.
kultur.egon.dk/borger



Du er velkommen til at kontakte 
Solrød Bibliotek og Kulturhus 
til en dialog om planlægningen 
af dit arrangement. Vi vejleder 
gerne om målgrupper, tidspunkt 
for afholdelse, billetter, 
kommunikation mv.

Kontakt os på mail
solbib@solrod.dk eller ring
5618 2800.

Såfremt du ønsker hjælp 
med markedsføringen af dit 
arrangement, skal du sende 

en kort gennemarbejdet tekst 
samt billeder i høj opløsning. Du 
skal være opmærksom på de 
billedmæssige rettigheder.

Vi forbeholder os ret til at 
redigere i materialet og vurdere 
hvilke kanaler vi benytter til at 
informere om dit arrangement. 

I markedsføringen vil det fremgå, 
at arrangementet er en del af 
Do It Together DIT Bibliotek og 
Kulturhus.

05
Planlægning, PR og 
kommunikation



Hvis der er tale om et arrange-
ment med gratis deltagelse, kan 
Solrød Bibliotek og Kulturhus 
være behjælpelig og tilmelding 
kan ske via hjemmesiden:
www.solbib.dk

Opkræves der entré er det op 
til arrangøren selv at stå for 
billetsalget. Dette skyldes regn-
skabsmæssige hensyn. Der findes 
gratis billethåndteringssystemer 
på nettet.

06
Salg af billetter og
tilmelding til 
arrangementer



07
Tilskud og støtte

Borgere i Solrød Kommune, som 
ikke er tilknyttet en forening, kan 
søge tilskud i puljen ’Tilskud til 
selvorganiserede kulturaktiviteter 
på Solrød Bibliotek’. Læs her:
https://www.solrod.dk/borger/
kultur-og-fritid/tilskud-og-stoet-
te.

Du kan læse mere om tildelings-
kriterier og ansøgningsfrister på 
www.solrod.dk eller ved 
henvendelse til Kultur- og 
fritidssekretariatet på telefon 
56182804 eller mail
kulturfritid@solrod.dk

Pas på Kulturhuset!



ÅBNINGSTIDER
Mandag  07-22   (10-18 med bemanding)

Tirsdag  07-22   (10-17 med bemanding)

Onsdag  07-22   (10-17 med bemanding)

Torsdag  07-22   (10-18 med bemanding)

Fredag  07-22   (10-17 med bemanding)

Lørdag  07-22   (10-14 med bemanding)

Søndag  07-22   ng)


