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AUDITIIVISTA, 
SYMBOLISTA,

VISUAALISTA...



  

-Tässä on nämä poplevyt mutta missä on tanssilevyt… ei housea mutta dancea…
voi olla lattariakin… sellaisia missä tanssimusiikkia tai Pitbull..?
-Pachelbelin kaanon pianolle, ei mitään helppoa versiota.
-Rumpunuotteja ylipäänsä ja rumpu.. sellaisia ihan perusoppaita.
-Haluaisin hyvät kokoelmalevyt Joni Mitchelliltä ja Jennifer Warnesilta.
-Olavin Virran laulamista kappaleista Poskivalssi, Syysserenadi ja Nyt soita
balalaikka nuotit ja levyt.
-Nuotti Matti Murron lauluun Meren laulu.
-Seuraavat nuotit tarvitsisi löytää: Seitz ja Violin concerto op13, Näppärimusiikkia
osat 1, 2 ja 3 sekä Järnefeltin Kehtolaulu viululle ja pianolle.
-Antti Raivio laulaa kappaleen Halla ja etelätuuli, löytyykö siihen nuottia?
-Hyvää päivää. Neljän Ruusun levy on varastossa saanko sen?
-Final Countdowniin nuotti, pelkkä melodianuotti olisi paras.
-Onko sitä uutta Mozart-kirjaa?
-Löytyykö Jim Paynen tekemää nuottia 100 famous funk beats ja jos ei niin
olisikohan jossain muussa Suomen kirjastossa? Entä muita Jim Paynen nuotteja?
-Pitäisi löytää Sibeliuksen Impromptu ykkönen pianolle, nuotti.
-Onko teillä Bellinin Normaa videona tai dvd:nä?
 -Tarvitsisin levyjä sellaiselta henkilöltä kuin Tony Bennett. Voisitko vielä katsoa
Lady Gaga.
-Onko teillä Umberto Giordanon ooppera Andrea Chénier cd-levynä?
-Ukulelenuotteja?
-Mistä löydän Manhattan Transferin levytyksiä?



  



  



  



  



  



  



  



  

1. Sisällöt
Kokoelmaa ei rakenneta enää

yhden pääformaatin varaan
vaan kuluttaminen
pirstaloituu. Paljon
hyödyntämätöntä

potentiaalia, ennen säntäilyä
oma kenttä haltuun.

2. Yhteistyö ja kumppanuudet
Yhteistyö artistien kanssa, yhteistyö musiikkifestivaalien kanssa, yhteistyö
kaupallisten toimijoiden kanssa. Markkinointi yhdessä, osana laajempaa

kokonaisuutta erilaisia, uusia ja laajempia kohderyhmiä tavoitellen.

3. Netti ja
fyysinen
Digitaaliset aineistot,

palvelut ja opastus osaksi
kirjastotilaa kaikkialla ja

kaikessa. Perusasiat, uudet
asiat ja oppiminen.

4. Innostus ja johtaminen
Rohkea testaaminen, DIY, luottamus ja perustehtävän käsittely. Erilaiset roolit,

erilaiset  vahvuudet, moniulotteinen osaaminen. Somehommat ja
tulevaisuuden ennustaminen tekemällä.
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Somehommia!
Facebook: Tampereen kaupunginkirjasto
Twitter: @Trekirjasto
Instagram: @Trekirjasto
YouTube: youtube.com/TampereenKirjasto

Somemusahommia!
Facebook: Metson musiikkiosasto
Twitter: @MetsonMusiikki
SoundCloud: MetsonMusiikki
Issuu: MetsonMusiikki 

KIITOS. KIRJASTOPÄIVIÄ!
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