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Strikkecafé
Vi fortsætter med at strikke sammen. Du er 
også velkommen, hvis du er ny strikker. Spørg 
nærmere på biblioteket. 

Udstilling
Pergamano
En af bibliotekets brugere udstiller kort, bille-
der med mere, der er lavet i den fine perga-
mentkunst. Pergamano er et meget gammelt 
kunsthåndværk, som kan dateres tilbage til 
Colombus’ tid. Udstillingen omfatter også de 
redskaber og værktøjer, som bruges til at skabe 
de fine ciceleringer og farvelægninger.

Udstilling
Akrylmalerier
Anette Bergstrøm har malet igennem 6 år og 
deltaget i mange udstillinger. Kunstneren siger 
selv om sine billeder: Mine malerier er meget 
farverige og naive i deres udtryk og taler til det 
glade barn, som findes i os alle. Ofte er moti-
verne dyr, som ikke nødvendigvis har den farve og 
udformning dyr normalt har – fælles for dem er, 
at de har et glimt i øjnene. 

Æblepresning
Igen i år presser vi æbler til dejlig saft på plæ-
nen foran biblioteket. Kom med dine æbler, så 
hjælpes vi ad med at presse saften i den store 
saftpresse. Det er en dag med familiehygge, 
kaffe og kage. Husk at tage flasker eller fryse-
poser med til din saft. 
Arrangementet er et samarbejde mellem biblioteket og 

Grøn Guide FO – Aarhus.

Fredag den
8. oktober 
kl. 14.00 – ca. 16.30

BEDER-MALLING BIBLIOTEK
Kirkebakken 41 . 8330 Beder . Tlf. 8713 1985 . bederbibliotek@aarhus.dk

Voksne

Den første torsdag 
i hver måned
kl. 19.00 – 21.30

September

Oktober
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Mandag den 
8. november 
kl. 16.00 – 17.30

Papirfletning – workshop for begyndere
Kom og vær med til at flette større og mindre 
kurve og beholdere. En ansat fra biblioteket og 
Grøn Guide FO – Aarhus står for workshop-
pen, og dagen byder mere på hygge end på 
avancerede teknikker. 
Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde 
dig på biblioteket eller på telefon 8713 1985.

For flere udstillinger
Hold øje med bibliotekets hjemmeside
www.aakb.dk/biblioteker/beder-malling
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EGÅ KOMBI-BIBLIOTEK
Egå Havvej 5 . 8250 Egå . Tlf. 8713 6390 . egaabibliotek@aarhus.dk 

Smykkeudstilling ved Vibeke Boest 
Vibeke Boest præsenterer selv sin udstilling 
således: Gennem de sidste år er jeg blevet meget 
optaget af de muligheder, der er i at arbejde 
med sølv, især omkring formgivning og smyk-
kefremstilling. Ofte kombinerer jeg sølvet med 
naturmaterialer som sten, rav og ben. Sidste skud 
på stammen er Art Clay sølv i kombination med 
fuset glas. Det har åbnet helt nye muligheder for 
smykkefremstilling.

Stenudstilling ved Steen Djervad
Steen Djervad præsenterer selv sin udstilling 
således: Når man hedder Steen, kan man ikke 
lade være med at interessere sig for sten. Derfor 
har jeg lært mig at hugge og slibe sten. At polere 
granit og flintesten er en fornøjelse, hvor hjernen 
kan slappe helt af. Jeg fandt jo også på at male 
på små sten, en slags moderne tiders miniaturer. 
Det jeg har gjort mest er dog at tegne. 

Foredrag ved Støtteforeningen Hjortshøj-Egå–
Skæring Egnsarkiv
Kom og nyd en kop kaffe eller te til en hyggelig 
og oplysende aften, hvor medlemmer af egns- 
arkivet fortæller om deres arbejde og viser  
eksempler på opgaver, som arkivet har arbejdet 
med gennem årene.
Har du spørgsmål om lokalområdet, har du 
her muligheden for at spørge eksperterne.
Arrangementet er gratis.

Bogsalg
Mangler du en god idé til en pakkekalender 
eller julegave, så kom og kig på vores store 
udvalg af kasserede bøger.

Torsdag den 2. – 
torsdag den 30. 
september

Mandag den 1.  –  
tirsdag den 30. 
november

Tirsdag den
9. november 
kl. 19.00

Torsdag den
25. november 
kl. 14.00

Voksne



99
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GELLERUP BIBLIOTEK
Gudrunsvej 78 . 8220 Brabrand . Tlf. 8940 9640 . gellerupbibliotek@aarhus.dk

Hvor lagde jeg babyen?
Få svaret af forfatteren Julia Lahme.
Vi er glade for at kunne præsentere forfatteren 
Julia Lahme, der blandt andet står bag bogen 
Hvor lagde jeg babyen.
Foredraget tager udgangspunkt i hendes bog, 
der humoristisk og hudløst ærligt fortæller om 
forfatterens første år med sønnen Elias - om 
ømme bryster, baby med dårlig mave og ikke 
mindst søvnløse nætter.
Arrangementet er gratis, og det er tilladt at 
medbringe sin baby. Da der er et begrænset 
antal pladser, råder vi dig til at bestille billetter 
på telefon 8940 9640.

Hvordan kan Gellerup/Toveshøj og Brabrand 
indgå som aktive partnere i 2017?
I Uge 38 sætter Gellerup Bibliotek fokus på 
Kulturhovedstad 2017 med udstillinger og 
debataften den 22. september. 
Se hjemesiden www.aakb.dk/gellerup for nær-
mere oplysning om tid.

Limboland
I oktober måned vises filmen Limboland. For 
nærmere oplysninger følg med på bibliotekets 
hjemmeside: www.aakb.dk/gellerup

Voksne

Tirsdag den 
21. september 
kl. 19.00

Onsdag den
22. september

Oktober

Tilbud indenfor IT
Vi fortsætter med at holde åbent i IT-Hjørnet to gange om ugen: hver 
tirsdag og torsdag formiddag mellem kl. 10.00 og 12.00. Der er derud-
over mulighed for mange andre IT-aktiviteter – tag en specialfolder på 
biblioteket.
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Fotoudstilling
Gellerup en ny generation 
Fotograf Søren Kjeldgaard har siden somme-
ren 2007 ofte besøgt Gellerup. Han fortæller 
om mødet med bydelen: Fotografierne er mine 
indtryk fra en personlig opdagelsesrejse i Gellerup. 
Intentionen er ikke at få dig til at elske eller hade 
Gellerup, men at vække din nysgerrighed, så du 
kan spørge dig selv: Hvordan ser jeg Gellerup?

Hvordan skaber du den gode eller 
endnu bedre barsel?
Mød forfatteren til bogen Den Gode Barsel – en 
guide til et familieliv i balance, Nina Kirstine 
Brandt, som fortæller indlevende, humoristisk 
og inspirerende om, hvordan du kan skabe en 
barsel, der passer til dig. Nina Kirstine Brandt 
er 37, har to børn og en ph.d. i nutidshistorie, 
er coach og forfatter – og har til efteråret en ny 
bog på gaden om det gode familieliv.

Fokus på 1940’erne
Vi sætter især fokus på de sidste fem år af årtiet. 
Vi ser på kunst, arkitektur, litteratur, film og 
musik men også på det videnskabelige, legetøj 
(bl.a hønseringe og LEGO) med mere. Lidt 
politik sniger sig nok også ind. Hold øje med 
vores hjemmeside – der vil sikkert komme flere 
oplevelser fra 40’erne. www.aakb.dk/gellerup

Mr. B. T.: …sådan fik jeg nyhederne
Bertel Thomsen var reporter for B. T. i årene 
1958-98. Hør hans medrivende fortællinger om 
gidseldramaet med Clark Olofson i Stockholm, 
den rumænske diktator Ceausescus fald, 
vulkanudbruddet på Heimaey og rundrejse 
med en nygift dronning Margrethe i Grønland. 
Du kan også høre, hvad han lærte af at gå til 
samtaler i Koranskolen i Omdurman.
Arrangementet er gratis. Ved foredraget bliver 
der trukket lod om 10 signerede bøger skrevet 
af Bertel Thomsen.

Onsdag den 
27. oktober 
kl. 12.00 – 14.00

De første 14 dage
i november

Tirsdag den 
23. november 
kl. 14.00  

Mandag den 
4. oktober – 
Lørdag den 
30. oktober 
(I bibliotekets åbningstid)
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Fredag den
24. september 
kl. 14.00

Mandag den
8. november 
kl. 19.00

Torsdag den 
18. november 
kl. 19.00

Voksne

HARLEV BIBLIOTEK
Gl. Stillingvej 424 . 8462 Harlev . Tlf. 8713 9705 . harlevbibliotek@aarhus.dk

Officiel indvielse af Harlevs kombi-bibliotek 
Alle brugere, samarbejdspartnere og kolleger 
indbydes til at komme og se de lyse, spæn-
dende og velindrettede lokaler. 
Rådmand for Kultur og Borgerservice Marc 
Perera Christensen og rådmand for Børn og 
Unge Jacob Bundsgaard Johansen klipper 
snoren og holder tale. 
Biblioteket er vært ved et let traktement.

Skumringstime 
Hygge og højtlæsning i stearinlysenes skær!
Skumringstimen indleder Den Nordiske Bib-
lioteksuge 2010 med højtlæsning af to fælles 
tekster på samme tid rundt om i Norden og 
Baltikum. 
Årets tema er Det magiske Norden. Den sær-
lige nordiske tradition indenfor den fantastiske 
litteratur og hele den mytiske fællesnordiske 
historie har måske mere end noget andet smit-
tet af på fantasy-genren. Der læses højt af Når 
asken skælver – Vølvens spådom fra Eddaen - og 
af John Ajvide Lindqvists roman Lad den rette 
komme ind. 
Arrangementet afholdes i samarbejde med Harlev Biblioteks 

Venner og Foreningen Norden.

Sæsonens nye bøger
Hanne Møller fra Kristian F. Møllers Boghandel 
og bibliotekar Jens Hjøllund fra Viby Bibliotek 
giver deres bud på sæsonens nye bøger – best-
sellerne og de meget omtalte såvel som de nye 
og mindre kendte.
Du kan hente eller bestille gratis billetter på 
biblioteket fra mandag den 8. november.
Arrangementet er et samarbejde mellem biblioteket og Harlev 

Biblioteks Venner.
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HASLE BIBLIOTEK
Kappelvænget 2 . 8210 Århus V . Tlf. 8940 9630 . haslebibliotek@aarhus.dk 

Voksne

AgeForce 50+ med morgenkaffe
Vi inviterer alle friske 50+ fra Herredsvang til 
morgenkaffe i Kulturhusets Café. Vi vil her præ-
sentere aktiviteterne i biblioteket og kulturhu-
set. AgeForce er for alle over 50, der gerne vil 
mødes på nettet og i virkeligheden. Ideen er at 
samle de mange stærke kræfter blandt voksne 
mennesker og skabe et forum, hvor interesser 
og aktive fællesskaber står i centrum.
På hjemmesiden www.ageforce.dk er der 
mulighed for at danne netværk, enten i sit 
nærområde eller på tværs af landet. Man kan 
starte sin egen gruppe eller melde sig ind i de 
grupper, som allerede findes. Eksempler på 
grupper er: Litteratur, kunst, rejser, musik, it, 
mad og politik – mulighederne er uanede og 
brugerne bestemmer selv.
Da der er begrænset antal pladser, råder vi dig 
til at bestille plads i forvejen. Tilmelding til 
biblioteket senest den 2. september.

Lørdag den
4. september 
kl. 10.00 – 12.00

Se her! 
Spændende nyt for alle voksne læseheste og bogorme i Herredsvang!
Er du en læsehest eller en bogorm i voksenstørrelse; en af dem, der 
elsker at læse gode bøger og måske også gerne vil diskutere dem med 
andre? Så var det måske noget for dig at være med til at lave en læse-
kreds på Hasle Bibliotek til efteråret.
Overvej om der er nogle bestemte bøger og/eller emneområder, som 
du kunne tænke dig, at læsekredsen skal arbejde med.
Har du en god idé eller et spændende forslag, hører vi gerne fra dig. 
Kig forbi Hasle Bibliotek og spørg efter Anne Skipper. Du kan også 
ringe på telefon 8940 9630 eller sende en mail til skip@aarhus.dk.

Tilbud indenfor IT.
Hasle Bibliotek fortsætter med at holde åbent i IT-Hjørnet to gange 
om ugen: hver mandag eftermiddag kl. 15.00–17.00 og onsdag formid-
dag kl. 10.00–12.00. Der er derudover mulighed for mange andre 
IT-aktiviteter–tag en specialfolder på biblioteket.
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Afrikansk temadag: litteratur – kultur – politik
På denne temadag sættes der fokus på Afrika 
– en stor men ofte overset verdensdel. Dagens 
udgangspunkt er alle de spændende forfat-
tere, hvoraf mange er ret ukendte for danske 
læsere. Som efterdønninger af VM i Sydafrika 
vil der være speciel fokus på litteraturen fra 
dette land.
Efter en kaffepause er der to oplæg som 
omhandler henholdsvis Afrikas svage stater 
og den positive udvikling, der foregår i Afrika. 
Dagen slutter som den begyndte i litteraturens 
tegn: Danmarks første friby-forfatter Tendai 
Frank Tigarira vil læse højt og fortælle om sit 
liv som forfulgt forfatter. 
Programpunktet med Tendai Frank Tigarira 
foregår på engelsk og er gratis. Resten af tema-
dagen koster 200 kr. inklusiv kaffe og afrikansk 
buffet. Tilmelding og betaling senest den 6. 
september.

Billedtæpper i dialog om naboskab 
Kom og vær kreativ i kulturhuset
Har du lyst til at være med til at fremstille to 
farvestrålende billedtæpper sammen med to 
professionelle kunstnere? Her er en oplagt 
mulighed for at være med til at udsmykke 
computerrummet og samtidig lære noget. 
Forløbet ledes af Bettina Winkelmann og 
Nathalie Boss, som vil inspirere og hjælpe dig 
med at udtrykke og formgive hverdagslivets 
dialoger i tekstilmaterialer. Det er gratis at 
være med.
Alle er velkomme, uanset baggrund. Du kan 
tilmelde dig på forhånd eller bare møde op. 
Forløbet slutter i marts 2011. 
Arrangementet er et samarbejde med Den Boligsociale Indsats, 

Spiderwomen og FO.

Tirsdag den
14. september 
kl. 13.00 – 21.00

Onsdag den 
15. september
kl. 10.00 – 13.00
og herefter 
hver onsdag 
kl. 10.00 – 13.00
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”Frivilligmarked” i Kulturhus Herredsvang 
Her kan du opleve, hvad der sker i Kulturhuset 
og høre om, hvilke muligheder du har for selv 
at være frivillig. Bibliotekets to frivilliggrupper 
Lektiehjælpen og IT-Guideforeningen deltager 
også denne dag. Du vil desuden kunne få mere 
at vide om IT-Hjørnet og bibliotekets tilbud om 
at danne Læsekredse.

Fernisering, glasudstilling og foredrag
Gennem det seneste år er en gruppe kvinder 
fra Herredsvang mødtes en gang om ugen i 
Kulturhuset, hvor de har produceret forskelligt 
til salg og udstilling i Kulturhusets butik.
Kvinderne laver udstilling af egne værker afhol-
der workshop og inviterer en foredragsholder 
der giver stof til yderligere inspiration.

Limboland
I oktober måned vises filmen Limboland. For 
nærmere oplysninger følg med på bibliotekets 
hjemmeside: www.aakb.dk/hasle

Sæsonens nye bøger
Hanne Møller fra Kristian F. Møllers Boghandel 
og bibliotekar Jens Hjøllund fra Viby Bibliotek 
giver deres bud på sæsonens nye bøger – best-
sellerne og de meget omtalte såvel som de nye 
og mindre kendte.
Der er gratis adgang. Biblioteket byder på kaffe 
og kage, og bliver I inspireret til at etablere en 
læsekreds, kan biblioteket også hjælpe jer med 
det. 
Sidste tilmelding fredag den 5. november.

Torsdag den
16. september 
kl. 16.00 – 19.30

Tirsdag den 
12. oktober 

Oktober

Mandag den
8. november 
kl. 19.00
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Kom og oplev 1960’erne 
Der vil være lejlighed til at spille med The 
Beatles på Nintendo Wii. En enkelt gang eller 
to vil vi holde en modeopvisning med 60’er 
tøj. Se fotoudstillingen med billeder fra 60’erne 
af personalet, da de var børn. Mød en af de 
første ”gæstearbejdere” og hør hans historie, 
fra da han kom til Danmark og flyttede til Her-
redsvang.
Der vil være en udstilling med bøger, musik 
og film fra årtiet. Resten af Kulturhuset vil 
også være med: caféen tilbyder fx retromad 
fra 60’erne: landgangsbrød, citronfromage, 
forloren hare, rejecocktail med mere.
Hold øje med vores hjemmeside – der kom-
mer sikkert flere 60’er oplevelser på program-
met. 

Nordisk Spildag – brætspil for hele familien 
Vi inviterer glade spillefugle i alle aldre til at 
komme og spille på tværs af generationer og 
kulturer. Kom og prøv klassiske spil som skak, 
domino og backgammon. Eller hvad med et 
godt gammelt familiespil som kalaha, Mata-
dor, Ludo, Kinaskak, Mølle & Dam eller Fire på 
stribe? Der vil også være mulighed for at prøve 
nye spil som Nintendo Wii - Sport, hvor børn 
og unge kan udfordre deres forældre i tennis 
eller bowling.
Dagen arrangeres i samarbejde med Kulturhus 
Herredsvang, og caféen holder åbent.

Der kommer til at ske meget mere, så
følg også med på bibliotekets hjemmeside 
www.aakb.dk/hasle

De første 14 dage
i november

Lørdag den 
13. november 
kl. 10.00 – 14.00
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Voksne

HJORTSHØJ KOMBI-BIBLIOTEK
Virupvej 75 . 8530 Hjortshøj . Tlf. 8674 1122 . hjortshoejbibliotek@aarhus.dk

Babyrytmik med Dorte Nørgaard
Babyrytmik er musik og bevægelse på det 
lille barns betingelser. Der er masser af sang, 
rytme, berøring, sproglege, bevægelseslege, 
lege med små redskaber, udforskning af små 
instrumenter og deres form og lyde. Alt sam-
men bygget op, så barnets naturlige udvikling 
understøttes og styrkes. 
Først og fremmest er det musikglæde og den 
fælles oplevelse, der er i fokus.
Kom og ”snus til” babyrytmik sammen med dit 
lille barn.
Aldersgruppe: Børn 3–12 måneder.
Arrangementet er gratis. Da der er begrænset 
antal pladser, anbefaler vi, at du tilmelder dig.

Babymotorik 
Fysioterapeut Nanna Johansen fortæller om 
udvikling og motorik hos de yngste. Oplægget 
tager udgangspunkt i jeres børn og har fokus 
på motoriske milepæle og aktuelle legeaktivite-
ter. Kom og få gode råd med hjem.
Aldersgruppe: Børn 3–12 måneder og deres 
forældre.
Arrangementet er gratis. Da der er begrænset 
antal pladser, anbefaler vi, at du tilmelder dig. 

Bogsalg
Kom til bogsalg på biblioteket og få garanteret 
bødefri materialer med hjem. Vi sælger blandt 
andet ud af billedbøger, romaner og tegneserier.
Materialerne er kasseret på grund af slitage, 
nye udgaver eller faldende efterspørgsel. 
Bøger, cd’er og tegneserier koster 10 kroner. 
Blade koster 1 krone.

Onsdag den 
6. oktober 
kl. 9.30 – 10.15

Torsdag den
28. oktober
kl. 10.00 – 11.00

Mandag den 
25. oktober til 
torsdag den 
4. november 
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HOVEDBIBLIOTEKET
Møllegade 1 . 8000 Århus C . Tlf. 8940 9200 . hovedbibliotek@aarhus.dk

Gaming & Gamingkultur i Århus, 1
Første møde i netværksrækken, hvor man 
bliver klogere på computerspil i virkeligheden. 
Mødet starter med et oplæg og vil bl.a. se på, 
hvordan spillene afspejler den virkelighed, vi 
lever i. Derefter er der mulighed for at disku-
tere og dyrke netværk med andre spilinteres-
serede.
Arrangementet foregår i Litteratur & Musik.

Forfatteraften med Birgithe Kosović
I den meget roste roman Det dobbelte land 
fra 2010 fortæller Birgithe Kosović   en historie 
om krigen i Jugoslavien og dens indvirken på 
en mand og hans familie. Romanen tager ud-
gangspunkt i forfatterens egen familiehistorie.
www.detdobbelteland.dk
Arrangementet foregår i Salen.

Akustisk koncert med 3 nordiske bands
Scandinavian Collaboration Tour som består 
af Obliq fra Sverige, Goldlog fra Norge og Bel 
Esprit fra Danmark giver akustiske smagsprø-
ver som optakt til deres koncert tour.
Arrangementet foregår på Scenen i Forhallen

Opmærksomhed: at være til stede i nuet
Foredrag med scenekunstner og underviser 
Jóna Ingólfsdóttir. Som supplement til fore-
draget, får vi praktiske øvelser, der kan hjælpe 
os med at skærpe vores opmærksomhed i 
hverdagen.
Arrangementet foregår i Litteratur & Musik

Onsdag den 
1. september 
kl. 16.30

Onsdag den 
1. september
kl. 19.00

Torsdag den 
16. september
kl. 17.00

Lørdag den
11. september
kl. 12.00

Voksne
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Tirsdag den
21. september
kl. 17.00

Klassikerdagen: Hvad er en klassiker?
Med udgangspunkt i Karen Blixens forfat-
terskab fortæller lektor Charlotte Engberg 
om klassi-kerbegrebet. Hvad er en klassiker, 
hvornår bliver en tekst klassisk?
www.klassikerdagen.dk
Arrangementet foregår i Litteratur & Musik.

Læsekredse
Kender du det? Du har læst bogen men mang-
ler en at dele din læseoplevelse med. Så er en 
læsekreds måske sagen. Derfor inviterer biblio-
tekerne i år alle interesserede til en introdukti-
onsaften, hvor du kan få inspiration, høre mere 
om bibliotekets service til læsekredse og melde 
dig til en af vores mange læsekredse.
Arrangementet foregår i Salen.
Læs mere på side 67 i denne kalender

Introduction to the Library – in English
Tilmelding er nødvendig på hblitmus@mkb.
aarhus.dk senest den 27.september.
Registration is required at hblitmus@mkb.
aarhus.dk no later than 27 September.
Meeting Point: Reception Desk in the Main Hall

Introduktionsmøde til Hovedbibliotekets 
læsekreds
Denne læsekreds skal læse sidste års vinder af 
Danske Banks Litteraturpris samt dette års no-
minerede bøger. Prisen uddeles på Bogforum 
den 14. november. 
Tilmelding er nødvendig på mfi@aarhus.dk 
senest den 27. september.
Arrangementet foregår i Litteratur & Musik.

Onsdag den 
22. september
kl. 19.00

Tirsdag den
28. september
kl. 16.30

Torsdag den 
30. september
kl. 17.00
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Tema i oktober

Tirsdag den 
5. oktober
kl. 16.30

Tirsdag den 
5. oktober
kl. 18.15

Tirsdag den 
5. oktober
kl. 19.30

Onsdag den
6. oktober
kl. 16.30

Tid
Hovedbibliotekets bidrag til bibliotekernes 
tema om tid spænder fra den udødelige 
vampyr over foredrag om tid til et godt 
familieliv til Svend Åge Madsens fortællinger 
om tid. Desuden er der en udstilling om 
litteratur og tendenser fra det første årti i det 
21. århundrede.

Vampyrer i litteratur og film
Vampyren: fra væmmelig blodsuger til sexet lo-
verboy. Hvorfor skræmmer figuren fortsat – og 
hvorfor kan vi godt lide det? En af Danmarks 
førende vampyreksperter, Mathias Clasen, 
giver noget af svaret.
Arrangementet foregår i Litteratur & Musik.

Vampyrfilm
Som opfølgning på Mathias Clasens foredrag 
vises filmen om indspilningen af vampyrklas-
sikeren Nosferatu.
Arrangementet foregår i Litteratur & Musik.

Musikskolekoncert
Koncert med forskellige hold fra Århus Mu-
sikskole. Hold øje med programmet på vores 
hjemmeside.
Arrangementet foregår i Salen.

Gaming & Gamingkultur i Århus, 2
Andet møde i netværksrækken, hvor man kan 
blive klogere på Esport. Mødet starter med 
et oplæg om Esport og vil bl.a. se på, om 
computerspil kan være sport, og om man kan 
leve af at spille det? Derefter er der mulighed 
for at diskutere og dyrke netværk med andre 
spilinteresserede.
Arrangementet foregår i Litteratur & Musik.
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Onsdag den 
6. oktober
kl. 16.30

Onsdag den
13. oktober
kl. 16.30

Introducción a la biblioteca – en español
Tilmelding er nødvendig på hblitmus@mkb.
aarhus.dk senest den 5. oktober.
Es necesario registrarse a hblitmus@mkb.
aarhus.
Nos encontraremos en la recepción

Svend Åge Madsen: at fortælle tiden
Forfatteren Svend Åge Madsen fortæller om 
begrebet tid, som det er kommet til udtryk i 
hans forfatterskab.
Arrangementet foregår i Litteratur & Musik.
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Det gode familieliv – sådan skaber du tid til det
Foredrag med forfatter og coach Nina Kirstine 
Brandt Jacobsen. Få inspiration og metoder 
til at få familielivet til at hænge sammen i en 
fortravlet hverdag.
Arrangementet foregår i Litteratur & Musik.

Spil Dansk Dagen
Der vil være spændende musik på program-
met. Tjek det på vores hjemmeside.
Arrangementet foregår i Litteratur & Musik.

Musikskolekoncert
Koncert med forskellige hold fra Århus Mu-
sikskole. Hold øje med programmet på vores 
hjemmeside.
Arrangementet foregår i Salen.

Onsdag den 
27. oktober
kl. 16.30

Torsdag den 
28. oktober

Tirsdag den 
2. november
kl. 19.30
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Gaming & Gamingkultur i Århus, 3
Tredje møde i netværksrækken, hvor man kan 
blive klogere på spiludvikling. Der vil være to 
oplæg om, hvordan virkeligheden som spilud-
vikler ser ud, dels som en del af et større udvik-
lingsteam, og dels som selvstændig udvikler. 
Derefter er der mulighed for at diskutere og 
dyrke netværk med andre spilinteresserede.
Arrangementet foregår i Litteratur & Musik.

Danske Banks Litteraturpris
Mød de tre nominerede forfattere til Danmarks 
største litteraturpris. Navnene offentliggøres i 
midten af oktober, og derefter meldes datoen 
for arrangementet ud. Hold derfor øje med 
vores hjemmeside.
Arrangementet foregår i Salen.

Irsk Bogcafé
En eftermiddag fyldt med den irske musik og 
fortælletradition. Nyd traditionel folkemusik, 
få en lyngennemgang af irsk litteraturhistorie 
og bliv præsenteret for irske romaner, du bare 
skal læse.
Arrangementet foregår i Litteratur & Musik.

Åben scene
Forfatteren Rikke Franch præsenterer sin de-
butroman, den psykologiske thriller Tøsetur og 
fortæller om at skrive og få udgivet sin første 
bog.
Arrangementet foregår i Litteratur & Musik.

Gaming & Gamingkultur i Århus, 4
Fjerde møde i netværksrækken, hvor man kan 
blive klogere på computerspil før og nu. Der 
vil være et oplæg om, hvordan computerspil-
lene har udviklet sig gennem årene, og hvorfor 
spillene ser ud som de gør i dag. Derefter er 
der mulighed for at diskutere og dyrke netværk 
med andre spilinteresserede.
Arrangementet foregår i Litteratur & Musik.

Onsdag den 
3. november
kl. 16.30

Uge 44
kl. 19.30

Tirsdag den 
16. november
kl. 17.00

Onsdag den 
1. december
kl. 16.30

Lørdag den
27. november
kl. 12.00
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Der er gratis adgang til alle arrangementer på Hovedbiblioteket. 

Åben Scene
Har du noget du gerne vil vise, synge, spille eller fortælle om, 
så er Hovedbibliotekets Åben Scene stedet, hvor du kan komme
til det. Kontakt personalet i Litteratur & Musik eller på mail: 
hblitmus@mkb.aarhus.dk og hør nærmere.

Følg Hovedbiblioteket på Facebook, så er du altid opdateret:
www.facebook.com/hovedbiblioteket

På Hovedbibliotekets hjemmeside www.hovedbiblioteket.dk kan du 
holde dig orienteret om nye arrangementer, som kommer til i løbet
af perioden.

Århus Stiftstidende og Hovedbiblioteket præsenterer:

Gaming & Gamingkultur i Århus
Foredrag, debat, netværk, workshop 
Mød andre gamere til ny netværksrække i efteråret og vær med til at 
skabe kontakter, samarbejde og nye initiativer indenfor computerspil, 
gaming, gamingkultur og gamingformidling.

Programmet kommer over fire gange 
til at spænde over emner som det at 
være spiludvikler, professionel gamer 
og spils interaktion med virkeligheden. 
Jakob Stegelmann er netværksrækkens 
afsluttende gæst med et foredrag om 
spil før og nu.
Sæt X i kalenderen ved den første 
onsdag i måneden efteråret igennem 
og mød de andre gamere i Århus. 
Det endelige program kan ses på
www.aakb.dk eller 
www.gamerlibrary.ning.com

De enkelte netværksdage er også beskrevet under Hovedbibliotekets 
program i denne kalender. 
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Smagsprøver
Scenen i forhallen på Hovedbiblioteket byder i efteråret på smagsprøver 
fra kultur-aktiviteter i Århus. Kig forbi. Tag en bid. Smag… måske er det 
noget for dig…

KULTURMUSIK
KUNSTITMEDI
ERTEKNOLOGI
FILMTENDENS
ERGAMINGBØ
GERKULTURBY
2017DESIGNA
RKITEKTURDEB
ATPERSPEKTIV
ERMILJØKULTU
RÅRHUSKUNST
ITMEDIERLITTE
RATURFILMDE
BATVIDENSKAB
BØGERLITTERA
TURDESIGNAR
KITEKTURGAM
INGLITTERATUR
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MINDSPOT
Møllegade 1 . 8000 Århus C . Tlf. 8940 9200 . www.mindspot.dk

Spotmobilen i Festugen 
Spotmobilen er i Festugen placeret ved Amfi-
scenen ved Musikhuset. Der vil være koncerter 
i området, og spotmobilen vil have konkurren-
cer, sækkestole, spil og computere med.

Studiestartmessen 
Mød spotmobilen til starten af dit studieår. 
Den vil være ved Århus Universitet den 6. sep-
tember og ved Handelshøjskolen den 22. sep-
tember med den sædvanlige loungestemning, 
hvor du kan hygge dig med spil og computere.

Århus Took It – Hip hop festival 
Mindspot deltager i festivalen igen i år med 
showet Cre8ivity af freestyle breakdance-grup-
pen Freestyle Phanatix. Arrangementet finder 
sted i salen på Hovedbiblioteket. 
Vi starter med workshop kl. 19.00, og showet 
begynder kl. 20.00. 

Unge

August/september

September

Fredag den 
1. oktober 
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SPOT on
DIN MULIGHED

art SPOT
DIN UDSTILLING

Spot on 
Mindspot holder i samarbejde med dig (?) 
Spot on arrangementer i efteråret. Arrange-
menterne finder sted den første tirsdag i hver 
måned i tidsrummet 20-22. Har du en idé 
til et arrangement, så kontakt os på info@

mindspot.dk. Vi hjælper dig med at stable 
arrangementet på benene og sørger for 
PR, udstyr mm.
Hold også øje med Spot on arrange-
 menter på mindspot.dk

Månedens spot
Drømmer dit band om succes? Mindspot kan 
give jer et lift på vejen. Skriv til info@mind-
spot.dk og gør jer klar til billeder og artikel om 
jeres band.
Tidligere bands kan ses på www.mindspot.dk. 

Art spot 
Har du en kunstner i maven og kunne tænke 
dig at få det vist frem for andre? Mindspot 
lægger vægge og gulv til at vise din kunst i to 
måneder samt viser det på www.mindspot.dk.

For mere info kontakt Mindspot 
på info@mindspot.dk.



Litterære temadage
Århus Kommunes Biblioteker står dette efterår bag to dybdegående 
litterære temadage.

Tirsdag den 14. september kl. 13.00 – 21.00
Hasle Bibliotek, Kappelvænget 2, 8210 Århus V

Afrikansk temadag:
Litteratur – kultur – politik
På denne temadag sættes der 
fokus på Afrika - en stor men 
dog ofte overset verdensdel. 
Dagens udgangspunkt er 
alle de spændende forfattere, 
hvoraf mange er ret ukendte 
for danske læsere. Som efter-
dønninger af VM i Sydafrika 
vil der blive speciel fokus på 
litteraturen fra dette land.
Efter en kaffepause er der 
to oplæg som omhandler 
henholdsvis Afrikas svage 
stater men også den positive 
udvikling, der foregår i Afrika.
Dagen slutter som den 
begyndte i litteraturens tegn: 

Danmarks første friby forfatter Tendai Frank Tigarira vil læse højt og 
fortælle om sit liv som forfulgt forfatter. Programpunktet med Tendai 
Frank Tigarira foregår på engelsk og er gratis. 
Resten af temadagen koster 200 kr. inkl. kaffe og afrikansk buffet. Du 
kan tilmelde dig (og betale) til Hasle Bibliotek frem til den 6. september. 
Hvis du har et EAN.nr. kan du tilmelde dig via dette link: http://kursus.
aakb.dk/kii/kii-05314.htm

LITTERATUREN I ÅRHUS

Voksne
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På www.littaros.dk finder du mere om litteraturarrangementer i Århus
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Temadag om nye litterære tendenser
Århus kommunes Biblioteker, Herning Bibliotekerne, Litteraturen på 
Scenen m.fl. afholder i november en temadag, der sætter fokus på 
de mange nye litterære tendenser. Bogen i traditionel forstand er ikke 
længere litteraturens eneste form. Litteraturen har sprængt bogens 
rammer og findes nu på nettet, i kunstobjekter, på scenen, på husmu-
ren, ja selv på mobilen kan man indimellem støde på et digt eller en 
kort fortælling.

Hvad er de nye litterære tendenser? Og hvordan formidler vi dem?
Temadagen vil veksle mellem oplæg, debat og konkrete eksempler 
på de nye litterære tendenser; installationer, udstillinger og litterær 
performance.

Få mere information om temadagen og hvordan du tilmelder dig på 
www.aakb.dk/nyelitteræretendenser. 
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Torsdag den 
16. september
kl. 17.00 – 18.00
Hovedbiblioteket
Møllegade 1
8000 Århus C 
Tlf. 8940 9200 

Mandag den
25. oktober
kl. 19.00 – 21.00
Svalegangen, 
Rosenkrantzgade 21, 
8000 Århus C

Litterater til Låns – introduktionsmøde
Ved du noget om litteratur? Og har du lyst til 
at dele din viden med andre?
Så er det måske noget for dig at blive frivil-
lig i bibliotekets formidlingsforum Litterater 
til Låns. Alle interesserede er velkomne til et 
uforpligtende introduktionsmøde.
Du kan læse mere på www.littaros.dk under 
fanen frivillig.
Arrangementet foregår i Salen.

Danmarks første friby!
I juni måned modtog Århus som den første 
by i Danmark en fribyforfatter. Fribyordningen 
er et internationalt netværk af fristeder for 
forfulgte forfattere. 
Vi fejrer byens nye titel som friby med en fest-
lig aften i Århus’, fribyens og litteraturens tegn. 
Den første fribyforfatter i Århus, Tendai Frank 
Tagarira, optræder denne aften sammen med 
en række Århus-forfattere.
Bag arrangementet står Svalegangen, Littera-
turen på Scenen, FOF og Århus Kommunes 
Biblioteker.
Arrangementet er gratis og foregår på både 
engelsk og dansk.

Er du Newcomer?
Blandt Århus Kommunes Bibliotekers net-
baser tilbydes du gratis adgang til Library 
Press Display, der giver dig online adgang 
til ca. 1000 aviser fra 70 lande. Læs f.eks. 
nyheder fra USA, Saudi Arabien, Indien, 
Frankrig eller Polen. Library Press Display 
er en lettilgængelig og fyldestgørende net-
base, hvor du kan læse dine ynglings aviser 
og ma-gasiner.  Med Library Press Display 
har du adgang til et væld af aviser fra hele 
verden, som du kan læse på din computer i 
originalt layout på selve udgivelsesdagen. 
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Poesibrunch
Digteren Martin Glaz Serup, Løve’s Bog- og VinCafé og Århus Kommu-
nes Biblioteker har indgået et nyt samarbejde. Målet med samarbejdet 
er at servere klingende poesi og velsmagende brunch for folk med hang 
til føde for krop og sjæl. Alle er velkomne – både de, der sluger poesien 
råt, og de, der endnu har den første smagsprøve til gode.
Konceptet for de poetiske formiddage er enslydende. Vi inviterer en 
etableret dansk lyriker til oplæsning og samtale om poesi. Den etable-
rede lyriker opfordres til at invitere en forfatter med, der har debuteret 
inden for de sidste fem år. Martin Glaz Serup guider publikum og 
digtere gennem poesien.

Poesibrunch med Niels Frank
Vi er glade for at kunne indlede det nye koncept, 
Poesibrunch, med den prisvindende digter 
Niels Frank. Niels Frank er født i 1963 og de-
buterede i 1985 med digtsamlingen Øjeblikket. 
Han har siden udsendt en række anmelderroste 
digtsamlinger, senest den spøgende og spør-
gende spørgespil.
Niels Frank optræder sammen med en forfatter, 
som han selv har valgt. Se hvem og giv dig selv 
tid til poesien denne lørdag formiddag i Løve’s 
Bog og Vincafé.
Digteren Martin Glaz Serup er vært.
Pris for poesi, brunch og sort kaffe 70 kr.

Poesibrunch med Peter Laugesen
Til poesibrunch i november måned serverer vi 
byens poetiske stolthed, Århus-digteren Peter 
Laugesen. Peter Laugesen er kendt for sin ud-
fordrende sprogelegance og betegnes af mange 
som en af Danmarks bedste nulevende digtere. 
Hans seneste digtsamling Fotorama blev i år 
nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris.
Peter Laugesen optræder sammen med en 
forfatter, som han selv har valgt. Se hvem og giv 
dig selv tid til poesien denne lørdag formiddag i 
Løve’s Bog og Vincafé.
Digteren Martin Glaz Serup er vært.
Pris for poesi, brunch og sort kaffe 70 kr.

Lørdag den 
9. oktober
kl. 11.00
Løve’s Bog- og 
VinCafé, 
Nørregade 32, 
8000 Århus C

Lørdag den
20. november 
kl. 11.00
Løve’s Bog- og 
VinCafé, 
Nørregade 32, 
8000 Århus C
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Alle Tiders Bibliotek
Centreret omkring oktober måned sætter Århus Kommunes Bibliote-
ker fokus på tid. 
Til alle tider bugner biblioteket med nutid, datid og fremtid; din tid, 
min tid, litteraturens, musikkens og filmens tid. 
Biblioteket er i bogstaveligste forstand ALLE TIDERS BIBLIOTEK. 
Det fejrer vi med en række arrangementer og udstillinger, der giver dig 
mulighed for at gribe nuet, få styr på tiden, genopleve fortiden og give 
dig tid.
Hvert bibliotek fordyber sig herudover i et enkelt årti. Du kan finde 
inspiration i tiden på dit lokale bibliotek eller tage på en tidsrejse rundt 
mellem alle bibliotekerne.
Biblioteket giver dig tid. Giv dig tid til biblioteket. 

Grib nuet

Tidens litteratur / Viby Bibliotek
I samarbejde med forlaget Rosinante præsenterer Viby Bibliotek tre 
aktuelle forfattere: Josefine Klougart, Christina Hesselholdt og Dennis 
Gade Kofod
Onsdag den 6. oktober kl. 19.30

Forfatteraften med Morten Ramsland / Åby Bibliotek
Forfatteren til Hundehoved fortæller om sin nye anmelderroste roman 
Sumobrødre og sit øvrige forfatterskab.
Tirsdag den 12. oktober kl. 19

Svend Åge Madsen: At fortælle tiden / Hovedbiblioteket
Forfatteren Svend Åge Madsen fortæller om begrebet tid, som det er 
kommet til udtryk i hans forfatterskab.
Onsdag den 13. oktober kl. 16.30

Forfatteraften med Thorstein Thomsen / Risskov Bibliotek 
1950’erne er i fokus på Risskov bibliotek, og de har inviteret Thorstein 
Thomsen til at fortælle om sine romaner
Onsdag den 25. oktober kl. 19.30

Temadag om nye litterære tendenser
Hvad er de nye litterære tendenser? Og hvordan formidler vi dem?
November (Se mere under Litterære temadage)
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Tag med på nyhedsjagt med B.T.s nyhedsjæger 
Bertel Thomsen / Gellerup Bibliotek
Hør Bertel Thomsens fortællinger fra verdens brændpunkter.
Tirsdag den 23. november kl. 14.00

Få styr på tiden

Hvor lagde jeg babyen? / Gellerup Bibliotek
Forfatteren Julia Lahme fortæller hudløst ærligt om forfatterens 
første år med sønnen Elias. 
Tirsdag den 21. september kl. 19.00

Tidens gang i tidens løb / Viby Bibliotek
Alle kender tiden, men ingen kan rigtigt forklare, hvad tid er. 
Derimod bliver vi stadig bedre til at måle den.
ved museumsinspektør Hans Buhl, Steno Museet
Onsdag den 6. oktober kl. 16.00 – 17.00

Hvor lagde jeg babyen? / Tilst Bibliotek
Forfatteren Julia Lahme fortæller hudløst ærligt om forfatterens
første år med sønnen Elias.
Onsdag den 13. oktober kl. 19.30

Den gode barsel / Gellerup Bibliotek
Om tid i børnefamilierne ved Nina Kirstine Brandt Jacobsen
Onsdag den 27. oktober kl. 12.00 – 14.00

Det gode familieliv – sådan skaber du tid til det / Hovedbiblioteket
Få inspiration og metoder til at få familielivet til at hænge sammen i 
en fortravlet hverdag ved Nina Kirstine Brandt Jacobsen
Onsdag den 27. oktober kl. 16.30
   
Genoplev fortiden

Vampyrer i litteratur og film / Hovedbiblioteket
Hvorfor skræmmer figuren fortsat – og hvorfor kan vi godt lide det?
ved Vampyrekspert Mathias Clasen 
Tirsdag den 5. oktober kl. 16.30
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På sporet af den tabte tid og Marcel Proust / Højbjerg Bibliotek
Lektor Susanne Richardt Kall fortæller om romanen, dens tid og forfat-
terens forsøg at genfinde den tabte fortid ved Susanne Richardt Kall
Mandag den 18. oktober kl. 19.30

Fra gru til glæde / Risskov bibliotek
Om Johannes V. Jensen og hans forfatterskab ved Walther Knudsen
Onsdag den 20. oktober kl. 16.30 – 17.30

Forfatteraften med Dorph og Pasternak / Tranbjerg Bibliotek
Vi sætter fokus på 1980’erne og har Christian Dorph og Simon Paster-
nak på programmet. Som optakt læser Henrik Giversen fra Poetklub 
Århus Michael Strunge-digte. 
Mandag den 25. oktober kl. 19.00

Litteraturens perioder / Åby Bibliotek
Den litterære udvikling i Danmark ved cand.mag. Lisette Agerbo Holm
Tirsdag den 26. oktober kl. 19.00

Kom og oplev eller genoplev 1960’erne / Hasle Bibliotek
Modeopvisning, luftguitar til Beatles-melodier
Mandag den 1. november til lørdag den 13. november

Veje og samfærdsel Djursland / Risskov Bibliotek
Foredraget vil handle om de forskellige muligheder for at komme til 
og fra Djursland fra Århus.
Onsdag den 3. november kl. 19.30

Giv dig tid

Poesibrunch med Niels Frank / Løve’s bogcafe
Vi serverer klingende poesi og velsmagende brunch til alle med hang 
til føde for krop og sjæl.
Lørdag den 9. oktober kl. 11.00

Tekstanalyse i praksis / Højbjerg Bibliotek
En ”interaktiv aften” med litteraturanalyse ved litteraturkonsulent 
Lise Kloster Gram
Torsdag den 4. november kl. 19.30

Poesibrunch med Peter Laugesen/ Løve’s bogcafe
Vi serverer klingende poesi og velsmagende brunch til alle med hang 
til føde for krop og sjæl.
Lørdag den 20. november kl. 11.00
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Se under hvert enkelt bibliotek i denne kalender for en nærmere 
beskrivelse af ovenstående arrangementer. 

Hvis du vil have inspiration til alle tiders læsning, kan du på bibliote-
ket få et bogmærke med litteratur fra 1910 og frem til i dag. 
På biblioteket finder du også en letlæst litteraturhistorisk oversigt.
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HØJBJERG BIBLIOTEK
Oddervej 74 . 8270 Højbjerg . Tlf. 8940 9580 . hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

Mandag den
13. september 
kl. 19.30

Voksne

Fredag den 27. august – fredag den 24. september 
CINN Center for Investigation of Neighbours and Neighbourhoods
Udstilling i anledning af Århus Festuge med temaet Naboer
CINN opslår midlertidigt hovedkontor på Højbjerg Bibliotek, hvorfra 
en række tilknyttede researchere vil udforske, udfordre og dokumentere 
forskellige aspekter af begreberne nabo, naboskab og nabolag ud fra en 
videnskabelig, lidenskabelig og kunstnerisk synsvinkel. Resultaterne af 
dette feltarbejde fremlægges til almindeligt eftersyn i kontorets åbnings-
tid, hvor de besøgende får mulighed for at bidrage aktivt til CINN’s vi-
dere forskning samt hente inspiration til selvstudier og – undersøgelser. 
www.nabobloggen.wordpress.com

Kulturby 2017 - præsentation og udstilling
af projektet
Se program for ugen på hjemmesiden
www.aakb.dk/hojbjerg

Da Sex & the City ændrede verden
Siden tv-serien Sex and the City startede i 
1998 har millioner af kvinder verden over 
fulgt Carrie og singlevenindernes liv i jagten 
på ”mænd, sex og smukke sko” og i år har 
fanskaren kunnet nyde film nr. 2 i biograferne. 
Forfatteren Iben Albinus har netop udgivet 
en bog om fænomenet og har valgt at kalde 
den Da Sex and the City ændrede verden. I sit 
foredrag fortæller hun om serien og trækker 
linjerne som enlig kvinde tilbage til tiden, hvor 
pebermøerne levede en noget mindre spæn-
dende tilværelse. 
Du kan tilmelde dig fra den 13.august på 
telefon 8940 9581 eller på hoejbjergbibliotek@
aarhus.dk.Det er gratis at deltage. 

September
Uge 39
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Torsdag den
30. september 
kl. 19.30

Foredrag
Lars Morell, idéhistoriker og forfatter til talrige 
bøger om danske kunstnere
I efteråret 2009 udgav Lars Morell den anmel-
derroste bog Broderskabet om Den eksperi-
menterende Kunstskole, som Poul Gernes og 
Troels Andersen oprettede i 1961. Poul Gernes 
havde nogle for den tid meget usædvanlige 
skoleplaner, fordi han ville undervise eleverne i 
at eksperimentere med kunsten. Broderskabet 
er spændende som en roman, og i foredraget 
vil Lars Morell fremlægge de kunstbogs-idéer, 
der lå til grund for arbejdet med den store bog.

Sumobrødre af Morten Ramsland
11-årige Lars vokser i starten af 
1980’erne op i et rækkehuskvarter i Odense, 
hvor valutaen er tæsk og opfindsomt tidsfor-
driv. Vær med, når lektor Susanne Richardt Kall 
sætter gang i debatten om denne roman for 
store drengerøve om at være lille drengerøv.
Du kan tilmelde dig ved personlig henvendelse 
lørdag 4. september. Derefter kan du også 
tilmelde dig på telefon 8940 9581 eller på 
hoejbibliotek@aarhus.dk. Du kan få et eksem-
plar af bogen udleveret ved tilmelding.
Det er gratis at deltage.

Foredrag
På Caminoen til Santiago de Compostella ved 
journalist Eric Øtting
Tag på vandretur ad den gamle pilgrimsrute fra 
Pyrenæerne til den hellige by Santiago de Com-
postella med journalist på DR Eric Øtting. Det 
er blevet meget populært at gå i pilgrimmenes 
fodspor, og mens nogen stadig tager turen af 
religiøse årsager, er der mange, der bare gerne 
vil opleve den spanske natur og stemningen i 
de mange små pittoreske landsbyer. 
Eric Øtting har valgt den sidste indfaldsvinkel.
Du kan tilmelde dig fra den 4. september på 
telefon 8940 9581 eller på hoejbjergbibliotek@
aarhus.dk. Det er gratis at deltage.

Mandag den 
4. oktober 
kl. 19.30

Tirsdag den 
21. september 
kl.19.30
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Udstilling
Inger Bernhard
Inger Bernhard er uddannet på Århus Kunst-
akademi og Grafisk skole. Hun er medlem af 
gruppen De ellevilde og har værksted i Choko-
ladefabrikken i Højbjerg.
Inger Bernhard præsenterer selv sin udstilling 
med ordene: I min søgen efter motiv bruger jeg 
hverdagens mange indtryk. Her ét – og der et 
andet. Langsomt tager en skitse form og udvikler 
sig frem til resultatet. 

På sporet af den tabte tid og Marcel Proust
Hvorfor er Marcel Prousts roman På sporet af 
den tabte tid blevet en klassiker, som mange 
har hørt om, men som meget få har læst? Vær 
med, når lektor Susanne Richardt Kall fortæller 
om romanen, dens tid og forfatterens forsøg 
på gennem sit indre liv at genfinde og fastholde 
den tabte fortid. Romanen kan både lånes som 
almindelig bog og downloades som e-bog.
Du kan tilmelde dig fra den 13. september på 
telefon 8940 9581 eller på hoejbjergbibliotek@
aarhus.dk. Det er gratis at deltage.

Middagsfruen af Julia Franck
Året er 1945, og i øst flygter 
befolkningen vestpå af frygt for de russiske 
tropper. På en lille banegård i Vorpommern 
forlader Helene sin syvårige søn og vender ikke 
tilbage. Sammen med lektor Susanne Richardt 
Kall afdækker vi baggrunden for denne helt 
uforståelige handling.
Du kan tilmelde dig ved personlig henvendelse 
lørdag 2. oktober. Derefter kan du tilmelde dig 
på 8940 9581 eller på hoejbibliotek@aarhus.dk. 
Du kan få et eksemplar af bogen udleveret ved 
tilmelding. Det er gratis at deltage.

Mandag den
18. oktober 
kl. 19.30

Torsdag den
28. oktober 
kl. 19.30

Torsdag den 
7. oktober – 
tirsdag den 
26. oktober
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Torsdag den 
4. november 
kl. 19.30

Udstilling
På billedspor i Kvadrat
Mønstre, dekoration, grid, ornamenter og ara-
besker – at udtrykke sig i rytmer, geometriske 
former og i den uendelige dimension har altid 
fascineret kunstnere. Vi oplever det tydeligt, 
når vi møder den i fortidens mauriske mosaik-
kunst, og når vi oplever den hos nutidige 
kunstnere som Matisse, Jasper Johns og Frank 
Stella. I Danmark møder vi kunstnere som 
Poul Gernes, Niels Nedergaard, Alfred Jensen 
og Jesper Christiansen. Forbindelsen mellem 
fortid og nutid er stærk.
Firmaet Kvadrat er førende indenfor design af 
tekstiler og benytter ofte designere med rod i 
kunstverdenen.
I Højbjerg bliver udstillingslokalet klædt i 
tekstiler udført af tre kunstnere med forskel-
lig tilknytning til de kunstneriske udtryk, som 
f.eks. arkitektur, billedkunst og design.
Børn og voksne kan gå på opdagelse i møn-
strenes forskellige udtryk og finde billeder ved 
hjælp af kvadrater. Det bliver som at sende 
øjnene på optiske karruselture.
Læs mere om aktiviteterne i forbindelse med 
udstillingen på hjemmesiden.

Tekstanalyse i praksis. En ”interaktiv aften” 
med Litteraturkonsulenten
Litteraturkonsulent ved Århus Kommunes 
Biblioteker, Lise Kloster Gram, er vild med at 
analysere litteratur. Hun elsker at nørde med 
teksterne, vende og dreje ordene og under-
søge systemer. ”Hvad forfatteren har tænkt 
er ligegyldigt. Hvad du selv føler som læser 
er ligegyldigt. Det eneste der interesserer os 
i næranalysen er, hvad litteraturen selv har at 
sige.” Vær med og bliv klogere på metoden, 
når vi sammen går i dybden med et par mindre 
tekster. Teksterne bliver udleveret ved tilmel-
ding. Du kan tilmelde dig fra den 4. oktober på 
telefon 8940 9581 eller på hoejbjergbibliotek@
aarhus.dk. Det er gratis at deltage.

Onsdag den
3. november – 
tirsdag den 
30. november
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Foredrag
Damaskus – det tilslørede og det hemmelige 
ved grafiker Vibeke Jerichau
Vibeke Jerichau fortæller i ord og billeder om 
sit studieophold i Damaskus, hvor hun med 
base på Det Danske Institut udforskede byen 
med sit kamera. 
Foredraget følges af en PowerPoint præsentation 
med billedforløb fra byens liv. Opholdet resulte-
rede i en serie fotogravure Mysterious space. 
Du kan tilmelde dig fra den 11. oktober på 
telefon 8940 9581 eller på hoejbjergbibliotek@
aarhus.dk. Det er gratis at deltage.

Skrønen om Erkan af Karsten Lund
Efter en familietragedie i Tyrkiet
indvandrer Erkan i 1969 til Danmark.
Han er en driftig mand, der lærer at sno sig 
som bl.a. grønthandler og hotelejer, men han 
indhentes på dramatisk vis af fortiden. Vær 
med, når lektor Susanne Richardt Kall med 
bogen som udgangspunkt giver en større for-
ståelse for de faktorer der styrer tyrkernes liv.
Du kan tilmelde dig ved personlig henven-
delse lørdag 30. oktober. Derefter kan du også 
tilmelde dig på telefon 8940 9581 eller på
hoejbibliotek@aarhus.dk. Du kan få et eksem-
plar af bogen udleveret ved tilmelding. Det er 
gratis at deltage.

Mød Højbjergs egne forfattere og udgivere – og 
få inspiration til julens boggaver.
Vi inviterer områdets forfattere og udgivere til 
at præsentere deres udgivelser på en miniBOG-
messe på Højbjerg Bibliotek. Er du forfatter eller 
udgiver, får du lejlighed til at mødes med dit 
publikum og til at netværke med andre lokale 
”bogmennesker”. Hvis du vil repræsenteres på 
messen, skal du bo i Højbjerg og omegn. 
Tilmelding på biblioteket fra den 1. oktober. 

Onsdag den
10. november 
kl. 19.30

Torsdag den
25. november 
kl. 19.30

Lørdag den
27. november 

BOGMESSE8270
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Julen er fuld af overraskelser – 
også på biblioteket. 
Se på hjemmesiden, hvad vi har fundet på.

December

Er du Kunstinteresseret?
Art Deco, Pablo Picasso, Moma, Edward Hopper, Carl Henning Peder-
sen, Andy Warhol, Salvador Dali, Yoshio Taniguchi, Sunflowers, Young 
girl dancing, decoupage, Agnes Martin, Piero Manzoni, Dance in the 
Country, Anna Ancher, Cubism.
Med Århus Kommunes Bibliotekers adgang til netbasen Grove Art tilby-
der vi dig en bred palet af kunst og arkitektur, som du kan tilgå fra din 
pc derhjemme – når det passer dig.



Festugeudstilling
Næsten nabo – 3913 Tasiilaq
Østgrønland og Østjylland. Tasiilaq og Århus. 
Begge byer er de største på østkysten af vore 
lande. Lighederne er til stede og fællesskabet 
er givet af vores historie. Århusianere og folk 
fra Tasiilaq er næsten naboer. Forfatter og fo-
tograf Ole G. Jensen har lavet en fotoudstilling 
om byen. Udstillingen viser livet og dagligda-
gen, som den former sig for den fastboende, 
og som den kan opleves af udefrakommende. 
Ole G. Jensen har bl.a. arbejdet som muse-
umsleder i Tasiilaq fra 1995-2006.

Kulturby 2017 – præsentation og udstilling
af projektet
Se program for ugen på hjemmesiden
www.aakb.dk/kolt-hasselager

Udstilling og værksted
Tommy Astrup – Fluebindingskunst lavet som 
smykker
Bibliotekernes tema er Tiden. Fluebinding 
giver dig en god tid – og du skal også have 
god tid. Er du interesseret i fluebinding og 
smykkekunst, så er denne udstilling til stor 
inspiration.
Tommy Astrup startede som fluebinder for ca. 
35 år siden, hvor han deltog i en del kurser i 
blandt andet klassiske laksefluer. Her bruger 
man et væld af flotte farvesammensætninger. 
Senere er han selv begyndt at undervise på 
højskoler, efterskoler og i dansk husflid, bl.a. 
Hasselager Husflid. Smykkerne bliver lavet på 
samme måde, som man laver fluer, blot med 
den lille forskel, at man laver smykkerne på en 
sølvtråd i stedet for en krog. 

Mandag den 
30. august – 
torsdag den 
30. september

Tirsdag den
5. oktober – 
torsdag den
4. november

Oktober – uge 40

Voksne

KOLT-HASSELAGER BIBLIOTEK
Kolt Østervej 45 . 8361 Hasselager . Tlf. 8713 1983 . koltbibliotek@aarhus.dk
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Mandag den
25. oktober 
kl. 19.00

Tirsdag den
16. november 
kl. 19.30

Mandag den
29. november 
kl.19.30

December

Mandag den 
22. november – 
onsdag den 
22. december
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Værkstedsaften med Tommy Astrup
Lær at lave fluebinding og – smykker.
Det er gratis at deltage, du skal blot tilmelde 
dig på biblioteket. Biblioteket byder på kaffe/te.

Foredrag
Museumsdirektør ved Skanderborg Museum, 
Helle Reinholdt fortæller om Fredrik d. 2’s liv, 
bryllup og ophold på Skanderborg slot
Foredraget er arrangeret af 

Ormslev-Kolt Lokalhistoriske forening.

Stort juleudsalg af bøger og musik
Her kan du købe en anderledes gave til fx 
julekalenderen. 

Juleøl for enhver smag
Traditionen tro indbyder vi til en aften om 
julens nye øl. Leo Thinesen vil med sin sæd-
vanlige gode smag og sit gode humør lede os 
igennem de nye muligheder.
Arrangementet koster 60 kr. pr. person. Der er 
begrænset antal pladser. Du kan tilmelde dig 
på biblioteket senest den 16. november. 

Det’ december – det’ jul – det’ hyggeligt
Elever på Kolt skole pynter juletræet og biblio-
teket. 
De gamle julenisser og julebilleder fra de gode 
gamle dage kommer op af gemmerne, og 
gamle julenisser elsker at være på biblioteket!
Vi ønsker alle en god jul og på gensyn i 2011 til 
nye arrangementer.
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Lokalhistorisk vandring
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling er 
vært for en byhistorisk vandring. Turen starter 
ved Lystrup Bibliotek og går via Bygaden, forbi 
Stationen, den gamle Århusvej og slutter ved 
biblioteket, hvor der er mulighed for at få en 
kop kaffe. Arkivet udgiver en folder, så man 
selv kan gå turen en anden dag. På bibliote-
ket vil der være en udstilling om Bygaden og 
Stationen. 
Hvis du gerne vil med på byvandring skal du 
tilmelde dig senest den 3. september.

Læsekreds – nyere tysk litteratur
Vi starter en læsekreds med fokus på nyere 
tysk litteratur. Udvalget spænder fra tiden efter 
2. Verdenskrig beskrevet af yngre forfattere 
over Murens fald og genforeningen, til femi-
nisme, lejemord og kærlighed.
Efter denne første mødegang mødes læse-
kredsen første mandag i måneden kl. 19.00 et 
selvvalgt sted.
Hvis du har lyst til at deltage i læsekredsen, 
skal du tilmelde dig senest den 30. september.

Se flere tematiske læsekredse i bibliotekernes 
nye læsekredshæfte, som du finder på dit 
lokale bibliotek. Bemærk også vores inspirati-
onsaften for både nye og gamle læsekredsmed-
lemmer, som du kan få mere information om 
på side 67 i denne kalender. 

Lørdag den 
4. september 
kl. 13.00 – ca. 16.00

Mandag den 
4. oktober 
kl. 19.30

LYSTRUP BIBLIOTEK
Bystævnet 4 B . 8520 Lystrup . Tlf. 8622 1423 . lystrupbibliotek@aarhus.dk 

Voksne
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Lørdag den 
30. oktober – 
lørdag den 
6. november 

Torsdag den 
4. november 
kl. 19.30

Tirsdag den 
23. november 
kl. 19.00 

Bogsalg
Her har du mulighed for at gøre et fund i bibli-
otekets kasserede romaner, fagbøger, tidsskrif-
ter, børnebøger og musik på cd for børn.
Priserne er 2, 5 og 10 kroner.

Bogsnak – årets bedste læseoplevelser
Tre bibliotekarer binder en efterårsbuket af 
gode bøger som inspiration til vinterens læs-
ning. De har valgt en stak af deres egne gode 
læseoplevelser, som de glæder sig til at dele 
med andre.
Forhåbentlig vil deltagerne også bidrage med 
anbefalinger, så det kan blive en hyggelig 
bogsnak.
Hvis du har lyst til at deltage, skal du tilmelde 
dig senest den 3. november.

Slægtsforskning og lokalhistorie
Slægtsforskning og lokalhistorie er to sider af 
samme sag. Mange kilder er fælles, og slægts-
forskning bliver først rigtig interessant, når 
forfædrene ikke bare er navne og årstal, men 
også kan placeres i en historisk ramme i et 
lokalsamfund.
Vi vil bruge aftenen på at præsentere nogle 
værktøjer og søgemaskiner på computeren, 
fx Dansk Demografisk Database, Arkivalier 
Online, Kort- og Matrikelstyrelsens kortbase og 
Brothers Keepers – slægtsdata og stamtræer.
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling 
viser en lille udstilling af forskellige materialer, 
der er afleveret af lokale borgere. Her kan man 
se, hvordan gamle dage gøres personlige, når 
familier og steder med en fælles lokal historie 
tages op af arkiverne. 
Hvis du har lyst til at deltage, skal du tilmelde 
dig senest den 22. november.
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RISSKOV BIBLIOTEK
Fortebakken 1 . 8240 Risskov . Tlf. 8940 9600 . risskovbibliotek@aarhus.dk

Lær din mobil at kende – for seniorer
Har du brug for at blive lidt mere dus med din 
mobil, så tilbyder vi et formiddagsarrangement 
i samarbejde med Egå Produktionshøjskole. 
Kom og få en kop formiddagskaffe og et stykke 
kage og bliv bedre til at sende sms’er.
Elever fra produktionshøjskolen underviser i 
mobiltelefonens mange muligheder, så vil du 
gerne blive bedre til at sende sms’er til dine 
børn og børnebørn, er denne formiddag lige 
noget for dig.
Der er et begrænset antal pladser. Du kan 
tilmelde dig på biblioteket senest den 17. 
september.

Tirsdag den 
21. september og 
onsdag den 
22. september 
kl. 10.00 – 11.30

Voksne

Byvandring Tværs over Ellevang
Formand for Vejlby-Risskov Lokalhistoriske 
Forening, Arne Christiansen, guider og fortæl-
ler om fortid og nutidsbebyggelse.
Vi starter i det vi kalder Gammel Vejlby, men 
arenaen er dog Vejlby Nord. Er der noget 
historisk at finde her? Husene og vejene er jo 
kun 40 år? Jo, det er rigtigt nok, men alligevel 
gemmer der sig erindringer, som vi bør redde 
fra glemmebogen.
Vi mødes på P-pladsen overfor Vejlby Apotek.
Arrangementet er et samarbejde med Vejlby-Risskov 

Lokalhistoriske Forening.

Lørdag den 
4. september 
kl. 14.00

Småbørnskomsammen
Arrangementer for de helt små og deres foræl-
dre. I løbet af efteråret vil der komme forskel-
lige målrettede tilbud til de små børn og deres 
forældre. Kom på biblioteket og få en folder 
sidst i september.
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Onsdag den
6. oktober
kl. 17.00 – 19.00

Onsdag den
6. oktober
kl. 19.30 – 21.30

Lørdag den 
16. oktober 
kl. 10.00 – 15.00

Læsekreds – Ung dansk prosa
Vi starter en læsekreds med fokus på den nye 
generation af danske forfattere. I denne læse-
kreds tager vi fat på nogle af de yngre forfat-
tere, der befolker bibliotekets hylder i disse år.
Efter denne første mødegang mødes læse-
kredsen første onsdag i måneden kl. 17.00 på 
selvvalgt sted.
Du kan tilmelde dig læsekredsen ved at sende 
en mail til lcbs@aarhus.dk.

Se flere tematiske læsekredse i bibliotekernes 
nye læsekredshæfte, som du finder på dit 
lokale bibliotek. Bemærk også vores inspirati-
onsaften for både nye og gamle læsekredsmed-
lemmer, som du kan få mere information om 
på side 67 i denne kalender. 

Jorden rundt på cykel
Foredrag ved antropolog og eventyrer Nicolai 
Bangsgaard
I april 2006 forlod Nicolai Bangsgaard Dan-
mark for at begive sig ud på en ekspedition 
jorden rundt, solo og med sit liv pakket ned 
i seks cykeltasker. Foredraget er fortalt med 
engagement, nærvær og menneskelig indsigt 
– hvilket giver et nuanceret, dynamisk indblik i 
odysséen gennem verden.
Det koster 25 kr. at deltage. Du kan bestille
eller hente billetter fra den 29. september.

Store mostdag – 25 kg æbler = 20 liter most
Denne lørdag er Store Mostdag på Risskov 
Bibliotek. Du kan få presset op til 25 kg af dine 
egne æbler eller pærer. Husk at tage flasker 
eller kartoner med til din most. 
25 kg æbler giver op til 20 liter most. Den rå 
most kan holde sig 4–5 dage i køleskabet og 
kan gemmes i fryseren, hvor den holder sig 
frisk et års tid.
Du kan få yderligere oplysninger ved at kon-
takte Grøn Guide Erik Stryhn Rasmussen på 
telefon 4018 6442. Det er gratis at deltage.
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Strikkecafé
Annette Danielsen begynder workshoppen 
med at fortælle, hvad der inspirerer hende, 
og hvordan hun omsætter inspirationen til 
færdige strikmodeller. Tag strikkepinde nr. 3 
med, for Annette medbringer garn, så der kan 
strikkes prøver.
Annette Danielsen er forfatter til flere strik-
kebøger.
Det koster 25 kr. at deltage. Du kan bestille 
eller købe billetter på biblioteket fra den 9. 
oktober.

Fra gru til glæde – om Johannes V. Jensen og 
hans forfatterskab
Foredrag ved Walther Knudsen
Da den unge Johannes forlod barndomshjem-
met for at læse medicin, fik han 80 kroner af sin 
far og besked om, at der ikke var flere i vente. 
Det var således økonomien, der tvang Johan-
nes V. Jensen til at blive skribent. Men hvad der 
startede småt endte med at blive noget stort! At 
han også i dag har en høj stjerne blev understre-
get, da Kongens Fald i 1999 blev kåret som det 
20. århundredes roman.
Det er gratis at deltage. Du kan bestille eller 
hente billetter på biblioteket fra den 13. oktober. 

Forfatteraften med Thorstein Thomsen
Tid, er i oktober temaet for litteraturen i Århus 
Kommunes Biblioteker. 1950’erne er i fokus på 
Risskov bibliotek, og vi har inviteret Thorstein 
Thomsen til at fortælle om sine romaner og 
måske også om sin opvækst i Kgs. Lyngby.
Thorstein Thomsen har bl.a. skrevet romaner-
ne Bare vi har hinanden, Han er min bror og Sne 
på hendes ansigt om denne periode.
Det koster 50 kr. at deltage. Du kan bestille 
eller købe billetter på biblioteket fra den 18. 
oktober.

Onsdag den 
20. oktober 
kl. 16.30 – 17.30

Mandag den 
25. oktober 
kl.19.30 – 21.30

Lørdag den
16. oktober 
kl.14.00 – 17.00
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Veje og samfærdsel Djursland – Århus 
før og nu
Foredrag ved lokalhistoriker Vilfred Friborg 
Hansen
Foredraget vil handle om de forskellige mu-
ligheder for at komme til og fra Djursland fra 
Århus: vejforbindelsen Århus-Grenå, der jo 
gik gennem Vejlby, men siden blev motorvej/-
trafikvej; jernbanen Århus-Grenå fra 1877 
via Ryomgård; og nu diskuteres en tilsluttet 
letbane i Århus. 
Arrangementet finder sted på biblioteket.
Arrangementet er et samarbejde med Vejlby-Risskov 

Lokalhistoriske Forening.

Forfatteraften med Jussi Adler-Olsen 
Kom og mød en af nutidens største danske 
spændingsforfattere. Jussi Adler-Olsens ro-
maner har fuldt fortjent fået flotte placeringer 
på de danske bestsellerlister. Kvinden i buret, 
Fasandræberne og Flaskepost fra P er de første 
tre bind i den danske krimithriller-serie om vi-
cekriminalkommissær Carl Mørch fra Afdeling 
Q. Fjerde bind i Afdeling Q-serien, Journal nr. 
64 udkommer i efteråret 2010.
Det koster 50 kr. at deltage. Du kan bestille 
eller købe billetter på biblioteket fra den 3. 
november. 

Vejlby Arkivdag
Årets tema er Vejlbys nuværende 4 kommune-
skoler: Risskov skole, Vejlby skole, Strandsko-
len og Jellebakkeskolen.
Plancheudstilling på ”Skorphøjen”, Vejlby 
Lokalcenter.
Arrangementet er et samarbejde med Vejlby-Risskov 

Lokalhistoriske Forening.

Onsdag den 
10. november 
kl. 19.00 – 21.00

Onsdag den
3. november 
kl.19.30

Lørdag den
13. november 
kl.10.00 – 13.00
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Lørdag den 
4. december 
kl. 10.00 – 13.00

Lørdag den 
11. december 
kl. 10 – 16

Få nye ideer til julens dekorationer
Kom i julestemning, mens du får lavet julens 
første dekorationer på biblioteket. Anna Marie 
Espersen inspirerer til og hjælper med at lave 
flot og anderledes julepynt. 
Du skal selv have lys og bund/skål med – vi 
sørger for gran og andre naturmaterialer.
Det er gratis at deltage. Du kan bestille el-
ler hente billetter på biblioteket fra den 27. 
november. 

Stort julemarked
Vi gentager sidste års succes og afholder et 
spændende julemarked i vores sal. 
Kunsthåndværkere fra lokalområdet sælger 
strik, tekstiler, julepynt, pileflet og meget andet. 
Her kan du finde unikke gaveideer – til børn 
og voksne eller måske til dig selv – og mange 
flotte ting til at pynte op med derhjemme.

Er du studerende?
Punk, mellemkrigstiden, Barsebäck, Darwin, Guantánamo, menne-
skerettigheder, kongehuset, Facism, ecoterrorism, Karl Marx, extreme 
sports, Obama Administration, Immigration, G20.
Verden smuldrer ikke, fordi biblioteket er lukket. Med Århus Kommunes 
Bibliotekers netbaser finder du alverdens viden online til din opgave 24 
timer i døgnet. 
Med netbaserne Faktalink, Global 
Issues In Context og Student Re-
sources In Context. Kan du finde 
den viden du søger, når det pas-
ser dig.
Alle Århus Kommunes Bibliote-
kers netbaser er gratis onlineser-
vices, som du har adgang til fra 
din egen pc derhjemme.      
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SABRO BIBLIOTEK
Sabro Skolevej 4 . 8471 Sabro . Tlf. 8694 8480 . sabrobibliotek@aarhus.dk

Voksne

Dødemandsbjerget
Forfatteraften med Henrik Ventzel 
I september 2009 debuterede Henrik Vent-
zel med romanen Dødemandsbjerget, hvis 
handling er henlagt til Skagen i begyndelsen 
af 1800-tallet. Fortællingen bygger på en sand 
historie, som fandt sted for snart 200 år siden, 
hvor en negerslave fra South Carolina blev 
givet til daværende byfoged Lund og levede 
resten at sit liv i Danmarks nordligste by.
Kom og hør om romanen, Skagen før malernes 
indtræden på scenen og om de personer og 
begivenheder, der ligger til grund for historien.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig 
ved at kontakte biblioteket.

Sæsonens bøger 
Hanne Møller fra Kristian F. Møllers Boghandel 
og bibliotekar Jens Hjøllund giver inspiration 
til efterårets læsning. Boghandleren og bib-
liotekaren vil hver især fortælle om sæsonens 
mest spændende bøger – både de store vel-
kendte navne samt nye og mindre kendte.
Biblioteket er vært ved en kop kaffe eller te. 
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig 
ved at kontakte biblioteket.

Onsdag den
6. oktober 
kl. 19.00

Onsdag den 
27. oktober 
kl. 19.00



55

Saxofonhistorier – Karsten Vogel fortæller om 
instrumentet, musikken og musikerne
Hvorfor er en saxofon ikke en klarinet? Hvad 
gjorde Coleman Hawkins, da han ikke måtte 
spille koncerter i England? Italieneren, der var 
interneret på øen Man, opfandt en saxofon af 
plastic. Charlie Parkers kaotiske omgang med 
sit instrument. Adolphe Saxs op- og nedture i 
forretningsverdenen – og mange flere historier 
og anekdoter med saxofonen i centrum.
Foredraget kommer naturligt til i høj grad at 
handle om jazz og jazzens verden. Historierne 
og anekdoterne er rent underholdende men 
også tankevækkende og perspektivrige – ikke 
mindst når man sammenligner de vilkår, som 
musikere i dag lever under, med dem, de fleste 
betydelige jazzmusikere måtte leve under for 
bare 40–50 år siden.
Karsten Vogel illustrerer ordene med musik-
eksempler på cd og medbringer desuden et 
par saxofoner, så han kan give smagsprøver på 
musikken.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig 
ved at kontakte biblioteket.

Netmusik
Med netmusik giver Århus Kommunes 
Biblioteker dig adgang til BibZoom.dk. 
BibZoom.dk er en online musikservice 
som tilbyder musik i alle genrer; popu-
lært og alternativt, nyt og gammelt, 
kendt og ukendt.

BibZoom.dk er din mulighed for at 
downlåne næsten ubegrænsede mæng-
der musik. Du kan downlåne musikken 
til din egen computer eller dit mobile 
device 24/7, året rundt.

Via BibZoom.dk har du adgang til over 3 millioner gratis musiknumre, 
og der kommer hele tiden nye numre til. 

Onsdag den 
24. november 
kl. 19.00
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KOMFORBI - SKØDSTRUP KOMBI-BIBLIOTEK
Rosenbakken 4 . 8541 Skødstrup . Tlf. 8713 9860 . skoedstrupbibliotek@aarhus.dk 

Mandag den
13. september
kl. 19.30 – 21.30

Torsdag den
16. september
kl. 19.00 – 20.30

Onsdag den
29. september 
kl. 17.00 – 19.00

Voksne

Litteraturanalyse for begyndere
Holder du af at læse? Og vil du gerne endnu 
dybere ned i litteraturens mange lag?
Litteraturkonsulent for Århus Kommunes 
Biblioteker, Lise Kloster Gram, introducerer til 
litteraturanalysens grundlæggende værktøjer 
og viser, hvordan man med enkle teknikker kan 
åbne op for nye litterære oplevelser.
Det er gratis at deltage.
Du kan tilmelde dig på telefon 8713 9860 eller 
på mail til skoedstrupbibliotek@aarhus.dk 
senest den 10. september.

Besøg på August Art
Foredrag og rundvisning på galleri August Art. 
Galleriet er et arbejdende værksted med skif-
tende kunstnere, der arbejder med glaskunst, 
sølvsmykker og meget andet.
Vi mødes på August Art, Kirkeholtvej 4, Løgten.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig 
hos Poul Wendelboe på mail pgw@youmail.dk 
senest den 13. september.
Aftenen er arrangeret af Skødstrup Kombi-biblioteks Venner.

Opstart af læsekreds
Vi starter en læsekreds med fokus på bøger 
med nogle år på bagen – romaner fra 1930’erne 
til 1980’erne. Vi ser, om bøgerne stadig er 
interessante at læse og tale om den dag i dag.
Efter den første mødegang mødes læsekredsen 
sidste onsdag i måneden kl. 17.00 på selvvalgt 
sted.
Du kan tilmelde dig læsekredsen ved at sende 
en mail til chria@aarhus.dk.

KOMFORBI – SKØDSTRUP KOMBI-BIBLIOTEK
Rosenbakken 4 . 8541 Skødstrup . Tlf. 8713 9860 . skoedstrupbibliotek@aarhus.dk 
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Se flere tematiske læsekredse i bibliotekernes 
nye læsekredshæfte, som du finder på dit 
lokale bibliotek. Bemærk også vores inspirati-
onsaften for både nye og gamle læsekredsmed-
lemmer, som du kan få mere information om 
på side 67 i denne kalender. 

Historiske solstråler - PH
Foredrag og viser om Danmark og kulturhånd-
værkeren/samfundsrevseren Poul Henningsen 
v/ musiker og historiefortæller Poul Smede-
gård Andersen.
Poul Smedegård Andersen er cand. mag. i 
musik og historie og har undervist på flere af 
landets højskoler.
Det koster 20 kr. at deltage, hvis man er med-
lem af Skødstrup Kombi-biblioteks Venner. For 
ikke-medlemmer er prisen 50 kr.
Aftenen er arrangeret af Skødstrup Kombi-biblioteks Venner.

Sund mad mod kræft
Foredrag ved Lene Juul Bruun
Journalist, tv- og radiovært Lene Juul Bruun 
har på baggrund af personlig erfaring med 
kræft skrevet en kogebog sammen med tv-kok 
og kogebogsforfatter Anne Hjernøe. Bogens 
formål er at sætte fokus på sundhed via kosten 
og derved mindske risikoen for at få en kræft-
sygdom.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig på 
telefon 8713 9860 eller mail skoedstrupbiblio-
tek@aarhus.dk senest den 29. oktober.

Tirsdag den
26. oktober
kl. 19.00 – 21.30

Mandag den 
1. november
kl. 19.30 – 21.30
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Har du styr på din SKAT?
Ved revisor Flemming Adamsen
Få indblik i, hvad SKAT har af oplysninger om 
dig. Du kan benytte bibliotekets pc, men du 
er også velkommen til at medbringe din egen. 
Husk dit password til SKAT.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig 
på telefon 8713 9860 eller mail: skoedstrup-
bibliotek@aarhus.dk senest fredag den 19. 
november.

Juleklip og gløgg/saftevand
Skødstrup Kombi-biblioteks Venner inviterer 
igen i år børn og voksne til juleklip og juletræs-
pyntning på biblioteket. Der er dømt hygge 
med småkager og saftevand/gløgg til alle. Vi 
slutter af med en julesang eller to.
Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødven-
dig. Det er gratis at deltage.

Onsdag den
24. november
kl. 19.00 – 21.00

Onsdag den
1. december
kl. 16.00 – 18.00

Er du Litteraturinteresseret?
Hvordan får jeg hul på det enkelte værk? 
Hvor finder jeg flere oplysninger om 
bogen og forfatteren? Og hvad kende-
tegner den periode, den enkelte bog er 
skrevet i? 
Med Århus Kommunes Bibliotekers di-
gitale netbaser kan du trygt gå på opda-
gelse i litteraturen og finde den informa-
tion eller inspiration, du står mangler. 
Med netbaserne Literature Resource 
Center eller Forfatterweb har du online 
adgang til alverdens viden om litteratur 

– lige når det passer dig. Tilbuddene er alle gratis onlineservices, Århus 
Kommunes Biblioteker giver dig adgang til – og du kan bruge dem fra 
din egen pc derhjemme.   



60

SOLBJERG BIBLIOTEK
Kærgårdsvej 4 . 8355 Solbjerg . Tlf. 8692 8288 . solbjergbibliotek@aarhus.dk

Voksne

Udstilling
Cumulus – vildt filt af Anita Boelsmand
Anita Boelsmand vil gerne ændre opfattelsen 
af filten som et bastant materiale, der bedst 
anvendes til hjemmesko og tasker. Det prøver 
hun på ved at skabe transparente og lette 
genstande og stoffer. Både som tøj til voksne 
og børn og brugskunst f.eks. lamper.
Kom og se en udstilling af filt præsenteret på 
nye og sjove måder.

Udstilling
Grafik og akvareller af Else Oltmann
Else Oltmann er uddannet fra Århus Kunst-
akademi inden for grafik og skulptur. Hun har 
udstillet på mange kunstcentre, kunstmuseer 
og gallerier i hele Danmark.
Denne udstilling omfatter mest grafik og 
akvareller.

Bogsalg
Så er det igen tid til starten på det store årlige 
bogsalg. Kom og gør et godt kup: romaner, 
krimier, fagbøger, børnebøger, ungdomsbøger, 
tegneserier, blade og cd’er. Cd’er koster 10 kr., 
bøger 5 kr. og blade 1 kr.

Udstilling
Unika glas – fade & billeder af Pernille Schwartz
Pernille Schwartz er billed- og glaskunstner. 
Hun arbejder med glas alene eller i kombina-
tion med net, jern eller andet metal.
Udstillingen består af fade og skulpturer samt 
billeder, der kan hænge både inde og ude.

Onsdag den
1. september – 
torsdag den
30. september

Fredag den
1. oktober – 
lørdag den 
30. oktober

Mandag den 
8. november 
kl. 13.00

Mandag den
1. november – 
tirsdag den 30. 
november
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TILST BIBLIOTEK
Tilst Skolevej 13 A . 8381 Tilst . Tlf. 8713 1820 . tilstbibliotek@aarhus.dk

Voksne

Bjørnholt Design Museum 
Udstilling af bamser og designmøbler 
i miniature
Vi byder velkommen til denne enestående udstil-
ling af nogle af perlerne fra det tyvende århundre-
des møbelkunst.
Vi ønsker alle god fornøjelse!
Sådan skriver museumsdirektør Teddy Bearli-
son i kataloget til udstillingen, som i oktober er 
flyttet til Tilst Bibliotek.
Samtidig gør han opmærksom på, at DE UD-
STILLEDE GENSTANDE IKKE MÅ BERØRES! 
Men prøv lige at fortælle en flok nysgerrige 
bamser det!
En masse minibamser har slået sig ned overalt 
i museet, hvor de sover, læser, spiser, hygger 
og leger, så hvis du kan lide bamser, så kom 
og kig. 

Hvor lagde jeg babyen? – Julia Lahme om det 
uperfekte moderskab
Julia Lahme fortæller om det vidunderlige og 
meget besværlige ved at blive mor første gang. 
Udgangspunktet er hendes bog Hvor lagde 
jeg babyen?, der er en kærlighedserklæring til 
hverdagslivets besværligheder og et beken-
delsesskrift om den første tid som mor. Hun 
fortæller om søvnmangel og om alt det, der 
skal være perfekt men ikke er det og om en 
karriere på stand by. Hun er humoristisk og 
ironisk selvudleverende og får os for en stund 
til at glemme os selv. Julia Lahme læser op, 
fortæller og taler med publikum og vi garante-
rer en morsom aften!

Onsdag den 
13. oktober 
kl. 19.30 – 21.30 

4. – 30. oktober 
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Onsdag den
27. oktober 
kl. 16.30 – 17.30 

Julia Lahme præsenterer sig selv sådan: Jeg er 
født i 1977 og bruger størrelse 39 i sko. Jeg har 
fregner om sommeren og er ellers bleg som en 
kummefryser 10 måneder om året.
Julia Lahme er gift med Johan, mor til en lille 
dreng. Hun er cand.mag. i etnologi og bl.a. 
tidligere chefredaktør på tidsskriftet Cosmo-
politan. 
Arrangementet foregår i caféen ved Tilst Bib-
liotek. Det koster 50 kr. at deltage, og du kan 
købe billetter på biblioteket fra den 1. oktober

Bogsnak – årets bedste læseoplevelser
To-tre læsende bibliotekarer binder en efterårs-
buket af gode bøger til inspiration til vinterens 
læsning. Vi har valgt en stak af vores egne gode 
læseoplevelser, som vi glæder os til at dele med 
andre.
Vi håber deltagerne vil bidrage med anbefalin-
ger af gode bøger, så vi kan få en hyggelig snak.
Tilmelding er ikke nødvendig.

En aften med ondskab og mord
Århus-krimiforfatteren Inger Wolf fortæller om 
at have ondskab som arbejde, om hvordan hun 
får ideer til sine romaner, om research og skri-
veproces. Vi får også smagsprøver på hendes 
kommende bog. 
Det, der driver Inger Wolf til at skrive, er den 
menneskelige natur; det at intet er godt eller 
ondt, fx det at en følelseskold psykopat finder 
stor glæde i følelsesladet musik. Vi skal høre 
om liget af en 8-årig forbrændt dreng i Giber 
Å, om en død kvinde i Rådhusparken og om 
efterforskningsenheden fra Århus Politi med 
den indesluttede Daniel Trokic i spidsen – og 
måske hvorfor Inger Wolf og Daniel Trokic har 
samme musiksmag.
Du kan hente gratis billetter på biblioteket fra 
den 27. oktober.

Onsdag den
3. november 
kl. 19.30 – 21.30 
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TRANBJERG BIBLIOTEK
Kirketorvet 6 . 8310 Tranbjerg . Tlf. 8713 2435 . tranbjergbibliotek@aarhus.dk 

Læsekreds om klassikere
Vi holder et introducerende møde til opstart 
af en læsekreds. Temaet er klassikere, og der 
tages fat på nogle af de store romaner og 
deres forfattere. Der er tale om romaner, der 
har formået at overleve deres egen tid, fordi 
læsere igen og igen har kunnet finde viden og 
inspiration i dem. 
Der vil blive serveret kaffe og lidt godt til 
ganen. Tilmelding nødvendig.

Se flere tematiske læsekredse i bibliotekernes 
nye læsekredshæfte, som du finder på dit 
lokale bibliotek. Bemærk også vores inspirati-
onsaften for både nye og gamle læsekredsmed-
lemmer, som du kan få mere information om 
på side 67 i denne kalender. 

Rundt om Grønland
Foredrag ved arkitekt, Grønlandsfarer, opdagel-
sesrejsende og tidligere formand for Eventyrer-
nes Klub John Andersen.
John Andersen har gennem 40 år foretaget 
mange forskellige spændende rejser: bjergbe-
stigning, arkæologiske ekspeditioner, isbjørne-
mærkninger og kajaksejladser. 
Aftenen tager afsæt i John Andersens seneste 
fotobog Rundt om Grønland. Hans kærlighed 
til Grønland er dyb og stærk som indlandsisen, 
og han kan prale af – som den eneste i verden 
– at have roet hele vejen rundt om Grønland i 
kajak - dog i forskellige rejseintervaller.
Det koster 50 kr. at deltage. Du kan købe billet-
ter fra den 20. september.
Arrangementet finder sted i Sognegården, 
Kirketorvet 2.
Arrangeret af Kulturcirklen i Tranbjerg.

Voksne

Tirsdag den
28. september 
kl. 19.00 – 21.00

Mandag den 
4. oktober 
kl. 19.00 – 21.30
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Læsekredsaften
Jeg er ikke her – en krimi af Simon Pasternak 
og Christian Dorph
Hvis du nogensinde har spekuleret over, 
hvordan det foregår, når læsekredse mødes 
for at diskutere bøger, kan du få syn for sagen 
denne aften, når vi som optakt til forfatterafte-
nen med Simon Pasternak og Christian Dorph 
den 25. oktober inviterer interesserede ind for 
at se, hvordan det foregår, når Læsekredsen i 
Tranbjerg diskuterer litteratur.

Forfatteraften med Christian Dorph og 
Simon Pasternak 
Vi sætter fokus på 1980’erne i forbindelse med 
Århus Kommunes Bibliotekers litteraturtema 
om tid og har Christian Dorph og Simon 
Pasternak på programmet. De to forfattere har 
i august udgivet en ny krimi Jeg er ikke her, der 
foregår i 1980’erne. Krimiens plot er bl.a. digte. 
Som optakt til aftenen læser Henrik Giversen 
fra Poetklub Århus Michael Strunge-digte.
Biblioteket er vært ved et kulinarisk 80’er 
indslag.
Du kan bestille eller hente billetter fra den 
11. oktober.

Limboland
Film af teaterinstruktør Jeremy Weller.
I det fiktive drama Limboland betror otte unge 
danskere med indvandrerbaggrund os deres 
historier og hemmeligheder. 
Historierne illustrerer, hvordan det er at leve 
som outsider i det danske samfund.
Integrationskonsulent ved Borgerservice og 
Biblioteker, Margit Johansen, vil introducere 
filmen. Tilmelding nødvendig.

Mandag den 
11. oktober
kl. 19.00 – 21.00

Mandag den
25. oktober 
kl. 19.00

Tirsdag den
16. november 
kl. 14.00
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Fortællinger
Vi har tidligere afholdt fortællearrangementer, 
og denne gang er det fortællinger, der giver 
indsigt i fremmede kulturer. Fortællerne er år-
husianere, der er kommet hertil fra andre lande 
og verdensdele. Endeligt program vil fremgå af 
dagspressen og bibliotekets hjemmeside www.
aakb.dk/biblioteker/tranbjerg.

Birgitte Holmlund 
Akrylmalerier med blomster og abstrakte 
motiver. 

Kulturby 2017: Byens rum

Trine Juul Mortensen
Tegninger af børn og akrylmalerier.

Skolestart
I april udstillede 22 skolestart-børn i institutio-
nerne Børnehuset og Frihaven en tegning af 
deres forventning til og forestilling om, hvordan 
det er at gå i skole. Nu udstiller alle børnene i 
de to 0. klasser på Tranbjerg Skole en tegning 
af, hvordan det så har været at starte i skolen. 
Børnene udstiller endvidere papmachefigurer af 
Snøvsen fra Benny Andersens børnebøger.

Juleudstilling

Onsdag den
17. november 
kl. 17.00

September

Oktober

November

Kulturby 2017: Byens rum
I uge 37 – 40 udstiller de fleste lokalbiblioteker materialer om Århus - 
Europæisk Kulturhovedstad 2017.  
Udstillingerne giver en introduktion til Århus Kulturby 2017 og omfat-
ter bl.a. emner som den europæiske dimension, den fysiske by, mang-
foldighed/demokrati/bæredygtighed og børn og ungdom. 
Læs mere på www.aarhus2017.dk eller på de enkelte bibliotekers hjem-
mesider.

November

December

Udstillinger
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Kender du det? Du har læst en bog, som i den grad har givet dig noget 
at tænke over, men du brænder inde med dine tanker, fordi du ikke har 
nogen at dele din læseoplevelse med. Læsekredsene skal ikke nødven-
digvis stryge hinanden med hårene. Der må gerne være noget at være 
uenige om og noget at undre sig over. 

På Århus Kommunes Biblioteker sætter vi læseglæden meget højt. 
Derfor vil vi meget gerne hjælpe nye og gamle læsekredse godt på 
vej ind i litteraturens verden. Alle de læsekredse du finder i dette 
hæfte finder sted i perioden september 2010 til maj 2011. Læsekred-
sene mødes en gang om måneden og er fastlagt til ca. to timer pr. 
gang. Århus Kommunes Biblioteker stiller bøger til rådighed og vil til 
læsekredsenes første møde stille en bibliotekar til disposition, som vil 
komme med gode råd til valg af litteratur og til hvorledes processen 
kan forløbe.

Århus Kommunes Biblioteker tilbyder desuden et introducerende 
møde hvor alle interesserede kan høre hvad en læsekreds er. Mødet 
afholdes den 22. september 2010 kl. 19.00-21.00 på Hovedbiblioteket
i Århus. Vi glæder os til at se dig i læsekredsene.

Læsekredse til dem der vil selv
Vil du være med i en læsekreds, hvor der ikke er fastlagt noget tema, 
eller hvor du selv ønsker at vælge et tema, som du er særligt interes-
seret i eller bare ønsker at læse, det du har lyst til, er dette naturligvis 
også en mulighed.

Så til dig der har lyst til at læse en masse god og spændende litteratur, 
hvor du selv bestemmer tidspunkt og læsestof så fat din nabo, dine 
venner, dine arbejdskollegaer, ja sågar din familie og få en læsekreds 
op at stå. En mulighed er selvfølgelig også bare at møde op til vores 
intromøde selv og finde sammen med andre i samme situation og få 
en masse nye bekendtskaber med i købet. 

Hjælp til læsekredsen
Biblioteket tilbyder naturligvis at være behjælpelig med at stille bøger 
til rådighed, ligesom du altid kan spørge bibliotekets læsekredsansvar-
lige om gode råd.

Info om læsekredse
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Bogsalg
Kom og gør et kup.
Vi har igen været i gang med at kassere i vores 
bogsamling. Denne gang er der mange erin-
dringer, håndarbejdsbøger, billedbøger med 
meget mere.

Foredrag om livskvalitet
Kradser krisen stadig, og synes du den mørke 
tid presser sig lige rigeligt på, så kom og få 
batterierne ladet op. Foredraget med psykolog 
Ulla de Blanck handler om de forhold, der 
har betydning for glæden og tilfredsheden i 
vores liv, og om hvordan vi kan fremme vores 
livskvalitet.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig på 
biblioteket fra den 27. september

Foredrag om integration ved Manu Sareen
Vi får besøg af indiskfødte Manu Sareen. Manu 
Sareen er medlem af Borgerrepræsentationen i 
København og har gennem de seneste mange 
år arbejdet med integration, både som integra-
tionskonsulent, forfatter og samfundsdebattør.
Det koster 25 kr. at deltage. 

Tirsdag den
26. oktober
kl. 19.00

Mandag den
4. oktober – 
fredag den
15. oktober

TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK
Smedebroen 21 . 8380 Trige . Tlf. 8713 6313 . trigebibliotek@aarhus.dk 

Voksne

Tirsdag den 
5. oktober 
kl. 19.00
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LÆR 
MERE 
OM IT
 EFTERÅR 2010

IT_plakat_ 2010 efterår.indd   1 17-08-2010   17:12:32

Gratis IT-kurser for alle - hent programmet på biblioteket 
Som noget nyt har Århus Kommunes Biblioteker lavet et samlet katalog 
over IT-kurser på bibliotekerne i efterårssæsonen. Kataloget kan hentes 
på alle bibliotekerne – og findes på nettet: www.aakb.dk/itkurser.

Deltag på flere måder 
Du kan tilmelde dig et eller flere kurser på det bibliotek, der passer dig 
bedst. Du kan også møde op i NETVÆRKSTEDERNE på bibliotekerne 
i Gellerup, Hasle, Højbjerg, Risskov, Viby, Åby og på Hovedbiblioteket. 
Du kan se åbningstiderne i kursuskataloget. Her kan du lære om brug af 
internettet, om selvbetjening på Borger.dk, om brug af bibliotekernes til-
bud, om netmusik, Litteratursiden.dk og at oprette en personlig e-mail.
 
Book en medarbejder
På bibliotekerne i Lystrup, Solbjerg, Tilst, Tranbjerg og Viby kan du 
bestille tid hos en medarbejder, som sammen med dig vil gennemgå de 
af emnerne nævnt ovenfor, som du ønsker at vide mere om.
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Foredrag
Mød op og få lejlighed til at smage på vine fra 
Skærsøgaard
Sven Moesgaard blev som den første i Dan-
mark autoriseret som vinbonde, og han har 
modtaget mange medaljer for sine vine, også 
i internationale konkurrencer. Foreningen 
Danske Vinavlere har to gange kåret ham som 
Årets Vinbonde.
Sven Moesgaard vil fortælle om vinfremstil-
ling på Skærsøgaard (www.dansk-vin.dk) og i 
Danmark. Mød op og få lejlighed til at smage 
på danske vine.
Det koster 50 kr. at deltage. Du kan købe billet-
ter på biblioteket fra den 16. august. 

Foredrag
Sund kost – sunde vaner ved Anne W. Ravn
Klinisk diætist Anne W. Ravn var en af de tre 
eksperter i DR’s sundhedseksperiment By på 
Skrump. Foredraget baserer sig på tankerne i 
Anne W. Ravns bog Spis dig let – sunde vaner 
der holder.
Med et dejligt glimt i øjet giver Anne inspira-
tion til dig, der vil give vanerne et sundhedstjek 
og som ikke vil vente på, at den dag kommer, 
hvor du kan gøre det hele helt rigtigt. Hør 
Anne W. Ravns bud på, hvordan man får plads 
til rødvin og Rittersport i det daglige og få ef-
fektive råd om motivation og madvaner og tips 
til at fastholde en sund livsstil. Du får nogle af 
de bedste råd, Anne W. Ravn gennem årene 
har benyttet, når hun har vejledt mennesker, 
der skulle tabe både 5, 10 og 15 kilo.
Det koster 25 kr. at deltage. Du kan købe billet-
ter på biblioteket fra den 16. august.

Torsdag den
9. september 
kl. 19.30

Onsdag den
15. september 
kl. 19.30

Voksne

VIBY BIBLIOTEK
Skanderborgvej 170 . 8260 Viby J. . Tlf. 8940 9540 . vibybibliotek@aarhus.dk
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Svinehunde
Krimiaften på Viby Bibliotek
Mød det nye danske krimipar Lotte og 
Søren Hammer og hør om deres debut-
roman om en uhyggelig pædofilisag, hvor 
fem mænd findes myrdet og hængt op i en 
gymnastiksal. Søskendeparrets anden krimi 
udkommer lige umiddelbart efter krimiaf-
tenen, og forfatterne har lovet også at løfte 
lidt af sløret for Alting har sin pris.
Det koster 25 kr. at deltage. Du kan købe 
billetter på biblioteket fra den 6. september.

Tidens gang i tidens løb 
ved museumsinspektør Hans Buhl, 
Steno Museet
Alle kender tiden, men ingen kan rigtigt 
forklare, hvad tid er. Derimod bliver vi sta-
dig bedre til at måle den. Så der er nok at 
tage fat på: tidsmåling fra solur til atomur, 
kalendere, Einsteins relativitetsteori, tids-
rejser og det underlige i, at 10 minutter 
både kan føles som et splitsekund og en 
evighed!
Det er gratis at deltage.
Tilmelding nødvendig på biblioteket eller 
på telefon 8940 9540  

Tidens litteratur
Viby Bibliotek præsenterer i samarbejde 
med forlaget Rosinante tre af tidens mar-
kante danske forfattere: Josefine Klougart, 
som i foråret debuterede med romanen 
Stigninger og fald; Christina Hesselholdt, 
som er aktuel med fortællekredsen Camilla 
– og resten af selskabet og Dennis Gade 
Kofod, som netop har udsendt sin fjerde 
roman Superhelte i det hele taget.
De tre forfattere vil læse op af deres bøger 
og samtale omkring temaet tid og litteratur.
Det koster 25 kr. at deltage. Du kan købe 
billetter på biblioteket fra den 6. september.

Onsdag den
29. september 
kl. 19.30 

Onsdag den
6. oktober 
kl. 16.00 – 17.00

Onsdag den
6. oktober 
kl. 19.30
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Læsekreds – Hvordan ser romanen ud lige nu?
Vi starter en læsekreds med fokus på nye dan-
ske romaner af bl.a. Katrine Marie Guldager, Dy 
Plambeck og Lars Frost.
Efter denne første mødegang mødes læsekred-
sen anden mandag i hver måned kl. 17.00 – 
19.00 på et selvvalgt sted. Tilmelding nødvendig 
på biblioteket, på telefon 89409540, eller på 
mail vibybibliotek@aarhus.dk.

Se flere tematiske læsekredse i bibliotekernes 
nye læsekredshæfte, som du finder på dit 
lokale bibliotek. Bemærk også vores inspirati-
onsaften for både nye og gamle læsekredsmed-
lemmer, som du kan få mere information om 
på side 67 i denne kalender. 

Optakt til forfatteraftenen med
Olav Hergel den 10. november
Se filmatiseringen af Olav Hergels roman Flygt-
ningen om journalisten Rikke Lyngvig, der bliver 
kidnappet af terrorister i Afghanistan.
Der er gratis adgang. Tilmelding nødvendig på 
biblioteket, på telefon 89409540, eller mail til 
vibybibliotek@aarhus.dk fra den 4. oktober.

Mænd i is og øde – de store slæderejser ved 
bibliotekar Walther Knudsen
I 2010 kan man købe en ferierejse til Antarktis 
med 7 dages ophold på isen. For hundrede år 
siden var der ikke charterture til polerne. De 
opdagelsesrejsende i de yderste egne af jorden 
måtte udholde kulde, sult, dødelige strabad-
ser, isolation og ensomhed i årevis, hvis de 
da overhovedet overlevede. Hvem var disse 
mænd – og hvor kom hundene fra?
Der er gratis adgang. Du kan tilmelde dig på 
tlf. 89409540 eller vibybibliotek@aarhus.dk.

Mandag den
11. oktober 
kl. 17.00 – 19.00

Onsdag den 
3. november og 
tirsdag den 
9. november
kl. 16.00 – ca. 18.00 

Lørdag den
6. november 
kl. 13.00
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Indvandreren
Ny politisk spændingsroman af Olav Hergel
Et sammenstød mellem en racistisk dørmand 
og indvandrerdrengen Zaki, der sammen med 
3 venner vil fejre sin flotte studentereksamen 
med et diskoteksbesøg, får katastrofale følger… 
Journalist og forfatter Olav Hergel har atter 
skrevet en politisk spændingsroman, der går 
tæt på virkeligheden og er en direkte kom-
mentar til indvandrerdebatten i Danmark. 
Han tager livtag med fordomme og forskelle. 
Ingen forbliver hverken uskyldsrene hvide eller 
forfulgte sorte.
Olav Hergel debuterede med Flygtningen, der 
blev filmatiseret sidste år under titlen Flugten. 
Det koster 25 kr. at deltage. Du kan købe billet-
ter på biblioteket fra den 4. oktober.
Arrangementet er støttet af FO-Århus’ debatpulje

Onsdag den
10. november 
kl. 19.30

Netmedier 
Århus Kommunes Biblioteker giver dig 
gratis og lovlig adgang til online spil-
lefilm, musik og litteratur, som du via in-
ternettet kan hente ned på din computer 
og få glæde af med det samme – uden 
at du behøver besøge biblioteket.

Du skal blot bo i Århus Kommune og 
have lånerkort med pinkode til biblio-
tekerne, så har du via www.aakb.dk/
netmedier adgang til netfilm, netmusik, 
netlydbøger, netbøger og en lang række 
netbaser, som f.eks. giver dig adgang til 
forskellige tidsskrifter, aviser og opslags-
værker.
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ÅBY BIBLIOTEK
Ludvig Feilbergs Vej 7 . 8230 Åbyhøj . Tlf. 8940 9500 . aabybibliotek@aarhus.dk 

Foredrag
De danske forstæders historie - 
særligt i Østjylland ved overinspektør Peter 
Dragsbo fra museet på Sønderborg Slot
I foredraget fortælles historien om villakvar-
tererne, parcelhuskvartererne og boligfor-
eningskvartererne. Tiden hvor landsby bliver 
til forstad. En rejse i ord og billeder igennem 
årene 1900–960.
Det koster 25 kr. at deltage inkl. kaffe/te og 
brød. Du kan købe billetter på biblioteket fra 
den 4. september. 
Arrangementet er et samarbejde med Aaby-Aabyhøj 

Lokalhistoriske Forening og Åby Biblioteks Venner.

Læsekreds – Et liv genoplevet i erindringen
Vi starter en læsekreds med fokus på erin-
dringslitteratur. Vi læser selvbiografier og 
inviterer os selv indenfor i vidt forskellige men-
neskers liv.
Efter denne første mødegang mødes læsekred-
sen første mandag i måneden kl. 15.00–17.00 
på selvvalgt sted.

Se flere tematiske læsekredse i bibliotekernes 
nye læsekredshæfte, som du finder på dit 
lokale bibliotek. Bemærk også vores inspirati-
onsaften for både nye og gamle læsekredsmed-
lemmer, som du kan få mere information om 
på side 67 i denne kalender. 

Tirsdag den
28. september 
kl. 19.00

Mandag den 
4. oktober
kl. 15.00 – 17.00

Voksne



Tirsdag den
12. oktober
kl.19.00

Tirsdag den
26. oktober 
kl.19.00

Lørdag den
20. november
kl.10.00

Tirsdag den
30. november
kl.19.00
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Forfatteraften med Morten Ramsland
Forfatteren til Hundehoved fortæller om sin 
nye anmelderroste roman Sumobrødre og sit 
øvrige forfatterskab.
Det koster 60 kr. at deltage. Du kan købe billet-
ter på biblioteket fra den 27. september.
Arrangementet er et samarbejde med Åby Biblioteks Venner

Litteraturens perioder 
Gennemgang af den litterære udvikling i 
Danmark med vægt på sammenhængen mel-
lem de litterære udtryk og periodernes ideer, 
åndsretning og samfundsudvikling. Ved cand.
mag. Lisette Agerbo Holm.
Foredraget er gratis. Du kan tilmelde dig på 
biblioteket.

Fødselsdag
Sammen med Åby Biblioteks Venner fejrer vi 
fødselsdag med morgenbord og aktiviteter for 
børn og voksne. Sprogmagister Ole Lauridsen 
causerer over det danske sprog, og Onkel Ra-
nunkels hattesjov kommer kl. 12 med teaterleg 
for og med børn. Det er gratis at deltage.

Sæsonens nye bøger
Inspiration til læsning i de mørke vinteraftener 
ved bogelskerne Suzanne Bang og Jette Holst 
fra Horsens Bibliotek.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig på 
biblioteket. 
Arrangementet er et samarbejde med Åby Biblioteks Venner.

Kom til babycafé på Åby Bibliotek
Her møder du og din baby andre forældre og 
babyer, og der vil hver gang være en interes-
sant oplægsholder eller et arrangement. Du 
kan finde datoer og emner på caféens egen 
blog, og du må meget gerne komme med kom-
mentarer og gode idéer.
Adressen er: http://abybabycafe.blogspot.com/
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Beder-Malling Bibliotek / Mandag den18. oktober / kl. 14.00 – 15.00 
Gyselige historier med Fortællepatruljen
Klavs Moltzen fortæller tre drabelige historier: Kæledyr, Den fremmede 
og en hemmelig bonushistorie. Kæledyr handler om en dag i skolen, 
hvor eleverne skal vise deres kæledyr frem. Til sidst mangler kun ét 
dyr; kassen har slet ikke været åbnet endnu. En uhyggelig og sjov 
splatterhistorie. 
Den fremmede handler om Ralph, som kører rundt på landet i sin seje 
ladvogn. Da han møder en fremmed i mørket, giver han ham et lift. 
Døden er nær. En sjov men meget spooky spøgelseshistorie, som 
vender op og ned på alting.
Se mere her: www.fortællepatruljen.dk
Aldersgruppe: 8-12 år.
Arrangementet er gratis, men du skal tilmelde dig inden mandag på 
biblioteket eller på telefon 8713 1985.

Egå Kombi-bibliotek / Tirsdag den 19. oktober / kl. 14.00 – 15.30
Henrik Einspor – mød forfatteren bag Jack Stump 
Henrik Einspor, der skriver bøger for børn og unge, kommer og giver 
en rundtur i sit forfatter-univers. Især hans historier om den grønne 
dværg-detektiv Jack Stump har fundet mange læsere, så naturligvis 
bliver der mulighed for at få mere at vide om, hvordan de 25 bøger er 
blevet til, og høre oplæsning fra en endnu uudgivet Jack Stump. Ein-
spor vil også præsentere et par dugfriske nyheder fra sin forfatterhule.
Se mere her: www.einspor.dk
Aldersgruppe: Arrangementet henvender sig til alle aldre.
Arrangementet er gratis. Du kan hente billetter fra den 4. oktober

Gellerup Bibliotek / Mandag den 18. oktober 2010 / kl. 14.00 – 16.00
Lav et gyseligt monster eller et skrækkeligt billede
Kreativt værksted holder GYSelig efterårsferie, og på vores kreative 
værksted kan du lave dit eget fantasifulde monster eller et super uhyg-
geligt billede, der måske kan sprede skræk og rædsel til Halloween.
Tag noget gammelt tøj på og mød op med masser af gode ideer. 
Vi sørger for hjælp til arbejdet og forskellige monstermaterialer.
Aldersgruppe: 5-7 år.
Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig. 
Du kan tilmelde dig på biblioteket eller på telefon 8940 9640.

GYSelig efterårsferie 2010
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Hasle Bibliotek / Onsdag den 20. oktober / kl. 13.00 – 13.30
Uhyggelige historier med Fortællepatruljen 
Klavs Moltzen fortæller tre drabelige historier: Kæledyr, Den fremmede 
og en hemmelig bonushistorie. Kæledyr handler om en dag i skolen, 
hvor eleverne skal vise deres kæledyr frem. Til sidst mangler kun ét 
dyr; kassen har slet ikke været åbnet endnu. En uhyggelig og sjov 
splatterhistorie. 
Den fremmede handler om Ralph, som kører rundt på landet i sin seje 
ladvogn. Da han møder en fremmed i mørket, giver han ham et lift. 
Døden er nær. En sjov men meget spooky spøgelseshistorie, som 
vender op og ned på alting.
Se mere her: www.fortællepatruljen.dk
Aldersgruppe: 8–12 år.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Hjortshøj Kombi-bibliotek / Onsdag den 20. oktober / kl. 14.00 – 16.00
Lav et gyseligt monster eller et skrækkeligt billede
Kreativt værksted holder GYSelig efterårsferie. Her kan du lave dit eget 
fantasifulde monster eller et super uhyggeligt billede, der måske kan 
sprede skræk og rædsel til Halloween. Tag noget gammelt tøj på og 
mød op med masser af gode ideer. Vi sørger for hjælp og forskellige 
monstermaterialer.
Aldersgruppe: 5–7 år.
Tilmelding er nødvendig.
Du kan tilmelde dig på biblioteket eller på tlf. 8674 1122

Højbjerg Bibliotek / Mandag den 18. oktober / kl. 14.00 – 15.30
Henrik Einspor – mød forfatteren bag Jack Stump 
Henrik Einspor, som skriver bøger for børn og unge, kommer og giver 
en rundtur i sit forfatterunivers. 
Især hans historier om den grønne dværg-detektiv, Jack Stump, har 
fundet mange læsere, så naturligvis bliver der mulighed for at få mere 
at vide om tilblivelsen af de 25 bøger, samt høre oplæsning fra en 
endnu ikke udgivet Jack Stump. 
Einspor vil også præsentere et par dugfriske nyheder fra sin forfatter-
hule.
Se mere her: www.einspor.dk
Aldersgruppe: Børn i alle aldre.
Du kan bestille gratis billetter fra 11. oktober.
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Højbjerg Bibliotek / Tirsdag den 19. oktober / kl. 14.00 – 16.00 
Lav et gyseligt monster eller et skrækkeligt billede
Kreativt værksted holder GYSelig efterårsferie. Her kan du lave dit eget 
fantasifulde monster eller et super uhyggeligt billede, der måske kan 
sprede skræk og rædsel til Halloween. Tag noget gammelt tøj på og 
mød op med masser af gode ideer. Vi sørger for hjælp og forskellige 
monstermaterialer.
Aldersgruppe: 5–7 år.
Du kan bestille gratis billetter fra 11. oktober.
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Lystrup Bibliotek / Tirsdag den 19. oktober / kl. 13.00
Drengen der drog ud for at lære frygten at kende
Kom og hør den gyselige historie om drengen, der ikke er bange for 
noget. Dramaet bliver fortalt af Gurli Buch-Hansen fra Fortællepatruljen.
Gurli Buch-Hansen fortæller folkeeventyret om drengen, som underligt 
nok giver sine forældre problemer, fordi han ikke er bange for noget. 
Han drager ud i verden for at lære frygten at kende. Mon det lykkes for 
ham at blive bange?
Se mere her: www.fortællepatruljen.dk
Aldersgruppe: 8–12 år.
Arrangementet varer ca. 30 minutter. 
Du kan tilmelde dig fra den 12. oktober.

Lystrup Bibliotek / Onsdag den 20. oktober / kl. 9.30
Horror på mobilen
Skyd din egen gyserfilm med mobilen. Manuskriptet er forberedt og 
de bloddryppende rekvisitter er fundet. 
Du får hjælp af Lommefilm, der har forberedt et gysermanuskript. 
Når du tager hjem, har du filmen med på din medbragte mobil. 
Den kan også uploades til en særlig gyserkanal på www.lommefilm.dk.
Medbring din mobiltelefon og gerne en bærbar computer.
Aldersgruppe: 10–14 år.
Arrangementet varer ca. 2½ time.
Du kan tilmelde dig fra den 13. oktober.
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Risskov Bibliotek / Tirsdag den 19. oktober / kl. 10.00 – 11.30
Henrik Einspor – mød forfatteren bag Jack Stump
Henrik Einspor, som skriver bøger for børn og unge, kommer og giver 
en rundtur i sit forfatterunivers. 
Især hans historier om den grønne dværg-detektiv, Jack Stump, har 
fundet mange læsere, så naturligvis bliver der mulighed for at få mere at 
vide om, hvordan de 25 bøger blev til og høre oplæsning fra en endnu 
ikke udgivet Jack Stump-bog. 
Einspor vil også præsentere et par dugfriske nyheder fra sin forfatter-
hule.
Se mere her: www.einspor.dk
Arrangementet er for børn i alle aldre – men voksne er også velkomne.
Du kan bestille eller hente gratis billetter fra den 11. oktober.

Risskov Bibliotek / Torsdag den 21. oktober / kl. 9.30 – 12.00
Horror på mobilen
Skyd din egen gyserfilm med mobiltelefonen i efterårsferien sammen 
med Lommefilm! På 2½ hæsblæsende og hårrejsende timer kommer 
du fra god idé til færdig film. Der er forberedt et gysermanuskript til 
dig – og bloddryppende rekvisitter. Alt hvad du skal gøre, er at dukke op 
med mobilen på dit lokale bibliotek. Lommefilm hjælper dig med alt fra 
optagelser til redigering. Filmen får du med hjem på mobilen – og så 
uploades den også til en særlig gyserkanal på www.lommefilm.dk.
Medbring din mobiltelefon og gerne en bærbar computer.
Aldersgruppe: 10-14 år.
Du kan bestille eller hente gratis billetter fra den 14. oktober.
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KOMFORBI – Skødstrup Kombi-bibliotek / Mandag den 18. oktober / 
kl. 10.00 – 12.00
Lav et gyseligt monster eller et skrækkeligt billede
Kreativt værksted. Kom og vær med på biblioteket til et par kreative 
timer i efterårsferien. Sammen med de voksne fra Kunstpause kan du 
enten lave dit eget fantasifulde monster eller et super uhyggeligt bil-
lede, der måske kan sprede skræk og rædsel til Halloween.
Tag noget gammelt tøj på og mød op med masser af gode ideer. 
Aldersgruppe: 5–7 år.
Det er gratis at deltage. 
Du kan tilmelde dig på telefon 8713 9860 eller mail 
skoedstrupbibliotek@aarhus.dk senest d. 14. oktober.

Solbjerg Bibliotek / Tirsdag den 19. oktober / kl. 10.00 – 12.00
Lav et gyseligt monster eller et skrækkeligt billede
Biblioteket holder GYSelig efterårsferie, og på vores kreative værksted 
kan du lave dit eget fantasifulde monster eller et super uhyggeligt bil-
lede, der måske kan sprede skræk og rædsel til Halloween.
Tag noget gammelt tøj på og mød op med masser af gode ideer. 
Vi sørger for hjælp til arbejdet og forskellige monstermaterialer.
Aldersgruppe: 5–7 år. 
Tilmelding er nødvendig. Du kan hente billetter på biblioteket.

Tilst Bibliotek/ Tirsdag den 19. oktober / kl. 13.30 – 16.00
Horror på mobilen 
Skyd din egen gyserfilm med mobiltelefonen i efterårsferien sammen 
med Lommefilm! På 2½ hæsblæsende og hårrejsende timer kommer 
du fra god idé til færdig film. Der er forberedt et gysermanuskript til 
dig – og bloddryppende rekvisitter. Alt hvad du skal gøre er at dukke 
op med mobilen på dit lokale bibliotek. Lommefilm hjælper dig med 
alt fra optagelser til redigering.
Filmen får du med hjem på mobilen – og så uploades den også til en 
særlig gyserkanal på www.lommefilm.dk. 
Medbring din mobiltelefon og gerne en bærbar computer.
Aldersgruppe: 10–14 år.
Du kan tilmelde dig på biblioteket eller på telefon 8624 1588
fra den 5. oktober.     
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Tilst Bibliotek / Onsdag den 20. oktober / kl. 10.00 - 10.30
Eventyret om Den smukke Vassilissa 
Bibliotekerne holder GYSelig efterårsferie, og Dorte Lundberg fra 
Fortællepatruljen fortæller et klassisk russisk eventyr om den smukke 
Vassilissa. Historien handler om, at man kan overvinde alt det farlige 
og onde, hvis man er tro mod sig selv og sin indre stemme. I et even-
tyr skal der være noget at kæmpe imod og det farlige repræsenteres af 
stedmoder, stedsøstre og den meget farlige og onde Baba Jaga.
Se mere her: www.fortællepatruljen.dk
Aldersgruppe: 6–10 år.
Tilmelding er nødvendig. Du kan hente billetter på biblioteket fra 
den 13. oktober.
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Tranbjerg Bibliotek / Onsdag den 20. oktober / kl. 13.30 – 16.00
Horror på mobilen 
Skyd din egen gyserfilm med mobiltelefonen i efterårsferien sammen 
med Lommefilm! På 2½ hæsblæsende og hårrejsende timer kommer 
du fra god idé til færdig film. Der er forberedt et gysermanuskript til 
dig – og bloddryppende rekvisitter. Alt hvad du skal gøre, er at dukke 
op med mobilen. Lommefilm hjælper dig med alt fra optagelser til 
redigering.
Filmen får du med hjem på mobilen – og så uploades den også til en 
særlig gyserkanal på www.lommefilm.dk.
Medbring din mobiltelefon og gerne en bærbar computer.
Aldersgruppe: 10–14 år.
Tilmelding er nødvendig. Du kan hente billetter på biblioteket.
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Trige Kombi bibliotek / Torsdag den 21. oktober / kl. 13.30 – 16.00
Horror på mobilen 
Skyd din egen gyserfilm med mobiltelefonen i efterårsferien sammen 
med Lommefilm! På 2½ hæsblæsende og hårrejsende timer kommer 
du fra god idé til færdig film. Der er forberedt et gysermanuskript til 
dig – og bloddryppende rekvisitter. Alt hvad du skal gøre, er at dukke 
op med mobilen. Lommefilm hjælper dig med alt fra optagelser til 
redigering.
Filmen får du med hjem på mobilen – og så uploades den også til en 
særlig gyserkanal på www.lommefilm.dk.
Medbring din mobiltelefon og gerne en bærbar computer.
Aldersgruppe: 10–14 år.
Tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig fra den 11. oktober på 
biblioteket.

Viby Bibliotek / Tirsdag den 19. oktober / kl. 9.30 – 12.00
Horror på mobilen
Tag mobilen med og skyd din egen gyserfilm. Lommefilm har forbe-
redt et gysermanuskript til dig – og bloddryppende rekvisitter, og de 
hjælper dig med alt fra optagelser til redigering.
Filmen får du med hjem på mobilen – og så uploades den også til en 
særlig gyserkanal på www.lommefilm.dk
Medbring din mobiltelefon og gerne en bærbar computer.
Aldersgruppe: 10–14 år.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig på biblioteket eller på 
telefon 8940 9550.

Åby Bibliotek / Mandag den 18. oktober / kl. 13.30 – 16.00
Horror på mobilen 
Skyd din egen gyserfilm med mobiltelefonen i efterårsferien sammen 
med Lommefilm! På 2½ hæsblæsende og hårrejsende timer kommer 
du fra god idé til færdig film. Der er forberedt et gysermanuskript til 
dig – og bloddryppende rekvisitter. Alt hvad du skal gøre, er at dukke 
op med mobilen på dit lokale bibliotek. Lommefilm hjælper dig med 
alt fra optagelser til redigering.
Filmen får du med hjem på mobilen – og så uploades den også til en 
særlig gyserkanal på www.lommefilm.dk.
Medbring din mobiltelefon og gerne en bærbar computer.
Aldersgruppe: 10–14 år.
Tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig på biblioteket fra den
1. oktober.
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Børn

BEDER-MALLING BIBLIOTEK
Kirkebakken 41 . 8330 Beder . Tlf. 8713 1985 . bederbibliotek@aarhus.dk

GYSelig efterårsferie: 
Gyselige historier med Fortællepatruljen
Klavs Moltzen fortæller tre drabelige historier: 
Kæledyr, Den fremmede og en hemmelig bonus-
historie. Du kan se meget mere om arrange-
mentet på side 76.
Aldersgruppe: 8–12 år.
Arrangementet er gratis, men du skal tilmelde 
dig senest en uge i forvejen på biblioteket eller 
på telefon 8713 1985.

Børnekulissens Hatteteater
Vælg en hat og vær med i en sjov og spæn-
dende forestilling, der improviseres frem af 
Børnekulissens historiefortæller. 
Aldersgruppe: 3–7 år.
Arrangementet er gratis, men det er nødven-
digt at tilmelde sig senest en uge i forvejen på 
biblioteket eller på telefon 8713 1985.

Duft – en aromatisk dukketeaterforestilling
Teater 83 ruller op foran biblioteket i den 
store flotte 13 meter lange teaterbus, som er 
dekoreret af billedkunstner Mette-Kirstine Bak. 
Trappen med de små trin sættes til. Dørene 
åbner, og de små publikummer og deres 
voksne træder ind i teatersalen med de fine 
stolerækker. Det bliver en teateroplevelse ud 
over det sædvanlige om Møller, der sidder i sit 
værksted og reparerer ting og sager. Hunden 
Bertram ligger i hundekurven ved siden af.
Aldersgruppe: 1½–4 år.
Forestillingen er gratis, men man skal tilmelde 
sig en uge forinden på biblioteket eller på 
telefon 8713 1985.

Mandag den 
18. oktober
kl. 14.00 – 15.00

Mandag den
1. november 
kl. 10.00

Fredag den
12. november 
kl. 10.00 – 10.30
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Børn

EGÅ KOMBI-BIBLIOTEK
Egå Havvej 5 . 8250 Egå . Tlf. 8713 6390 . egaabibliotek@aarhus.dk 

Tirsdag den
19. oktober
kl. 14.00 – 15.30

GYSelig efterårsferie: 
Henrik Einspor – mød forfatteren bag
Jack Stump 
Kom og hør om, hvordan bøgerne om Jack 
Stump bliver til og meget mere. Du kan se 
mere om arrangementet på side 76. 
Aldersgruppe: Arrangementet henvender sig til 
alle aldre.
Arrangementet er gratis. Du kan hente billetter 
fra den 4. oktober

Biblioteket på nettet – også for 
børn
Er du en haj til dyr? Ellers kan du blive det! 
Med netbasen Danske-dyr.dk giver Århus Kommunes Biblioteker dig 
mulighed for at gå på opdagelse blandt Danmarks dyr. 
Du kan bl.a. læse om et af de mest populære kæledyr, se tegnefilmen 

om, hvordan sno-
gen fanger og æder 
sit bytte eller se en 
video om, hvordan 
hannerne hos grøn 
frø kvækker for at 
imponere hun-
nerne.

Danske-dyr.dk er en gratis onlineservices, som Århus Kommunes 
Biblioteker giver dig adgang til fra din egen pc derhjemme.   
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Teaterforestillingen Forkølet 
med PinPon Dukketeater
Sød dukkeforestilling om den lille, glade 
Bamse, der hver dag går i BJØRNEhave. En 
dag bliver han forkølet og må blive hjemme, 
og det gør ham både lidt sur og lidt ked af det. 
Heldigvis ender alt godt med lidt honning og 
en kildetur, som er det bedste en lille Bamse-
bjørn kan få.
Aldersgruppe: 1½–4 år.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Store Nørd Dag 
Vi fejrer Store Nørd Dag på Gellerup Bibliotek. 
Hvis du er mellem 8 og 12 år kan du deltage i 
konkurrencer og forskellige aktiviteter, som er 
nørdede. Lav for eksempel så mange sider på 
en Rubiks terning, som du kan på tid. Du kan 
også deltage i forskellige naturvidenskabelige 
forsøg. Der er sat præmier på højkant ved de 
forskellige aktiviteter. Dagen er tilrettelagt i sam-
arbejde med Palles Gavebod og Ramasjang.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Hjerteslag
Teatergruppen Balsamique Theatre viser den 
poetiske forestilling Hjerteslag. 
Hjerteslag er en historie om kærlighed. Når 
man er en stor bjørn, klodset og genert, 
hvordan kan man sige til en sommerfugl, at 
hendes slag med vingerne vækker stjernerne 
frem og himlen bliver så stor?, hvordan sige 
det til hende, der er så lille og fin, så skrøbelig 
og stædig?
Aldersgruppe: 3–8 år.
Arrangementet er gratis, men du skal bestille 
billetter på forhånd. 

Lørdag den
18.september 
kl. 10.00 – 11.00 

Lørdag den
25. september 
kl. 10.00 – 13.00  

Tirsdag den
12. oktober 
kl. 9.30 – 10.15

Børn

GELLERUP BIBLIOTEK
Gudrunsvej 78 . 8220 Brabrand . Tlf. 8940 9640 . gellerupbibliotek@aarhus.dk 
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Mandag den 
18. oktober
kl. 14.00 – 16.00

Lørdag den
13. november  
kl. 10.00 – 13.00

Lørdag den
27. november 
kl. 10.00 – 11.00 

Følg også med på bibliotekets hjemme-
side: www.aakb.dk/gellerup, da der kan 
komme flere arrangementer på bibliote-
ket end de nævnte.

Lav et gyseligt monster eller et skrækkeligt
billede – kreativt værksted 
Biblioteket holder GYSelig efterårsferie. 
Du kan se meget mere om arrangementet på 
side 76. 
Aldersgruppe: 5–7 år.
Arrangementet er gratis, men tilmelding er 
nødvendig. Du kan tilmelde dig på biblioteket 
eller på telefon 8940 9640.

Nordisk Spildag – Spil på Tværs 
Vi inviterer glade spillefugle i alle aldre til at 
komme og spille på tværs af generationer og 
kulturer.
Kom og prøv klassiske spil som Skak, Domino 
og Backgammon. Eller hvad med et godt gam-
melt familiespil som Kalaha, Matador, Ludo, 
Kinaskak, Mølle & dam eller Fire på stribe? 
De vovede kan forsøge sig med nutidens fa-
miliespil på Playstation – måske kan de ældre 
udfordre de unge på deres egen hjemmebane? 

Rytmik & leg med Dorte Nørgaard
Dorte Nørgaard har mange års erfaring med 
at undervise i baby- og småbørnsrytmik. Til 
dette arrangement leger hun bevægelseslege 
med børnene, og vi leger en masse med sang, 
rytme, berøring, sproglege, udforskning af in-
strumenter og meget mere. Kom og få en sjov 
dag med dit lille barn – fyldt med leg og musik.
Aldersgruppe: 1½–3 år.
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Børn

Teaterforestillingen Mens du sover
med PinPon Dukketeater
Gubbi er lille, nysgerrigt egern. En nat hvor 
hans mor og far er faldet i søvn, lister han ud 
af reden, for han vil så gerne se hvad der sker i 
byen, mens han sover. Her møder han hunden, 
der holder vagt, muldvarpen der kommer med 
mel til bageren, den gamle Fru Odder, og man-
ge, mange flere på den spændende nattetur. 
Tag afsted med familiens mindste og oplev et 
rigtig vaskeægte dukketeater, med store, flotte 
kulisser og hyggelig nattestemning.
Aldersgruppe: 1½–4 år.
Tilmelding ikke nødvendig

GYSelig efterårsferie: 
Uhyggelige historier med Fortællepatrulje
Klavs Moltzen fortæller tre drabelige historier: 
Kæledyr, Den fremmede og en hemmelig bonus 
historie. 
Du kan se meget mere om arrangementet på 
side 78.
Aldersgruppe: 8–12 år.
Tilmelding ikke nødvendig

Rytmik & leg med Dorte Nørgaard
Dorte Nørgaard har mange års erfaring med 
at undervise i baby- og småbørnsrytmik. Til 
dette arrangement leger hun bevægelseslege 
med børnene, og vi leger en masse med sang, 
rytme, berøring, sproglege, udforskning af in-
strumenter og meget mere. Kom og få en sjov 
dag med dit lille barn – fyldt med leg og musik.
Aldersgruppe: 1½–3 år.

Lørdag den
25. september 
kl. 10.00 – 11.00 

Onsdag den
20. oktober
kl. 13.00  – 13.30

Kappelvænget 2 . 8210 Århus V . Tlf. 8940 9630 . haslebibliotek@aarhus.dk

HASLE BIBLIOTEK

Børn

Lørdag den
30. oktober
kl. 10.00 – 11.00 



93

Fortælleværksted
En workshop for børn, der har lyst til at fortælle 
en rigtig god historie. Weekenden arrangeres 
i et samarbejde mellem Filuren, Børnekultur-
huset og Lokalbibliotekerne. Det bliver Lene 
Skovhus, der underviser.
Aldersgruppe: 10–13 år.

Lørdag den 
6. november og 
søndag den
7. november, 
begge dage 
kl.10.00  – 16.00



Børn

HJORTSHØJ KOMBI-BIBLIOTEK
Virupvej 75 . 8530 Hjortshøj . Tlf. 8674 1122 . hjortshoejbibliotek@aarhus.dk
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Onsdag den
29. september 
kl. 10.00 – 10.30

Onsdag den
20. oktober
kl. 14.00 – 16.00

Mandag den 8. 
november 
kl. 10.00 – 10.30

Tasketuren 
Kom og få en hyggelig halv time med bør-
neteater. Den enkle handling i forestillingen 
smykkes med rim, rytmer og remser. Triske, 
traske tasketur – ud i en skov – HOV! Flora 
skal i skoven, men først skal hun have pakket 
sin taske. Og hun skal også have noget varmt 
tøj på. Og hun kunne jo også blive sulten. Så 
Flora må finde alle de ting, hun skal have med, 
og derfor leder hun både oppe og nede, over 
og under, imellem og bagved. Til sidst har hun 
samlet alle sine skovting i tasken, og så er hun 
klar til at gå en triske, traske tasketur.
Aldersgruppe: 2–4 år.
Tilmelding er nødvendig.

GYSelig efterårsferie:
Lav et gyseligt monster eller et skrækkeligt 
billede – kreativt værksted 
Du kan se meget mere om arrangementet på 
side 78. 
Aldersgruppe: 5–7 år.
Tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig 
på biblioteket eller på tlf. 8674 1122

Duft – en aromatisk dukketeaterforestilling
Teater 83 præsenterer atter forestillingen Duft. 
Duft er dukketeater for de mindste, og forestil-
lingen vises i teatrets fantastiske bus, som er 
indrettet som et helt lille eventyr i sig selv.
Aldersgruppe: 1½–4 år.
Tilmelding er nødvendig og kan ske på biblio-
teket eller på telefon 8674 1122.
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Torsdag den
18. november 
kl. 10.00 – 10.40

Torsdag den
18. november 
kl. 11.00 – 11.45

Musikskolen Laura
Workshop for 1½–3-årige
Man bliver altid i godt humør, når Musikskolen 
Laura kigger forbi. Vi skal synge, lege, hoppe, 
danse, spille på trommer og meget andet sjovt.
Tilmelding er nødvendig.

Musikskolen Laura: 
Workshop for 3–6-årige
Man bliver altid i godt humør når Musikskolen 
Laura kigger forbi. Vi skal synge, lege, hoppe, 
danse, spille på trommer og meget andet sjovt.
Tilmelding er nødvendig.
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Er du barn – så er 
Pallesgavebod lige 
noget for dig!

Hop ind og hils på Kuno, Ophelia og alle de 
andre – og hør deres ’syge’ kommentarer til 
alting. Du kan bare gå på opdagelse, men du 
kan osse oprette din egen profil og deltage 
i konkurrencer, klubber, anmelde bøger, se 
filmklip, downloade spil, stemme om grimme 
mobiler, deltag i mærkelige quizzer og dele 
dine meninger med alle de andre medlemmer 
af Pallesgavebod. Vi ses i gaveboden! 
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Har du børn i 8 til 12- 
års alderen – så vis 
dem vej til Pallesgave-
bod.dk
Pallesgavebod.dk er Danmarks første digitale 
børnebibliotek, som giver børnene uhindret 
adgang til hele bibliotekets udbud af me-
dier: bøger, film, musik og spil, såvel digitalt 
som fysisk, i et sammenhængende sjovt og 
underholdende univers, der på én og samme 
tid åbner for oplevelser, fordybelse og tidsfor-

driv.  Det bliver endnu sjovere at gå på 
biblioteket også hjemmefra, når alle 
8–12-årige kan oprette en profil og 
få adgang til Danmarks sejeste bib-
liotek på nettet, palles-gavebod.dk. 

Tegner, forfatter og filminstruktør 
Anders Morgenthaler er manden bag det 

sjove univers. Han er mest kendt for flere 
børne tv-programmer og ikke mindst Wulff-
morgenthaler. I Palles Gavebod har han fået en 
ny mulighed for at kombinere humoren og pro-
vokationen for at nå den kritiske og krævende 
målgruppe.
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HOVEDBIBLIOTEKET
Møllegade 1 . 8000 Århus C . Tlf. 8940 9200 . hovedbibliotek@aarhus.dk

Børn

Film 
Grå fugl 
Den grå fugl vil elskes som sine farvede arts-
fæller, men kærligheden har sin pris.
Otto 
Otto hader at komme tidligt i seng, fordi han 
tror, at alle har det sjovere end ham.
Derfor prutter man
En historie om, hvordan mennesket i fordums 
tid lærte at tale numsesprog, og hvordan num-
sesproget siden gik tabt.
Tegnefilm 28 minutter.
Aldersgruppe: 3-6 år
Vises i Salen. Tilmelding fra en uge før 
på tlf. 8940 9220

Teater
Muh eller Mæh
Børneteatret Carlsen & Ko opfører Muh eller 
Mæh, en forestilling med Musikanten og lille Mi.
Musikanten har travlt med at lave en koncert, 
der skal spilles for dyr. Mi har travlt med at 
passe og pleje blomsten og de andre ting. 
Et lille underligt dyr kommer frem, og Musi-
kanten og Mi må i fællesskab hjælpe den lille 
med at finde sin egen lyd: siger den Muh eller 
Mæh? Eller måske noget helt tredje?
Aldersgruppe: 1½–4 år. 
Arrangementet foregår i Salen og varer ca. 35 
minutter. Du kan hente billetter i Børneafdelin-
gen fra den 23. oktober. 

Film 
Ørnen der havde højdeskræk
Orla bliver svimmel af højder, men fuglekon-
gen lokker ham højere og højere op i luften, og 
pludselig flyver han med de andre ørne.

Onsdag den 
13. oktober
kl.10.00

Onsdag den 
10. november
kl.10.00

Lørdag den 
30. oktober 
kl. 11.00
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Muldvarpehistorier
Små søde historier om den eventyrlystne 
muldvarp og dens venner.
Tegnefilm. 34 minutter.
Aldersgruppe: 3–6 år
Vises i Salen. Tilmelding fra en uge før 
på tlf. 8940 9220

Nordisk Spilledag 2010
Så er der mulighed for at spille og møde andre 
gamere. Dagen byder på: Nordisk spilkon-
kurrence, foredrag, udstillinger, guitarhero, 
wii-konkurrencer og spiludvikling. Se mere på 
www.aakb.dk

Rytmik og sjov med Dorte Nørgaard 
Dorte Nørgaard sørger for, at der kommer 
gang i både små og store, når hun gennem 
sang og leg giver dem mulighed for at hoppe, 
danse, klappe og meget, meget mere.
Dorte Nørgaard underviser i rytmik og er 
uddannet motorikvejleder samt forfatter og 
komponist til udgivelserne Babyrytmik, Små-
børnsrytmik og Rytmik i børnehave og indskoling.
Aldersgruppe: 0-6 år og deres forældre.
Arrangementet foregår i Salen og varer ca. 45 
minutter. Du kan hente billetter i Børneafdelin-
gen fra den 13. november. 

Film 
Jims vinter 
Græshoppen Jim vågner midt om vinteren 
omgivet af hvid sne, som han ikke kender til. 
Snowys jul 
En lille hvalp mister sin mor og er helt alene i 
verden. Heldigvis forsøger to børn at finde et 
nyt hjem til den.
Muldvarpens juletræ 
Den lille muldvarp gør klar til juleaften.
Tegnefilm. 30 minutter.
Aldersgruppe: 3–6 år
Vises i Salen. Tilmelding fra en uge før 
på tlf. 8940 9220

Lørdag den
20. november 
kl. 10.30

Lørdag den
13. november 
kl. 10.00 – 14.00

Onsdag den 1.
december kl.10.00



100

Børn

HØJBJERG BIBLIOTEK
Oddervej 74 . 8270 Højbjerg . Tlf. 8940 9580 . hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

Teatret Aspendos opfører Totte bygger
Totte fra Totte og Lotte-bøgerne er blevet 
sprællevende! Mød ham i denne sjove forestil-
ling, hvor han vil bygge et hus. Far og mor har 
ikke tid, så det er kun Bamse, der kan hjælpe. 
Hele Tottes værktøjskasse må i brug før han 
kan invitere mor, far og publikum til “kaffe” i 
sit nye hus.
Aldersgruppe: 2–4 år.
Forestillingen varer 40 minutter og finder sted i 
Den Blå Hest – lige overfor biblioteket. Du kan 
bestille gratis billetter fra den 8. september.

Babyrytmik
Rytmepædagog Signe Thorborg synger, leger 
og danser med de mindste og deres mødre 
eller fædre. 
Arrangementet strækker sig over to dage; 2. 
gang er den 23. september også klokken 9.30. 
Senere på efteråret afholdes endnu et forløb. 
Det enkelte barn kan kun deltage i et forløb og 
må kun have én voksen med. 
Aldersgruppe: 0–1 år.
Det er gratis at deltage. Tilmelding til begge 
gang er efter først til mølle princippet på tlf. 
8940 9584 fra den 2. september. 

Forældrecafé: Åbent hus
Sundhedsplejerske Lara Schneider fra Sund-
hedsplejen Syd-Øst afholder forældrecafé på 
biblioteket. Temaet denne dag er Børneopdra-
gelse.

Torsdag den
16. september og 
torsdag den
23. september
kl. 9.30 – 10.30

Fredag den
24. september 
kl. 9.30 – 11.30

Onsdag den
15. september
kl. 10.00 
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Tegnefilm
Vi viser to film:
Pipungerne 1–4
Sjov filmserie om de knapt flyvemodne fugle-
unger Sille og Saxe. Tager udgangspunkt i de 
3-6-åriges egne lege.
Drengen i kufferten
Pindsvinet Morten får en lillebror, som han 
bliver meget jaloux på. Han beslutter sig derfor 
for at skille sig af med ham, så alt kan blive 
som før.
Aldersgruppe: 3–6 år.
Arrangementet varer 30 minutter. Du kan be-
stille gratis billetter fra den 21. september.

GYSelig efterårsferie 
Henrik Einspor – mød forfatteren bag Jack Stump 
Hør om, hvordan bøgerne om Jack Stump 
bliver til og meget mere. Du kan se mere om 
arrangementet på side 79. 
Aldersgruppe: Børn i alle aldre.
Du kan bestille gratis billetter fra 11. oktober.

Lav et gyseligt monster eller et skrækkeligt 
billede - kreativt værksted 
Biblioteket holder GYSelig efterårsferie. Du kan 
se mere om arrangementet på side 79. 
Aldersgruppe: 5–7 år.
Du kan bestille gratis billetter fra 11. oktober.

Tegnefilm
Vi viser to film:
Binke kan ikke flyve
Fugleungen Binke har ikke fået lært at flyve og 
efterlades derfor hos musen Oskar, da far og 
mor flyver sydpå om efteråret.
Den lille gris flyver
En lille gris drømmer om at kunne flyve.
Aldersgruppe: 3–6 år.
Arrangementet varer 25 minutter. Du kan 
bestille gratis billetter fra den 19. oktober.

Tirsdag den
28. september 
og onsdag den
29. september
kl. 10.00 

Mandag den 
18. oktober 
kl. 14.00 – 15.30

Tirsdag den
19. oktober
kl. 14.00 – 16.00

Tirsdag den
26. oktober 
og onsdag den
27. oktober
kl. 10.00
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Forældrecafé: Åbent hus
Sundhedsplejerske Lara Schneider fra Sund-
hedsplejen Syd-Øst afholder forældrecafé 
på biblioteket. Temaet denne dag er Sproglig 
udvikling.

Babyrytmik
Musikpædagog Signe Thorborg synger, leger 
og danser med de mindste og deres mødre 
eller fædre. 
Arrangementet strækker sig over to dage; 2. 
gang er den 11. november også klokken 9.30. 
Barnet kan ikke deltage her, hvis det allerede har 
deltaget i det tilsvarende forløb i september. 
Aldersgruppe: 0–1 år.
Arrangementet er gratis. Tilmelding til begge 
gange er efter først til mølle princippet på 
telefon 8940 9584 fra den 14. oktober.

Forældrecafé: Åbent hus
Sundhedsplejerske Lara Schneider fra Sund-
hedsplejen Syd-Øst afholder forældrecafé på 
biblioteket. Temaet denne dag er Den søde tand.

Barkentins Teater opfører Suttog
Humoristisk stumforestilling for de mindste. 
Om de “store” livsværdier, når man ikke selv 
er så stor. En forestilling om at spise, sove og 
bruge eller ikke bruge sut.
Aldersgruppe: 1½–4 år.
Forestillingen varer 30 minutter og finder sted i 
Den Blå Hest – lige overfor biblioteket.
Du kan bestille gratis billetter fra den 20. 
november. Billet skal forevises!

Fredag den
29. oktober 
kl. 9.30 – 11.30 

Torsdag den
4. november og 
torsdag den 
11. november
kl. 9.30 – 10.30

Fredag den
26. november 
kl. 9.30 – 11.30

Lørdag den
27. november 
kl. 10.00
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Julefilm
Vi viser to tegnefilm:
Snowys jul
Der er kun to dage til jul, og den lille hunde-
hvalp Snowy er helt alene i en sneklædt verden. 
Finder den mon et hjem inden jul?
Cirkeline – højt fra træets grønne top
Cirkeline og hendes venner har travlt med 
juleforberedelserne, men så farer de vild i 
snevejret...
Aldersgruppe: 3–6 år.
Arrangementet varer 25 minutter. Du kan
bestille gratis billetter fra den 23. november.

Tirsdag den 
30. november 
og onsdag den 
1. december
kl. 10. 00 



Børn

Tegnefilm
Desmonds æbletræ 
Ræven Wille får skylden for, at alle æblerne er 
faldet af Desmonds æbletræ. Men er det nu 
også Willes skyld? 
Huset ved verdens ende 
Historien om et hus på spidsen af et bjerg og 
en ko, en kat, en kælling samt andre underhol-
dende væsner. 
Aldersgruppe: 3–6 år.
Arrangementet varer 25 minutter. Du kan 
bestille gratis billetter fra den 16. august.

Tegnefilm 
Pipungerne 1-4 
Sjov filmserie om de knapt flyvemodne fugle-
unger Sille og Saxe. Tager udgangspunkt i de 
3–6-åriges egne lege. 
Drengen i kufferten 
Pindsvinet Morten får en lillebror, som han er 
meget jaloux på. Han beslutter sig derfor for at 
skille sig af med ham, så alt kan blive som før.
Aldersgruppe: 3–6 år.
Arrangementet varer 30 minutter. Du kan be-
stille gratis billetter fra den 22. september.

Tegnefilm
Vi viser Cirkelinefilm.
Aldersgruppe 3-6 år.
Du kan bestille gratis billetter fra den 20. 
oktober. 

Onsdag den
1. september 
kl. 10.00 

KOLT-HASSELAGER BIBLIOTEK
Kolt Østervej 45 . 8361 Hasselager . Tlf. 8713 1983 . koltbibliotek@aarhus.dk
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Onsdag den 
6. oktober 
kl. 10.00

Onsdag den
3. november 
kl. 10.00 



Udstilling
MANGA – plakater og figurer
Udstilllingen er lavet af foreningen Otaku Bat-
su, en forening for anime, manga og japansk 
popkultur. Udstillingen henvender sig både til 
børn og voksne.
I forbindelse med udstillingen arrangerer for-
eningen en eftermiddag, hvor man kan lære at 
tegne Manga. Følg med på bibliotekets hjem-
meside for nærmere omtale og tidspunkt.

Mumi og hele familien flytter ind på biblioteket
Mød Mumi, Mymlen, lille My og alle de andre. 
Vi har indrettet et hjørne med Mumi-bøger, 
spil, mobile og billeder i anledning af nye 
Mumi-film og -bøger.

Teatret Aspendos opfører Totte bygger
Totte fra Totte og Lotte-bøgerne er blevet 
sprællevende! Mød ham i denne sjove forestil-
ling, hvor han vil bygge et hus. Far og mor har 
ikke tid, så det er kun Bamse, der kan hjælpe. 
Hele Tottes værktøjskasse må i brug før han 
kan invitere mor, far og publikum til ”kaffe” i 
sit nye hus. 
Arrangementet varer 40 minutter. Denne 
lørdag holder biblioteket åbent fra kl.10.00 til 
13.00, så alle har mulighed for at hygge sig på 
biblioteket og låne bøger til julen. 
Aldersgruppe: 2–4 år.
Du kan bestille gratis billetter fra den 12. 
november. 

Vi juler og viser julefilm
Bagefter klipper vi lidt og spiser godter. 
Aldersgruppe: 3–6 år.
Du kan bestille gratis billetter fra den 15. 
november. 

Tirsdag den
9. november – 
torsdag den
2. december

Onsdag den
1. december 
kl. 10.00

November

Lørdag den
27. november
kl. 10.00
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Børn

LYSTRUP BIBLIOTEK
Bystævnet 4 B . 8520 Lystrup . Tlf. 8622 1423 . lystrupbibliotek@aarhus.dk

Tirsdag den
28. september  
kl. 9.30 

Tirsdag den
12. oktober 
kl. 9.30

Tirsdag den
19. oktober 
kl. 13.00

Hatteteater
Hatteteater er en kreativ og sjov teaterleg for 
og med børn. Det er overraskende, fantasifuldt 
og altid morsomt.
På scenen hænger 20 forskellige hatte. Nogle 
af børnene blandt publikum vælger en hat. Det 
kan fx være en prinsessekrone, en løvemanke 
eller en politikasket. Ud fra valget improviserer 
Asger Rasmussen fra Honningbanden den ene 
vanvittige historie efter den anden.
Aldersgruppe: 3–6 år.
Arrangementet varer ca. 45 minutter. 
Du kan tilmelde dig fra den 21. september.

Babyrytmik
Dorte Nørgaard, der bl.a. underviser på 
Musikskolen Laura, vil med musik og rytmik 
stimulere barnets medfødte musikalitet.
Babyrytmik er musik og bevægelser på babyers 
betingelser. Der er masser af sang, rytmer, be-
vægelseslege og udforskning af instrumenter 
i en tryg og varm atmosfære.
Aldersgruppe: 1–3 år.
Arrangementet varer ca. 45 minutter.
Du kan tilmelde dig fra den 5. oktober.

Drengen der drog ud for at lære 
frygten at kende
Kom og hør en gyselig historie fortalt af Gurli 
Buch-Hansen fra Fortællepatruljen. Du kan se 
mere om arrangementet på side 80. 
Aldersgruppe: 8–12 år.
Arrangementet varer ca. 30 minutter.
Du kan tilmelde dig fra den 12. oktober.
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Horror på mobilen
Skyd din egen gyserfilm med mobilen. Du kan 
se meget mere om arrangementet på side 80. 
Aldersgruppe: 10–14 år.
Arrangementet varer ca. 2½ time.
Du kan tilmelde dig fra den 13. oktober. 

Barkentins Teater opfører Suttog
Suttog er en forestilling om livets store vær-
dier, når man ikke selv er så stor. Barkentins 
Teater spiller det humoristiske og nonverbale 
stykke, der handler om at spise, at sove og at 
bruge eller ikke bruge sut.
Aldersgruppe: 1½–4 år.
Arrangementet varer ca. 30 minutter.
Du kan tilmelde dig fra den 22. november.

Workshop med plastmosaik
Mangler du en julegave, så lav den på biblio-
teket. Eleverne fra Egå Produktionshøjskole 
hjælper dig med at lave flotte plastmosaikker 
i flere farver og former på glas fx til fyrfadslys 
eller gemmeglas.
Aldersgruppe: 3–6 år.
Arrangementet varer ca. 2 timer. 
Du kan tilmelde dig fra den 23. november.

Teater
Skovnissernes jul
Skovnisserne holder jul med deres gode ven-
ner, dyrene i skoven. Børnekulissen spiller 
teater med hjælp fra børn blandt publikum.
Alt er klart – pynten er hængt op, bordet er 
dækket, og grøden er klar i gryden. Det eneste 
der mangler er juletræet, som alle skal hjælpe 
med at hente, men så kommer trolden, og 
julefreden er brudt!
Aldersgruppe: 3–6 år.
Arrangementet varer ca. 40 minutter. 
Du kan tilmelde dig fra den 30. november.

Onsdag den
20. oktober 
kl. 9.30

Mandag den
29. november 
kl. 9.30

Tirsdag den
30. november 
kl. 10.00

Tirsdag den
7. december 
kl. 10.00
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Børn

Lørdag den
25. september 
kl. 10.00 – 13.00

Lørdag den
2. oktober 
kl. 10.00 – 10.45 og 
kl. 11.30 – 12.15 

Onsdag den
6. oktober
kl. 15.30 – 16.30

RISSKOV BIBLIOTEK
Fortebakken 1 . 8240 Risskov . Tlf. 8940 9600 . risskovbibliotek@aarhus.dk 

Store Nørd dag – for alle børn 
Du kender sikkert Store NØRDerne fra DR, 
hvor de blandt andet laver sjove fysikforsøg for 
børn. Her har du mulighed for at deltage i tre 
forskellige Store Nørd forsøg på biblioteket og 
vinde en præmie.
Du behøver ikke tilmelde dig – du kan bare 
møde op. 

Teater: Alfred og Manfred 
Alfred og Manfred bor ved siden af hinanden 
bag en rød og en blå dør.
Den eneste måde, man kan kende forskel på 
Alfred og Manfred, er, at den ene bruger hat og 
den anden kasket. 
Og når man er så ens, hvem skal så bestem-
me, hvad er bedst? I en livlig dialog mellem 
Alfred og Manfred og ikke mindst publikum 
løses alt, så alle er tilfredse.
Aldersgruppe: 3–8 år.
Du kan bestille eller hente gratis billetter fra 
den 25. september.

Læsehesten kommer!
Mød Steffen Larsen, der anmelder børne- og 
ungdomslitteratur i Politiken. 
Steffen Larsen vil fortælle om de nye bøger, 
som han lige har givet stjerner og sit arbejde 
med at anmelde. Måske elsker han den bog, 
du hader, så kom og vær med i diskussionerne!
Læseklubberne for børn og unge på bibliote-
kerne i Århus står bag arrangementet, men alle 
børn er selvfølgelig velkomne, og det er ganske 
gratis. Aldersgruppe: 9–15 år.
Arrangementet foregår på Risskov Bibliotek. 
Du kan tilmelde dig på telefon 8940 9609 fra 
lørdag den 25. september.
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Tirsdag den
19. oktober 
kl. 10.00 - 11.30

Lørdag den
30. oktober 
kl.10.00 – 13.00

Lørdag den
13. november

Torsdag den
21. oktober 
kl. 9.30 – 12.00

GYSelig efterårsferie
Henrik Einspor – mød forfatteren bag Jack Stump
Du kan høre om, hvordan bøgerne om Jack 
Stump bliver til og meget mere. Du kan se 
mere om arrangementet på side 81. 
Arrangementet er for børn i alle aldre – men 
voksne er også velkomne.
Du kan bestille eller hente gratis billetter fra 
den 11. oktober.

GYSelig efterårsferie:
Horror på mobilen
Skyd din egen gyserfilm med mobiltelefonen. 
Du kan se meget mere om arrangementet på 
side 81.
Aldersgruppe: 10–14 år.
Du kan bestille eller hente gratis billetter fra 
den 14. oktober. 

Fra cykelslange til gummi-kunst
Slip fantasien løs og skab de mest fantastiske 
ting af gamle cykelslanger. Med simple teknik-
ker, perler, knapper, nål og tråd kan du designe 
dine helt egne smykker, punge og mobiltasker. 
Lene Wardinghus er kreativ igangsætter og 
arbejder til daglig i en juniorklub.
Aldersgruppe: 10–15 år.
Du kan bestille eller hente gratis billetter fra 
den 23. oktober.

Nordisk Spildag – for børn og voksne
Nordisk Spildag er en fælles nordisk temadag, 
hvor alle deltagende folkebiblioteker i hele 
Norden sætter fokus på spil i alle former – fra 
offline bræt- og kortspil til computer-, konsol- 
og onlinespil. På Risskov Bibliotek bliver der 
mulighed for at spille gamle brætspil og nye 
konsolspil.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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Familien Nissen – aktiv julekoncert for børn og 
voksne
Med sin glade og musikalske udstråling sætter 
Tine Mynster gang i alle nissefødderne. Dan-
senissen Tine fortæller og synger om Familien 
Nissen – og både skovnissen, køkkennissen 
og havenissen deltager i denne musikalske 
fortælling.
Juleforestillingen er en aktiv koncert, hvor både 
børn og voksne kommer ud på dansegulvet, 
og sangene er skrevet, så man nemt kan synge 
med. 
Aldersgruppe: børn fra 2 år og opefter – samt 
deres voksne.
Du kan bestille eller hente gratis billetter fra 
den 11. december.

Lørdag den
18. december 
kl. 10.00 – 10.40 og 
kl. 11.30 – 12.10

8240Læs!
Læseklubben 8240Læs! er for børn 
mellem 9 – 13 år. 

I 8240Læs! snakker vi om bøger, an-
melder bøger, læser bogen bag filmen, 
besøger forskellige ”bogtårne”, giver 
hinanden gode læsetips og spiser 
småkager til. 

8240Læs! mødes hver anden onsdag 
i måneden (lige uger) kl. 15 – 16. 

I 8240Læs! er alle pladser fyldt op, 
men det er muligt at komme på 
venteliste!

Se også læseklubbernes gratis ar-
rangement med anmelder på Politiken 
Steffen Larsen den 6. oktober på
Risskov Bibliotek. 
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Børn

SABRO BIBLIOTEK
Sabro Skolevej 4 . 8471 Sabro . Tlf. 8694 8480 . sabrobibliotek@aarhus.dk

Teater
Nattergalen med Andersens Kuffertteater
I teaterstykket Nattergalen bliver børnene 
inviteret til Kina; til den kinesiske Kejsers slot. 
En lille nattergal bliver udvist af kejserriget, da 
kejseren syntes mere om en kunstig nattergal, 
som er lavet af guld med rubiner og diamanter. 
Desværre har kejseren ikke tænkt på, at alt, 
som er kunstigt, på et eller andet tidspunkt er 
opbrugt og kan gå i stykker. Og sådan sker det 
også for kunstfuglen. Kejseren bliver så ked af 
det, at han næsten dør. 
Aldersgruppe: 3–9 år.
Arrangementet foregår i Borum Forsamlings-
hus og er gratis. Du kan tilmelde dig ved at 
kontakte biblioteket.

Teater
Onkel Ranunkels hattesjov 
Onkel Ranunkel har kufferten fuld af sjove 
hatte. Han inviterer børnene på scenen, hvor 
de selv kan vælge en hat og en rolle – og så 
skal der laves teater.
Sammen med børnene improviserer Onkel 
Ranunkel små sjove teaterstykker, optrin og 
forestillinger. Det er sjovt og finurligt – og de 
fleste børn får lyst til at blive stjerner for en 
stund i Onkel Ranunkels Hatteteater.
Aldersgruppe: 2-5 år.
Forestillingen varer ca. 45 minutter og foregår 
i SFO Sydgårdens hal. Det er gratis at del-
tage, og du kan tilmelde dig ved at kontakte 
biblioteket.

Lørdag den
25. september 
kl. 14.00 

Onsdag den
17. november 
kl. 10.00
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Teater
Børnekulissen opfører Triske, traske tasketur – 
ud i en skov – HOV
Flora skal i skoven, men først skal hun have 
pakket sin taske. Hun skal også have noget 
varmt tøj på, og hun kunne jo også blive sulten. 
Så Flora må finde alle de ting, hun skal have 
med, og derfor leder hun både oppe og nede, 
over og under, imellem og bagved. Faktisk leder 
hun så længe, at hun aldrig bliver klar til at gå 
sin triske, traske tasketur.
Den enkle handling i forestillingen smykkes 
med rim, rytmer og remser.
Aldersgruppe: 2–4 år.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig på 
telefon 8713 9860 eller mail skoedstrupbiblio-
tek@aarhus.dk senest den 27. september.

Lav et gyseligt monster eller et skrækkeligt 
billede - kreativt værksted 
Vær med til at lave monstre og uhyggelig bille-
der. Du kan se meget mere om arrangementet 
på side 82. 
Aldersgruppe: 5–7 år.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig på 
telefon 8713 9860 eller mail skoedstrupbiblio-
tek@aarhus.dk senest den 14. oktober.

Juleklip og gløgg/saftevand
Skødstrup Kombi-biblioteks Venner inviterer 
igen i år børn og voksne til juleklip og juletræs-
pyntning på biblioteket. Der er dømt hygge 
med småkager og saftevand/gløgg til alle. Vi 
slutter af med en julesang eller to.
Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødven-
dig. Det er gratis at deltage.

Børn

KOMFORBI – SKØDSTRUP KOMBI-BIBLIOTEK
Rosenbakken 4 . 8541 Skødstrup . Tlf. 8713 9860 . skoedstrupbibliotek@aarhus.dk 

Torsdag den
30. september
kl. 10.00 – 10.30

Mandag den
18. oktober
kl. 10.00 – 12.00

Onsdag den
1. december
kl. 16.00 – 18.00



Børn

SOLBJERG BIBLIOTEK
Kærgårdsvej 4 . 8355 Solbjerg . Tlf. 8692 8288 . solbjergbibliotek@aarhus.dk 

Tirsdag den
19. oktober
kl. 10.00 – 12.00
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Lav et gyseligt monster eller et skrækkeligt 
billede – kreativt værksted 
Biblioteket holder GYSelig efterårsferie. Du kan 
se meget mere om arrangementet på side 82.  
Aldersgruppe: 5–7 år. 
Tilmelding er nødvendig. Du kan hente billetter 
på biblioteket.

Tegnefilm
Vi viser tre film:
Fløjteløs
Fuglen Fløjteløs flyver forgæves rundt og 
prøver at fløjte, men han er håbløs til det. Så 
hugger Fløjteløs en politimands fløjte, men nu 
beder alle ham om at tie stille.
Ville og Vilde kanin
Ville lever i et kaninbur på en gård. En dag 
slipper han væk og kommer til at bo i skoven 
hos den vilde kanin Vilde. Men efterhånden får 
Ville hjemve.
Pipungerne – Mus på stribe
Tegnefilm om de to fugleunger Sille og Saxe. 
Saxe kan lide at tælle, og da Sille og Saxe skal 
passe en masse museunger, mener Saxe, at 
det er let nok: de tæller dem bare. Men ingen 
af musene vil stå stille.
Aldersgruppe: 3–6 år.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig fra 
den 8. november.

Julefilm 
Vi viser julefilm og julehygger med godter og 
julesange.
Aldersgruppe: 3–6 år.
Det er gratis at deltage.
Du kan tilmelde dig fra 6. december.

Mandag den
13. december
kl. 9.30 – 10.30

Mandag den
15. november 
kl. 9.30 – 10.10 og 
kl. 10.30 – 11.10
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Få øje på kunsten – kunst i børnehøjde
Muldvarpen Erland og Fluen Norbert
De to trofæer, der sprudler af humor, er skabt 
af Maren Kanzler. Hun er uddannet kunsthånd-
værker og har udstillet overalt i Danmark samt 
i England og Tyskland. 

November 2010 – 
april 2011
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Film for de små 
Vi inviterer de små filmfreaks til en hyggelig 
filmformiddag.
Aldersgruppe: 3–6 år og deres voksne.
Du kan tilmelde dig på biblioteket eller på 
telefon 8624 1588 fra den 30. august.

Tilsts største kor
Det er SMÅ-SYNGER-SAMMEN-DAG, og alle 
børn i børnehavealderen samt deres voksne 
inviteres til at synge med i Tilsts største kor. 
I 2009 sang 120 børn og 30 voksne med i 
koret. Kan vi blive lige så mange i år?
Arrangementet varer ca. 1 time. 
Du kan tilmelde dig på biblioteket eller på
telefon 8624 1588 senest den 15. september.

Musikalsk Legestue med Morten Musik
Leg og bevægelse med guitar, rytmeinstru-
menter og dejlige børnesange. Morten synger, 
spiller, leger og danser sammen med os. Han 
skriver næsten alle sine sange selv, og vi kom-
mer til at høre mange dejlige nye og gamle 
Morten Musik sange. 
Aldersgruppe: 0–3 år og deres voksne.
Arrangementet varer ca. 40 minutter. 
Du kan hente gratis billetter på biblioteket fra 
den 23. september.

Bjørnholt Design Museum 
Udstilling af bamser og designmøbler 
i miniature
Vi byder velkommen til denne enestående udstil-
ling af nogle af perlerne fra det tyvende århundre-
des møbelkunst.
Vi ønsker alle god fornøjelse!
Sådan skriver museumsdirektør Teddy Bearlison

TILST BIBLIOTEK
Tilst Skolevej 13 A . 8381 Tilst . Tlf. 8713 1820 . tilstbibliotek@aarhus.dk

Voksne

Mandag den 
6. september 
kl. 9.15 og 
kl. 10.15

Torsdag den
16. september 
kl. 9.30

Torsdag den
30. september 
kl. 10.00

4. – 30. oktober 
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i kataloget til udstillingen, som i oktober er 
flyttet til Tilst Bibliotek.
Samtidig gør han opmærksom på, at DE UD-
STILLEDE GENSTANDE IKKE MÅ BERØRES! 
Men prøv lige at fortælle en flok nysgerrige 
bamser det!
En masse minibamser har slået sig ned overalt 
i museet, hvor de sover, læser, spiser, hygger 
og leger, så hvis du kan lide bamser, så kom 
og kig.

Film for de små 
Vi inviterer de små fra 3 til 6 år til filmhygge. 
De voksne må gerne være med.
Du kan tilmelde dig på biblioteket eller på
telefon 8624 1588 fra den 4. oktober.

GYSelig efterårsferie: Horror på mobilen 
Skyd din egen gyserfilm med mobiltelefonen. 
Du kan se meget mere om arrangementet på 
side 82.
Aldersgruppe: 10–14 år.
Du kan tilmelde dig på biblioteket eller på 
telefon 8624 1588 fra den 5. oktober.

GYSelig efterårsferie
Eventyret om Den smukke Vassilissa 
Dorte Lundberg fra Fortællepatruljen fortæller 
et klassisk russisk eventyr. Du kan se mere om 
arrangementet på side 83.  
Aldersgruppe: 6–10 år.
Tilmelding er nødvendig. 
Du kan hente billetter på biblioteket fra den
13. oktober.

Film for de små 
Vi inviterer de små fra 3 til 6 år til filmhygge. 
De voksne må gerne være med.
Du kan tilmelde dig på biblioteket eller på
telefon 8624 1588 fra den 26. oktober.

Mandag den
11. oktober 
kl. 9.15 og 
kl. 10.15

Mandag den
1. november 
kl. 9.15 og 
kl. 10.15

Tirsdag den
19. oktober 
kl. 13.30 – 16.00

Onsdag den
20. oktober 
kl. 10.00 – 10.30



Børn

Kreativ Bog – workshop
Igangsætter og underviser, Kunstmomentum 
v/Anne-Mette Sørensen
Kom og skab din helt egen bog ud af gamle 
børne- eller voksenbøger. Giv din bog vinger på 
eller sæt måske et hårspænde, en revolver eller 
en cd på den.
Din egen fantasi laver den nye fortælling i 
bogen.
Aldersgruppe: fra 5 år.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig 
arrangementet fra den 9. september.

Børneteater
Balsamique Théâtre opfører Hjerteslag
En smuk og poetisk forestilling om kærlighed 
og venskab samt mødet mellem modsætnin-
ger fortalt med naivitet og humor. Her er der 
stof til eftertanke og snak bagefter.
Aldersgruppe: 3–8 år.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig
fra den 1. oktober.

GYSelig efterårsferie: Horror på mobilen 
Skyd din egen gyserfilm med mobiltelefonen. 
Du kan se meget mere om arrangementet på 
side 84.  
Aldersgruppe: 10–14 år.
Tilmelding er nødvendig. Du kan hente billetter 
på biblioteket.

Torsdag den
16. september 
kl. 9.30 – 11.00 og
kl. 11.00 – 12.30

Fredag den
8. oktober 
kl. 10.00 – 10.45

Onsdag den
20. oktober
kl. 13.30 – 16.00

TRANBJERG BIBLIOTEK
Kirketorvet 6 . 8310 Tranbjerg J . Tlf. 8713 2435 . tranbjergbibliotek@aarhus.dk
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Onsdag den
15. december 
kl. 9.30 – 10.30

Julefilm
Vi viser julefilm og julehygger med godter og 
julesange.
Aldersgruppe: 3–6 år.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig fra 
den 8. december. 

Få øje på kunsten – kunst i børnehøjde
Udstilling af tre flotte metal-katte, der er skabt 
af den verdensberømte billedkunstner og 
grafiker Corneille.
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Børn

TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK
Smedebroen 21 . 8380 Trige . Tlf. 8713 6313 . trigebibliotek@aarhus.dk 

Teaterforestillingen Tasketuren
Triske, traske tasketur – ud i en skov – HOV
Flora skal i skoven, men først skal hun have 
pakket sin taske. Og hun skal også have noget 
varmt tøj på. Og hun kunne jo også blive 
sulten. Så Flora må finde alle de ting, hun 
skal have med, og derfor leder hun både oppe 
og nede, over og under, imellem og bagved. 
Faktisk leder hun så længe, at hun aldrig bliver 
klar til at gå sin triske, traske tasketur.
Aldersgruppe: 2–4 år.
Du kan bestille billetter på biblioteket fra den 
17. september. Billetterne fordeles efter først til 
mølle princippet. Arrangementet er gratis

GYSelig efterårsferie: Horror på mobilen 
Skyd din egen gyserfilm med mobiltelefonen. 
Aldersgruppe: 10-14 år.
Du kan se meget mere om arrangementet på 
side 85. 
Tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig 
fra den 11. oktober på biblioteket.

Halloween(u)hygge på biblioteket 
Kom og vær med til at udhule og udskære dit 
eget flotte græskarhoved. Vi slutter aftenen af 
med at høre en rigtig uhyggelig historie i det 
mørklagte bibliotek. Tør du være med?
Aldersgruppe: Børn i 1., 2. og 3. klasse sam-
men med deres voksne.
Du kan tilmelde dig på biblioteket fra den 
25. oktober. 

Mandag den 
27. september 
kl. 10.00

Tirsdag den
2. november 
kl. 18.30 – 20.00

Torsdag den 
21. oktober 
kl. 13.30 – 16.00
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Dukketeaterforestillingen Duft
Teater 83 kommer forbi med teaterbussen. 
I sit hyggelige værksted sidder Møller og 
reparerer ting og sager. I hundekurven sover 
hunden Bertram. Kaffeduften breder sig og 
snart også blomsterduft og andre dufte.
Vi har fået denne aromatiske dukketeaterfore-
stilling forærende i forbindelse med Børneku-
lissens 20 års fødselsdag.
Aldersgruppe: 1½–4 år.
Du kan bestille billetter til forestillingen fra den 
25. oktober. Billetterne fordeles efter først til 
mølle princippet.

Torsdag den 
4. november 
kl.10.00 
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VIBY BIBLIOTEK
Skanderborgvej 170 . 8260 Viby J. . Tlf. 8940 9540 . vibybibliotek@aarhus.dk

Børn

Rytmik med Signe Thorborg
Aldersgruppe: 1–3 år. 
Arrangementet varer ca. 45 minutter. 
Der er gratis adgang. Du kan tilmelde dig på 
biblioteket eller på telefon 8940 9550 fra den 
30. august kl. 10.

Byg din egen rumraket
Jeppe Locht fra Danish Space Challenge kom-
mer forbi med en rigtig rumraket. Rør ved 
raketten, hør om raketter og se en video om 
raketaffyringer. 
Aldersgruppe: for børn fra ca. 8 år.
Arrangementet varer ca. 1 time og er en del 
af Dansk Naturvidenskabsfestival i ugen 27. 
september til 2. oktober.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig 
på biblioteket eller på telefon 8940 9550. 

Film 
Cirkeline: 2 + 2 =5
Cirkeline holder skole med musene Ingolf og 
Fredrik.
Helmuth Olsens mave
Syv små film om Helmuth Olsen og hans 
bidrag til miljøet.
Aldersgruppe: 3–6 år.
Arrangementet varer ca. 30 minutter, og der er 
gratis adgang.

Mandag den
6. september 
kl. 10.00

Mandag den
27. september 
kl. 14.30

Onsdag den 6. 
oktober og torsdag 
den 7. oktober
kl. 9.30 og kl. 10.30
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Tidens gang i tidens løb 
v/ museumsinspektør Hans Buhl, Steno Museet
Alle kender tiden, men ingen kan rigtigt 
forklare, hvad tid er. Derimod bliver vi stadig 
bedre til at måle den. Så der er nok at tage fat 
på: tidsmåling fra solur til atomur, kalendere, 
Einsteins relativitetsteori, tidsrejser og det 
underlige i at 10 minutter både kan føles som 
et splitsekund og en evighed!
Aldersgruppe: For alle fra 10 år.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig 
på biblioteket eller på telefon 8940 9550. 

Eventyrværkstedet præsenterer Fyrtøjet
Eventyrfortælling med sange, musik og flotte 
kulisser.
Aldersgruppe: 3–7 år.
Arrangementet varer ca. 45 minutter. 
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig 
på biblioteket eller på telefon 8940 9550 fra 
den 5. oktober kl. 10. 

GYSelig efterårsferie: Horror på mobilen
Tag mobilen med og skyd din egen gyserfilm.
Medbring mobiltelefon og gerne bærbar com-
puter. Du kan se meget mere om arrangemen-
tet på side 85. 
Aldersgruppe: 10–14 år.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig 
på biblioteket eller på telefon 8940 9550.

Kom og spil Wii i efterårsferien
Dyst mod dine venner, forældre eller bedste-
forældre – det er sjovt, og du får rørt både 
arme og ben og ikke mindst lattermusklerne.

Onsdag den 
6. oktober 
kl. 16.00 – 17.00

Tirsdag den
12. oktober 
kl. 10.00

Tirsdag den 
19. oktober 
kl. 9.30 – 12.00

Tirsdag den 
19. oktober 
kl. 10.00 – 17.00
og torsdag den 
21. oktober 
kl. 13.00 – 19.00
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Halloween – Kom til en uhyggelig dag på 
biblioteket – hvis du altså tør!
Vi laver uhyggeting, fx edderkopper, flagermus, 
hatte i form af papirklip, gyselige masker og 
skrækindjagende græskar sammen med elever 
fra Egå Produktionshøjskole.
Aldersgruppe: fra 6 år.
Arrangementet varer ca. 1½ time.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig 
på biblioteket eller på telefon 8940 9550. 

International Bamsedag. Tag din bamse med 
når Pin Pon Dukketeater opfører Forkølet
Bamse er en glad lille bjørn, der hver dag går i 
børnehave. Men en dag bliver han forkølet og 
må blive hjemme.
Aldersgruppe: 1½-4 år.
Arrangementet varer ca. 30 minutter.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig
på biblioteket eller på telefon 8940 9550 fra 
den 20. oktober kl. 10. 

Højtlæsning i morgengryet
Børnebibliotekaren læser Historien om den blå 
planet af den islandske forfatter Andri Snær 
Magnason.
Arrangementet er en del af Nordisk Biblioteks-
uge – skumringstime med fokus på højtlæsing 
og udstillinger. Vær med til at opleve fællesska-
bet med de nordiske og baltiske lande. Overalt 
i Norden og Baltikum bliver historien læst op 
på netop dette tidspunkt.
Aldersgruppe: fra ca. 4 år.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig
på biblioteket eller telefon 8940 9550.

Mandag den
25. oktober 
kl. 14.00

Onsdag den 
27. oktober 
kl. 9.30 og 
kl. 10.30

Mandag den
8. november 
kl. 9.00
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Film
I anlendning af Nordisk Biblioteksuge viser vi 
tegnefilm fra Sverige, Island og Norge:
Binke kan ikke flyve
Audun og isbjørnen
Flynderen
Aldersgruppe: 3–6 år. 
Arrangementet varer ca. 40 minutter, og det er 
gratis at deltage. 

Nordisk Spildag 
Der sættes fokus på spil i alle former.
Er du vild med Wii eller i det hele taget vild 
med spil? Så kom og spil Wii med Anders 
Wedendahl - giv ham kamp til stregen. Eller 
måske kan du blive udfordret i et spil skak. 
Tag dine forældre eller bedsteforældre med og 
slå dem i et spil kort eller gammeldags bræt-
spil. Det er gratis at deltage - bare mød op. 

Kunstpause
Mal flotte billeder på papir og lærred
Husk forklæde!
Aldersgruppe: fra ca. 4 år
Arrangementet varer ca. 2 timer.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig 
på biblioteket eller telefon 8940 9550 fra den 
10. november kl. 10. 

Julekoncert med Frank M & Vasen
Mød Søren Banjomus, Lille Per, Nissen på 
loftet og flere af de klassiske figurer.
Aldersgruppe: 2–7 år.
Arrangementet varer ca. 45 minutter.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig på 
biblioteket eller på telefon 8940 9550.

Onsdag den
10. november og 
torsdag den
11. november
kl. 9.30 og 
kl. 10.30

Lørdag den 
13. november 
kl. 10.00 – 13.00

Onsdag den
17. november 
kl. 9.30

Lørdag den
27. november 
kl. 10.00
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Lav selv julegaver - slip fantasien løs
Skab de mest fantastiske julegaver af gamle 
cykelslanger. Med simple teknikker, perler, 
knapper, nål og tråd kan du designe dine helt 
egne smykker, punge og mobiltasker. Lene 
Wardinghus er kreativ igangsætter.
Aldersgruppe: 8–12 år.
Arrangementet varer ca. 1½ time.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig
på biblioteket eller på telefon 8940 9550. 

Julefilm 
Tag nissehuen på og kom i julestemning.
Aldersgruppe: 3–6 år.
Arrangementet varer ca. 30 minutter. Der er 
gratis adgang.

Mandag den
29. november 
kl. 14.00

Onsdag den
8. december og 
torsdag den 
9. december 
kl. 9.30 og kl. 10.30
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Hver anden 
tirsdag fra den
7. september – 
14. december
kl. 10.00

Film 
Det er en overraskelse, hvad der vises de 
enkelte tirsdage.
Aldersgruppe: 3–6 år.
Filmene varer ca. 30 minutter. Det er gratis at 
deltage, og du behøver ikke tilmelde dig.

Tandværksted
Kom og kravl ind i gigantmunden, se på dine 
egne tænder i et spejl med lys, vær en tandbør-
ste og meget mere. Medarbejdere fra Tand-
plejen og den lokale tandklinik guider børn og 
deres voksne igennem aktiviteterne.
Aldersgruppe: kl. 9.30 for de 2–4-årige, og 
kl. 10.15 for de 3–5-årige.
Det er gratis at deltage. 
Du kan tilmelde dig på biblioteket.

GYSelig efterårsferie: Horror på mobilen 
Skyd din egen gyserfilm med mobiltelefonen. 
Du kan se meget mere om arrangementet på 
side 85.
Aldersgruppe: 10–14 år.
Tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig 
på biblioteket fra den 1. oktober.

Hop ind i eventyret
Få en magisk oplevelse med Eventyrværkstedet 
Hop ind i Eventyret, som er en fantasifuld og 
sanselig koncertoplevelse. Koncert og fortæl-
ling flettes sammen, og børnene introduceres 
for en række forskellige instrumenter.
Medvirkende: Ditte Aarup Johnsen og Jacob 
Vendt.
Aldersgruppe: 3–7 år.
Det er gratis at deltage. Du kan tilmelde dig
på biblioteket.

Børn

ÅBY BIBLIOTEK
L. Feilbergs Vej 7 . 8230 Åbyhøj . Tlf. 8940 9500 . aabybibliotek@aarhus.dk 

Torsdag den 
7. oktober 
kl. 9.30 – 10.15 og 
kl. 10.15 – 11.00 

Lørdag den
6. november 
kl. 10.00

Mandag den
18. oktober 
kl. 13.30 – 16.00
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September  Tid Arrangement Sted Side

   Udstilling: CINN Højbjerg Bibliotek 38
   Spotmobilen i Festugen Mindspot 28 
   Festugeudstilling: Næsten nabo – 3913 Tasiilaq Kolt-Hasselager Bibliotek 44
   Udstilling: Pergamano Beder-Malling Bibliotek 6
1.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Kolt-Hasselager Bibliotek 104
4.  kl. 14.00 Byvandring Tværs over Ellevang Risskov Bibliotek 48
1.  kl. 16.30 Gaming & Gamingkultur i Århus, 1 Hovedbiblioteket 20
1.  kl. 19.00 Forfatteraften med Birgithe Kosović Hovedbiblioteket 20
   Studiestartmessen Mindspot 28
   Udstilling: Cumulus – vildt filt af Anita Boelsmand Solbjerg Bibliotek 60
2.  kl. 19.00  Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek 6
   Smykkeudstilling ved Vibeke Boest Egå Kombi-bibliotek 8
4.  kl. 10.00 AgeForce 50+ med morgenkaffe Hasle Bibliotek 14
4.  kl. 13.00 Lokalhistorisk vandring Lystrup Bibliotek 46
6.  kl. 10.00 Rytmik med Signe Thorborg Viby Bibliotek 123
6.  kl. 9.15 og kl. 10.15 Film for de små Tilst Bibliotek 116
7.  kl. 10.00 Børnefilm Åby Bibliotek 128
9. kl. 19.30 Foredrag: Smag på vin Viby Bibliotek 70
13.  kl. 19.30 Da Sex & the City ændrede verden Højbjerg Bibliotek 39
13. kl. 19.30 Litteraturanalyse for begyndere Komforbi – Skødstrup Kombi-bibliotek 57
14.  kl. 13.00 Afrikansk temadag: litteratur – kultur – politik Hasle Bibliotek 15
15.  kl. 10.00 Teatret Aspendos opfører Totte bygger Højbjerg Bibliotek 100
15.  kl. 10.00 Billedtæpper i dialog om naboskab Hasle Bibliotek 15
15.  kl. 19.30 Foredrag: Sund kost – sunde vaner ved Anne Ravn Viby Bibliotek 70
16. kl. 16.00  ”Frivilligmarked” i Kulturhus Herredsvang Hasle Bibliotek 16
16.  kl. 17.00 Opmærksomhed: At være til stede i nuet Hovedbiblioteket 20
16.  kl. 17.00 Litterater til Låns – introduktionsmøde Hovedbiblioteket 32

16. kl. 19.00 Besøg på August Art Komforbi – Skødstrup Kombi-bibliotek 57
16. kl. 9.30 Babyrytmik Højbjerg Bibliotek 100
16.  kl. 9.30 Tilsts største kor Tilst Bibliotek 116
16.  kl. 9.30 og kl. 11.00 Kreativ Bog – workshop Tranbjerg Bibliotek 118
18. kl. 10.00 Teaterforestillingen med PinPon Dukketeater Gellerup Bibliotek 90
21.  kl. 10.00 Børnefilm Åby Bibliotek 128
21.  kl. 10.00  Lær din mobil at kende – for seniorer Risskov Bibliotek 48
21. kl. 17.00 Klassikerdagen: Hvad er en klassiker? Hovedbiblioteket 21
21.  kl. 19.00 Hvor lagde jeg babyen? Gellerup Bibliotek 10
21. kl.19.30 Foredrag: Lars Morell Højbjerg Bibliotek 39
22.  kl. 10.00  Lær din mobil at kende – for seniorer Risskov Bibliotek 48
22.  kl. 19.00 Introduktionsmøde til læsekredse Hovedbiblioteket 21
22.   Kulturby 2017 – præsentation og debat Gellerup Bibliotek 10
23. kl. 9.30 Babyrytmik Højbjerg Bibliotek 100
24. kl. 14.00 Officiel indvielse af Harlevs kombi-bibliotek Harlev Bibliotek 13

ARRANGEMENTSOVERSIGT
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September  Tid Arrangement Sted Side

   Udstilling: CINN Højbjerg Bibliotek 38
   Spotmobilen i Festugen Mindspot 28 
   Festugeudstilling: Næsten nabo – 3913 Tasiilaq Kolt-Hasselager Bibliotek 44
   Udstilling: Pergamano Beder-Malling Bibliotek 6
1.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Kolt-Hasselager Bibliotek 104
4.  kl. 14.00 Byvandring Tværs over Ellevang Risskov Bibliotek 48
1.  kl. 16.30 Gaming & Gamingkultur i Århus, 1 Hovedbiblioteket 20
1.  kl. 19.00 Forfatteraften med Birgithe Kosović Hovedbiblioteket 20
   Studiestartmessen Mindspot 28
   Udstilling: Cumulus – vildt filt af Anita Boelsmand Solbjerg Bibliotek 60
2.  kl. 19.00  Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek 6
   Smykkeudstilling ved Vibeke Boest Egå Kombi-bibliotek 8
4.  kl. 10.00 AgeForce 50+ med morgenkaffe Hasle Bibliotek 14
4.  kl. 13.00 Lokalhistorisk vandring Lystrup Bibliotek 46
6.  kl. 10.00 Rytmik med Signe Thorborg Viby Bibliotek 123
6.  kl. 9.15 og kl. 10.15 Film for de små Tilst Bibliotek 116
7.  kl. 10.00 Børnefilm Åby Bibliotek 128
9. kl. 19.30 Foredrag: Smag på vin Viby Bibliotek 70
13.  kl. 19.30 Da Sex & the City ændrede verden Højbjerg Bibliotek 39
13. kl. 19.30 Litteraturanalyse for begyndere Komforbi – Skødstrup Kombi-bibliotek 57
14.  kl. 13.00 Afrikansk temadag: litteratur – kultur – politik Hasle Bibliotek 15
15.  kl. 10.00 Teatret Aspendos opfører Totte bygger Højbjerg Bibliotek 100
15.  kl. 10.00 Billedtæpper i dialog om naboskab Hasle Bibliotek 15
15.  kl. 19.30 Foredrag: Sund kost – sunde vaner ved Anne Ravn Viby Bibliotek 70
16. kl. 16.00  ”Frivilligmarked” i Kulturhus Herredsvang Hasle Bibliotek 16
16.  kl. 17.00 Opmærksomhed: At være til stede i nuet Hovedbiblioteket 20
16.  kl. 17.00 Litterater til Låns – introduktionsmøde Hovedbiblioteket 32

16. kl. 19.00 Besøg på August Art Komforbi – Skødstrup Kombi-bibliotek 57
16. kl. 9.30 Babyrytmik Højbjerg Bibliotek 100
16.  kl. 9.30 Tilsts største kor Tilst Bibliotek 116
16.  kl. 9.30 og kl. 11.00 Kreativ Bog – workshop Tranbjerg Bibliotek 118
18. kl. 10.00 Teaterforestillingen med PinPon Dukketeater Gellerup Bibliotek 90
21.  kl. 10.00 Børnefilm Åby Bibliotek 128
21.  kl. 10.00  Lær din mobil at kende – for seniorer Risskov Bibliotek 48
21. kl. 17.00 Klassikerdagen: Hvad er en klassiker? Hovedbiblioteket 21
21.  kl. 19.00 Hvor lagde jeg babyen? Gellerup Bibliotek 10
21. kl.19.30 Foredrag: Lars Morell Højbjerg Bibliotek 39
22.  kl. 10.00  Lær din mobil at kende – for seniorer Risskov Bibliotek 48
22.  kl. 19.00 Introduktionsmøde til læsekredse Hovedbiblioteket 21
22.   Kulturby 2017 – præsentation og debat Gellerup Bibliotek 10
23. kl. 9.30 Babyrytmik Højbjerg Bibliotek 100
24. kl. 14.00 Officiel indvielse af Harlevs kombi-bibliotek Harlev Bibliotek 13



24. kl. 9.30 Forældrecafé: Åbent hus Højbjerg Bibliotek 100
25. kl. 10.00 Teaterforestillingen: PinPon Dukketeater Hasle Bibliotek 92
25.  kl. 10.00 Store Nørd Dag Gellerup Bibliotek 90
25. kl. 10.00 Store Nørd dag – for alle børn Risskov Bibliotek 109
25. kl. 14.00 Børneteater: Andersens Kuffertteater Sabro Bibliotek 112
27. kl. 10.00 Teaterforestillingen: Tasketuren Trige Kombi-bibliotek 120
27. kl. 14.30 Byg din egen rumraket Viby Bibliotek 123
Uge 39  Kulturby 2017 – præsentation og debat Højbjerg Bibliotek 38
28.   kl. 10.00 Tegnefilm for børn Højbjerg Bibliotek 101
28.   kl. 16.30 Introduction to the Library – in English Hovedbiblioteket 21
28.   kl. 19.00 Foredrag: Danske forstæders historie Åby Bibliotek 74
28.   kl. 19.00  Læsekreds om klassikere Tranbjerg Bibliotek 64
28.   kl. 9.30 Hatteteater Lystrup Bibliotek 106
29.   kl. 10.00 Børneteater: Tasketuren Hjortshøj Kombi-bibliotek 94
29.   kl. 10.00 Tegnefilm for børn Højbjerg Bibliotek 101
29.   kl. 17.00 Opstart af læsekreds Komforbi – Skødstrup Kombi-bibliotek 57
29.   kl. 19.30 Svinehunde: Krimiaften på Viby Bibliotek Viby Bibliotek 719
30.   kl. 10.00 Musikalsk Legestue med Morten Musik Tilst Bibliotek 116
30.   kl. 10.00 Børneteater: Tasketuren Komforbi – Skødstrup Kombi-bibliotek 113
30.   kl. 17.00 Introduktionsmøde til læsekreds Hovedbiblioteket 21
30.   kl. 19.30 Snak med om en bog: Sumobrødre Højbjerg Bibliotek 39

Oktober  Tid Arrangement Sted Side

   Udstilling: Akrylmalerier Beder-Malling Bibliotek 7
   Limboland Gellerup Bibliotek 10
   Limboland Hasle Bibliotek 16
1.  kl. 9.15 og kl. 10.15 Film for de små Tilst Bibliotek 117
1.   Århus Took It – Hip hop festival Mindspot 28
   Udstilling: Grafik og akvareller af Else Oltmann Solbjerg Bibliotek 60
2. kl. 10.00 og kl. 11.30 Børneteater: Alfred og Manfred Risskov Bibliotek 109
4.  kl. 15.00  Læsekreds – Et liv genoplevet i erindringen Åby Bibliotek 74
4. kl. 19.00 Rundt om Grønland Tranbjerg Bibliotek 64
4.  kl. 19.30 Foredrag: På Caminoen v/ journalist Eric Øtting Højbjerg Bibliotek 39
4. kl. 19.30 Læsekreds – nyere tysk litteratur Lystrup Bibliotek 46
   Fotoudstilling: af fotograf Søren Kjeldgaard Gellerup Bibliotek 11
Uge 40  Kulturby 2017 – præsentation og debat Kolt-Hasselager Bibliotek 44
   Udstilling: Bamser og designmøbler i miniature Tilst Bibliotek 117
4. – 15.   Bogsalg Trige Kombi-bibliotek 68
5. kl. 10.00 Børnefilm Åby Bibliotek 128
5.  kl. 16.30 Vampyrer i litteratur og film Hovedbiblioteket 22
5.  kl. 18.15 Vampyrfilm Hovedbiblioteket 22
5.  kl. 19.00 Foredrag om livskvalitet Trige Kombi-bibliotek 68
5.  kl. 19.30 Musikskolekoncert Hovedbiblioteket 22
5.   Udstilling: Fluebindingskunst lavet som smykker Kolt-Hasselager Bibliotek 44
6.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Kolt-Hasselager Bibliotek 104
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24. kl. 9.30 Forældrecafé: Åbent hus Højbjerg Bibliotek 100
25. kl. 10.00 Teaterforestillingen: PinPon Dukketeater Hasle Bibliotek 92
25.  kl. 10.00 Store Nørd Dag Gellerup Bibliotek 90
25. kl. 10.00 Store Nørd dag – for alle børn Risskov Bibliotek 109
25. kl. 14.00 Børneteater: Andersens Kuffertteater Sabro Bibliotek 112
27. kl. 10.00 Teaterforestillingen: Tasketuren Trige Kombi-bibliotek 120
27. kl. 14.30 Byg din egen rumraket Viby Bibliotek 123
Uge 39  Kulturby 2017 – præsentation og debat Højbjerg Bibliotek 38
28.   kl. 10.00 Tegnefilm for børn Højbjerg Bibliotek 101
28.   kl. 16.30 Introduction to the Library – in English Hovedbiblioteket 21
28.   kl. 19.00 Foredrag: Danske forstæders historie Åby Bibliotek 74
28.   kl. 19.00  Læsekreds om klassikere Tranbjerg Bibliotek 64
28.   kl. 9.30 Hatteteater Lystrup Bibliotek 106
29.   kl. 10.00 Børneteater: Tasketuren Hjortshøj Kombi-bibliotek 94
29.   kl. 10.00 Tegnefilm for børn Højbjerg Bibliotek 101
29.   kl. 17.00 Opstart af læsekreds Komforbi – Skødstrup Kombi-bibliotek 57
29.   kl. 19.30 Svinehunde: Krimiaften på Viby Bibliotek Viby Bibliotek 719
30.   kl. 10.00 Musikalsk Legestue med Morten Musik Tilst Bibliotek 116
30.   kl. 10.00 Børneteater: Tasketuren Komforbi – Skødstrup Kombi-bibliotek 113
30.   kl. 17.00 Introduktionsmøde til læsekreds Hovedbiblioteket 21
30.   kl. 19.30 Snak med om en bog: Sumobrødre Højbjerg Bibliotek 39

Oktober  Tid Arrangement Sted Side

   Udstilling: Akrylmalerier Beder-Malling Bibliotek 7
   Limboland Gellerup Bibliotek 10
   Limboland Hasle Bibliotek 16
1.  kl. 9.15 og kl. 10.15 Film for de små Tilst Bibliotek 117
1.   Århus Took It – Hip hop festival Mindspot 28
   Udstilling: Grafik og akvareller af Else Oltmann Solbjerg Bibliotek 60
2. kl. 10.00 og kl. 11.30 Børneteater: Alfred og Manfred Risskov Bibliotek 109
4.  kl. 15.00  Læsekreds – Et liv genoplevet i erindringen Åby Bibliotek 74
4. kl. 19.00 Rundt om Grønland Tranbjerg Bibliotek 64
4.  kl. 19.30 Foredrag: På Caminoen v/ journalist Eric Øtting Højbjerg Bibliotek 39
4. kl. 19.30 Læsekreds – nyere tysk litteratur Lystrup Bibliotek 46
   Fotoudstilling: af fotograf Søren Kjeldgaard Gellerup Bibliotek 11
Uge 40  Kulturby 2017 – præsentation og debat Kolt-Hasselager Bibliotek 44
   Udstilling: Bamser og designmøbler i miniature Tilst Bibliotek 117
4. – 15.   Bogsalg Trige Kombi-bibliotek 68
5. kl. 10.00 Børnefilm Åby Bibliotek 128
5.  kl. 16.30 Vampyrer i litteratur og film Hovedbiblioteket 22
5.  kl. 18.15 Vampyrfilm Hovedbiblioteket 22
5.  kl. 19.00 Foredrag om livskvalitet Trige Kombi-bibliotek 68
5.  kl. 19.30 Musikskolekoncert Hovedbiblioteket 22
5.   Udstilling: Fluebindingskunst lavet som smykker Kolt-Hasselager Bibliotek 44
6.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Kolt-Hasselager Bibliotek 104



6.  kl. 15.00 Læsehesten kommer! Risskov Bibliotek 109
6.  kl. 16.00  Tidens gang i tidens løb v/ Hans Buhl Viby Bibliotek 71
6.  kl. 16.00  Tidens gang i tidens løb Viby Bibliotek 124
6.  kl. 16.30 Gaming & Gamingkultur i Århus, 2 Hovedbiblioteket 22
6.  kl. 16.30 Introducción a la biblioteca – en español Hovedbiblioteket 23
6.  kl. 17.00  Læsekreds – Ung dansk prosa Risskov Bibliotek 49
6.  kl. 19.00 Forfatteraften med Henrik Ventzel Sabro Bibliotek 54
6.  kl. 19.30 Tidens litteratur Viby Bibliotek 71
6.  kl. 19.30 Jorden rundt på cykel Risskov Bibliotek 49
6.  kl. 9.30 Babyrytmik med Dorte Nørgaard Hjortshøj Kombi-bibliotek 19
6.  kl. 9.30 og kl. 10.30 Film for de små Viby Bibliotek 123
7.  kl. 19.00  Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek 6
7.  kl. 9.30 og kl. 10.15 Tandværksted Åby Bibliotek 128
7. kl. 9.30 og kl. 10.30 Film for de små Viby Bibliotek 123
   Udstilling: Inger Bernhard Højbjerg Bibliotek 40
8. kl. 10.00 Børneteater: Balsamique Théâtre Tranbjerg Bibliotek 118
8.  kl. 14.00  Æblepresning Beder-Malling Bibliotek 6
9.  kl. 11.00 Poesibrunch med Niels Frank Løve’s Bog- og VinCafé 33
11.  kl. 17.00  Læsekreds – Hvordan ser romanen ud lige nu? Viby Bibliotek 72
11.  kl. 19.00  Læsekredsaften Tranbjerg Bibliotek 65
12.  kl. 10.00 Eventyrværkstedet præsenterer Fyrtøjet Viby Bibliotek 124
12.  kl. 9.30 Babyrytmik Lystrup Bibliotek 106
12.  kl. 9.30 Børneteater: Balsamique Théâtre Gellerup Bibliotek 90
12.  kl.19.00 Forfatteraften med Morten Ramsland Åby Bibliotek 75
12.  Glasudstilling og kursus Hasle Bibliotek 16
13.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Hovedbiblioteket 98
13.  kl. 16.30 Svend Åge Madsen: At fortælle tiden Hovedbiblioteket 23
13.  kl. 19.30  Julia Lahme om det uperfekte moderskab Tilst Bibliotek 62
16.  kl. 10.00  Store mostdag – 25 kg æbler = 20 liter most Risskov Bibliotek 49
16.  kl.14.00  Strikkecafé Risskov Bibliotek 50
18.  kl. 10.00  GYSelig efterårsferie Komforbi – Skødstrup Kombi-bibliotek 82
18.  kl. 13.30  GYSelig efterårsferie Åby Bibliotek 85
18.  kl. 14.00  GYSelig efterårsferie Beder-Malling Bibliotek 76
18.  kl. 14.00  GYSelig efterårsferie Højbjerg Bibliotek 78
18.  kl. 14.00  GYSelig efterårsferie Gellerup Bibliotek 76
18.  kl. 19.30 På sporet af den tabte tid og Marcel Proust Højbjerg Bibliotek 40
19.  kl. 10.00 Børnefilm Åby Bibliotek 128
19.  kl. 10.00  GYSelig efterårsferie Risskov Bibliotek 81
19.  kl. 10.00  GYSelig efterårsferie Solbjerg Bibliotek 82
19.  kl. 10.00  Kom og spil Wii i efterårsferien Viby Bibliotek 124
19.  kl. 13.00 GYSelig efterårsferie Lystrup Bibliotek 80
19.  kl. 13.30  GYSelig efterårsferie Tilst Bibliotek 82
19.  kl. 14.00  GYSelig efterårsferie Egå Kombi-bibliotek 76
19.  kl. 14.00  GYSelig efterårsferie Højbjerg Bibliotek 79
19.  kl. 09.30  GYSelig efterårsferie Viby Bibliotek 85
20. kl. 10.00 GYSelig efterårsferie Tilst Bibliotek 83
20. kl. 13.30 GYSelig efterårsferie Tranbjerg Bibliotek 84
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6.  kl. 15.00 Læsehesten kommer! Risskov Bibliotek 109
6.  kl. 16.00  Tidens gang i tidens løb v/ Hans Buhl Viby Bibliotek 71
6.  kl. 16.00  Tidens gang i tidens løb Viby Bibliotek 124
6.  kl. 16.30 Gaming & Gamingkultur i Århus, 2 Hovedbiblioteket 22
6.  kl. 16.30 Introducción a la biblioteca – en español Hovedbiblioteket 23
6.  kl. 17.00  Læsekreds – Ung dansk prosa Risskov Bibliotek 49
6.  kl. 19.00 Forfatteraften med Henrik Ventzel Sabro Bibliotek 54
6.  kl. 19.30 Tidens litteratur Viby Bibliotek 71
6.  kl. 19.30 Jorden rundt på cykel Risskov Bibliotek 49
6.  kl. 9.30 Babyrytmik med Dorte Nørgaard Hjortshøj Kombi-bibliotek 19
6.  kl. 9.30 og kl. 10.30 Film for de små Viby Bibliotek 123
7.  kl. 19.00  Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek 6
7.  kl. 9.30 og kl. 10.15 Tandværksted Åby Bibliotek 128
7. kl. 9.30 og kl. 10.30 Film for de små Viby Bibliotek 123
   Udstilling: Inger Bernhard Højbjerg Bibliotek 40
8. kl. 10.00 Børneteater: Balsamique Théâtre Tranbjerg Bibliotek 118
8.  kl. 14.00  Æblepresning Beder-Malling Bibliotek 6
9.  kl. 11.00 Poesibrunch med Niels Frank Løve’s Bog- og VinCafé 33
11.  kl. 17.00  Læsekreds – Hvordan ser romanen ud lige nu? Viby Bibliotek 72
11.  kl. 19.00  Læsekredsaften Tranbjerg Bibliotek 65
12.  kl. 10.00 Eventyrværkstedet præsenterer Fyrtøjet Viby Bibliotek 124
12.  kl. 9.30 Babyrytmik Lystrup Bibliotek 106
12.  kl. 9.30 Børneteater: Balsamique Théâtre Gellerup Bibliotek 90
12.  kl.19.00 Forfatteraften med Morten Ramsland Åby Bibliotek 75
12.  Glasudstilling og kursus Hasle Bibliotek 16
13.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Hovedbiblioteket 98
13.  kl. 16.30 Svend Åge Madsen: At fortælle tiden Hovedbiblioteket 23
13.  kl. 19.30  Julia Lahme om det uperfekte moderskab Tilst Bibliotek 62
16.  kl. 10.00  Store mostdag – 25 kg æbler = 20 liter most Risskov Bibliotek 49
16.  kl.14.00  Strikkecafé Risskov Bibliotek 50
18.  kl. 10.00  GYSelig efterårsferie Komforbi – Skødstrup Kombi-bibliotek 82
18.  kl. 13.30  GYSelig efterårsferie Åby Bibliotek 85
18.  kl. 14.00  GYSelig efterårsferie Beder-Malling Bibliotek 76
18.  kl. 14.00  GYSelig efterårsferie Højbjerg Bibliotek 78
18.  kl. 14.00  GYSelig efterårsferie Gellerup Bibliotek 76
18.  kl. 19.30 På sporet af den tabte tid og Marcel Proust Højbjerg Bibliotek 40
19.  kl. 10.00 Børnefilm Åby Bibliotek 128
19.  kl. 10.00  GYSelig efterårsferie Risskov Bibliotek 81
19.  kl. 10.00  GYSelig efterårsferie Solbjerg Bibliotek 82
19.  kl. 10.00  Kom og spil Wii i efterårsferien Viby Bibliotek 124
19.  kl. 13.00 GYSelig efterårsferie Lystrup Bibliotek 80
19.  kl. 13.30  GYSelig efterårsferie Tilst Bibliotek 82
19.  kl. 14.00  GYSelig efterårsferie Egå Kombi-bibliotek 76
19.  kl. 14.00  GYSelig efterårsferie Højbjerg Bibliotek 79
19.  kl. 09.30  GYSelig efterårsferie Viby Bibliotek 85
20. kl. 10.00 GYSelig efterårsferie Tilst Bibliotek 83
20. kl. 13.30 GYSelig efterårsferie Tranbjerg Bibliotek 84



20. kl. 13.00 GYSelig efterårsferie Hasle Bibliotek 78
20.  kl. 14.00  GYSelig efterårsferie Hjortshøj Kombi-bibliotek 78
20. kl. 16.30  Fra gru til glæde – om Johannes V. Jensen Risskov Bibliotek 50
20. kl. 09.30 GYSelig efterårsferie: Horror på mobilen Lystrup Bibliotek 80
21.  kl. 13.00  Kom og spil Wii i efterårsferien Viby Bibliotek 124
21. kl. 13.30 GYSelig efterårsferie: Horror på mobilen Trige Kombi-bibliotek 85
21.  kl. 09.30  GYSelig efterårsferie: Horror på mobilen Risskov Bibliotek 81
25. kl. 10.00 Bogsalg Hjortshøj Kombi-bibliotek 19
25.  kl. 14.00 Halloween – på biblioteket Viby Bibliotek 125
25.  kl. 19.00 Værkstedsaften med Tommy Astrup Kolt-Hasselager Bibliotek 45
25.  kl. 19.00 Forfatteraften med Dorph og Pasternak Tranbjerg Bibliotek 65
25.  kl. 19.00  Århus – en friby! Svalegangen 32
25.  kl. 19.30 Forfatteraften med Thorstein Thomsen Risskov Bibliotek 50
26.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Højbjerg Bibliotek 101
26.  kl. 19.00 Foredrag om integration ved Manu Sareen Trige Kombi-bibliotek 68
26.  kl. 19.00  Historiske solstråler – PH Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 58
26.  kl. 19.00 Litteraturens perioder Åby Bibliotek 75
27.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Højbjerg Bibliotek 101
27. kl. 12.00  Hvordan skaber du den gode barsel? Gellerup Bibliotek 11
27.  kl. 16.30 Det gode familieliv – sådan skaber du tid til det Hovedbiblioteket 24
27.  kl. 16.30  Bogsnak – årets bedste læseoplevelser Tilst Bibliotek 62
27.  kl. 19.00 Sæsonens bøger Sabro Bibliotek 54
27.  kl. 09.30 og kl. 10.30 International Bamsedag Viby Bibliotek 125
28.  kl. 10.00 Babymotorik Hjortshøj Kombi-bibliotek 19
28.  kl. 19.30 Snak med om en bog: Julia Franck Højbjerg Bibliotek 40
28.   Spil Dansk Dagen Hovedbiblioteket 24
29.  kl. 09.30 Forældrecafé: Åbent hus Højbjerg Bibliotek 102
30.  kl. 10.00 Rytmik & leg med Dorte Nørgaard Hasle Bibliotek 93
30.  kl. 11.00 Børneteater: Muh eller Mæh Hovedbiblioteket 98
30.  kl. 10.00 – 13.00 Fra cykelslange til gummi-kunst Risskov Bibliotek 110
30. oktober – 6. november Bogsalg Lystrup Bibliotek 47

November  Tid Arrangement Sted Side

1.  kl. 10.00 Børnekulissens Hatteteater Beder-Malling Bibliotek 87 
Uge 44 kl. 19.30 Danske Banks Litteraturpris Hovedbiblioteket 25 
1. kl. 19.30 Sund mad mod kræft Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 58
   Stenudstilling ved Steen Djervad Egå Kombi-bibliotek 8 
   Fokus på 1940’erne Gellerup Bibliotek 11
   Kom og oplev 1960’erne Hasle Bibliotek 17
   Mumi og hele familien flytter ind på biblioteket Kolt-Hasselager Bibliotek 105
   Udstilling: Unika glas af Pernille Schwartz Solbjerg Bibliotek 60
November – april 2011 Få øje på kunsten – kunst i børnehøjde Solbjerg Bibliotek 115
November – april 2011 Få øje på kunsten – kunst i børnehøjde Tranbjerg Bibliotek 11
2. kl. 10.00 Børnefilm Åby Bibliotek 128
2. kl. 18.30 Halloween(u)hygge på biblioteket Trige Kombi-bibliotek 121
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20. kl. 13.00 GYSelig efterårsferie Hasle Bibliotek 78
20.  kl. 14.00  GYSelig efterårsferie Hjortshøj Kombi-bibliotek 78
20. kl. 16.30  Fra gru til glæde – om Johannes V. Jensen Risskov Bibliotek 50
20. kl. 09.30 GYSelig efterårsferie: Horror på mobilen Lystrup Bibliotek 80
21.  kl. 13.00  Kom og spil Wii i efterårsferien Viby Bibliotek 124
21. kl. 13.30 GYSelig efterårsferie: Horror på mobilen Trige Kombi-bibliotek 85
21.  kl. 09.30  GYSelig efterårsferie: Horror på mobilen Risskov Bibliotek 81
25. kl. 10.00 Bogsalg Hjortshøj Kombi-bibliotek 19
25.  kl. 14.00 Halloween – på biblioteket Viby Bibliotek 125
25.  kl. 19.00 Værkstedsaften med Tommy Astrup Kolt-Hasselager Bibliotek 45
25.  kl. 19.00 Forfatteraften med Dorph og Pasternak Tranbjerg Bibliotek 65
25.  kl. 19.00  Århus – en friby! Svalegangen 32
25.  kl. 19.30 Forfatteraften med Thorstein Thomsen Risskov Bibliotek 50
26.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Højbjerg Bibliotek 101
26.  kl. 19.00 Foredrag om integration ved Manu Sareen Trige Kombi-bibliotek 68
26.  kl. 19.00  Historiske solstråler – PH Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 58
26.  kl. 19.00 Litteraturens perioder Åby Bibliotek 75
27.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Højbjerg Bibliotek 101
27. kl. 12.00  Hvordan skaber du den gode barsel? Gellerup Bibliotek 11
27.  kl. 16.30 Det gode familieliv – sådan skaber du tid til det Hovedbiblioteket 24
27.  kl. 16.30  Bogsnak – årets bedste læseoplevelser Tilst Bibliotek 62
27.  kl. 19.00 Sæsonens bøger Sabro Bibliotek 54
27.  kl. 09.30 og kl. 10.30 International Bamsedag Viby Bibliotek 125
28.  kl. 10.00 Babymotorik Hjortshøj Kombi-bibliotek 19
28.  kl. 19.30 Snak med om en bog: Julia Franck Højbjerg Bibliotek 40
28.   Spil Dansk Dagen Hovedbiblioteket 24
29.  kl. 09.30 Forældrecafé: Åbent hus Højbjerg Bibliotek 102
30.  kl. 10.00 Rytmik & leg med Dorte Nørgaard Hasle Bibliotek 93
30.  kl. 11.00 Børneteater: Muh eller Mæh Hovedbiblioteket 98
30.  kl. 10.00 – 13.00 Fra cykelslange til gummi-kunst Risskov Bibliotek 110
30. oktober – 6. november Bogsalg Lystrup Bibliotek 47

November  Tid Arrangement Sted Side

1.  kl. 10.00 Børnekulissens Hatteteater Beder-Malling Bibliotek 87 
Uge 44 kl. 19.30 Danske Banks Litteraturpris Hovedbiblioteket 25 
1. kl. 19.30 Sund mad mod kræft Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 58
   Stenudstilling ved Steen Djervad Egå Kombi-bibliotek 8 
   Fokus på 1940’erne Gellerup Bibliotek 11
   Kom og oplev 1960’erne Hasle Bibliotek 17
   Mumi og hele familien flytter ind på biblioteket Kolt-Hasselager Bibliotek 105
   Udstilling: Unika glas af Pernille Schwartz Solbjerg Bibliotek 60
November – april 2011 Få øje på kunsten – kunst i børnehøjde Solbjerg Bibliotek 115
November – april 2011 Få øje på kunsten – kunst i børnehøjde Tranbjerg Bibliotek 11
2. kl. 10.00 Børnefilm Åby Bibliotek 128
2. kl. 18.30 Halloween(u)hygge på biblioteket Trige Kombi-bibliotek 121



2.  kl. 19.30 Musikskolekoncert Hovedbiblioteket 24
3.  kl. 10.00 Cirkelinefilm Kolt-Hasselager Bibliotek 104
3.  kl. 16.00 Optakt til forfatteraftenen den 10. november Viby Bibliotek 72
3.  kl. 16.30 Gaming & Gamingkultur i Århus, 3 Hovedbiblioteket 25
3.  kl. 19.30 En aften med ondskab og mord Tilst Bibliotek 63
3.  kl. 19.30 Veje og samfærdsel Djursland – Århus før og nu Risskov Bibliotek 51
   Udstilling: På billedspor i Kvadrat Højbjerg Bibliotek 41
4.  kl. 10.00 Dukketeaterforestillingen Duft Trige Kombi-bibliotek 121
4.  kl. 19.00  Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek 6
4.  kl. 19.30 Tekstanalyse i praksis.  Højbjerg Bibliotek 41
4.  kl. 19.30 Bogsnak – årets bedste læseoplevelser Lystrup Bibliotek 47
4. kl. 09.30 Babyrytmik Højbjerg Bibliotek 102
6. kl. 10.00 Fortællerværksted Hasle Bibliotek 93
6.  kl. 10.00 Hop ind i eventyret Åby Bibliotek 128
6.  kl. 13.00 Mænd i is og øde v/ bibliotekar W. Knudsen Viby Bibliotek 72
7. kl. 10.00 Fortællerværksted Hasle Bibliotek 93
8.  kl. 10.00  Dukketeaterforestilling: Duft Hjortshøj Kombi-bibliotek 94
8.  kl. 13.00 Bogsalg Solbjerg Bibliotek 60
8.  kl. 16.00  Papirfletning – workshop for begyndere Beder-Malling Bibliotek 6
8.  kl. 19.00 Højtlæsning i skumringstimen Harlev Bibliotek 13
8.  kl. 19.00 Sæsonens nye bøger Hasle Bibliotek 16
8.  kl. 09.00 Højtlæsning i morgengryet Viby Bibliotek 125
9.  kl. 16.00  Optakt til forfatteraftenen den 10. november Viby Bibliotek 72
9.  kl. 19.00 Foredrag ved Hjortshøj-Egå-Skæring Egnsarkiv Egå Kombi-bibliotek 8
9.   Udstilling: MANGA – plakater og figurer Kolt-Hasselager Bibliotek 105
10.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Hovedbiblioteket 99
10.  kl. 19.00  Forfatteraften med Jussi Adler-Olsen Risskov Bibliotek 51
10. kl. 19.30 Foredrag: Damaskus ved Vibeke Jerichau Højbjerg Bibliotek 42
10.  kl. 19.30 Indvandreren af Olav Hergel Viby Bibliotek 73
10.  kl. 09.30 og kl. 10.30 Børnefilm Viby Bibliotek 126
11.  kl. 09.30 Babyrytmik Højbjerg Bibliotek 102
11.  kl. 09.30 og kl. 10.30 Børnefilm Viby Bibliotek 126
12.  kl. 10.00 Duft – en aromatisk dukketeaterforestilling Beder-Malling Bibliotek 87
13.  kl. 10.00  Nordisk Spildag - Spil på Tværs Gellerup Bibliotek 91
13.  kl. 10.00 Nordisk Spildag Viby Bibliotek 126
13.  kl. 10.00 Nordisk Spilledag 2010 Hovedbiblioteket 99
13.  kl. 10.00 Nordisk Spildag – brætspil for hele familien Hasle Bibliotek 17
13.  kl. 10.00  Vejlby Arkivdag Risskov Bibliotek 51
13.   Nordisk Spildag for børn og voksne Risskov Bibliotek 110
15.  kl. 09.30 og kl.10.30  Tegnefilm for børn Solbjerg Bibliotek 114
16.  kl. 10.00 Børnefilm Åby Bibliotek 128
16. kl. 14.00 Limboland Tranbjerg Bibliotek 65
16.  kl. 17.00 Irsk Bogcafé Hovedbiblioteket 25
16. kl. 19.30 Foredrag: Fredrik d. 2 Kolt-Hasselager Bibliotek 45
17.  kl. 10.00 Børneteater: Onkel Ranunkels hattesjov Sabro Bibliotek 112
17.  kl. 17.00 Fortællinger Tranbjerg Bibliotek 66
17.  kl. 09.30 Kunstpause: Mal flotte billeder Viby Bibliotek 126
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2.  kl. 19.30 Musikskolekoncert Hovedbiblioteket 24
3.  kl. 10.00 Cirkelinefilm Kolt-Hasselager Bibliotek 104
3.  kl. 16.00 Optakt til forfatteraftenen den 10. november Viby Bibliotek 72
3.  kl. 16.30 Gaming & Gamingkultur i Århus, 3 Hovedbiblioteket 25
3.  kl. 19.30 En aften med ondskab og mord Tilst Bibliotek 63
3.  kl. 19.30 Veje og samfærdsel Djursland – Århus før og nu Risskov Bibliotek 51
   Udstilling: På billedspor i Kvadrat Højbjerg Bibliotek 41
4.  kl. 10.00 Dukketeaterforestillingen Duft Trige Kombi-bibliotek 121
4.  kl. 19.00  Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek 6
4.  kl. 19.30 Tekstanalyse i praksis.  Højbjerg Bibliotek 41
4.  kl. 19.30 Bogsnak – årets bedste læseoplevelser Lystrup Bibliotek 47
4. kl. 09.30 Babyrytmik Højbjerg Bibliotek 102
6. kl. 10.00 Fortællerværksted Hasle Bibliotek 93
6.  kl. 10.00 Hop ind i eventyret Åby Bibliotek 128
6.  kl. 13.00 Mænd i is og øde v/ bibliotekar W. Knudsen Viby Bibliotek 72
7. kl. 10.00 Fortællerværksted Hasle Bibliotek 93
8.  kl. 10.00  Dukketeaterforestilling: Duft Hjortshøj Kombi-bibliotek 94
8.  kl. 13.00 Bogsalg Solbjerg Bibliotek 60
8.  kl. 16.00  Papirfletning – workshop for begyndere Beder-Malling Bibliotek 6
8.  kl. 19.00 Højtlæsning i skumringstimen Harlev Bibliotek 13
8.  kl. 19.00 Sæsonens nye bøger Hasle Bibliotek 16
8.  kl. 09.00 Højtlæsning i morgengryet Viby Bibliotek 125
9.  kl. 16.00  Optakt til forfatteraftenen den 10. november Viby Bibliotek 72
9.  kl. 19.00 Foredrag ved Hjortshøj-Egå-Skæring Egnsarkiv Egå Kombi-bibliotek 8
9.   Udstilling: MANGA – plakater og figurer Kolt-Hasselager Bibliotek 105
10.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Hovedbiblioteket 99
10.  kl. 19.00  Forfatteraften med Jussi Adler-Olsen Risskov Bibliotek 51
10. kl. 19.30 Foredrag: Damaskus ved Vibeke Jerichau Højbjerg Bibliotek 42
10.  kl. 19.30 Indvandreren af Olav Hergel Viby Bibliotek 73
10.  kl. 09.30 og kl. 10.30 Børnefilm Viby Bibliotek 126
11.  kl. 09.30 Babyrytmik Højbjerg Bibliotek 102
11.  kl. 09.30 og kl. 10.30 Børnefilm Viby Bibliotek 126
12.  kl. 10.00 Duft – en aromatisk dukketeaterforestilling Beder-Malling Bibliotek 87
13.  kl. 10.00  Nordisk Spildag - Spil på Tværs Gellerup Bibliotek 91
13.  kl. 10.00 Nordisk Spildag Viby Bibliotek 126
13.  kl. 10.00 Nordisk Spilledag 2010 Hovedbiblioteket 99
13.  kl. 10.00 Nordisk Spildag – brætspil for hele familien Hasle Bibliotek 17
13.  kl. 10.00  Vejlby Arkivdag Risskov Bibliotek 51
13.   Nordisk Spildag for børn og voksne Risskov Bibliotek 110
15.  kl. 09.30 og kl.10.30  Tegnefilm for børn Solbjerg Bibliotek 114
16.  kl. 10.00 Børnefilm Åby Bibliotek 128
16. kl. 14.00 Limboland Tranbjerg Bibliotek 65
16.  kl. 17.00 Irsk Bogcafé Hovedbiblioteket 25
16. kl. 19.30 Foredrag: Fredrik d. 2 Kolt-Hasselager Bibliotek 45
17.  kl. 10.00 Børneteater: Onkel Ranunkels hattesjov Sabro Bibliotek 112
17.  kl. 17.00 Fortællinger Tranbjerg Bibliotek 66
17.  kl. 09.30 Kunstpause: Mal flotte billeder Viby Bibliotek 126



18.  kl. 10.00 Musikskolen Laura: Workshop for 1 ½–3-årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 95
18. kl. 11.00 Musikskolen Laura: Workshop for 3–6-årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 95
18.  kl. 19.00 Sæsonens nye bøger Harlev Bibliotek 13
20. kl. 10.30 Rytmik og sjov med Dorte Nørgaard Hovedbiblioteket 99
20.  kl. 11.00 Poesibrunch med Peter Laugesen Løve’s Bog- og VinCafé 33
20.  kl.10.00 Fødselsdag Åby Bibliotek 75
22.   Stort juleudsalg af bøger og musik Kolt-Hasselager Bibliotek 45
23.  kl. 14.00 Mr. B. T.: …sådan fik jeg nyhederne Gellerup Bibliotek 11
23.  kl. 19.00 Slægtsforskning og lokalhistorie Lystrup Bibliotek 47
24.  kl. 19.00 Saxofonhistorier ved Karsten Vogel Sabro Bibliotek 55
24.  kl. 19.00 – 21.00 Har du styr på din SKAT? Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 59
25.  kl. 14.00 Bogsalg Egå Kombi-bibliotek 8
25.  kl. 19.30 Snak med om en bog: Skrønen om Erkan Højbjerg Bibliotek 42
26.  kl. 09.30 -11.30 Forældrecafé: Åbent hus Højbjerg Bibliotek 102
27.  kl. 10.00 Rytmik & leg med Dorte Nørgaard Gellerup Bibliotek 91
27.  kl. 10.00 Teatret Aspendos opfører Totte bygger Kolt-Hasselager Bibliotek 105
27.  kl. 10.00 Julekoncert med Frank M Viby Bibliotek 126
27.  kl. 11.00 Barkentins Teater opfører Suttog Højbjerg Bibliotek 102
27.  kl. 12.00 Åben scene Hovedbiblioteket 25
27.   Bogmesse 8270 Højbjerg Bibliotek 42
29.  kl. 14.00 Lav selv julegaver - slip fantasien løs Viby Bibliotek 127
29.  kl. 09.30 Barkentins Teater opfører Suttog Lystrup Bibliotek 107
29.  kl. 19.30 Juleøl for enhver smag Kolt-Hasselager Bibliotek 45
30.  kl. 10.00 Børnefilm  128
30.  kl. 11.00 Julefilm for børn Højbjerg Bibliotek 103
30.  kl. 09.30 Workshop med plastmosaik Lystrup Bibliotek 107
30.  kl. 19.00 Sæsonens nye bøger Åby Bibliotek 75

December  Tid Arrangement Sted Side

1.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Hovedbiblioteket 99
1.  kl. 10.00 Vi juler og viser julefilm Kolt-Hasselager Bibliotek 105
1.  kl. 11.00 Julefilm for børn Højbjerg Bibliotek 103
1.  kl. 16.00 Juleklip og gløgg/saftevand Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 59
1.  kl. 16.00  Juleklip og gløgg/saftevand Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 113
1.  kl. 16.30 Gaming & Gamingkultur i Århus, 4 Hovedbiblioteket 25
   Det’ december – det’ jul – det’ hyggeligt Kolt-Hasselager Bibliotek 45
2.  kl. 19.00  Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek 6
4.  kl. 10.00 Få nye ideer til julens dekorationer Risskov Bibliotek 52
7.  kl. 10.00 Børneteater: Skovnissernes jul Lystrup Bibliotek 107
8.  kl. 09.30 og kl. 10.30 Julefilm for børn Viby Bibliotek 127
9.  kl. 09.30 og kl. 10.30 Julefilm for børn Viby Bibliotek 127
11. kl. 10.00 Stort julemarked Risskov Bibliotek 52
13.  kl. 09.30 Julefilm for børn Solbjerg Bibliotek 115
14.  kl. 10.00 Børnefilm Åby Bibliotek 128
15.  kl. 09.30  Julefilm for børn Tranbjerg Bibliotek 119
18.  kl. 10.00 og kl.11.30 Julekoncert for børn og voksne Risskov Bibliotek 111
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18.  kl. 10.00 Musikskolen Laura: Workshop for 1 ½–3-årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 95
18. kl. 11.00 Musikskolen Laura: Workshop for 3–6-årige Hjortshøj Kombi-bibliotek 95
18.  kl. 19.00 Sæsonens nye bøger Harlev Bibliotek 13
20. kl. 10.30 Rytmik og sjov med Dorte Nørgaard Hovedbiblioteket 99
20.  kl. 11.00 Poesibrunch med Peter Laugesen Løve’s Bog- og VinCafé 33
20.  kl.10.00 Fødselsdag Åby Bibliotek 75
22.   Stort juleudsalg af bøger og musik Kolt-Hasselager Bibliotek 45
23.  kl. 14.00 Mr. B. T.: …sådan fik jeg nyhederne Gellerup Bibliotek 11
23.  kl. 19.00 Slægtsforskning og lokalhistorie Lystrup Bibliotek 47
24.  kl. 19.00 Saxofonhistorier ved Karsten Vogel Sabro Bibliotek 55
24.  kl. 19.00 – 21.00 Har du styr på din SKAT? Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 59
25.  kl. 14.00 Bogsalg Egå Kombi-bibliotek 8
25.  kl. 19.30 Snak med om en bog: Skrønen om Erkan Højbjerg Bibliotek 42
26.  kl. 09.30 -11.30 Forældrecafé: Åbent hus Højbjerg Bibliotek 102
27.  kl. 10.00 Rytmik & leg med Dorte Nørgaard Gellerup Bibliotek 91
27.  kl. 10.00 Teatret Aspendos opfører Totte bygger Kolt-Hasselager Bibliotek 105
27.  kl. 10.00 Julekoncert med Frank M Viby Bibliotek 126
27.  kl. 11.00 Barkentins Teater opfører Suttog Højbjerg Bibliotek 102
27.  kl. 12.00 Åben scene Hovedbiblioteket 25
27.   Bogmesse 8270 Højbjerg Bibliotek 42
29.  kl. 14.00 Lav selv julegaver - slip fantasien løs Viby Bibliotek 127
29.  kl. 09.30 Barkentins Teater opfører Suttog Lystrup Bibliotek 107
29.  kl. 19.30 Juleøl for enhver smag Kolt-Hasselager Bibliotek 45
30.  kl. 10.00 Børnefilm  128
30.  kl. 11.00 Julefilm for børn Højbjerg Bibliotek 103
30.  kl. 09.30 Workshop med plastmosaik Lystrup Bibliotek 107
30.  kl. 19.00 Sæsonens nye bøger Åby Bibliotek 75

December  Tid Arrangement Sted Side

1.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Hovedbiblioteket 99
1.  kl. 10.00 Vi juler og viser julefilm Kolt-Hasselager Bibliotek 105
1.  kl. 11.00 Julefilm for børn Højbjerg Bibliotek 103
1.  kl. 16.00 Juleklip og gløgg/saftevand Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 59
1.  kl. 16.00  Juleklip og gløgg/saftevand Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 113
1.  kl. 16.30 Gaming & Gamingkultur i Århus, 4 Hovedbiblioteket 25
   Det’ december – det’ jul – det’ hyggeligt Kolt-Hasselager Bibliotek 45
2.  kl. 19.00  Strikkecafé Beder-Malling Bibliotek 6
4.  kl. 10.00 Få nye ideer til julens dekorationer Risskov Bibliotek 52
7.  kl. 10.00 Børneteater: Skovnissernes jul Lystrup Bibliotek 107
8.  kl. 09.30 og kl. 10.30 Julefilm for børn Viby Bibliotek 127
9.  kl. 09.30 og kl. 10.30 Julefilm for børn Viby Bibliotek 127
11. kl. 10.00 Stort julemarked Risskov Bibliotek 52
13.  kl. 09.30 Julefilm for børn Solbjerg Bibliotek 115
14.  kl. 10.00 Børnefilm Åby Bibliotek 128
15.  kl. 09.30  Julefilm for børn Tranbjerg Bibliotek 119
18.  kl. 10.00 og kl.11.30 Julekoncert for børn og voksne Risskov Bibliotek 111
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