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Kære Edvard Petersens Biblioteksfond
På vegne af Foreningen ABBA, vil jeg først og fremmest gerne udtrykke vores store taknemmelighed for jeres gavmilde
støtte ifm. foreningens aktiviteter på Roskilde Festival 2016. Jeres midler var med til at sikre den fortsatte udvikling af de
fysiske rammer – hvilket medførte at endnu flere festivalgæster fik glæde af bibliotekets tilbud.
(se evt. vores Facebook-side https://www.facebook.com/BiblioteketiDreamCity/).
Vi har med vores bibliotekskoncept en ungdomsfokuseret platform og en unik mulighed for at nå ud til et bredere
publikum, som normalt ikke ville besøge deres lokale bibliotek. Dermed har vi en unik chance for at påvirke de mennesker,
som ellers ikke er så lette at få fat i, og gøre dem mere varme på konceptet om bibliotek som mere end blot bogudlån og
lektiecafé.
Vi er i Biblioteket store fans af den spirende danske poetry slam scene, og har hen over både sommer og efterår troligt fulgt
aktiviteterne fra tilskuerrækkerne. Vi blev så inspirerede af de unge digteres rytme, kreativitet og sprogblomster, at vi har
tænkt det ind i årets projekt, og i år vil lave vores eget poetry slam event, foruden vores vanlige digtoplæsningsevent.
Det er vores overbevisning at vi ved ikke blot at tage biblioteket ud af de vante rammer, men også krydre det med noget af
det allermest hotte på den danske scene lige nu, kan være med til at åbne unge festivalgæsters øjne for bibliotekets
muligheder for kreativitet, udfoldelse og give stof til eftertanke.
For at kunne realisere alle vores planer, har vi brug for en økonomisk håndsrækning fra jer.
Vi håber meget at I har lyst til at støtte os, enten med 10.000 kr., eller med et beløb I finder passende.
Vi ser meget frem til at høre fra jer.
Med venlig hilsen
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