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Strikkecafé - første torsdag i hver måned
Beder-Malling Biblioteks populære strikkecafé 
for såvel begyndere som eksperter kører videre 
i det nye år.
Vi starter torsdag 6. januar kl. 19 – 20.30 og 
fortsætter første torsdag i hver måned frem til 
torsdag 7. april, som er sidste aften i denne 
omgang.
Gratis. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Papirflet - workshop for begyndere
Sidste års workshop med papirflet var så stor 
en succes, at vi satser på en gentagelse!
Mona Brunbjerg fra biblioteket og Birte Buhl, 
Grøn Guide Aarhus Syd, står for workshoppen, 
og dagen byder mere på hygge end på avance-
rede teknikker.
Gratis. Tilmelding fra mandag 3. januar.

Foredrag - mød forfatteren Adda Lykkeboe
En af Beder-Mallings lokale forfattere – og 
tidligere bibliotekar – kommer og fortæller om 
sin nye bog. Adda Lykkeboe arbejdede som 
bibliotekar i Aarhus Kommunes Biblioteker fra 
1966 – 1999. I 1999 sprang Adda Lykkeboe ud 
som forfatter med sin første roman Kontrakten. 
Det er siden blevet til yderligere fire romaner, 
og i aften fortæller hun om sin nyeste bog.
Gratis. Tilmelding fra mandag 31. januar.

Torsdag 24. februar 
kl. 19.00 - 20.30

Den første torsdag 
i hver måned
kl. 19.00 - 21.30

Torsdag 27. januar 
kl. 16.00 - 18.00

6

Voksne

BEDER-MALLING BIBLIOTEK
Kirkebakken 41 . 8330 Beder . Tlf. 8713 1985 . bederbibliotek@aarhus.dk
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Mandag 17. januar kl. 10.00 - 11.00 
og kl. 14.00 - 16.00 
Sundhedstjek med Hjerteforeningen

Torsdag 20. januar kl. 15.00 - 17.00
Sundhedstjek med Aarhus Lokalkomité

Onsdag 26. januar kl. 19.30
Foredrag Sund og glad – hele livet ved 
Anette Harbech Olesen
Se nærmere side 68 

Torsdag 20. januar kl. 15.30 - 17.30
Sundhedstjek med Hjerteforeningen

Mandag 24. januar kl. 19.00 - 21.00
Foredrag At leve sundt i en travl hverdag ved 
Lotte Fisker
Se nærmere side 48.

Onsdag 26. januar kl. 10.00 - 12.00 
Foredrag At leve sundt i en travl hverdag ved 
Lotte Fisker
Se nærmere side 60.

Mandag 31. januar kl. 17.00 - 19.00 
Foredrag At leve sundt i en travl hverdag ved 
Lotte Fisker 
Se nærmere side 66.

Tirsdag 8. februar kl. 16.30 
Foredrag Sandheden om sundhed ved 
Bente Klarlund Pedersen
Se nærmere side 22.

Sundhedseksperimentarium på 
Aarhus Kommunes Biblioteker

Hele uge 2 
Konkurrence Hasle cykler mod Gellerup

Hver tirsdag kl. 13.00 - 16.00
Sundhedscafé i Kulturhuset 

Hver mandag kl. 16.00 - 17.30
Cykelhold for kvindlige nybegyndere

Hold 1 tirsdage 10.00 - 11.30 
Hold 2 tirsdage 11.45 - 13.00
Gymnastik for kvinder ved Supaya Liv Willumsen

Uge 4 - Lån en skridttæller
Gå dig til gode præmier – en konkurrence 
for voksne på 50+

Torsdage kl. 12.00 - 13.00 
Interkulturel Kvindeforening – sundhedscafé 
med spisning. Afholdes for ældre kvinder på 
Lokalcenter Toftegården.
Se nærmere side 17 og 18.

Hele uge 2 
Konkurrence Gellerup cykler mod Hasle

Uge 2
Sundhedscafé i Tousgårdsladen – få tjekket 
din sundhed.

Mandag 10. januar kl. 15.30
Indvielse af Sundhedseksperimentarium ved 
Dorthe Laustsen.
4 x danmarksmester i cyklecross Joachim 
Parbo cykler i konkurrencen Gellerup cykler 
mod Hasle.

Fredag 21. januar og onsdag 2. februar 
begge dage kl. 13.00 - kl. 15.00
Vil du stoppe med at ryge og begynde at 
spise sundt?

Uge 4 - Lån en skridttæller
Gå dig til gode præmier – en konkurrence 
for voksne på 50+

Onsdag 9. februar kl. 13.00 - kl. 15.00 
Foredrag Søvn og stress ved Ingrid Videbech
Se nærmere side 12 og 13.

Fra uge 2 til og med uge 6 er der sundhedseksperimentarium på syv af 
Aarhus Kommunes biblioteker. Her kan du gratis få testet din sundhed 
og få en sundhedssamtale.
Vi kommer rundt med det mobile sundhedseksperimentarium – se 
hvor og hvornår på www.motionstilbud.dk samt hvilke motionstilbud 
der er i netop dit lokalområde. 

Viby Bibliotek

Tilst Bibliotek

Hovedbiblioteket

Trige Bibliotek

Risskov Bibliotek

Hasle Bibliotek

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

Strikkeworkshop ved Annette Danielsen
Kom og bliv udfordret i strikningens kunst.
Annette Danielsen, der er forfatter til flere 
strikkebøger, begynder workshoppen med 
at fortælle om, hvad der inspirerer hende og 
hvordan hun omsætter inspirationen til fær-
dige strikmodeller.
Medbring strikkepinde nr. 3 –  garn udleveres 
til strikkeprøver.
Pris 25 kr. Billetter kan købes på biblioteket fra 
5. december.

Frimærkeudstilling
Skødstrup - Løgten Frimærkeklub viser et bredt 
udsnit af hvad frimærkesamlere beskæftiger 
sig med pt.
Kom og se hvad frimærkerne fortæller! – må-
ske får du lyst til at besøge klubben?
Gratis.

Babymotorik
Kom forbi til en hyggelig formiddag og få gode 
råd og idéer med hjem.
Fysioterapeut Nanna Johansen fortæller om 
udvikling og motorik hos de yngste. Nanna ta-
ger udgangspunkt i jeres børn, og har fokus på 
motoriske milepæle og aktuelle legeaktiviteter.
Nanna Johansen er ansat på Børn og Unge 
Centret, afd. Aarhus.
Gratis
For børn på 3-12 måneder og deres voksne
Tilmelding på biblioteket senest 14. februar.

Lørdag 8. januar 
kl. 10.00 - 13.00

1. - 28. februar
kl. 14.00 

Torsdag 24. februar 
kl. 10.00 - 11.00

1. - 31. marts 
kl. 14.00

Voksne
Litterære rejseguides
Som en del af et fælles projekt Rejse for Aar-
husbibliotekerne sætter biblioteket i denne 
måned fokus på Litterære Rejseguider.
Biblioteket udstiller rejseguider, der er mere 
personlige og ofte belyser rejsedestinationen 
på en lidt anderledes og skæv måde.
Gratis. 

Babyrytmik ved Dorte Nørgaard
Babyrytmik er musik og bevægelse på det lille 
barns betingelser. Der er masser af sang, ryt-
me, berøring, sproglege, bevægelege, lege med 
små redskaber, udforskning af små instrumen-
ter, deres form og lyde. Alt sammen bygget op, 
så barnets naturlige udvikling understøttes og 
styrkes i en ramme af musikalsk samvær i en 
tryg, sjov og varm atmosfære.
Kom med dit lille barn (og et blødt tæppe) og 
tag del i den fælles musikglæde der opstår.
For børn på 3-12 måneder og deres voksne.
Gratis.
Tilmelding på biblioteket senest 11. marts.

Patchwork
Ruth Dueholm, Vibeke Storm Pedersen, Mette 
Stürup og Lise Andersen – fire piger med stor 
interesse for håndarbejde – især patchwork 
– udstiller nogle af de mange værker de har 
produceret.
Patchwork er en dejlig hobby, hvor man rigtig 
kan bruge sin kreativitet til at frembringe 
unikke produkter til glæde for én selv og andre.
Gratis.

Bogsalg
Så har vi igen ryddet op i bibliotekets bestand 
af uaktuelle og slidte bøger og nu er der 
mulighed for gode køb til ferien, hængekøjen, 
stranden, båden, sommerhuset, haven, alta-
nen, bilen, teltet, campingvognen, sidevognen, 
parken, bænken, caféen osv. Kom selv og kig.

1111

Tirsdag 15. marts 
kl. 10.00 - 10.45

1.- 29. april 
kl. 10.00

Torsdag 26. maj 
kl. 14.00 til
fredag 10. juni 
kl. 14.00
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Voksne

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

Fokus på sundhed på Gellerup Bibliotek, Sundhedshuset,
Folkeinformation og Sundhedscenter Aarhus Vest i perioden 
10. januar til 12. februar 2011.

Sundhedsprofil
Hver dag i Gellerup Biblioteks åbningstid kan du komme og selv lave 
en sundhedsprofil on-line. Biblioteket sætter computere op og du 
kan lave din egen profil og få den printet ud. Du kan lave din profil 
fra mandag 10. januar og sidst dag er lørdag 12. februar. Det er gratis 
for dig at få lavet din profil. Bibliotekets personale hjælper gerne.

Gellerup cykler mod Hasle
Uanset vejr og vind kommer vi ikke på glatis. Kom og vær med i vo-
res sjove cykelkonkurrence. I perioden 10. januar til 15. januar dyster 
vi i biblioteks åbningstid mod Hasle. Hvem vinder i at cykle flest ki-
lometer inden døre på en uge. Der trækkes lod blandt alle deltagerne 
om flotte 1., 2. og 3. præmier.

Sundhedscafé i Tousgårdsladen 
Sundhedscaféen er et tilbud om at få tjekket din sundhed af en syge-
plejerske, men også et sted, der kan guide dig i forhold til de lokale 
tilbud om sunde aktiviteter, der findes i Herredsvang. Sundhedsca-
féen er for alle borgere i Gellerup/Toveshøj. Sundhedscaféen åbner i 
uge 2.
Hvis du har brug for en tolk, er du nødt til selv at medbringe en.
I Sundhedscaféens åbningstid kan du få et sundhedstjek, og få 
målt dit blodtryk og blodsukker, kulilte og BMI (Body-Mass-Index), 
taljemål og kondital. Målingerne foretages af en sygeplejerske, som 
derefter tilbyder dig en sundhedssamtale. Du kan også få målt fedt-
procent og biologisk alder samt få en sundhedsprofil on-line.

Vil du stoppe med at ryge og begynde at spise sundt
Kom og få gode råd og vejledning om begge dele af rygestopin-
struktører og diætister fra Sundhedscenter Vest fredag 21. januar og 
onsdag 2. februar – begge dage kl. 13 til kl. 15.

Søvn og stress
Ingrid Videbech, der arbejder som livsstilskon-
sulent ved Aarhus Kommune, vil i sit oplæg 
komme ind på hvordan usunde vaner og 
manglende respekt for sig selv og sit liv skaber 
stress og giver søvnproblemer. Ingrid vil der-
udover også fortælle om, hvordan man med 
enkle midler kan forsøge at ændre sin hverdag. 
Gratis.
For alle. Tilmelding til Gellerup Bibliotek på
tlf. 8940 9640. 

Mr. B. T.: …sådan fik jeg nyhederne
Bertel Thomsen var reporter for B. T. i årene 
1958-98. Han kom tæt på verdens brændpunk-
ter. 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. 
Bertel Thomsen kommer også ind på oplev-
elser fra Sudan, Darfur- provinsen, Etiopien, 
Mauretanien og Ghana og et etableret samar-
bejde med Saudi Red Cresce.
Gratis.
Tilmelding til Gellerup Bibliotek på
tlf. 8940 9640 senest 7. marts.

Gå dig til gode præmier – en
konkurrence for voksne på 50+
Du kan være med uanset om du går selv, eller bruger stok eller stave. 
Gå så mange skridt, du orker på et døgn – og bliv en af de tre der går 
længst i dit område. Du kan låne en skridttæller ved henvendelse til 
medarbejderne på Gellerup Bibliotek. Du låner skridttælleren for en 
dag. Når du afleverer den, noteres det antal skridt, du har gået.
Der er 10 skridttællere til låns så I kan også være en gruppe, der kon-
kurrerer indbyrdes. Skridttællerne udlånes i perioden 24. januar til og 
med 29. januar. Der er flotte 1., 2. og 3. præmier.

Onsdag 9. februar 
kl. 13.00 - 15.00

Tirsdag 8. marts 
kl. 14.00

Da vi mange gange løber stærkt kan der sagtens komme til 
at ske meget mere – så følg endelig med på Gellerup Biblioteks 
hjemmeside www.aakb.dk/biblioteker/gellerup
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Mandag 24. januar 
kl. 19.00 - 21.00

Mandag 24. februar 
kl. 19.00 - 21.00

Tirsdag 22. februar 
kl. 19.00 - 21.00

Voksne

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

Elli Reus Jendresen udstiller malerier
Elli Reus Jendresen maler fortrinsvis abstrakte 
billeder. Det er legen med farverne, der har den 
store interesse. Inspirationen finder Elli overalt 
i naturen, på udstillinger, i hverdagen, i bøger 
og ved staffeliet. 

Helle Neidhardt udstiller fotografier
Helle Neidhardts hovedmotiver kommer fra 
naturen, som hun synes er helt fantastisk. Den 
rummer alt fra bitte små sandkorn på stranden 
til impnerende landskaber med marker, him-
mel og hav. Selv om man går den samme tur 
hver dag, så kan man kigge gennem linsen og 
næsten altid finde noget, der ikke var der i går.

Harlev Læsekreds
Aftenens bog er Ansigt uden navn af Robert 
Goddard. Bogen kan hentes på Biblioteket 
ca. 1 måned før. Tilmelding til læsekredsens 
møder kan ske fra gang til gang. Man kan være 
med til en enkelt bog eller til flere.
Gratis. 
Tilmelding sker ved afhentning af bogen.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner 

Mød forfatteren Jens Smærup Sørensen
Jens Smærup Sørensen fortæller levende og 
med humor om sit eget forfatterskab. Forfat-
teren har et langt forfatterskab bag sig og har 
modtaget en række priser. I 2007 modtog han 
De Gyldne Laurbær for romanen Mærkedage, 
som gav ham det store folkelige gennembrud.
Romanen fortæller historien om den gamle 
bondekulturs opløsning ved at lade os deltage 

i fire generationers fester. Senest har Jens 
Smærup Sørensen udgivet romanen Phase i 
2010. 
Pris 50 kr. Salg af billetter fra 24. januar
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner

Harlev Læsekreds
Aftenens bog er Væk af Alice Munro. Bogen 
kan hentes på Biblioteket ca. 1 måned før. 
Tilmelding til læsekredsens møder kan ske fra 
gang til gang. Man kan væe med til en enkelt 
bog eller til flere.
Gratis. Tilmelding ikke nødvendig.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Den miljøvenlige have
Haven er det dejligste fristed og kan give mas-
ser af natur lige udenfor vinduet. Grøn Guide 
Birte Buhl fortæller om at skabe masser af liv 
i haven, og om at holde haven uden brug af 
sprøjtemidler, kunstgødning og alt for meget 
tid. Der skal jo også gerne være tid til at slappe 
af i haven. God mulighed for at stille spørgs-
mål og dele hinandens ideer til en miljøvenlig 
have. 
Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner

Torsdag 21. marts 
kl. 19.00 - 20.30

Januar

Februar

›
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Voksne

HASLE BIBLIOTEK
Kappelvænget 2 . 8210 Aarhus V . Tlf. 8940 9630 . haslebibliotek@aarhus.dk 

Fokus på sundhed i Hasle Bibliotek og Kulturhus Herredsvang
i perioden 10. januar til 12. februar 2011

Sundhedsprofil
Hver dag i Hasle Biblioteks åbningstid kan du komme og selv lave 
en sundhedsprofil on-line. Biblioteket sætter computere op og du 
kan lave din egen profil og få den printet ud. Du kan lave din profil 
fra mandag 10. januar og sidste dag er lørdag 12. februar. Det er gra-
tis for dig at få lavet din profil. Bibliotekets personale hjælper gerne.

Hasle cykler mod Gellerup
Uanset vejr og vind kommer vi ikke på glatis. Kom og vær med i 
vores sjove cykelkonkurrence. I perioden 10. januar til 15. januar 
dyster vi i Kulturhusets åbningstid mod Gellerup. Hvem vinder i at 
cykle flest kilometer inden døre på en uge. Der trækkes lod blandt 
alle deltagerne om flotte 1., 2. og 3. præmier.

Sundhedscafé i Kulturhuset 
Sundhedscaféen er et tilbud om at få tjekket din sundhed af en 
sygeplejerske, men også et sted, der kan guide dig i forhold til de 

lokale tilbud om sunde aktiviteter, der findes i Herredsvang. 
Sundhedscaféen er for alle borgere i Herredsvang. Sundhedsca-
féen har åbent hver tirsdag kl. 13.00 - 16.00. Første gang er den 
11. januar 2011. Hvis du har brug for en tolk, er du nødt til selv 
at medbringe en. I Sundhedscaféens åbningstid kan du målt dit 
blodtryk og blodsukker, kulilte og BMI (Body-Mass-Index), talje-
mål og kondital. Målingerne foretages af en sygeplejerske, som 
derefter tilbyder dig en sundhedssamtale. Du kan også få målt 

fedtprocent og biologisk alder samt få en sundhedsprofil on-line.

Cykelhold hver mandag
Holdet er for kvinder som aldrig har lært at cykle eller kvinder som 
er kommet helt ud af træning. Du kan starte hele året. Vi cykler hver 
mandag klokken 16-17.30.
Vi starter helt fra bunden med at blive tryg ved cyklen og ganske 
langsomt lærer den enkelte kursist at få balance, starte og stoppe.  
Alle kursister der kan cykle får mulighed for at tage med på kortere 
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Torsdag 20. januar 
kl. 17.00

Mandag 21. marts 
kl.19.00

Vil du blive bedre til at hjælpe dine børn med 
lektierne?  
Kom og få gode ideer og råd til, hvordan du 
hjælper dine børn bedst muligt med deres lek-
tier. Alle kan nemlig blive gode lektiehjælpere, 
– også på dit eget modersmål! 
Der serveres kaffe, te og frugt. Kitte Sønder-
gård Kristensen, der er pædagogisk konsulent, 
ved VIA University College kommer og holder 
oplæg. Oplægget er arrangeret i samarbejde 
med lektiehjælpen i Kulturhuset.
Der er gratis adgang. 
For forældre til skolesøgende børn
Tilmelding til Hasle Bibliotek, tlf. 8940 9630 
senest 19. januar.

Rejsecafé
Kom og hør Søren og Lone fra Hasle Bibliotek 
fortælle om spændende rejsemål. Vi fortæller 
lidt fra New Zealand, Caminoen, Indien, Cuba, 
Kina, Hærvejen og mange andre steder, hvor vi 
har været, enten med rejsebureau eller vi selv 
har arrangeret, så der er også tips og tricks.
Har du selv været på en spændende tur, så er 
du velkommen til at tage billeder med og vise 
frem.
Vi serverer små forfriskninger.
Der er gratis adgang. 

ture i trafikken, og et par gange om året laver vi en fælles familieud-
flugt med cykler og madpakker. 
Gratis.

Gymnastik for kvinder
Gymnastik for kvinder er inddelt i to hold. På begge hold er der mulig-
hed for at få trænet kroppen igennem. I træningen indgår Zumba, Nia, 
Pilates, Yoga, Chi-ball, mavedans, stoledans og Qui Gong krydret med 
god musik. Der vil være mulighed for at deltage i afspænding. 
Hold 1 foregår tirsdage kl. 10.00 - 11.30 
Øvelserne vil foregå stående og liggende, og tempoet vil være både 
stille og mere pulsorienteret. 
Hold 2 foregår tirsdage kl. 11.45 -13.00 
På hold 2 bliver der taget særlige hensyn til de skavanker livet har 
givet kroppen og der vil være plads til at have mindre børn med. 
Pris: 20 kr.
Underviser: Supaya Liv Willumsen

Gå dig til gode præmier – en konkurrence for voksne på 50+
Du kan være med uanset om du går selv, eller bruger stok eller stave.
Gå så mange skridt, du orker på et døgn – og bliv en af de tre der går 
længst i dit område.
Du kan låne en skridttæller ved henvendelse til medarbejderne på 
Hasle bibliotek. Du låner skridttælleren for en dag. Når du afleverer 
den noteres det antal skridt, du har gået.
Der er 10 skridttællere til låns så I kan også være en gruppe, der 
konkurrerer indbyrdes.
Skridttællerne udlånes i perioden 24. januar til og med 29. januar.
Der er flotte 1., 2. og 3. præmier.

Interkulturel Kvindeforening
Interkulturel Kvindeforening afholder sundhedscafé med fælles-
spisning. Sundhedscaféen er et mødested for borgere der gerne vil 
mødes på tværs af alder og etnicitet. 
Sundhedscaféen bliver afholdt første tirsdag i hver måned. Spis med 
for 35 kroner eller blive medlem af foreningen for 120 kr. om året og 
vær med i madlavningsturnus. Foreningen er for alle. 
Foreningen arrangerer desuden kvindesvømning og anden træning. 
Interkulturel Kvindeforening har fast træningstid på Lokalcenter 
Toftegården hver torsdag 12.00 - 13.00 for ældre kvinder.
Kontakt Mujde Husein som er forkvinde for interkulturelkvinde- 
forening på tlf. 2622 3446 for flere oplysninger.  ›

Caféen i Kulturhuset har fra mandag 10. januar og til og med fredag 
11. februar også fokus på sund mad.

Da vi mange gange løber stærkt kan der sagtens komme til 
at ske meget mere – så følg endelig med på Hasle Biblioteks 
hjemmeside www.aakb.dk/biblioteker/hasle
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HJORTSHØJ KOMBI-BIBLIOTEK
Virupvej 75 . 8530 Hjortshøj . Tlf. 8674 1122 . hjortshoejbibliotek@aarhus.dk

Voksne

Babyrytmik ved Dorte Nørgaard
Babyrytmik er musik og bevægelse på det lille 
barns betingelser. Der er masser af sang, ryt-
me, berøring, sproglege, bevægelege, lege med 
små redskaber, udforskning af små instrumen-
ter, deres form og lyde. Alt sammen bygget op, 
så barnets naturlige udvikling understøttes og 
styrkes i en ramme af musikalsk samvær i en 
tryg, sjov og varm atmosfære.
Kom med dit lille barn (og et blødt tæppe) og 
tag del i den fælles musikglæde der opstår.
Gratis.
For børn på 3-12 måneder og deres voksne
Tilmelding på biblioteket senest 24. februar.

Strikkeworkshop ved Annette Danielsen.
Kom og bliv udfordret i strikningens kunst.
Annette Danielsen, der er forfatter til flere 
strikkebøger, begynder workshoppen med 
at fortælle om, hvad der inspirerer hende og 
hvordan hun omsætter inspirationen til fær-
dige strikmodeller.
Medbring strikkepinde nr. 3 – garn udleveres til 
strikkeprøver.
Pris 25 kr. Billetter kan købes på biblioteket fra 
28. februar.

Bogsalg
Så har vi igen ryddet op i bibliotekets bestand 
af uaktuelle og slidte bøger og nu er der 
mulighed for gode køb til ferien, hængekøjen, 
stranden, båden, sommerhuset, haven, alta-
nen, bilen, teltet, campingvognen, sidevognen, 
parken, bænken, caféen osv. Kom selv og kig.

Onsdag 2. marts 
kl. 9.30 - 10.15

Lørdag 12. marts
kl. 10.00 - 13.00

Onsdag 11. maj
kl. 14.00
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Litteraturanalyse – for begyndere og let øvede
Holder du af at læse? Og vil du gerne endnu 
dybere ned i litteraturens mange lag? Littera-
turkonsulent Lise Kloster Gram giver en intro-
duktion til litteraturanalysens grundlæggende 
værktøjer og viser hvordan man med enkle tek-
nikker kan åbne op for nye litterære oplevelser. 
Et godt tilbud til medlemmer af læsekredse, 
men alle er velkomne.
Sted: Litteratur & Musik. Gratis. 

Netværksrække for gamere og spilentusiaster
Netværksrækken sætter fokus på gaming, spil 
og spilkultur. Se programmet på www.aakb.dk/
temaer/spil og gamerlibrary.ning.com
Sted: Litteratur & Musik. Gratis.

Pecha Kucha Night på Hovedbiblioteket
Denne aften når det populære Pecha Kucha 
Night til Hovedbiblioteket, hvor entrepreneu-
rer, iværksættere, projektfolk, designere og 
andre iderige og kreative folk pitcher deres 
ideer i Peche Kucha formatets 20x20 sekunder. 
Kig ind, netværk og bliv inspireret. Se mere på 
www.pecha-kucha.org/night/aarhus/ 
Sted: Salen 1. sal. Gratis.

Send dine bøger på rejse
Send dine gamle bøger på rejse og glæd andre 
med en god læseoplevelse. Har du bøger 
liggende derhjemme, som tidligere har givet 
dig gode oplevelser, men nu bare samler støv 
på hylden? Så mød op på biblioteket med de 
bøger du gerne vil glæde andre med. Her vil 
Aarhusianske medlemmer af BookCrossing.
com hjælpe dig med at sende dine bøger på 
rejse. Du vil efterfølgende kunne følge bogens 
færden og se kommentarer fra bogens nye 
læsere.
Sted: Litteratur & Musik. Gratis.
Både børn og voksne kan sende deres bøger 
på rejse.

HOVEDBIBLIOTEKET
Møllegade 1 . 8000 Aarhus C . Tlf. 8940 9200 . hovedbibliotek@aarhus.dk

Onsdag 12. januar 
kl. 19.00 - 21.00

Tirsdag 22. februar 
kl. 16.30 - 18.00

Torsdag 3. marts 
kl. 20.00

Tirsdag 1. marts 
kl. 16.30

Tirsdag 1. februar 
kl. 16.30

Tirsdag 8. februar 
kl. 16.30

Snedage – mød forfatteren og hans oversætter
Jan Christophersens debutroman Snedage, er 
en stærk familieroman fra Nordfrisland, som 
foregår under den store snestorm i 1978/79. 
Vejret og det barske landskab udgør den 
dramatiske kulisse til familiens eget drama. 
Hør forfatteren fortælle om bogen og læse 
op – på tysk, men hør også bogens oversætter 
Jacob Jonia læse op på dansk og fortælle om 
oversættelsen af bogen.
Sted: Salen. Gratis. 
I samarbejde med Kulturgesellschaft in Aarhus/DK og Goethe 

Institut Dänemark.

Netværksrække for gamere og spilentusiaster
Foredrag med spiljournalist Thomas Vigild. 
Kom, hør og spil dig til ny viden om spilme-
diets kunstneriske potentiale, spilmarkedets 
nuværende tendenser, og hvor computerspil 
og brætspil står som kultur- og kommunikati-
onsform – nu som i fremtiden. 
Se mere på www.aakb.dk/temaer/spil og 
gamerlibrary.ning.com
Sted: Litteratur & Musik. Gratis. 

Bente Klarlund Pedersen
Sandheden om sundhed
Der er mange myter om hvad der er sundt og 
usundt. Professor Bente Klarlund Pedersen 
gør i sin bog Sandheden om sundhed op med 
myterne og præsenterer en enkel formel for 
sund livsstil baseret på facts, sund fornuft og 
KRAM (Kost-Rygning-Alkohol-Motion)
Foredraget er et led i Aarhus Kommunes kam-
pagne Sundhedseksperimentarium. Se mere om 
de øvrige aktiviteter på www.motionstilbud.dk 
og www.aakb.dk
Sted: Litteratur & Musik. Gratis.

Voksne

20x20

Tirsdag 8. marts 
kl. 16.00 - 19.00
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Introduktion til BookCrossing.com
Introduktion til BookCrossing.com ved Cecilie 
Hansen, der har været bookcrosser i 5 år. Ce-
cilie har sendt over 150 bøger af sted på rejse, 
som en del af det danske bidrag til at gøre 
hele verden til et bibliotek. I introduktionen 
præsenterer Cecilie dig til BookCrossing.com, 
og inviterer dig til at dele din litteraturglæde, 
dine bøger og dine læseoplevelser med andre 
bogelskere over hele verden. 
Sted: Litteratur & Musik. Gratis.

Library Introductions
Join us for a guided tour of the library and a 
talk about the services we provide.
Besides lending books, music, films and 
games for both children and adults we also 
have free Internet access, children’s theatre, 
exhibitions, live music and much, much more.
The introduction will be given in English.
Tea, coffee and cake will be served.
Max. 20 participants per introduction.
Sted: The hall of the Main Library.
Free of charge.
Enrolment no later than the day before the in-
troduction to: hbfag@mkb.aarhus.dk or at the 
Main Library in the department for nonfiction.

Introduktion til Hovedbiblioteket
Kom ned og få en rundvisning på Hovedbiblio-
teket og en snak om vores services.
Vi udlåner bøger, musik, film og computerspil 
for både voksne og børn. Vi har også gratis 
internetadgang, børneteater, udstillinger, live 
musik og meget, meget mere.
Der vil blive serveret te, kaffe og kage til ar-
rangementet.
Maks. 20 deltagere.
Sted: Forhallen. Gratis
Tilmelding senest dagen inden arrangementet:
hbfag@mkb.aarhus.dk eller i afdelingen for 
faglitteratur på Hovedbiblioteket

Rejsen ned ad Vestergade - fra Lille Torv
til Vesterport
Vestergade rummer noget af  Aarhus’ ældste 
historie, bl.a. byens første kirke og mange 
købmandsgårde. Med lokalhistorikeren Leif 
Dehnitz slingrer vi ned ad Vestergade, hører 
gadens historie og ser sjove, gamle billeder. 
Sted: Litteratur & Musik. Gratis

Library Introductions
Join us for a guided tour of the library and a 
talk about the services we provide.
Besides lending books, music, films and 
games for both children and adults we also 
have free Internet access, children’s theatre, 
exhibitions, live music and much, much more.
The introduction will be given in English.
Tea, coffee and cake will be served.
Max. 20 participants per introduction.
Sted: The hall of the Main Library.
Free of charge.
Enrolment no later than the day before the in-
troduction to: hbfag@mkb.aarhus.dk or at the 
Main Library in the department for nonfiction.

Indisk Bogcafé
Vores indiske bogcafé byder på en introduktion 
til det store lands litteraturhistorie iblandet 
anbefalinger af bøger, du bare skal læse. Som 
et ekstra krydderi, får vi også en præsentation 
af indisk film med smagsprøver på et par af de 
musikfyldte og farverige  Bollywood produktio-
ner. Oplægget om indisk film er på engelsk v. 
Tabish Khair.
Sted: Litteratur & Musik. Gratis.

Indisk film
I forlængelse af den indiske bogcafé 24. marts, 
viser vi en af de fantastiske Bollywood film i 
fuld længde. Filmen bliver introduceret (på 
engelsk) af Tabish Khair. 
Sted: Salen. Gratis.

Tirsdag 8. marts 
kl. 17.00 - 18.00

Tirsdag 8. marts 
kl. 16.30

Torsdag 10. marts 
kl. 16.30

Tirsdag 15. marts 
kl. 16.30-18.30

Onsdag 16. marts 
kl. 16.30

Torsdag 24. marts 
kl. 16.30 - 18.00

Torsdag 24. marts 
kl. 16.30 - 18.00
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Netværksrække for gamere og spilentusiaster
Netværksrækken sætter fokus på gaming, spil 
og spilkultur. Se programmet på www.aakb.dk/
temaer/spil og gamerlibrary.ning.com
Sted: Litteratur & Musik.
Gratis.

Netværksrække for gamere og spilentusiaster
Netværksrækken sætter fokus på gaming, spil 
og spilkultur. Se programmet på www.aakb.dk/
temaer/spil og gamerlibrary.ning.com
Sted:Litteratur & Musik. Gratis.

Mindspot
Hovedbibliotekets ungdomstilbud.
Vi laver events og meget mere for unge. 
Se hvad der sker på www.mindspot.dk

Tirsdag 3. maj 
kl. 16.30

Tirsdag 5. april 
kl. 16.30

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 og du er altid opdateret.
www.facebook.com/hovedbiblioteket

På Hovedbibliotekets hjemmeside kan du holde dig orienteret 
om nye arrangementer, som kommer til i løbet af perioden.
www.aakb.dk eller www.hovedbiblioteket.dk
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Litteraturens debutanter på de skrå brædder
En eftermiddag med fokus på debutantlittera-
tur. Kun meget få lykkes med at få deres bøger 
udgivet på et forlag. Ved dette arrangement 
kan du møde nogle af dem, der kom gennem 
nåleøjet i 2010, og få indblik i hvilke tendenser, 
der rører sig på den danske debutantscene.
Gratis. Enkeltpersoner og klasser kan reservere 
plads ved mail til lkg@aarhus.dk
Arrangementet er et samarbejde mellem Danske Bank,

Teateret Svalegangen og Aarhus Kommunes Biblioteker 

Bustur til krimimessen i Horsens
Aarhus Kommunes Biblioteker inviterer spæn-
dingshungrende læsere på bustur til dette års 
Krimimesse i Horsens.
På krimimessen kan du møde forfattere, der 
fortæller om deres seneste bøger og høre kri-
mieksperter vurdere sæsonens udgivelser.
Se mere om krimimessen på www.horsensbib-
liotek.dk/krimiblog 
Tilmeld dig nu, der er et begrænset antal pladser!
Pris:160 kr. inkl. bustur, indgang til messen og 
en krimi sponsoret af Forlager KLIM.
Tilmelding senest 4. april til Lise Kloster Gram, 
Viby Bibliotek, på lkg@aarhus.dk

LITTERATUREN I AARHUS

Voksne

28

På www.littaros.dk finder du mere om litteraturarrangementer i Aarhus

Lørdag 9. april
kl. 10.00 - 18.00
Afgang fra 
Viby Bibliotek, 
Skanderborgvej 170, 
8260 Viby J

Tirsdag 1. marts 
kl. 13.30 - 15.00
Svalegangen, 
Rosenkrantzgade 21,
8000 Aarhus C

Bustur til 
Krimimessen

i Horsens
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Poesibrunch
Digteren Martin Glaz Serup, Løve’s Bog- og VinCafé og Aarhus Kom-
munes Biblioteker serverer i denne sæson den populære poesibrunch 
hele tre gange. Glæd dig til de mange gode digtere, der er på menuen. 
Konceptet for de velklingende og velsmagende formiddage er ensly-
dende. Vi inviterer en etableret dansk lyriker til oplæsning og samtale 
om poesi. Og den etablerede lyriker inviterer selv en talentfuld digter 
med. Martin Glaz Serup guider publikum og digtere gennem poesien.
Alle er velkomne – både de, der sluger poesien råt, og de, der endnu 
har den første smagsprøve til gode.

Lørdag 15. januar
kl. 11.00 - 14.00
Løve’s Bog- og 
VinCafé,
Nørregade 32, 
8000 Aarhus C.

Søndag 13. marts
kl. 11.00 - 14.00
Løve’s Bog- og 
VinCafé,
Nørregade 32, 
8000 Aarhus C.

Søndag 13. februar
kl. 11.00 - 14.00
Løve’s Bog- og 
VinCafé,
Nørregade 32, 
8000 Aarhus C.

Poesibrunch med Niels Frank og René Jean 
Jensen
Poesibrunch indledes 2011 med digterne Niels 
Frank og René Jean Jensen. Niels Frank har 
siden 1985 udsendt en række anmelderroste 
digtsamlinger og modtaget flere priser. Senest 
har han udgivet det spøgende og spørgende 
værk Spørgespil. Niels Frank har valgt at invi-
tere digter, oversætter og kritiker René Jean 
Jensen. Denne er uddannet på Forfatterskolen 
og debuterede i 2001. Han udgav for nyligt 
digtsamlingen Om april, i maj.
Gratis adgang. 
Pris for brunch og sort kaffe 70 kr.

Poesibrunch med Pia Tafdrup og Eva Tind 
Kristensen
Poesibrunch med Pia Tafdrup og Eva Tind 
Kristensen. Tafdrup debuterede i 1981 og har 
siden skrevet en række digtsamlinger og en 
enkelt roman. Den seneste digtsamling, Træk-
fuglens kompas, har rejse som gennemgående 
tema. Tafdrup, der modtog Nordisk Råds Lit-
teraturpris i 1999, har valgt at invitere digteren 
Eva Tind Kristensen. Kristensen debuterede i 
2009 med digtsamlingen do, for hvilken hun 
sidste år modtog Klaus Rifbjergs debutantpris.
Gratis adgang. 
Pris for brunch og sort kaffe 70 kr.

Poesibrunch med Pia Juul og Chresten Forsom
Denne udgave af poesibrunch er med de to 
forfattere Pia Juul og Chresten Forsom. Siden 
debuten med digtsamlingen Levende og lukket 
har Pia Juuls forfatterskab bredt sig ud over 
flere forskellige genrer. I 2010 gjorde hun sig 
bemærket med den flerstemmige digtsamling 
Radioteatret. Chresten Forsom er uddannet fra 
Forfatterskolen i 2005 og debuterede i 2009 
med en digtsamling, som hverken har titel, 
forside eller tegnsætning.
Gratis adgang. 
Pris for brunch og sort kaffe 70 kr.

Arrangementet er en 
del af bibliotekernes 
rejsetema. Se side 32.
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Udstilling om Tyskland
Udstilling med fokus på Tysklands rige litteratur- og kulturliv.
Tirsdag 1. marts - fredag 15. april, Tranbjerg Bibliotek.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 62.

På rejse med ordbog og gevær – udsendt som tolk til Irak
Foredrag med Charlotte Guldberg Klokker.
Mandag 7. marts, kl. 19.30 - 21.30. Tilst Bibliotek.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 62.

Send dine bøger på rejse
Send dine gamle bøger på rejse og glæd andre med en god
læseoplevelse.
tirsdag 8. marts, kl. 16.00 - 19.00. Hovedbiblioteket.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 23.

Introduktion til BookCrossing.com
Introduktion til BookCrossing.com ved Cecilie Hansen, der har været 
bookcrosser i fem år.
Tirsdag 8. marts, kl. 17.00 - 18.00. Hovedbiblioteket
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 24.

At rejse tilbage for at nå frem  
Forfatteren Inge Pedersen fortæller om sit forfatterskab.
Onsdag 9. marts. kl. 19.30 - 21.00. Højbjerg Bibliotek.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 39.

På musikalske rejser 
På musikalske rejser med musikeren Karsten Vogel, der fortæller
og spiller undervejs.
Torsdag 10. marts, kl. 19.00 - 21.00. Åby Bibliotek.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 70.

Send dine bøger på rejse
Send dine gamle bøger på rejse og glæd andre med en god 
læseoplevelse.
Torsdag 17. marts, kl. 16.00 - 18.00. Viby Bibliotek.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 69

På rejse med Leif Davidsen – og bibliotekar Elsebeth Vindahl
Torsdag 17. marts, kl. 19.30 - 21.00. Højbjerg Bibliotek.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 39.

Rejsen
Rejser i bøger, fortællinger fra fjerne destinationer og litteratur på tur.
I løbet af foråret 2011 er der tema om rejse på alle Aarhus Kommunes 
Biblioteker.

Læs dig til fjerne destinationer, lyt dig væk til andre lande og oplev 
litteraturen, når vi sender den på rejse rundt i byen.

Engang var det at rejse forbeholdt de få; vi kender de store romaner 
om dannelsesrejsen og eksotiske fortællinger om den opdagelses-
rejsende, der drager væk mod ukendt land. Men nu er rejsen blevet 
allestedsnærværende. Det er helt almindeligt at tage på rejse ud i 
verden, og vi er omgivet af mennesker, der er rejst hertil fra andre 
destinationer. Denne tendens afspejles i nutidens kunst og kultur, og 
på bibliotekerne sætter vi derfor i foråret 2011 fokus på rejsen.

Bibliotekernes rejsetema er inspireret af artiklen Rejsekatalog 2000-
2009 Passage nr. 63, af lektor på Institut for Nordisk ved Aarhus 
Universitet, Dan Ringgaard.  

Arrangementer i forbindelse med rejsetemaet:

Poesibrunch med Pia Tafdrup og Eva Tind Kristensen
De to forfattere læser op og diskuterer.
Søndag 13. februar, kl. 11.00 - 14.00. Løve’s Bog- og Vincafé.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 31.

Duften fra De Grønne Bjerge  
Fotoudstilling af Lauri Dammert og Hussein Shehedeh.
Tirsdag 1. marts - lørdag 19. marts. Tilst Bibliotek. 
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 62.

Tysk litteraturcafé om nyere tysk litteratur
Kom og hør om den mangfoldighed af læseoplevelser, nyere tysk
litteratur kan byde på.
Mandag 28. februar, kl. 19.30 - 21.00. Lystrup Bibliotek.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 45.

Litterære rejseguides
Biblioteket sætter i denne måned fokus på Litterære Rejseguider.
Tirsdag 1. marts - torsdag 31. marts, kl.14. Egå Kombibibliotek.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 11.
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Send dine bøger på rejse
Send dine gamle bøger på rejse og glæd andre med en god
læseoplevelse.
Tirsdag 22. marts, kl. 16.00 - 18.00. Åby Bibliotek.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 70.

Herman Bang - rejsen som flugt
Skuespiller Jens Pedersen fortæller om og læser tekster af 
Herman Bang. 
Onsdag 23. marts, kl. 19.00 - 21.00. Sabro Bibliotek.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 54.

Indisk Bogcafé
Indisk bogcafé byder på en introduktion til det store lands litteratur 
og film.
Torsdag 24. marts, kl. 16.30-18.00. Hovedbiblioteket.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 25.

Send dine bøger på rejse
Send dine gamle bøger på rejse og glæd andre med en god
læseoplevelse.
Lørdag den 26. marts, kl. 12.00 - 14.00. Risskov Bibliotek.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 50.

Gotham City  –  fortællinger fra New York
Forfatteren og journalisten Niels Lillelund fortæller om sin nye bog om 
New York Gotham City
Onsdag 30. marts, kl.19.30. Viby Bibliotek. 
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 69.

Berlin – Berlin
Foredrag med Henriette Harris.
Torsdag 7. april 19.00 - 21.00. Tranbjerg Bibliotek.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 64.

Bustur til krimimessen i Horsens
Aarhus Kommunes Biblioteker inviterer læsere på bustur til dette 
års Krimimesse i Horsens.
Lørdag 9. april, kl. 10.00 - 18.00, afgang fra Viby Bibliotek.
Arrangementet er en del af bibliotekernes rejsetema. Se mere side 28.

Rejsende bøger i samarbejde 
med BookCrossing.com

BookCrossing er et 
fænomen, hvor læse-
glade mennesker deler 
glæden for litteratur ved 
at lade bøger rejse frit. 
Visionen er at gøre hele 
verden til et bibliotek.

BookCrossing.com er en 
hjemmeside der giver 
dig mulighed for at re-
gistrere dine bøger som 
en del af et verdens-
bibliotek. En registreret 
bog er klar til at tage på 

rejse, og hvor den skal hen er helt op til dig. Måske skal den lægges i 
toget? Hænges i et træ i parken? Lægges på din yndlingscafe?
Med registreringen på hjemmesiden følger et unikt tracking nummer 
til hver bog. Det gør at du kan følge din bogs rejser, og du kan følge 
med i hvad dens fremtidige læsere synes om den, hvis de indtaster 
nummeret, når de finder din bog.

BookCrossing.com også meget mere end rejsende bøger. Det er et 
verdensomspændende netværk af bogelskere, der deler deres glæde 
ved fri litteratur og bøger igennem forums på nettet, til hyggelige 
lokale møder eller til de årlige internationale møder. BookCrossing 
er også små litteraturkonkurrencer medlemmerne imellem, det er 
hygge og det er næstekærlighed.

I forbindelse med bibliotekernes rejsetema kan du få en introduktion 
til BookCrossing.com og få hjælp til at sende dine bøger på rejse.
Se tid og sted i rejsetemaets arrangementsliste s. 33 under Introduk-
tion til BookCrossing.com og Send dine bøger på rejse.
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HØJBJERG BIBLIOTEK
Oddervej 74 . 8270 Højbjerg . Tlf. 8940 9580 . hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

Voksne
betydning som den gode giver og støtte for en 
lang række bogprojekter er ikke særlig kendt. 
Han holder sig i baggrunden. Men hans støtte 
har været helt afgørende for udgivelsen af over 
50 værker.
Det er nu for første gang lykkedes at få lov til 
at udstille disse værker.  Udstillingens omfang 
og indhold vil tydeligt vise betydningen af Peter 
Lassens støtte for det danske kulturliv.

Silhuet af en synder 
af Leonora Christina Skov
I Leonora Christina Skovs seneste bog - 
den gotiske roman Silhuet af en synder - siver 
uhyggen op gennem de knirkende gulvbræd-
der, og intet er hvad det giver sig ud for.
Vær med når vi diskuterer bogen, der trækker 
på en række af den gotiske genres mesterværk-
er, med lektor Susanne Richardt Kall som 
ordstyrer og indpisker. Du kan få et eksemplar 
af bogen udleveret ved tilmelding.
Gratis. Tilmelding ved personlig henvendelse 
8. januar. Derefter også tilmelding på 8940 9581 
eller hoejbjergbibliotek@aarhus.dk.

Babyrytmik
Musikpædagog Maria Burgård synger og leger 
med de helt små og deres forældre. 
Arrangementet strækker sig over to dage. 
2. gang er den 10. februar 2011 samme tid. 
Senere på vinteren afholdes endnu et forløb. 
Det enkelte barn kan kun deltage i et forløb og 
må kun have en voksen med.
Gratis. 
For børn under 1 år.
Tilmelding på 8940 9584 fra 20. januar.

Bogsalg 
Vi sælger ud af kasserede bøger og tidsskrifter 
fra børne- og voksenafdelingen.

Mindfulness i teori og praksis. 
Foredrag med Susanne Møberg
Mindfulness handler om at skabe fuld op-
mærksomhed og nærvær i øjeblikket, og er en 
enkel metode til at bryde negative handle- og 
tankemønstre. Men mindfulness er ikke kun et 
redskab til at reducere hverdagens stress – det 
er også en livsholdning, der skaber et godt 
grundlag for din kontakt med andre mennesker.
Hør om mindfulness og bliv introduceret til 
enkle øvelser du kan bruge i din hverdag.
Gratis. Tilmelding fra 13. december.

Udstilling
Den gode giver – Peter Lassen, Montana
Mange gode ord karakteriserer Peter Lassen, 
skaberen af Montana – udfordring, frihed, ud-
vikling, se om hjørner, nysgerrighed, åbenhed.
Når ordene så blandes op med kultur, natur, 
noget visuelt og noget filosofisk så åbner der 
sig en vej til at forstå den betydning Peter Las-
sen har for det danske kulturliv. Peter Lassens 
samarbejde med kunstnere er velkendt. Det 
fremgår af Montanas profil. Men Peter Lassens 

Tirsdag 18. januar 
kl. 19.30

24. januar -
26. februar

Torsdag 27. januar 
kl. 19.30

Torsdag 3. februar 
kl. 9.30 

10. - 15. januar
Udstilling Montanas Litteraturpris
Montanas Litteraturpris gives hvert år til et dansk værk, som inden for 
sin genre er fornyende eller som formår at frem stille virkeligheden på 
en ny og overraskende måde. Prisen er sponsoreret af Montana Møbler 
A/S og er på 100.000 kroner. Prisen kan gives til skønlitterære udgivel-
ser, essaysamlinger, fagbøger og biografier.
De nominerede bøger findes i Læsesalonen på Højbjerg Bibliotek til 
nærmere studie. Prisen uddeles på Testrup Højskole 13. januar.
De nominerede værker er: Hans Otto Jørgensen Sæt Asta fri, Pia Juul 
Radioteatret, Thomas Boberg Hesteæderne, Harald Voetmann Vågen og 
Maise Aymo-Boot Ødelæggelsen 1-11.

Lørdag 12. - lørdag 
26. februar
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Sæsonens bøger med Susanne Richardt Kall 
Vores trofaste Snak med om en bog dirigent, 
har gennemgået bogsæsonen 2010 og vil 
i aften fortælle om nogle af de bøger, der i 
bogsæsonen 2010 har gjort indtryk. Kom og få 
inspiration til ny læsning.
Gratis. Tilmelding fra 17. januar.

Renselse af Sofi Oksanen
Sofi Oksanen fik med bogen Renselse 
Nordisk Råds Litteraturpris 2010. 
Det er historien om den estiske bondekone 
Aliide og den unge Zara, der på hver deres 
måde er ofre for sovjettidens overgreb. Det er 
en dyster roman fortalt i et sprog, der føles som 
en tatovørnål i hjernebarken.
Vær med når Lektor Susanne Richardt Kall – 
med sædvanligt kyndigt overblik – fører os 
gennem romanen. Du kan få et eksemplar af 
bogen udleveret ved tilmelding.
Gratis. Tilmelding ved personlig henvendelse 
29. januar. 
Derefter også tilmelding på 8940 9581 eller 
hoejbjergbibliotek@aarhus.dk.

Sundhedskørekort for hele familien - 1. 
Med Anette Harbech Olesen
Sundhedskørekort er et koncept, der giver dig 
viden om og redskaber til en sundere livsstil - 
uden stress!
Denne første aften taler vi om hvordan maden 
påvirker vores kroppe, mekanismer og signaler 
og vi vil tage første skridt til en sundere livsstil. 
Deltagerne får udleveret et kompendium med 
opskrifter m.m. 
Næste kursusaften er tirsdag 22. marts, hvor 
vi går et spadestik dybere, men kurserne kan 
tages uafhængigt af hinanden.
Pris 50 kr. Billetter til begge arrangementer 
sælges fra 31. januar.

Babyrytmik
Musikpædagog Maria Burgård synger og leger 
med de helt små og deres forældre. 
Arrangementet strækker sig over 2 dage.
2. gang er den 10. marts 2011 samme tid.
Barnet kan ikke deltage her, hvis det har delta-
get i tilsvarende forløb i februar.
Gratis. 
For børn under 1 år.
Tilmelding på 8940 9584 fra 17. februar. 

At rejse tilbage for at nå frem. 
Foredrag med forfatter Inge Pedersen
Forfatter Inge Pedersen har med sin seneste 
anmelderroste udgivelse, erindringsromanen 
Til Amerika, fulgt op på den rejse, der startede 
med romanen Og halsen af en svane i 2006. 
Den udkom også til anmelderroser og beskri-
ver en lille piges opvækst i efterkrigstidens 
Vendsyssel. I Til Amerika er pigen blevet ældre, 
og er stadig påvirket af de begrænsninger køn 
og klasse byder hende, men drømmene lever 
på trods.
Gratis. Tilmelding fra 7. februar. 

På rejse med forfatteren Leif Davidsen
Bibliotekar Elsebeth Vindahl fortæller om Leif 
Davidsens forfatterskab med vægt på hoved-
personerne i de mange spændingsromaner. 
Leif Davidsen skaber ofte spænding i sine 
bøger ved at lade hovedpersonen foretage en 
rejse fra det trygge Danmark til et af verdens 
brændpunkter. På den måde får Davidsen op-
fyldt to af sine hovedmotiver i forfatterskabet, 
nemlig en beskrivelse af de totalitære regimers 
fald og den hjemlige andedam i samme 
periode
Gratis. Tilmelding på 8940 9580 fra 14. februar.

Torsdag 3. marts 
kl. 9.30

Onsdag 9. marts
kl. 19.30

Torsdag 17. marts 
kl. 19.30

Torsdag 24. februar 
kl. 19.30

Onsdag 2. marts 
kl. 19.30

Torsdag 17. februar 
kl. 19.30
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Sundhedskørekort for hele familien – 2. 
Med Anette Harbech Olesen
Sundhedskørekort er et koncept, der giver dig 
viden om og redskaber til en sundere livsstil - 
uden stress!
I aften går vi i dybden med praktiske redskaber 
til sund og lækker mad for hele familien. Og så 
taler vi om nødvendigheden af kosttilskud og 
motion.
Deltagerne får udleveret et kompendium med 
opskrifter m.m.
Pris 50 kr. Billetter til begge arrangementer 
sælges fra 31. januar.

Min Kamp, bind 1 af Karl Ove Knausgård
Knausgård har lagt de danske anmeldere ned 
med sin grænseoverskridende selvbiografiske 
serie i seks bind, hvoraf de to første forelig-
ger på dansk. Han beskriver ublufærdigt sin 
opvækst og jegskabelse, og fortsætter debatten 
fra Knud Romers Den som blinker er bange for 
døden, om hvor grænsen går mellem virke-
lighed og fiktion. Lektor Susanne Richardt Kall 
fører an i analysen af bogen.
Du kan få et eksemplar af bogen udleveret ved 
tilmelding.
Gratis. Tilmelding ved personlig henvendelse 
26. februar. Derefter også tilmelding på
8940 9581 eller hoejbjergbibliotek@aarhus.dk.

Udstilling med Blækfabrikken.dk
På Blækfabrikken arbejder vi med grafisk de-
sign, illustrationer og tegneserier. 
Desuden udgiver vi tegneserier og børnebøger. 
Og for at det ikke skal være løgn har vi et par 
kunstnere tilknyttet, der maler og eksperimen-
terer med skulptur/installationskunst.

Torsdag 7. april
kl. 19.30

6. maj - 4. juni 

9. juni - 9. juli

25. juni - 9. juli 

Torsdag 31. marts 
kl. 19.30

1. - 30. april
 

Rigtige mennesker
Foredrag med Hans Hauge om den fiktionsfrie 
fiktion
Erling Jepsen, Kim Leine, Knud Romer, Karl 
Ove Knausgård. Listen over forfattere, der 
skriver i grænselandet mellem virkelighed og 
fiktion, er lang. Genren, hvis man kan kalde 
den det, har hidtil unddraget sig en betegnelse, 
men lektor og dr. Phil ved Aarhus Universitet, 
Hans Hauge, gør et forsøg. Han fortæller, med 
udgangspunkt i Knausgårds Min kamp, om 
den fiktionsfrie fiktion.
Gratis. Tilmelding fra mandag 7. marts.

Udstilling med Anna Sylvester-Hvid
Fernisering fredag 6. maj kl. 16.00 - 18.00
Kendetegnende for hele Sylvester-Hvid’s 
produktion, er de velkomponerede og skarpe 
motiver, der pludseligt lukker sig op, og afslø-
rer en sugende og kompleks dybde. Gennem 
et seriøst arbejde, og en forståelse for en bred 
vifte af virkemidler, inviterer Anna Sylvester-
Hvid ind i et lille glimt af sin verden.

Udstilling Årets Bedste Bogarbejde
Hvert år udvælger Foreningen for Boghaand-
værk årets smukkeste danske bøger indenfor 
en lang række genrer som skøn- og faglitteratur, 
børne- og ungdomsbøger, foto- og kunstbøger 
m.m. Udstillingen viser de 30 bøger der er ble-
vet hædret bl.a. Idiot af Oscar K, En historie om 
seks søstre af Louis Jensen, Husmoderens køkken 
i 50’erne og 60’erne af Claus Benthien og Møbler 
med mening af Miriam Gelfer-Jørgensen.
Foreningen for Boghaandværk har udgivet et 
katalog med de udvalgte værker. 
Læs mere www.boghaandvaerk.dk/Udvalgte.
For alle, men mest voksne.

Bogsalg
Vi sælger ud af kasserede bøger og tidsskrifter 
fra børne- og voksenafdelingen.

Tirsdag 22. marts 
kl. 19.30



Almanak – en særlig kalender med opskrifter til 
årets 365 dage
Kokken og forfatteren Claus Meyer har udgivet 
en bog med opskrifter til alle årets dage.
Hver dag på biblioteket vender vi et blad i 
almanakken. Du vil derfor aldrig mangle inspi-
ration til den daglige mad.
Almanakken er gennemsyret af en klar holdning 
til sundhed, fagligt overskud, fortælleglæde og 
forfatterens begejstring for alt det, som kan høstes 
i de vilde landskaber.
Naturen omkring Kolt-Hasselager giver mange 
muligheder for nye smagsoplevelser. 
Vær med til at prøve det nye nordiske hver-
dagskøkken. Læs mere www.almanak.nu

17. januar. - 24. februar
Mandala og Multicirkelmøbler af designeren 
Mette Østberg
Designeren Mette Østberg er fascineret af 
cirkler, leg og læring.
En af hendes store cirkel-møbler flytter ind på 
børnebiblioteket. Den kan man både vippe i, 
hoppe i, putte sig i, sidde i og meget andet. 
Kom og prøv det.
Med hendes tegneredskaber kan både børn 
og voksne lære at lave mandalas. Mandalas er 
cirkler med mønstre i uendelig mange variatio-
ner. Prøv det næste gang du kommer.
Læs mere www.mandalacreate.com og www.
multicircles.com

Mandag 7. februar kl. 15 kommer Mette Øst-
berg og fortæller om sine tegneredskaber.
Hun viser, hvordan du kan designe din egen 
mandala. Både børn og voksne er velkomne.
Tilmelding til biblioteket

2011 – hele året

1 - 31. marts

5. april - 19. maj
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Voksne

KOLT-HASSELAGER BIBLIOTEK
Kolt Østervej 45 . 8361 Hasselager . Tlf. 8713 1983 . koltbibliotek@aarhus.dk

Åland – landet med det store Å
Kender du landet? Nej det er ikke Øland
Start rejsen på biblioteket. Åland (på dansk 
også Ålandsøerne, finsk: Ahvenanmaa) er en 
finsk selvstyrende øgruppe med 26.530 indbyg-
gere, beliggende i den nordlige del af Øster-
søen ved indgangen til Den Botniske Bugt og 
ca. 40 km fra den svenske og 100 km fra den 
finske kyst. Øgruppen består af over 6500 øer 
og skær. Hovedstaden er Mariehamn.
I følge Folkeforbundets beslutning i 1921 
blev øerne en demilitariseret zone og kom 
under finsk styre, men med internt selvstyre. 
Ålandsøerne er en af Jordens få demilitarise-
rede zoner, og har siden 1992 været hjemsted 
for et fredsinstitut. Ålandsøernes økonomi er 
domineret af turisme og skibsfart. 
Oplev det smukke ørige og mød den ålandske 
skønlitteratur på biblioteket.

Drager på jorden og i luften
Kan en drage både gå og flyve? På biblioteket 
går vi på jagt efter alle mulige drager.
Biblioteket kommer til at vrimle med drager. 
De gemmer sig i bøgerne, i filmene, på taget, i 
himlen, på reolerne og i pc’en
Har du en drage vil vi gerne låne og udstille 
den – både dem som kan gå eller flyve
Drager er spændende for alle fra 4 - 124 år

Det store sommerudsalg 
Salg af bøger, blade og cd’er – både til voksne 
og børn. Find en god og billig bog til hænge-
køjen.

42

24. maj - 30. juni
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Forfatteraften med Anne Lise Marstrand-
Jørgensen
I samarbejde med Lystrup Kirke en aften med 
Anne Lise Marstrand-Jørgensen, der vil fortælle 
om sine to spændende bøger om Hildegard 
von Bingen. Den sidste udkom i efteråret 2010. 
Hildegard von Bingen var nonne i 1100-tallet, 
men også musiker og komponist, lægekyndig, 
forfatter og en intellektuel personlighed, der 
var meget kendt i sin samtid, og hvis musik og 
bøger stadig er kendt. 
Sted: Lystrup Sognegård. 
Gratis. Tilmelding ikke nødvendig. 

Lær din mobil at kende - undervisning for 
seniorer
Kom og få en kop kaffe eller the med kage og 
bliv bedre til at sende sms’er. 
Gratis. Tilmelding senest 24. januar på 
tlf. 8713 1980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk

Babyrytmik med Dorte Nørgaard
Babyrytmik er musik og bevægelse på det 
lille barns betingelser. Dorte Nørgaard, der er 
forfatter og komponist, bruger masser af sang, 
rytme, berøring og bevægelseslege. 
Arrangementet er bygget op, så barnets natur-
lige udvikling understøttes og styrkes i en 
ramme af musikalsk samvær. Barnets medfødte 
musikalitet styrkes, og musikglæden og 
den fælles oplevelse er i fokus. 
Gratis. 
For børn fra 3 - 12 mdr. 
Tilmelding fra 25. januar på tlf. 8713 1980
eller lystrupbibliotek@aarhus.dk  

Torsdag 13. januar 
kl. 19.30

Tirsdag 25. januar 
kl. 10.00 - ca. 11.30

Tirsdag 1. februar 
kl. 10 - 10.45

Torsdag 10. februar 
kl. 19.30 - ca. 21.00

Mandag 28. februar 
kl.19.30 - 21.00

Torsdag 17. marts 
kl. 10.00 -11.00

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

Voksne
Bogsnak - årets bedste læseoplevelser
Tre læsende bibliotekarer binder en buket af 
gode bøger til inspiration til vinterens læsning. 
Vi har valgt en stak af vores egne gode læseop-
levelser, som vi glæder os til at dele med 
andre. Vi håber, deltagerne vil bidrage med 
anbefalinger af bøger, de har været begejstrede 
for, så vi kan få en hyggelig snak. 
Gratis. Tilmelding nødvendig på tlf. 8713 1980 
eller lystrupbibliotek@aarhus.dk 

Litteraturcafé om nyere tysk litteratur
Kom og hør om den mangfoldighed af læseop-
levelser, nyere tysk litteratur kan byde på, når 
stud.mag. Julie Nørgård Christensen holder et 
foredrag med præsentation af flere interessante 
romaner. De mest fremtrædende tendenser 
vil blive skitseret gennem et bredt spektrum 
fra erindringsromaner til nyere parodier af den 
tyske genforening. Bagefter er der mulighed for 
at stille spørgsmål og måske selv bidrage med 
titler på gode og spændende bøger. 
Gratis. Tilmelding nødvendig på tlf. 8713 1980 
eller lystrupbibliotek@aarhus.dk 

Babymotorik med Charlotte Birch
Fysioterapeut Charlotte Birch fortæller om 
udvikling og motorik hos de yngste. Udgangs-
punktet er jeres børn, og der er fokus på moto-
riske milepæle og legeaktiviteter, der passer til. 
Kom til en hyggelig formiddag på biblioteket 
og få gode råd og ideer med hjem. 
Gratis. 
For børn fra 3 - 12 mdr. 
Tilmelding fra 10. marts på tlf. 8713 1980
eller lystrupbibliotek@aarhus.dk  
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Lørdag 2. april
kl. 10.00

Torsdag 14. april
kl. 10.00 - 11.00

Bogsalg
Kom og gør et kup til det halvårlige bogsalg på 
Lystrup Bibliotek. Der er kasseret mange slags 
bøger, både romaner, fagbøger og børnebøger. 
De mange bøger er kasserede, fordi de måske 
er slidte, ikke bliver brugt mere eller fordi 
biblioteket har fået en ny bog om det samme 
emne. Priserne er de sædvanlige, lave på 2, 5 
og 10 kr. Salget fortsætter den efterfølgende 
uge.

Babymassage ved Lillian Dalgaard
Lillian Dalgaard, der er massør og kranio-
sakralterapeut, giver gode råd og vejledning i, 
hvordan du giver dit barn massage.
Der bliver lagt vægt på nærhed, nærvær og 
kærlighed. Lillian Dalsgaard kommer også ind 
på uro, søvnproblemer, døgnrytme og kolik.
Kom til en hyggelig formiddag på biblioteket 
og få gode råd og vejledning.
Gratis.
For børn fra 3 - 12 mdr. 
Tilmelding fra 7. april

Bogbidder
Er du sulten efter et godt plot, en ro-
mantisk kærlighedshistorie eller en god 
gammel klassiker – så har Århus Kom-
munes Biblioteker dækket op. Fra man-
dag til fredag serverer biblioteket hver 
dag en bid af en bog i abonnenternes 
mailbokse, og når det bliver fredag har 
abonnenterne modtaget hele første 
kapitel af bogen.
Det er gratis at abonnere på bogbid-
derne, og man kan tilmelde sig på bog-
bidder.dk/tilmeld.
Velbekomme!
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1001 bøger du skal læse før du dør 
ved Bo Tao Michaëlis   
Spild ikke tiden med at læse ligegyldige 
bøger. Den kendte litteraturanmelder Bo Tao 
Michaëlis redegør for tankerne bag sit bidrag 
til bogen, hvor han har tilføjet en række danske 
romaner . 
Der er garanti for en underholdende introduk-
tion til den udvidede udgave af 1001 bøger 
Billetter á 25 kr kan bestilles eller afhentes 
fra 31. januar 

Mød Birgithe Kosovic – forfatter til Det dob-
belte land
Foredraget er baseret på bogen Det dobbelte 
land, der bygger på autentiske historier fra 
Kosovic’s egen familie fra Jugoslavien. En 
slægtsroman, der tager udgangspunkt i en 
nulevende person, men som går helt tilbage til 
Det Osmanniske Rige. 
Et foredrag om kærlighed, besættelse og svigt, 
men det dybere tema er spørgsmålet om 
identitet.
Gratis billetter kan bestilles eller afhentes fra 
14. februar - dog senest 19. februar.

Babyrytmik – ved Dorte Nørgaard
Babyrytmik er musik og bevægelse på det 
lille barns betingelser. Der er masser af sang, 
rytme, berøring, sproglege, bevægelege og lege 
med små redskaber.
Dorte Nørgaard er forfatter og komponist til 
udgivelserne Babyrytmik, Småbørnsrytmik og 
Rytmik og sjov. 
For børn fra 3 - 12  måneder og deres voksne.
Gratis. Tilmelding senest 4. marts.

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

Voksne

Torsdag 20. januar 
kl. 15.30 - 17.30

Mandag 24. januar 
kl. 19.00 - kl. 21.00

Mandag 7. februar 
kl. 10.00 - 11.00

Mandag 7. februar 
kl. 19.30 - 21.00

Mandag 21. februar 
kl. 19.00 - 21.00

Mandag 7. marts 
kl. 10.00 - 10.45

Sundhedstjek – også på biblioteket
Kom og mød sundhedskonsulenterne fra Hjer-
teforeningens rådgivningskontor i Aarhus.
Du har mulighed for at få målt dit blodtryk og 
få en snak om, hvad det vil sige at leve sundt.
Der vil være to sundhedskonsulenter tilstede. 
Skulle der opstå ventetid, er der mulighed for 
at fordrive tiden med en kop afslappende te. 

At leve sundt i en travl hverdag
Lotte Fisker fra Diætisterne i Aarhus kommer og 
giver inspiration til, hvordan du kan få en travl 
hverdag til at hænge sammen med fornuftige 
spisevaner. Få klarhed over, hvilke kostråd der 
er fup eller fakta og få gode redskaber med 
hjem til, hvordan du arbejder med motivatio-
nen/viljestyrken til at integrere gode kostvaner.
Emner som de 8 kostråd samt indkøbsguide vil 
ligeledes blive gennemgået…
Gratis billetter kan bestilles eller afhentes 
fra 17. januar.

Babymotorik – ved Nanna Johansen
Fysioterapeut Nanna Johansen fortæller om 
udvikling og motorik hos de yngste. 
Nanna  tager udgangspunkt i børnene, og 
har fokus på motoriske milepæle og aktuelle 
legeaktiviteter. 
For børn fra 3 - 12 måneder og deres voksne. 
Gratis. Tilmelding senest 4. februar.
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Tirsdag 15. marts 
kl. 19.00 - 21.00

Tirsdag 29. marts 
kl. 19.00 - 21.00

Mandag 4. april
kl. 10.00 - 11.00

Tirsdag 5. april kl. 
kl. 19.00 - 21.00

Tirsdag 22. og 
onsdag 23. marts
kl. 10.00 - 11.30

Lørdag 26. marts 
kl. 12.00 - 14.00

Fuck normal ved Sanne Søndergaard
Hvad sker der egentlig i hovedet på din teen-
ager? Og i kroppen? Hvornår har du sidst haft 
en fortrolig snak med ham eller hende? Om de 
tanker, teenagere tumler med: fra ensomhed 
og angst til kærlighed og sex? Og om at føle 
sig helt forkert, selvom man faktisk er helt 
normal...
Et latter- og tankevækkende foredrag til teen-
agere – og deres forældre.
Sanne Søndergaard er født i 1980, er bl.a. 
journalist og stand-up komiker.
Billetter á 25 kr. kan bestilles eller afhentes 
fra 8. marts.

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 en små-
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 formid-
dag lige noget for dig. 
Gratis.
Du kan tilmelde dig på biblioteket senest
18. marts.

Send dine bøger på rejse
Send dine gamle bøger på rejse og glæd andre 
med en god læseoplevelse. Har du bøger 
liggende derhjemme, som tidligere har givet 
dig gode oplevelser, men nu bare samler støv 
på hylden? Så mød op på biblioteket med de 
bøger du gerne vil glæde andre med. Her vil 
aarhusianske medlemmer af BookCrossing.
com hjælpe dig med at sende dine bøger på 
rejse. Du vil efterfølgende kunne følge bogens 
færden og se kommentarer fra bogens nye 
læsere. Gratis
Både børn og voksne kan sende deres bøger 
på rejse.

Orkideer i haven – foredrag ved Jan Hrolv 
Larsen
Det er ikke umuligt at dyrke orkideer i haven. 
Udvalget af orkideer der tåler vores klima er 
stigende, så vi helt lovligt kan dyrke disse 
spændende planter i haven.
Du får en grundig vejledning til, hvordan du 
kan dyrke orkideer, lidt om deres biologi og om 
de fælder der kan gøre det svært at dyrke dem. 
Foredragsholderen er formand for Dansk Orc-
hide Klub og har mange års erfaring indenfor 
orkidedyrkning.
Gratis billetter kan bestilles eller afhentes 
fra 22. marts.

Babymassage ved Lillian Dalgaard
Massør og kranio-sakralterapeut Lillian Dalga-
ard giver gode råd og vejledning til hvordan du 
giver dit barn massage.  
Lillian kommer også ind på uro, søvnproble-
mer, døgnrytme og kolik.
For børn på 3 - 12 måneder og deres voksne. 
Gratis. Tilmelding senest 1. april.   

Tang i hverdagsmad
Tang er en overset råvare i vores del af verden. 
Det er en skam, for tang er både velsmagende, 
nem at anvende i køkkenet og indeholder et 
væld af sunde næringsstoffer. Grøn Guide Erik 
Stryhn Rasmussen vil fortælle om tangens 
biologi, om tang fra Aarhusbugten og hvordan 
man anvender tang i lette hverdagsretter som 
bl.a. supper, salater og brød. 
Gratis billetter kan bestilles eller afhentes fra 
28. marts.
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1

Bliv bedre til at søge på internettet, lær at behandle 
billeder fra dit digitale kamera, at sende e-mail,

at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, 
om sociale netværk og meget mere.

LÆR 
MERE 
OM IT
FORÅR 2011

Hjemmekompostering for begyndere
Der er mange gode grunde til at lave kompost 
af det grønne affald fra hus og have. Næsten 
1/3 af affaldet fra køkkenet kan omsættes til 
kompost i et hjørne af haven. Hjemmekompo-
stering giver fornyet liv i havejorden og bedre 
plads i skraldespanden.
Aftenens underviser er Grøn Guide Erik Stryhn 
Rasmussen, der har mange års erfaring med 
kompost og gerne deler sin viden med alle os 
andre.
Gratis billetter kan bestilles eller afhentes
fra 12. april.

Stort bogsalg i salen ved Risskov Bibliotek
Som noget nyt holder vi nu halvårlige bogsalg 
i vores sal. Det første store bogsalg finder 
sted i dagene lørdag 28, mandag 30 og tirsdag 
31. maj. Kom og gør et godt fund blandt de 
mange kasserede bøger.

Tirsdag 26. april.
kl. 19.00 - 21.00

Lørdag 28. maj 
kl. 9.00

Gratis IT-kurser for alle - hent programmet på biblioteket 
I lighed med sidste år har Aarhus Kommunes Biblioteker udarbejdet et 
samlet katalog over IT-kurser på bibliotekerne i forårssæsonen. Katalo-
get kan hentes på alle bibliotekerne - og findes også på 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 på NETVÆRKSTEDERNE på bibliotekerne 
i Gellerup og Åby – du kan se åbningstider på NETVÆRKSTEDERNE i 
kursuskataloget. På kurserne kan du lære om brug af internettet, om 
selvbetjening på Borger.dk, om brug af bibliotekernes hjemmeside, net-
medier, Litteratursiden, oprette email, sociale netværk og meget mere.

På Hovedbiblioteket og på bibliotekerne i Højbjerg, Lystrup, Solbjerg, 
Tilst, Tranbjerg og Viby kan du bestille tid hos en medarbejder, som 
sammen med dig vil gennemgå de emner, der er nævnt ovenfor og
som du ønsker at vide mere.

Netlydbog.dk når 
det passer dig
Netlydbog.dk er dit lydbogsbibliotek 
på nettet, som du kan bruge, når det 
passer dig. Dit bibliotek søger for, at 
du har gratis og lovlig adgang til net-
lydbog.dk, hvorfra du kan streame 
eller downlåne en lang række aktuel-
le titler for børn og voksne. Desuden 
har du mulighed for at overføre den 
downlånte netlydbog til din MP3-af-
spiller, så du kan tage lydbogen med 
dig på farten. 

netlydbog.dk
– når det passer dig!

netlydbog.dk er 
bibliotekernes 

lydbøger på nettet.  
Her har du adgang 
til et stort udvalg af 

aktuelle titler for både 
børn og voksne.
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SABRO BIBLIOTEK
Sabro Skolevej 4 . 8471 Sabro . Tlf. 8694 8480 . sabrobibliotek@aarhus.dk

Voksne

Sæsonens Bøger
Læsehestene Lida Wengel og Jette Holst fra 
Horsens Bibliotek vil præsentere et udvalg af 
de nye romaner, krimier og biografier, bøger, 
som de to kan lide og gerne vil anbefale. Her 
kan hentes mange gode ideer til læsning. Og 
det gøres med engagement og humor, så der 
er en underholdende aften at glæde sig til.
Gratis. Tilmelding senest 21. februar.

Herman Bang 
Skuespiller Jens Pedersen fortæller om og læser 
tekster af en af de største romankunstnere i 
dansk litteratur
Det var ikke af rejselyst, Herman Bang ofte drog 
udenlands. Det var nærmest en flugt. Tidens 
karikaturtegnere viste stor opfindsomhed og 
kreativitet, når det gjaldt om at latterliggøre 
forfatteren, journalisten, essayisten, anmelde-
ren, instruktøren, oplæseren, foredragsholde-
ren, skuespilleren, skribenten og levemanden 
Herman Bang.
Som digter minder han ikke om nogen anden. 
Hans sprog – og replikkunst – er i verdens-
klasse.
Gratis. Tilmelding senest 21. marts

Onsdag 23. februar 
kl. 19.00

Onsdag 23. marts 
kl. 19.00
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Onsdag 26. januar 
kl. 19.00 - ca. 21.00

Mandag 7. februar 
kl. 14.00

Onsdag 2. februar 
kl. 9.30 - 10.15

Onsdag 23. marts 
kl. 19.00 - 21.00

Torsdag 10. marts 
kl. 10.00 - 11.00

Torsdag 7. april 
kl. 10.00 - 11.00

Voksne

Bogcafé med forlaget KLIM
Forlagsredaktør Camilla Rhode Søndergaard 
fra forlag KLIM fortæller om KLIM og præsen-
terer nogle af forlagets udgivelser. 
Aftenen bliver fyldt af kvalitetskrimier, kær-
lighed til den gode skønlitterære bog og de 
faglitterære udgivelser der har skabt forlagets 
nuværende succes. 
Ud over personlige anbefalinger til gode 
læseoplevelser medbringer Camilla et udvalg 
af forlagets udgivelser, som kan erhverves til 
favorable priser. 
Gratis. Tilmelding nødvendig 

Babycafé
Babyrytmik med Dorte Nørgaard
Babyrytmik favner musik og bevægelse på 
det lille barns betingelser. Der er masser af 
sang, rytme, berøring, sproglege, bevægelege, 
lege med små redskaber, udforskning af små 
instrumenter, deres form og lyde. Men først 
og fremmest er det musikglæde og den fælles 
oplevelse, der er i fokus. Dorte Nørgaard er 
forfatter og komponist til udgivelserne 
Babyrytmik, Småbørnsrytmik og Rytmik og Sjov.  
Gratis.
For børn på 3 - 12 måneder og deres voksne
Tilmelding fra 19. januar.

Bogsalg
Kom til bogsalg på biblioteket og få garanteret 
bødefri materialer med hjem.
Materialerne er kasseret på grund af slitage, 
nye udgaver eller faldende efterspørgsel.
Bøger, cd’er og tegneserier koster 10 kroner 
stykket. Blade koster 1 kr. pr stk.

KOMFORBI – SKØDSTRUP KOMBI-BIBLIOTEK
Rosenbakken 4 . 8541 Skødstrup . Tlf. 8713 9860 . skoedstrupbibliotek@aarhus.dk 
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Babycafé
Babymotorik v/ fysioterapeut Charlotte Birch 
Tag din baby med til babymotorik og få gode 
råd og idéer med hjem når fysioterapeut Char-
lotte Birch fortæller om udvikling og motorik 
hos de yngste. Charlotte tager udgangspunkt 
i jeres børn mens hun fortæller om motoriske 
milepæle og aktuelle legeaktiviter. 
Gratis.
For børn på 3 - 12 måneder og deres voksne 
Tilmelding fra 24. februar.

Bogcafé
Inspirationsaften for etablerede og kommende 
læsekredse
Er du i en læsekreds eller tænker du på at 
starte i én så kom til inspirationsaften fyldt 
med læsetips på biblioteket.
Personalet anbefaler gode bøger og fortæller 
hvor det er godt at finde inspiration, på nettet 
og i bøger. Deltagerne er meget velkomne til at 
bidrage med egne anbefalinger.
Vi byder på kaffe, te og lidt kage.
Gratis. Tilmelding senest 21. marts.

Babycafé
Babymassage v/ Lillian Dalgaard 
Massør og kranio-sakralterapeut Lillian Dal-
gaard giver gode råd og vejledning til hvordan 
du giver dit barn massage i forhold til nærhed, 
nærvær og kærlighed. Lillian kommer også ind 
på uro, søvnproblemer, døgnrytme og kolik.
Lillian Dalgaard arbejder som behandler med 
kranio-sakral terapi, massage, zone-terapi, 
akupunktur og healing. 
Gratis
For børn på 3 - 12 måneder og deres voksne 
Tilmelding fra 24. marts 
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Fastelavn på biblioteket
Fastelavn er ensbetydende med udklædning, 
og i februar måned kan vi præsentere en 
udstilling af fastelavnsdragter syet af tekstil-
kunstner Hanne Øvlisen. Vi har også fundet 
fastelavnsbøgerne frem fra gemmerne, så kom 
og bliv inspireret til årets fastelavnsdragt.

Vibbes smykker
Vibeke Bottke laver unikke håndlavede smykker 
sammensat af perler, halvædelstene, glas, rav, 
koral, lava, sølv og andre spændende materia-
ler. Men derudover renoverer hun gamle smyk-
ker og designer desuden personlige smykker.

Udstilling i februar

Udstilling i marts

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

Voksne
Torsdag 26. maj
kl. 17.00

Besøg på Vosnæs Gods
Ann Knuth fortæller om sin rideskole på 
godset, og derefter er der en unik mulighed for 
at se og høre om parkens forskellige sjældne 
træer og planter. Deltagere i arrangementet 
mødes på godset.
Besøget er arrangeret af Skødstrup Kombi-
bibliotekets venner.
Sted: Vosnæs Gods
Gratis. 
Tilmelding på biblioteket senest 19. maj.

GroveArt
Via bibliotekets netbaser har du adgang til GroveArt Online, som er 
en elektronisk kunstencyklopædi der dækker alle aspekter af vestlig og 
ikke-vestlig billedkunst. Desuden dækker GroveArt kunst i mange an-
dre former så som; arkitektur, keramik, tekstilkunst, smykkekunst, mø-
belkunst og glaskunst m.m. 
GroveArt er endvidere velegnet, hvis du ønsker viden om den kulturelle 
udvikling og arkitekturen i udvalgte byer i verden.
Du kan bruge GroveArt hjemmefra via www.aakb.dk/groveart

Viden til tiden

Netmusik
Med Bibzoom.dk giver Århus Kommunes Biblioteker dig adgang til 
over tre millioner musiknumre – og der kommer hele tiden nye til. 
På bibzoom.dk er der altid et ledigt eksemplar og de fleste albums er 
tilgængelige på udgivelsesdagen. Lånet fungerer i én uge fra første 
afspilning. Herefter ophører musikfilen blot med at fungere.

Kunst og Arkitektur online
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TILST BIBLIOTEK
Tilst Skolevej 13 A . 8381 Tilst . Tlf. 8713 1820 . tilstbibliotek@aarhus.dk

Voksne

Slægtsforskning på nettet
Find din tipoldefar på nettet
Slægtsforskning er populært som aldrig før. 
Fhv. bibliotekar ved Lokalhistorisk Samling 
på Hovedbiblioteket i Aarhus Leif Dehnits 
vil fortælle om hvordan man kommer i gang 
med at kortlægge sin slægt og om internettets 
muligheder for slægtsforskere. Han giver os 
eksempler på gode velegnede netsteder. Fore-
draget er for alle.
Gratis.
Tilmelding på Tilst Bibliotek eller på 
tlf. 8713 1820 fra 10. januar.
Dette arrangement er en del af aktiviteterne i 

Medborgercenter Tilst. 

Set & sket i Tilst i 2010
Lokalhistorisk arkivs traditionelle udstilling
Genoplev hvad der skete i 2010 i Tilst-området. 
Lokalhistorisk arkiv har som sædvanligt sakset 
i aviserne og sammensat udstillingen. 

At leve sundt i en travl hverdag
Du er endnu engang kommet til at købe noget 
forkert til aftensmad, det er både for fedt og for 
dyrt, og det smager heller ikke ret godt.
Lotte Fisker fra Diætisterne i Aarhus giver gode 
råd om hvordan vi kan nemt kan spise sundt 
og let. Vi skal også lære noget om motivations-
teknikker og fup og fakta i kost og sundhed.
Gratis.
Tilmelding på Tilst Bibliotek eller på
tlf. 8713 1820 fra 19.januar.

Skæld ud og konflikter
Kan børn lide at blive skældt ud?
Du bliver ikke skældt ud, men får en masse 
at vide om hvad skæld ud og konflikter er og 
hvad de gør ved børn og voksne. Psykolog 
Helle Sofie Parner – specialist i børnepsykologi 
– sætter fokus på skæld ud og konflikter ud fra 
den moderne børne- og udviklingspsykologi 
og fortæller os hvordan børn opfatter skæld 
ud, om det udvikler eller skader om hvad det 
betyder i opdragelsen og i børnenes udvikling.
Gratis. 
Tilmedling på Tilst Bibliotek eller på 
tlf. 8713 1820 fra 26. januar

Bogcafé – inspiration til læsning i de mørke 
vinteraftener
To meget læsende biblioteksansatte fra 
Horsens Bibliotek besøger Tilst, og med sig 
i bagagen har de ca. 30 titler fra bogsæsonen 
2010 – det bliver en aften i selskab med en god 
blanding af danske og udenlandske romaner, 
spændingsromaner, krimier og biografier.
Gratis.
Tilmelding på Tilst Bibliotek eller på 
tlf. 8713 1820 fra 17. februar.

Babyrytmik med Dorte Nørgaard - for de 
helt små 
Der er masser af sang, rytme og bevægelse i 
Dorte Nørgaards babyrytmik. 
Barnets medfødte musikalitet støttes og styr-
kes i en tryg og tryg atmosfære og det er sjovt 
at være med.
Gratis.
For børn fra 0 -1 år.
Tilmelding på Tilst Bibliotek eller på 
tlf. 8713 1820 fra 22. februar. 
Dette arrangement er en del af aktiviteterne i 

Medborgercenter Tilst.

Mandag 17. januar 
kl. 19.30 - 21.30

Onsdag 2. februar 
kl. 19.30 - 21.30

Torsdag 24. februar 
kl. 19.30 - 21.30

Tirsdag 1. marts 
kl. 9.15 - 10.00

17. januar. -  
19. februar

Onsdag 26. januar 
kl. 10.00 - 12.00
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TRANBJERG BIBLIOTEK
Kirketorvet 6 . 8310 Tranbjerg . Tlf. 8713 2435 . tranbjergbibliotek@aarhus.dk 

Lise Palmgren udstiller akrylmalerier af kvinder 
og abstrakte motiver.

Anette Graff udstiller abstrakte akrylmalerier 
og Mie Rosenmaj granitskulpturer.

En aften med Jens Nauntofte
Israel og palæstinenserne – Krigen om Det 
hellige Land
Går Israel mod fred eller borgerkrig? Jens 
Nauntofte kender israelere og palæstinensere 
så godt som sin egen familie. Han har boet 
blandt dem, grædt og grinet med dem i deres 
ulykke og store stunder. Det bliver en fascine-
rende aften, hvor Jens Nauntofte fortæller om 
de to folk, der kæmper om samme land, og 
berører vor samtid så dybt.
Pris: 50 kr. Billetsalg fra 24. januar.
Arrangeret af Kulturcirklen i Tranbjerg.

Jette Skaarup udstiller akrylmalerier med 
kvindemotiver.

I forbindelse med bibliotekernes rejsetema, der 
finder sted i foråret 2011, vil der på Tranbjerg 
Bibliotek være en udstilling, der har fokus på 
Berlin og Tysklands rige litteratur- og kulturliv.
Udstillingen kan ses fra 1. marts til 15. april 
og hænger sammen med bibliotekets arrange-
ment Berlin – Berlin med Henriette Harris, der 
afholdes torsdag 7. april kl. 19.00.
Gratis.

Voksne

Udstilling i januar

Udstilling i februar

Udstilling i marts

1. marts - 15. april
Udstilling om 
Berlin og Tyskland

Mandag 7. februar 
kl. 19.00

1. - 19. marts

Tirsdag 8. marts 
kl. 9.15 - 10.00

Duften fra De Grønne Bjerge
Fotoudstilling af Lauri Dammert og 
Hussein Shehedeh
I de grønne bjerge i 2 kilometers højde i sultana-
tet Oman dyrkes og høstes de roser, der bliver 
til verdens fineste (og dyreste) rosenvand.
Den finske journalist og fotograf Lauri Dammert 
og journalist og foredragsholder Hussein She-
hedeh har besøgt Oman, og et af resultaterne er 
fotoudstillingen Duften fra de grønne bjerge.

På rejse med ordbog og gevær – udsendt som 
tolk til Irak
Foredrag med Charlotte Guldberg Klokker
Mange vil kende Charlotte Guldberg Klokker fra 
lokalområdet, hvor hun netop nu er projektko-
ordinator på projektet Medborgercenter Tilst. 
Men før det har hun været på en rejse, kun de 
færreste har foretaget. 
Charlotte er uddannet som sprogofficer i ara-
bisk og var i 2007 udsendt til Irak som tolk for 
de danske styrker. 
Hun vil med billeder og fortællinger berette om 
sine oplevelser som kvinde i mandsdominerede 
verdener – om at være tolk og soldat på samme 
tid – om grinagtige, rørende, alvorlige og 
skræmmende møder med Irak og irakerne – og 
om at ligge på gulvet og tænke: Lander raketten 
her næste gang?. 
Gratis.
Tilmelding på Tilst Bibliotek eller på
tlf. 8713 1820 fra 28. februar.

Småbørnsrytmik med Dorte Nørgaard 
Småbørnsrytmik stimulerer barnets medfødte 
musikalitet og danner rammen om glæden ved 
musik og bevægelse. Vi skal danse, hoppe, klap-
pe og lege og vi garanterer en sjov oplevelse.
Gratis.
For børn på 1 - 4  år
Tilmelding på Tilst Bibliotek eller på
tlf. 8713 1820 fra 1. marts.
Dette arrangement er en del af aktiviteterne i 

Medborgercenter Tilst. 

Mandag 7. marts. 
kl. 19.30 - ca. 21.30
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Foredragsaften ved Vigga Bro
Historiefortælleren eller Da menneskene var 
levende biblioteker
I alle lande til alle tider har menneskene elsket 
historier. De er blevet overleveret igennem tu-
sinder af år fra mund til mund, og nye er hele 
tiden blevet føjet til vores fortælleskat. Den 
mundtlige fortælling har stadig bevaret sin 
magi, selv om vi har opfundet bogtrykkerkun-
sten og har fået elektroniske medier, der kan 
underholde os døgnet rundt. Et foredrag om 
den ældgamle kunstart og hemmelighederne 
bag. Alt krydret med historier.
Sted: Lokalcenter Tranbjerg, Torvevænget 3 A. 
Pris: 50 kr.
Billetsalg fra 28.februar.
Arrangeret af Kulturcirklen i Tranbjerg.

Helle Bay-Johansen udstiller akrylmalerier af 
figurer og abstrakte motiver.

Tag en aften til Berlin med Henriette Harris
Henriette Harris er forfatteren bag den anmel-
derroste bog Berlin, Berlin. I sit foredrag vil 
forfatteren tage os rundt til kendte og mindre 
kendte steder i Berlin, og fortælle om nogle af 
de skæbner, der har bevæget og rystet hende i 
de fem år, hun selv har boet i byen.
Et billedforedrag for både den erfarne Berlin-
elsker såvel som for den førstegangsbesøgen-
de. Aftenen er et indlæg i Aarhus Kommunes 
Bibliotekers litterære tema om rejser.
Gratis. Tilmelding fra 24. marts.

Janne Harbo udstiller akrylmalerier af 
landskaber og portrætter. 

Ruth Bylod udstiller akrylmalerier.

Mandag 14. marts 
kl. 19.00 - 21.30

Torsdag 7. april 
kl. 19.00 - 21.00

Udstilling i april

Udstilling i juni

Udstilling i juli

Udstilling August
Kunsthåndværker Hanne Lis Olsen udstiller 
bakker. Hanne Lis Olsens store interesse er 
billed-decoupage. For øjeblikket arbejder hun 
med serviet-decoupage, en speciel slags de-
coupage, hvor tynde papirservietter lægges på 
tekstiler, f.eks. puder og bluser, på glas f.eks. 
æsker og bakker og på lærred. 
Se mere på www.hannelis-design.dk
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Fyraftensforedrag
At leve sundt i en travl hverdag
Kender du det?  – Endnu engang er du pga. 
manglende tid kommet til at købe noget forkert 
til aftensmad, det er både for fedt og for dyrt, 
og egentlig smager det heller ikke særlig godt. 
Men nu er der håb forude. Vi får besøg af Lotte 
Fisker fra Diætisterne i Aarhus. Hun giver gode 
råd til, hvordan vi i en travl hverdag kan spise 
sundt og let gennem lette løsninger. Hvad er 
fup og fakta, hvordan kommer vi i gang – og 
fortsætter!
Gratis. 

Lokalhistorisk udstilling
Trige-Ølsted Lokalhistoriske Arkiv står for en 
udstilling af lokalhistorisk interesse.

Slægtsforskning via internettet
Slægtsforskning er populær som aldrig før. 
Fhv. bibliotekar Leif Dehnits, der tidligere 
har arbejdet i Lokalhistorisk Samling ved 
Hovedbiblioteket i Aarhus, vil fortælle om 
grundlæggende måder at komme igang med at 
kortlægge slægten, samt om internettets mu-
ligheder for slægtsforskere. Der gives eksem-
pler på gode og velegnede netsteder.
Foredraget er for alle. Der kræves ingen forud-
sætninger i slægtsforskning eller edb.
Gratis. Tilmelding nødvendig, fra 8. februar.

Mandag 31. januar 
kl. 17.00 - 19.00

Mandag 14. februar 
fra kl. 10.00

Tirsdag 22. februar 
kl. 19.00 - 21.00

Torsdag 17. marts 
kl. 10.00

Tirsdag 12. april 
kl. 10.00

Tirsdag 3. maj
kl. 18.00

Babymassage ved Lillian Dalgaard
Massør og kranio-sakralterapeut Lillian 
Dalgaard giver gode råd og vejledning 
til hvordan du giver dit barn massage i 
forhold til nærhed, nærvær og kærlighed. 
Lillian kommer også ind på uro, søvnpro-
blemer, døgnrytme og kolik.
Kom til en hyggelig formiddag på biblio-
teket og få gode råd og vejledning. Husk 
liggeunderlag eller andet underlag.
Gratis.
Tilmelding nødvendig, fra 3. marts.

Babyrytmik med Dorte Nørgaard
Babyrytmik er musik og bevægelse på det 
lille barns betingelser. Der er masser af 
sang, rytme, berøring, sproglege, bevæ-
gelege, lege med små redskaber, udforsk-
ning af små instrumenter, deres form og 
lyde. Alt sammen bygget op, så barnets 
naturlige udvikling understøttes og styrkes 
i en ramme af musikalsk samvær i en tryg, 
sjov og varm atmosfære.
Gratis.
Tilmelding nødvendig, fra 29. marts.

Lille koncert med Trige’s Crazy Choir
I forbindelse med Børnekulturfestivalen i 
Trige giver koret en lille forsmag på deres 
repertoire. Koret er en del af musikpro-
jektet 8380UP! som er en del af Helheds-
planen for Trige og bliver ledet af Nadja 
Enevoldsen som studerer på Musikkon-
servatoriet. Koret består af unge fra Trige 
som har haft interesse i af kunne bruge 
stemmen og give den fuld hals når det 
gælder, om det er så er i et rockband eller 
et klassisk kor. Kom og oplev højt humør 
og gåpåmod.
Gratis.
For alle både børn og voksne.

Voksne

TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK
Smedebroen 21 . 8380 Trige . Tlf. 8713 6313 . trigebibliotek@aarhus.dk 
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og viser hvordan man med enkle teknikker kan 
åbne op for nye litterære oplevelser.
Gratis. 
Tilmelding fra 10. januar på biblioteket, på
tlf. 8940 9540, eller på vibybibliotek@aarhus.dk

Forfatteraften med Lene Kaaberbøl
Lene Kaaberbøls nye roman Kadaverdoktoren 
foregår i 1874. Den er fuld af mider, ulve, 
gaslys, nonner, historisk lægevidenskab og 
fortrængt seksualitet, og den er af anmelderne 
blevet kaldt gnistrende gotisk. Hvad vil det sige? 
Hvad er baggrunden for sådan en fortælling, 
og hvor går grænsen mellem fiktion og virkelig-
hed? Hør forfatteren fortælle om romanen og 
processen bag.
Pris: 25 kr.
Du kan købe billetter på biblioteket fra 
31. januar.

Send dine bøger på rejse
Send dine gamle bøger på rejse og glæd andre 
med en god læseoplevelse. Har du bøger 
liggende derhjemme, som tidligere har givet 
dig gode oplevelser, men nu bare samler støv 
på hylden? Så mød op på biblioteket med de 
bøger du gerne vil glæde andre med. Her vil 
Aarhusianske medlemmer af BookCrossing.com 
hjælpe dig med at sende dine bøger på rejse. 
Du vil efterfølgende kunne følge bogens færden 
og se kommentarer fra bogens nye læsere.
Gratis.
Både børn og voksne kan sende deres bøger på 
rejse.

Gotham City – fortællinger fra New York
Forfatteren og journalisten Niels Lillelund 
fortæller om sin nye bog om New York, Gotham 
City. Tag med forfatteren på en rejse til New 
York og hør fortællingerne om byen som histo-
rie, mentalt landskab og fascination for en hel 
verden. 
Pris: 25 kr.
Du kan købe billetter på biblioteket fra 7. marts.

VIBY BIBLIOTEK
Skanderborgvej 170 . 8260 Viby J. . Tlf. 8940 9540 . vibybibliotek@aarhus.dk

Voksne

Hjerteforeningen
Som led i sundhedseksperimentarierne er der 
mulighed for måling af ikke-fastende koleste-
rol, blodsukker, taljemål og blodtryk ved perso-
nale fra Hjerteforeningens rådgivningscenter. 
Der vil være en plancheudstilling omkring 
sund kost, motion o.lign.
Gratis. Ingen tilmelding. 

Hjerteforeningen
Mød op på biblioteket og få målt dit blodtryk 
af frivillige fra Aarhus Lokalkomité, der hører 
under Hjerteforeningen.
Gratis. Ingen tilmelding.

Sund og Glad – hele Livet ved Anette Harbech 
Olesen
Har du lyst til at leve et langt liv i glæde og 
sundhed? Har du lyst til at gøre noget godt for 
din krop og din sjæl? Har du lyst til at slippe af 
med dårlige vaner og irriterende symptomer? 
Så kom og få inspiration og viden til en sun-
dere og gladere livsstil og til skøn mad, let at 
lave. Foredraget vil give dig konkrete redskaber 
til at lave mad, der gør dig glad og giver dig og 
din familie energi i hverdagen… uden stress. 
Pris: 25 kr. 
Du kan købe billetter på biblioteket 
fra 10. januar.

Litteraturanalyse – for begyndere og let øvede
Holder du af at læse? Og vil du gerne endnu 
dybere ned i litteraturens mange lag? Lit-
teraturkonsulenten for Aarhus Kommunes 
Biblioteker, Lise Kloster Gram, introducerer til 
litteraturanalysens grundlæggende værktøjer  › 

Mandag 17. januar 
kl. 10.00 - 11.00 og 
kl. 14.00 - 16.00

Torsdag 20. januar 
kl. 15.00 - 17.00

Onsdag 26. januar 
kl. 19.30

Torsdag 10. februar 
kl. 19.30 

Onsdag 23. februar 
kl. 19.30

Torsdag 17. marts 
kl. 16.00 - 18.00

Onsdag 30. marts 
kl. 19.30
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ÅBY BIBLIOTEK
Ludvig Feilbergs Vej 7 . 8230 Åbyhøj . Tlf. 8940 9500 . aabybibliotek@aarhus.dk 

Men bedste Hr. Hund
Forfatteren Hanne Richardt Beck fortæller om 
sit forfatterskab
Pris: 25 kr.
Salg af billetter fra 3. januar i bibliotekets 
åbningstid 

Litteraturanalyse for begyndere og let øvede 
Litteraturkonsulent Lise Kloster Gram fortæl-
ler om litteraturanalysens grundlæggende 
værktøjer og viser hvordan man med enkle 
teknikker kan åbne op for nye læseoplevelser.
Gratis. Tilmelding fra 1. februar.

Karsten Vogel
På musikalske rejser med musikeren Karsten 
Vogel, der fortæller og spiller undervejs.
Pris: 25.kr
Billetter sælges fra 16. februar i bibliotekets 
åbningstid.

Send dine bøger på rejse
Send dine gamle bøger på rejse og glæd andre 
med en god læseoplevelse. Har du bøger 
liggende derhjemme, som tidligere har givet 
dig gode oplevelser, men nu bare samler støv 
på hylden? Så mød op på biblioteket med de 
bøger du gerne vil glæde andre med. Her vil 
aarhusianske medlemmer af www.bookcross-
ing.com/ hjælpe dig med at sende dine bøger 
på rejse. Du vil efterfølgende kunne følge 
bogens færden og se kommentarer fra bogens 
nye læsere.Både børn og voksne kan sende 
deres bøger på rejse.

Torsdag 27. januar 
kl. 19.00

Torsdag 24. februar 
kl. 19.00

Lørdag 2. april
Voksne
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Torsdag 10. marts 
kl. 19.00

Tirsdag 22. marts 
kl. 16.00 - 18.00

Tirsdag 26. april
kl. 19.00

Lørdag 18. juni

40 års jubilæum på Åby Bibliotek
Dagen fejres med morgenbord og aktiviteter 
for alle aldre.
Gratis. 

En have på Djursland
Havemanden Flemming Jensen fortæller om 
livet i sin have og dens betydning for familiens 
trivsel og velvære.
Pris: 25 kr.
Billetter sælges fra 4. april i bibliotekets 
åbningstid. 

Bogsalg 
Årets bogsalg med romaner, faglitteratur, 
billedbøger og tegneserier løber af stablen. 
Kom og gør et fund i bibliotekets kælder.

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. Find 
datoer og emner på caféens egen blog og kom 
gerne med kommentarer og gode idéer.
Adressen er: www.abybabycafe.blogspot.com/
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Børn

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

Børneteater
Lommedyret Oscar 
Oscar bor i lommen i Gittes store frakke. Han 
er nysgerrig – men forsigtig! Clara bor også i 
frakken, men hun er mere modig og eventyr-
lysten. Vi får lokket Oscar op af lommen og 
sammen med Clara går han på opdagelse i 
frakkens historier – også den farligste….
Gratis. 
For børn fra 3 - 6 år.
Tilmelding fra 4. april.

Fredag 29. april
kl. 10.00

Netspil
Har du et lånerkort med pinkode til et bibliotek i Århus kommune, har 
du mulighed for at downlåne computerspil og sprogprogrammer via 
spilogmedier.dk – mens du sidder derhjemme.

Der er i øjeblikket flest spil til børn – og af de populære kan nævnes 
Hugo, Pixeline og Flunkerne. Spilogmedier.dk er let at bruge. Når 
man har downloadet spillet fungerer det i 7 dage, hvorefter det 
ophører med at virke - samme spil kan først lånes igen efter 30 dage.
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Sundhedsquizz 
I denne periode kan alle børn og unge dyste på 
viden om sundhed. 

Bamseudstilling
Udstilling af bamser og designmøbler i mi-
niature. Minibamserne folder sig ud i de små 
designermøbler. De læser, hygger, leger og 
spiser i dukkehuset.
Der er gratis adgang.
For børn og voksne 

Februar
I bibliotekets 
åbningstid

Mandag 17. -
lørdag 22. januar 

Torsdag 3. februar 
kl. 9.30 
kl. 10.30 
kl. 11.30

Torsdag 24. februar 
kl. 10.00

Torsdag 17. marts 
kl. 10.00

Børn

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

Bamsehospital
Har du en bamse, der er lidt syg, og vil du 
gerne vide, hvad den fejler? Så tag den med 
på Bamsehospitalet. Kom sammen med din 
børnehave, din mor, far eller dagplejemor. Du 
skal først sidde i venteværelset, hvor der er frugt 
og saft, mens du venter på, at sekretæren vejer 
og måler din bamse. Din bamse kan også få 
undersøgt, om den trænger til briller på vores 
synstavle. Måske skal din bamse røntgenfoto-
graferes, inden den skal ind til lægen. 
Der er gratis adgang.
For børn fra 2 - 7 år. 
Undersøgelsen varer cirka en halv times tid.
Tilmelding til Gellerup Bibliotek, tlf. 8940 9640.

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. 
Tilsidst har hun samlet alle sine skovting i 
tasken, og så er hun klar til at gå en triske, 
traske tasketur.
Der er gratis adgang.
Forestillingen er for de 2 - 4 årige og varer 
cirka 30 minutter.
Tilmelding nødvendig til Gellerup Bibliotek, 
tlf. 8940 9640.

Teater 83 opfører Min karrusel
Karrusellen drejer rundt, fyldt med dejlige 
historier og smukke billeder. På kærlig vis præ-
senteres de alleryngste for teatrets forunderlige 
verden. Tre små afsnit i tre forskellige sceno-
grafier, bindes sammen til én historie.
Der er gratis adgang.
Forestillingen er for de 1½ - 4 årige og varer 
cirka 30 minutter.
Tilmelding nødvendig til Gellerup Bibliotek,
tlf. 8940 9640.
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Børn

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

Film for de små
Filmhygge for de mindste på Biblioteket.
Varighed ca. ½ time.
Gratis.
For børn fra 2 - 5 år.
Tilmelding på Biblioteket eller på tlf. 8713 9705. 

Film for de små
Filmhygge for de mindste på Biblioteket.
Varighed ca. ½ time.
Gratis.
For børn fra 2 - 5 år.
Tilmelding på Biblioteket eller på tlf. 8713 9705. 

Film for de små
Filmhygge for de mindste på Biblioteket.
Varighed ca. ½ time.
Gratis.
For børn fra 2 - 5 år.
Tilmelding på Biblioteket eller på tlf. 8713 9705.

Rejsen til solen, månen og stjernerne – 
interaktivt kamishibai-musikteater
Kamishibai er en traditionel japansk fortæl-
leform, hvor historier fortælles ledsaget af 
billeder, præsenteret i en kasse af form som et 
lille dukketeater. I denne forestilling deltager 
børnene i fortællinger fra flere kulturer gennem 
sang, musik, lyd og leg sammen med sanger 
Birgitte Holt Nielsen og musiker Ulla Schmidt. 
Den Jyske Opera og Harlev Bibliotek inviterer 
børnehaver til at deltage i dette musikalske 
særtilbud.
Gratis
For børn fra 4 - 6 år
Tilmelding på Biblioteket, på tlf. 8713 9705
eller email: harlevbibliotek@aarhus.dk 

Fredag 28. januar 
kl. 9.30

Fredag 25. februar 
kl. 9.30

Fredag 18. marts 
kl. 9.30

Fredag 8. april 
kl. 9.30 - ca.10.10
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HASLE BIBLIOTEK
Kappelvænget 2 . 8210 Aarhus V . Tlf. 8940 9630 . haslebibliotek@aarhus.dk 

Børn

Dansehold for piger hver onsdag
Moderne dans er en blanding af mange for-
skellige stilarter. Du lærer nye typer bevægel-
ser, og der vil blive lavet fælles koreografier.
Og så skal det være sjovt og hyggeligt.
Underviser: Ditte Haubro Poulsen
Sted: Kulturhus Herredsvang.
Gratis
For piger fra 7 - 10 år 

Sundhedsquiz for alle raske børn og unge
I perioden 17. januar til 22. januar kan alle 
børn og unge dyste på viden om sundhed. 

Bamsehospital
Har du en bamse, der er lidt syg, og vil du 
gerne vide, hvad den fejler? Så tag den med 
på Bamsehospitalet. Kom sammen med din 
børnehave, din mor, far eller dagplejemor. Du 
skal først sidde i venteværelset, hvor der er frugt 
og saft, mens du venter på, at sekretæren vejer 
og måler din bamse. Din bamse kan også få 
undersøgt, om den trænger til briller på vores 
synstavle. Måske skal din bamse røntgenfoto-
graferes, inden den skal ind til lægen. 
Der er gratis adgang.
For børn fra 2 - 7 år. 
Undersøgelsen varer cirka en halv times tid.
Tilmelding nødvendig til Hasle Bibliotek, 
tlf. 8940 9630.

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. 
Tilsidst har hun samlet alle sine skovting i 
tasken, og så er hun klar til at gå en triske, 
traske tasketur.
Der er gratis adgang.
Forestillingen er for de 2 - 4 årige og varer 
cirka 30 minutter.
Tilmelding nødvendig til Hasle Bibliotek, 
tlf. 8940 9630.

Teater 83 opfører Min karrusel
Karrusellen drejer rundt, fyldt med dejlige 
historier og smukke billeder. På kærlig vis præ-
senteres de alleryngste for teatrets forunderlige 
verden. Tre små afsnit i tre forskellige sceno-
grafier, bindes sammen til én historie.
Der er gratis adgang.
For børn fra 1½ - 4 år.
Forestillingen varer cirka 30 minutter.
Tilmelding nødvendig til Hasle Bibliotek, 
tlf. 8940 9630.

Rejsen til Solen, månen og stjernerne
Et interaktivt musikalsk forløb over tre efter-
middage med inspiration fra mange kulturer. 
Første gang spiller den jyske Opera forestil-
lingen Rejsen til solen månen og stjernerne som 
japansk Kamishibai fortælleteater. Fortællingen 
handler om en lille dreng, der spekulerer over 
universets gåder. De to næste gange fortsætter 
vi i samme univers med højtlæsning af myter, 
genhør af sangene og filmene Himmelspejlet og 
Den sidste Tone.
Der er gratis adgang.
For børn fra 5 - 7 år og deres forældre.
Tilmelding til alle forestillinger nødvendig til 
Hasle Bibliotek, tlf. 8940 9630 senest 30. marts.

Onsdag 9. februar 
kl. 9.30 
kl. 10.30 
kl. 11.30

Onsdag 23. februar 
kl. 10.00

Onsdag 16. marts 
kl. 10.00

Onsdag 
6. + 13. + 27. april 
kl. 15.00

Fokus på sundhed i Hasle Bibliotek og Kulturhus Herredsvang
i perioden 10. januar til 12. februar 2011

Alle onsdage fra 5. 
januar - 9. februar
kl. 16.30 - 17.30. 
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HOVEDBIBLIOTEKET
Møllegade 1 . 8000 Aarhus C . Tlf. 8940 9200 . hovedbibliotek@aarhus.dk

Børn

Magiske oplevelser i den mongolske jurt
I samarbejde med Hovedbiblioteket, Danse-
teateret Nordenfra, Kulturmøder på tværs af 
Regionen, kunstskoler for udviklingshæmmede, 
Karavana fra Aarhus, Bifrost fra Randers og 
Lysbroskolen fra Silkeborg, bliver jurten fyldt 
med gratis aktiviteter, udstillinger, foredrag, 
arbejdende værksted for børn i uge 7 og teater-
forestillingen Spedejens spådom lørdag 19. og 
26. februar. 
Hold øje med særprogram på www.fof-aarhus.dk 
og www.aakb.dk fra midten af januar. 

Tegnekonkurrence
Tegnekonkurrence for børn i Aarhus Kommune 
udstilles i forhallen i forbindelse med Filurens 
opsætning af Alkymisten. 
Se mere på www.filuren.dk Gratis.

Hvorfor skal sko være så kedelige?
Udstilling i Hovedbibliotekets børneafdeling. 
Børn fra Børnehuset Klods Hans i Brabrand har 
sammen med billedpædagog Lene Krone malet 
og udsmykket gamle sko og støvler.
Lene Krone har givet børnene mulighed for at 
afprøve forskellige materialer og deres mulig-
heder og i det hele taget udfordret børnenes 
fantasi og kreativitet – resultatet er blevet både 
sjovt, forfriskende og fantasifuldt.

Bedømmelse af tegnekonkurrence
Kåring og uddeling af publikums- og ekspert-
prisen til vinderen af tegnekonkurrencen for 
børn i Aarhus Kommune i forbindelse med 
Filurens opsætning af Alkymisten. 
Se mere på www.filuren.dk  
Sted: Forhallen. Gratis.
Arrangementet er et samarbejde mellem Filuren og 

Hovedbiblioteket

Mandag 7. februar - 
lørdag 26. februar

Mandag 28. februar 
- lørdag 12. marts

Lørdag 5. marts
kl. 10.30. 

Team Teatret 
Min mormors gebis
To skæve eksistenser og en gul bus. En musi-
kalsk, morsom og tankevækkende forestilling 
baseret på Jakob Martin Strids finurlige børne-
bog Min mormors gebis.
Jakob Martin Strid kan fortælle de mest fantasti-
ske farvestrålende beretninger, der kan gøre den 
mest søstærke rundt på gulvet
For børn fra 3 - 8 år.
Sted: Salen. Forestillingen varer ca. 35. minutter.
Gratis billetter udleveres fra 26. februar 
i Børneafdelingen på Hovedbiblioteket.

Fredag 25. februar - 
fredag 11. marts 

Lørdag 5. marts
kl. 13.00 

Filmprogram forår 2011 for børn fra 3 - 6 år. 
Filmene vises i Salen. 
Det er gratis at deltage. 
Tilmelding fra en uge før på 8940 9220

Ih! siger den lille bamse Det er dejligt vejr, så 
Bamserne går en tur til stranden.
Den alt for lille prins Den lille prins er i gang 
med forårsrengøringen. 
Pipungerne – hittebarnet Fugleungerne Sille
og Saxe finder en lille unge, der er blevet væk. 
Tegnefilm. 31 minutter.

Grå fugl Den grå fugl vil elskes som sine far-
vede artsfæller, 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 numse-
sprog, og hvordan sproget siden gik tabt.
Tegnefilm. 28 minutter.

Onsdag 19. januar 
kl. 10.00

Onsdag 23. februar 
kl. 10.00 



82 83

Røde ører Herman synes Britta er sød, men 
hvordan skal han få det sagt?
Pigen der huskede det hele I en lille by glemmer 
folk alt - kun én husker det hele.
Huset ved verdens ende Et hus på spidsen af 
et bjerg og en ko, en kat, en kælling og andre 
underholdende væsner.
Tegnefilm. 30 minutter

Krig og kager Dyrene i Kong Løves rige sulter, 
så han opsøger de tykke mennesker, der har 
masser af mad. 
Schhh! Louis og hans bedste ven, Dynen, går 
på opdagelse.
Ken-Allen og friheden Gang på gang stikker den 
lille orangutang Ken-Allen af fra zoologisk have.
Tegnefilm. 30 minutter

Onsdag 16. marts 
kl. 10.00 

Onsdag 13. april
kl. 10.00

Børn

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

Helmuth Olsens mave
Syv små film om Helmuth Olsen og hans 
bidrag til miljøet.
Mis med de blå øjne
Tegnefilm om at være anderledes.
Gratis.
For børn fra 3 - 6 år.
Tegnefilm. 30 minutter.
Tilmelding på 8940 9584 fra 1. februar.

Helmuth Olsens mave
Syv små film om Helmuth Olsen og hans 
bidrag til miljøet.
Mis med de blå øjne
Tegnefilm om at være anderledes.
Gratis.
For børn fra 3 - 6 år.
Tegnefilm. 30 minutter.
Tilmelding på 8940 9584 fra 1. februar.

Børnekulissen opfører Hatteteater
Eventyr og fantasi – vær blot den som du kan 
li’. Heks, prinsesse, farlig løve - alt det kan du 
bare prøve. 
Når Børnekulissen kommer til Højbjerg Bib-
liotek kan du klæde dig ud og lege i de flotte 
kostumer. Du kan også være med i hatteteater, 
hvor du vælger rollerne og hvor Børnekulissens 
historiefortæller Mariane Siem improviserer.
Arrangementet varer fra 10.30 - 12.00 men 
man behøver ikke være med hele tiden.
Gratis.
For børn fra 3 - 7 år.
Tilmelding ikke nødvendig.

Tirsdag 8. februar 
kl. 10.00

Onsdag 9. februar 
kl. 10.00

Lørdag 19. februar 
kl. 10.30 - 12.00

Ellers kan du blive det!
Med netbasen danske-dyr.dk finder du beskrivelser af ca. 600 danske 
dyr i form af tekster, billeder, lyd- og videoklip. Danske-dyr.dk er en 
lettilgængelig base, som henvender sig til børn i alderen ca. 7-13 år og 
deres forældre samt naturinteresserede. 
Danske-dyr.dk kan du bruge hjemmefra via bibliotekets hjemmeside 
www.aakb.dk/danske-dyr

Viden til tiden

Er du en haj til dyr
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Tirsdag 8. marts
kl. 10.00 og
onsdag 9. marts
kl. 10.00

Tirsdag 15. marts 
kl. 10.00

Lørdag 26. marts 
kl. 14.00 - 16.00

1 - 31. marts Rejsen ind i Manga. 
Mød den japanske popkultur
Udstilllingen er lavet af foreningen Otaku Batsu, 
en forening for anime, manga og japansk pop-
kultur. Udstillingen henvender sig både til børn 
og voksne.

Trylle og tøjdyrene 1-2
To tegnefilm om pigen Trylle, der leger fantasi-
fulde lege med sine tøjdyr.
Gratis.
For børn fra 3 - 6 år.
Tegnefilm. 30 minutter.
Tilmelding på 8940 9584 fra 1. marts.

Børnekulissen opfører Pilfingrene
Når de fem nysgerrige pilfingre tager på 
opdagelse, så roder de sig altid ud i noget 
snavs. Især når de på deres vej leger med både 
rullende nullermænd og klistrede bussemænd. 
En dag møder de den onde bakterie Kong Koli, 
men heldigvis hjælper deres gode venner Vand-
Hanne, Sæbe-Bob og Mai-Sprit, dem hjem i god 
behold. 
Sted: Forestillingen spilles i Den Blå Hest 
lige overfor biblioteket.
Gratis.
For børn fra 3 - 8 år.
Billetter kan bestilles på 8940 9584 fra 8. marts

Hør mere om Manga og lær om 
Manga-tegning
I forbindelse med udstillingen arrangerer 
foreningen en eftermiddag, hvor man kan lære 
at tegne Manga. 

Hop ind i eventyret
En magisk koncertoplevelse. Eventyrværkste-
det ved Ditte Aarup Johnsen og Jacob Vendt 
opfører Hop ind i eventyret. En fantasifuld og 
sanselig koncertoplevelse, hvor fortælling og 
koncert flettes sammen, og børnene introduce-
res til en række forskellige instrumenter. 
Sted: Forestillingen spilles i Den Blå Hest
lige overfor biblioteket.
Gratis.
For børn fra 3 - 7 år.
Billetter kan fås eller bestilles på 8940 9584
fra 29. marts.

Ville og Vilde Kanin
Den tamme kanin Ville løber hjemmefra 
gården og møder Vilde Kanin.
Gratis.
For børn fra 3 - 6 år.
Tegnefilm. 30 minutter.
Tilmelding på 8940 9584 fra 4. april.

Ville og Vilde Kanin
Den tamme kanin Ville løber hjemmefra 
gården og møder Vilde Kanin.
Gratis.
For børn fra 3 - 6 år.
Tegnefilm. 30 minutter.
Tilmelding på 8940 9584 fra 5. april.

Tirsdag 5. april
kl. 10.00

Tirsdag 12. april
kl. 10.00

Onsdag 13. april
kl. 10.00



8786

Gå på opdagelse i 
pallesgavebod.dk, 
et internetunivers 
for de 8-12-årige
Forårets temaer er hår, tegning og motor
Du kan finde spil, konkurrencer, filmklip, 
læsetips og sjove ting til mobilen. 
Du kan stille spørgsmål til 
forskellige forfattere og 
musikere.



Børn

Helmuth Olsens mave
Vi viser Helmuth Olsens mave, 7 små
tegnefilm om hans bidrag til miljøet. 
Mis med de blå øjne
Tegnefilm om at være anderledes.
Gratis.
For de 3 - 6 årige.
Tegnefilm. 30 minutter.
Tilmelding på 8713 1983 fra 19. januar.

Alfons Åberg
Et glædeligt gensyn med Alfons Åberg. 
Vi viser en række hyggelige film med den 
kloge lille dreng.
Gratis.
For de 3 - 6 årige.
Tegnefilm. 30 minutter.
Tilmelding på 8713 1983 fra 16. februar.

Børnedage på Kolt-Hasselager Kombibibliotek 
Børnekulissen opfører Tasketuren 
Børnekulissen opfører Tasketuren, en enkel 
forestilling med sproglig opmærksomhed og 
smykket med rim, rytmer og remser. 
Gratis.
For de 2 - 4 årige
Varighed 30 min. 
Tilmelding på 8713 1983.

Familielørdag med Børnekulissens Hatteteater 
Teaterleg med Børnekulissens Hatteteater 
Børn blandt publikum kommer på scenen, 
vælger en hat og er med i en historie, som im-
proviseres af Børnekulissens historiefortæller.
Gratis.
For førskolebørn og deres forældre
Tilmelding på 8713 1983.

Ville og Vilde Kanin.
Sød og sjov tegnefilm om 2 kaniner, som bliver 
venner. Den tamme kanin Ville løber hjemme-
fra og møder Vilde Kanin.
Gratis.
For de 3 - 6 årige.
Tegnefilm. 30 minutter.
Tilmelding på 8713 1983 fra 23. marts.

Onsdag 23. marts 
kl. 10.00

Lørdag 26. marts 
kl. 10.30 - 12.00

Onsdag 6. april
kl. 10.00

Onsdag 2. februar 
kl. 10.00

Onsdag 2. marts
kl. 10.00

KOLT-HASSELAGER BIBLIOTEK
Kolt Østervej 45 . 8361 Hasselager . Tlf. 8713 1983 . koltbibliotek@aarhus.dk

8988

Kreative Børn
Fire lokale børneinstitutioner udstiller på Kolt-Hasselager Kombibib-
liotek i løbet af foråret 2011. Temaet for institutionen Labyrinten er 
Fastelavn. Temaet for institutionen Troldhøjen er Børns tegninger og 
temaerne for de øvrige udstillinger oplyses senere. 
Tjek vores hjemmeside www.aakb.dk/kolt-hasselager

Onsdag 2. februar kl. 10.00
Børnene fra institutionen Bavnebakken

Mandag 7. marts kl. 14.00
Børnene fra institutionen Labyrinten

Tirsdag 26. april kl. 10.00
Børnene fra institutionen Troldhøjen 

Onsdag 1. juni kl. 10. 00
Børnene fra institutionen Spiloppen
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Børn

LYSTRUP BIBLIOTEK
Bystævnet 4 B . 8520 Lystrup . Tlf. 8713 1980 . lystrupbibliotek@aarhus.dk 

Tirsdag 1. marts
kl. 10.00 - 11.00

Tirsdag 15. marts 
kl. 9.30 - 10.00

Tirsdag 8. februar 
kl. 10.00 - 10.35

Tirsdag 29. marts 
kl. 9.30 - 10.15 og 
kl. 10.45 - 11.30

Børnekulissen opfører Pilfingrene
Når de fem nysgerrige pilfingre tager på opda-
gelse, så roder de sig altid ud i noget snavs. 
Især når de på deres vej leger med rullende 
nullermænd og klistrede bussemænd.
En dag møde de den onde bakterie Kong Koli, 
og ham kan man ikke bare lave sjov med. Hel-
digvis hjælper deres gode venner Vand-Hanne, 
Sæbe-Bob og Mai-Sprit, så de kan komme 
hjem i god behold. 
Pilfingrene er en humoristisk forestilling skabt 
af Mariane Siem fra Børnekulissen.
Gratis.
For de 3 - 7 årige.
Tilmelding på biblioteket fra 1. februar. 

Pynt et fastelavnsris
Fastelavnsris er en gammel tradition i Danmark, 
hvor børnene riser forældrene op fastelavns-
søndag. Børnene kan så være heldige at få 
fastelavnsboller.
Men et fastelavnsris skal helst pyntes med f.eks 
katte og masker. Det kan eleverne fra Egå Pro-
duktions Højskole hjælpe børnene med. 
Egå Produktions Højskole har forberedt forskel-
ligt pynt, så børnene kan lave et helt personligt 
fastelavnsris, de kan bruge om søndagen.
Gratis.
For de 3 - 6 årige.
Tilmelding på biblioteket fra 22. februar. 
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Teater 83 opfører Min karrusel
Når lyset tændes og tæppet åbner sig, ser du 
ind på den fine karrusel. Forestillingen kan 
begynde.
Karrusellen drejer rundt, fyldt med dejlige 
historier og smukke billeder. På kærlig vis 
præsenteres de alleryngste for teaterets forun-
derlige verden. Tre små afsnit i tre forskellige 
scenografier, bindes sammen til en historie.
En tæt, varm og nænsom teateroplevelse, når 
det nu måske er første gang.
Gratis.
For de 1½ - 4 årige.
Tilmelding på biblioteket fra 8. marts. 

Rejsen til solen, månen og stjernerne 
Ved Den Jyske Opera
Rejsen til solen, månen og stjernerne er et interak-
tiv kamishibai-musikteater for børnehavebørn.
Kamishibai er en traditionel japansk fortælle-
form, hvor historier fortælles ledsaget af bil-
leder. Historien i musikteateret handler om en 
lille dreng, der spekulerer på universets gåder. 
Han finder fantasifulde svar på, hvor solen, 
månen og stjernerne kommer fra, i fortællinger 
fra forskellige steder i verden.
Børnene inddrages i forestillingen. 
Gratis
For de 4 - 6 årige
Tilmelding på biblioteket fra 22. marts.
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De tre Bukke Bruse – modelteater og workshop
Har du lyst til at se og høre et dejligt eventyr, 
så spiller Dansk Modelteaterforenings Jyllands-
kreds et lille teaterstykke De tre Bukke Bruse. 
Stykket varer ca. 10 minutter og bagefter får 
du – med hjælp fra en voksen – mulighed for 
at bygge dit eget modelteater.
For børn fra 3 - 5 år -og deres voksne.
Gratis billetter kan bestilles eller afhentes
fra 11. februar.

Månesøen – modelteater og workshop
Har du lyst til at se og høre et poetisk eventyr, 
så spiller Dansk Modelteaterforenings Jyllands-
kreds et lille teaterstykke Månesøen. Bagefter 
får du – med hjælp fra en voksen – mulighed 
for at bygge dit eget modelteater.
For børn fra 5 - 2 år – med eller uden voksne 
Gratis billetter kan bestilles eller afhentes 
fra 11. februar.

Hjerteslag – teater for børn
En teaterforestilling for børn fra 3 til 8 år med 
dukker og animerede former frit efter børnebo-
gen: Bjørn er forelsket.
Stykket handler om en stor bjørn, der forsøger 
at tiltrække sommerfuglens opmærksomhed.
Stykket spilles af det franskdanske teater Balsa-
mique Théatre.  
For børn fra 3 - 8 år.
Gratis billetter kan bestilles eller afhentes
fra 19. marts.
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Børn

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

Nils Holgersen flyver igen
Ved musiker og eventyrfortæller Torben Wahl-
strøm.
For hundrede år siden sendte Selma Lagerlöf 
drengen Niels Holgersen ud på en lang rejse. 
Han var blevet forvandlet til en lille nisse og 
blev båret af en hvid gase, der sammen med 
en vildgåseflok fløj hele vejen fra Skåne til Lap-
land og hjem igen. Nu flyver han igen og han 
bliver ledsaget af musik og sang ved Torben 
Wahlstrøm.
For børn fra 5 år og deres voksne. 
Gratis billetter kan bestilles eller afhentes
fra 15. januar.

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

I 8240Læs! snakker vi om bøger, 
anmelder 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. 15.00 -16.00.

12. jan, 26. jan, 9. feb., 23. feb, 
9. marts, 23. marts, 6. april, 4. maj, 
18. maj, 1. juni og 15. juni. 

Lørdag 22. januar 
kl. 10.00 - 11.00

Fredag 18. februar 
kl. 13.00 - 14.30 og 
kl. 15.00 - 16.30

Lørdag 19. februar 
kl. 10.00 - 11.30 og 
kl. 12.00 - 13.30

Lørdag 26. marts 
kl. 10.00 - 10.45 og 
kl. 11.30 - 12.15



Børn

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

Januar - april

Mandag 21. marts 
kl. 9.30 - 10.00 og
kl. 10.30 - 11.00

Maj – oktober 

Mandag 17. januar 
kl. 9.30

Mandag 21. februar 
kl. 9.30 - 10.00 og 
kl. 10.30 - 11.00
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Film for de små
Vi inviterer de små filmfreaks til en hyggelig 
filmformiddag.
Det skal være en overraskelse, hvad der vises.
Gratis.
For børn fra 3 - 6 år
Tilmelding fra 14. marts.

Få øje på kunsten – kunst i børnehøjde
Keramikklovn
Klovnefiguren er skabt af billedkunstner og 
skulptør Lisbeth Graae. Hun har udstillet både 
herhjemme og i udlandet. Lisbeth Graaes tema 
er mennesker og myter. Hun er fascineret af 
klovnefiguren og commedia dell’arte, som stil-
ler spørgsmålstegn til autoriteterne.

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 
flere steder i Europa. 

Billedværksted for de mindste
Vi får besøg af to billedkunstnere fra Kunst-
pause, som vil lave små værkstedsforløb for 
børnene med fokus på oplevelser med billeder 
og historier.
For de 2 - 3 årige vil temaet være former og 
farver, og de skal også se på et dyr og lave bil-
leder derudfra. Hvilket dyr, det bliver, skal være 
en hemmelighed. De større børn får opgaverne 
mig selv og familien.
Alle børnenes billeder vil efterfølgende blive 
udstillet på biblioteket.
Gratis.
For børn fra 2 - 6 år.
Tilmelding nødvendig fra 10.januar.

Film for de små
Vi inviterer de små filmfreaks til en hyggelig 
filmformiddag.
Det skal være en overraskelse, hvad der vises.
Gratis.
For børn fra 3 - 6 år.
Tilmelding fra 14. februar.
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Tandværksted
Tandplejens børneværksted med gigantmund, 
spejle med lys og andre sjove aktiviteter for de 
2 - 3 årige.
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 Tandplejen og den lokale 
tandklinik guider børn og voksne gennem 
aktiviteterne
Gratis.
Tilmelding på Tilst Bibliotek eller på telefon
8713 1820 fra 24. januar. 

Tandværksted
Tandplejens børneværksted med gigantmund, 
spejle med lys og andre sjove aktiviteter for de 
4 - 5 årige.
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 Tandplejen og den lokale 
tandklinik guider børn og voksne gennem 
aktiviteterne
Gratis.
Tilmelding på Tilst Bibliotek eller på telefon
8713 1820 fra 24. januar.

Film for de små
Filmhygge på Tilst Bibliotek for de små.
Vi inviterer de små til filmhygge og de voksne 
må gerne være med.
Gratis.
For børn fra 2 - 4 år.
Tilmelding på Tilst Bibliotek eller på telefon 
8713 1820 fra 14. februar. 

Rejsen til solen, månen og stjernerne
Interaktivt kamishibai-musikteater for 4 - 6 
årige børnehavebørn.
Kamishibai er en traditionel japansk fortæl-
leform, hvor historier fortælles ledsaget af 
billeder, præsenteret i en kasse af form som et 
lille dukketeater.
I Rejsen til solen, månen og stjernerne deltager 
børnene i fortællinger fra flere kulturer
gennem sang, musik, lyd og leg sammen med 
sanger Birgitte Holt Nielsen og musiker Ulla 
Schmidt.
Gratis.
For børnehaver
Tilmelding til biblioteket eller på telefon 
8713 1820 fra 9. marts.

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

Børn

Mandag 31. januar 
kl. 9.30 - 10.15

Mandag 31. januar 
kl. 10.15 - 11.00

Mandag 21. februar 
kl. 9.15 og 10.15

Onsdag 23. marts 
kl. 10.00 - ca.10.40



Børn

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

Udstilling
Anmeld din yndlingsbog
6. klasserne på Tranbjerg Skole og Grønløkke-
skolen har fået til opgave at læse og anmelde 
en bog efter eget valg. Udstillingen omfatter 
alle elevernes anmeldelser, hvoraf seks bliver 
præmierede i forhold til bedste layout, bedste 
anmeldelse og bedste helhed. 
Ved ferniseringerne 25. marts. kl.10 (Tranbjerg 
Skole) og 8. april. kl.10 (Grønløkkeskolen) 
deltager forfatteren Søren Jessen. 
Alle er velkomne.

Zumba for børn
Zumba er en ny sjov form for danse-fitness, 
som har taget verden med storm, og som er 
den mest efterspurgte fitnessform i Danmark 
lige nu med lange ventelister.
Og nu er turen kommet til børnene. Zumbato-
mic er specielt designet Zumba træning for 
børn og er sund og sjov dans til børnevenlige 
latinske rytmer. I løbet af timen får børnene 
både danset, leget og bevæget sig en masse, 
og alle kan følge med.
Instruktør er Gitte Ellegaard fra Zumba Zone.
Gratis.
For børn fra 5 - 9 år.
Tilmelding fra 9. februar.

Januar - april

Marts - april

Onsdag 30. marts 
kl. 9.00 - 9.45

Onsdag 30. marts 
kl. 10.00 - 10.45

Maj - oktoberOnsdag 16. februar 
kl. 15.30 - 16.30

TRANBJERG BIBLIOTEK
Kirketorvet 6 . 8310 Tranbjerg J . Tlf. 8713 2435 . tranbjergbibliotek@aarhus.dk

Musik og leg
Arrangementet vil bestå af en masse sange, 
lege, rim, rytmer og bevægelser. Alt sammen 
noget der stimulerer børnenes fantasi og leger 
de musiske grundbegreber ind.
Og vigtigst af alt: Det bliver rigtig sjovt!
Musiklærer Maria Burgård fra Musikskolen. 
Laura står for workshoppen.
Gratis.
For børn fra 3 - 12 måneder.
Tilmelding fra 23. marts.

Musik og leg
Arrangementet vil bestå af en masse sange, 
lege, rim og rytmer, og vi skal også hoppe, 
danse og spille på trommer. Alt sammen noget 
der stimulerer børnenes fantasi og leger de 
musiske grundbegreber ind.
Og vigtigst af alt: Det bliver rigtig sjovt!
Musiklærer Maria Burgård fra Musikskolen. 
Laura står for workshoppen.
Gratis.
For børn fra 1 - 3 år.
Tilmelding fra 23.marts.

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 
flere steder i Europa.
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Børn

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

DUI -Trige udstiller på Trige Kombi-bibliotek.
I uge 9 bliver begge montre på Trige Kombi-
bibliotek fyldt med eksempler på spændende 
ting og sager som børn fra DUI-Trige har 
produceret. 

Åbent fastelavnsværksted ved DUI-Trige
Trige Kombi-bibliotek får besøg af børn og 
voksne fra DUI-Trige. Normalt er møde-
stedet på Trige Centervej 26, men denne aften 
afholdes værkstedet på Trige Kombi-bibliotek. 
Værkstedet er åbent for alle interesserede børn 
i alderen 6-12 år. Denne aften vil helt stå i 
fastelavnens tegn, så der bliver god mulighed 
for at få brugt alle sine kreative evner.
Gratis.

Pandekagedag – kom og bag pandekager
Igen i år fejrer vi Pandekagedagen, så hvis du 
også elsker pandekager, så kig forbi til en hyg-
gelig eftermiddag på biblioteket. Både børn, 
forældre og bedsteforældre er velkomne.
Vi har fundet alle de gode bøger med pan-
dekagehistorier frem. Dem læser vi højt fra og 
sammen bager vi lækre pandekager. 
Gratis
For alle, men mindre børn skal følges med
en voksen.

Mandag 28. februar 
kl. 10.00

Tirsdag 1. marts 
kl. 18 - 19.30

Mandag 4. april
kl. 10.00

Tirsdag 3. maj
kl. 18.00

Fredag 10. juni
kl. 10.00

Tirsdag 8. marts 
kl. 15.00 - 16.30

Vi rimer og remser på biblioteket
Bibliotekaren har fundet nogle af de gode bø-
ger med rim og remser frem, så hvis du også 
er vild med Aben Osvald, Axel der elsker biler 
eller Pernittengryn, så kig forbi til en hyggelig 
formiddag – og hvis du ikke kender dem, så 
kommer du til det!
Gratis.
For børn fra 4 - 6-år.  
Tilmelding nødvendig - fra 28. marts.

Lille koncert med Trige’s Crazy Choir
I forbindelse med Børnekulturfestivalen i Trige 
giver koret en lille forsmag på deres repetoire. 
Koret er en del af musikprojektet 8380UP! som 
er en del af Helhedsplanen for Trige og bliver 
ledet af Nadja Enevoldsen som studerer på 
Musikkonservatoriet. Koret består af unge fra 
Trige som har haft interesse i af kunne bruge 
stemmen og give den fuld hals når det gælder, 
om det er så er i et rockband eller et klassisk 
kor. Kom og oplev højt humør og gåpåmod. 
Gratis.
For alle, både børn og voksne.

Vi rimer og remser på biblioteket
Bibliotekaren har fundet nogle af de gode bø-
ger med rim og remser frem, så hvis du også 
er vild med Aben Osvald, Axel der elsker biler 
eller Pernittengryn, så kig forbi til en hyggelig 
formiddag – og hvis du ikke kender dem, så 
kommer du til det!
Gratis.
For børn fra 2 - 3 år. 
Tilmelding nødvendig - fra 3. juni.
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VIBY BIBLIOTEK
Skanderborgvej 170 . 8260 Viby J. . Tlf. 8940 9540 . vibybibliotek@aarhus.dk

Børn

Kufferthistorier
Ole Bisbjerg og Aase Klit fortæller en Kuffert-
historie frit efter H. C. Andersen. Med nykom-
poneret musik og sange af musikpædagogen 
Lotte Kærså skaber Ole og Aase sammen med 
børnene et poetisk rum bygget over Prinsessen 
på ærten
Gratis.
For børn fra 1½ - 3 år.
Tilmelding på biblioteket eller på tlf. 8940 9550 
fra 27. januar kl.10.

Film for de små om vinter og sne
Tre små tegnefilm for de 3-6 årige 
Jims vinter, Cirkeline-på med vanten og 
Pingu står på ski.
Gratis.
Tilmelding på biblioteket eller på tlf. 8940 9550

Film for de små om vinter og sne
Tre små tegnefilm for de 3-6 årige 
Jims vinter, Cirkeline-på med vanten og
Pingu står på ski.
Gratis.
Tilmelding på biblioteket eller på tlf. 8940 9550

Klassiske tegnefilm for de små
Klassiske tegnefilm mor og far så på bibliote-
ket. Tag dit barn med og genoplev stemningen 
fra dengang. Vi viser 3 små muldvarpefilm og 
Cirkeline Åh sik’en dejlig fødselsdag.
Gratis.
For børn fra 3-6 årige.
Tilmelding på biblioteket eller på tlf. 8940 9550

Torsdag 3. februar 
kl. 9.30 - 10.00 og 
kl. 10.30 - 11.00

Onsdag 9. februar 
kl. 9.30 - 10.00 og
kl. 10.30 - 11.00

Torsdag 10. februar 
kl. 9.30 - 10.00 og
kl. 10.30 - 11.00

Tirsdag 15. februar 
kl. 10.00 - 10.35
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Det Flyvende Kuffertcirkus
Jonglering, ethjulede cykler, lasso, linedans, 
ild og lidt magi. Alle tiders cirkusforestilling. 
Cirkus i 40 minutter. Bagefter cirkusskole i ca. 
1 time, hvis du har lyst til at lære cirkusfolke-
nes tricks. Hvis du tager det hele med, varer 
det til ca. 11.30
Gratis.
For alle.
Tilmelding på biblioteket eller på tlf. 8940 9550

Musik og rytmik med Dorte Nørgaard
Dorte Nørgaard har bl.a skrevet bogen Baby-
rytmik. Nu besøger hun sit lokale bibliotek igen 
med musik og sjov for børn i alderen 0 - 3 år. 
Kom og dans med. Altid en stor succes.
Gratis.
Tilmelding på biblioteket eller på tlf. 8940 9550 
fra 15. februar kl. 10.

Film for de små
Vi viser film for de 3 - 6 årige.
Forestillingen varer 30 min. Kom og se med.
Gratis.
Tilmelding på biblioteket eller på tlf. 8940 9550

Film for de små
Vi viser film for de 3 - 6 årige. 
Forestillingen varer 30 min. Kom og se med.
Gratis.
Tilmelding på biblioteket eller på tlf. 8940 9550

Min Mormors gebis
Børneteater med Team Teatret
Min mormors gebis er praktisk og smart,
det kan bruges til alt, hvis man ikke er sart.
Sjov og tankevækkende musikalsk forestil-
ling baseret på Jacob Martin Strids populære 
børnebog.
Gratis.
For børn fra 3 - 8 år.
Tilmelding på biblioteket eller på tlf. 8940 9550 
fra 8. marts kl. 10.00.

Rejsen til solen, månen og stjernerne
Interaktivt kamishibai-musikteater med Den 
Jyske Opera
Kamishibai er en traditionel japansk fortæl-
leform. I Rejsen til solen, månen og stjernerne 
deltager børnene i fortællinger fra flere kulturer 
gennem sang, musik, lyd og leg sammen med 
sanger Birgitte Holt Nielsen og musiker Ulla 
Schmidt.
Gratis.
For børn fra 4 - 6 år.
Tilmelding på biblioteket eller på tlf. 8940 9550 
fra 23. marts kl. 10.

Film for de små
Vi viser film for de 3 - 6 årige. Forestillingen 
varer 30 min. Kom og se med.
Gratis.
Tilmelding på biblioteket eller på tlf. 8940 9550

Film for de små
Vi viser film for de 3-6 årige. Forestillingen 
varer 30 min. Kom og se med.
Gratis.
Tilmelding på biblioteket eller på tlf. 8940 9550

Onsdag 16. februar 
kl. 10.00 - 10.40

Onsdag 30. marts 
kl. 9.30 - 10.10 og 
kl. 10.45 - 11.25

Onsdag 13. april 
kl. 9.30 - 10.00 og 
kl. 10.30 - 11.00

Torsdag 14. april
kl. 9.30 - 10.00 og 
kl. 10.30 - 11.00

Tirsdag 22. februar 
kl. 9.30 - 10.15 og 
kl. 10.30 - 11.15

Onsdag 9. marts 
kl. 9.30 - 10.00 og 
kl. 10.30 - 11.00

Torsdag 10. marts 
kl. 9.30 - 10.00 og 
kl. 10.30 - 11.00

Tirsdag 15. marts 
kl. 10.00 - 10.35
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Udstilling Sødalens Børn
Børn fra Tommelise, Børnesnak, Klods Hans, 
Nattergalen, Åbyhøjgården og Hejredalsparken
udstiller malerier, skulpturer, mobiler, instal-
lationer og meget mere
Udstillingen er resultatet af projektet Lad 
kreativiteten blomstre i Sødalen. Formålet var at 
prioritere kreativ udfoldelse som noget særligt. 
Personalet er blevet inspireret via samarbejde 
med professionelle kunstnere, og børnene har 
fået nødvendig support til at udfolde sig.

Fernisering på Åby Bibliotek 
fredag 14. januar kl.15. 
Børnekulturkonsulent Astrid Guldhammer, 
Børnehuset, åbner udstillingen. 
Peter Tække på 12 år spiller en festlig
violinkoncert.
Et let traktement serveres. Alle er velkomne.

Støttet af Børnekulturhus Aarhus, RULL midler og AL-Fonden

Børn

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

Foredrag ved billedkunstner og forfatter Anna 
Marie Holm
Anna Marie Holm er forfatter til bøgerne Baby-
art : 0 - 3 åriges billedskabende udfoldelser samt 
Kunstnerisk liv ude: med 1 - 6 årige. Foredraget 
tager de samme emner op og giver inspiration 
til, hvordan man kan arbejde med børn og kunst.
Anna Marie Holm har bl. a. arbejdet som lærer 
på Billedskolen for børn i Viborg.
Foredraget henvender sig især til personer, som 
til daglig arbejder professionelt med børn i før-
skole-alderen.
Gratis.
Tilmelding nødvendig.

Kunst-workshop
Her kan børn fra 3 år afprøve deres kreative 
evner. De får kyndig bistand af Annette J. 
Rasmussen og Lene Krone.
Annette, som til daglig er leder af Åbyhøjgår-
den, har i mange år arbejdet med kreativitet. 
Hun lærer børnene at bruge frottageteknik, 
som er en slags gnidetryk.
Lene er kunstpædagog i børnehaven Klods 
Hans. Hun vil vise hvordan man laver skulptu-
rer med blomsterpinde, plastic og pap.
Gratis.
For børn fra 3 år.
Tilmelding ikke nødvendig.

14. januar - 
19. februar

Tirsdag 18. januar 
kl. 19.00

Lørdag 29. januar 
kl. 11.00 - 13.30
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Film
Vi starter kl. 10 og filmene varer ca. 30 min.
Det er en overraskelse, hvad der vises de 
enkelte tirsdage.
Gratis. 
For børn fra 3 - 6 år.
Tilmelding ikke nødvendig.

Lav selv smykker med Lene Wardinghus
Workshoppen tager udgangspunkt i tidens 
trend med genbrug af materialer, som ellers 
ville ende på lossepladsen. Du lærer forskellige 
teknikker og designs, så du selv kan lave dine 
egne hotte smykker, mobiltasker m.m.
Der kræves ingen særlige forkundskaber, men 
har du et åbent sind, en god fantasi samt en 
vis portion tålmodighed er du godt på vej mod 
succes. Desuden får du et produkt med dit helt 
eget særpræg.
Gratis.
For børn fra 10 år.
Tilmelding ikke nødvendig.

Sokken Børnetater med Randers Egnsteater 
Det er vaskedag i dag, og tøjet ligger i en stor 
bunke på gulvet. Hønen vil så gerne hjælpe 
med at sortere tøjet i farver, den kender bare 
ikke forskel på rødt og hvidt. Men den ved, at 
sure sokker, de skal vaskes. Så det bliver de!
En forestilling for de yngste, der fortæller os, 
at selv om man er lille og til ingenting, så kan 
man gøre en stor forskel.
Gratis.
For børn fra 1½ - 4 år. 
Tilmelding fra 28. januar.

Hver anden 
tirsdag på 
følgende datoer:
11. + 25. januar
  8. + 22. februar
  8. + 22. marts og
  5. april

Lørdag 19. februar 
kl. 11.00 - 13.00

Lørdag 12. marts 
kl. 10.30 - 11.15

Fredag 1. april 
kl. 10.00 - 10.40

Onsdag 6. april
kl. 10.00 - 10.40

Mandag 28. februar 
kl. 10.00 - 10.40

Tine Mynster solo
En aktiv bevægelseskoncert, hvor Tine Mynster 
synger og danser sammen med børnene til en 
masse børnehits. Der skal hoppes, drejes og 
vrikkes når musikken går i gang - og gang i den 
er der fra første takt. 
Koncerterne foregår i børnehøjde og tager 
udgangspunkt i børnenes musikalske univers. 
Musikken er skrevet og fremført så den er nem 
at lære for alle. Gratis
For børn fra 2 år.
Tilmelding fra 12. februar.

Rejsen til solen, månen og stjernerne
Interaktivt kamishibai-musikteater med Den 
Jyske Opera.
Kamishibai er en traditionel japansk fortælle-
form.
I Rejsen til solen, månen og stjernerne deltager 
børnene i fortællinger fra flere kulturer gennem 
sang, musik, lyd og leg sammen med sanger 
Birgitte Holt Nielsen og musiker Ulla Schmidt. 
Gratis.
For børn fra 4 - 6 år.
Tilmelding fra 1. marts.

Rejsen til solen, månen og stjernerne
Se beskrivelse ovenfor
Tilmelding fra 7. marts



111

Januar  Tid Arrangement Sted Side

Januar - december Almanak - opskrifter til årets 365 dage Kolt-Hasselager Bibliotek 42
Januar - april  Udstilling: Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde Solbjerg Bibliotek 94
Januar - april  Udstilling: Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde Tranbjerg Bibliotek 98
   Udstilling: Elli Reus Jensen udstiller malerier Harlev Bibliotek 14
   Udstilling: Akrylmalerier af Lise Palmgren Tranbjerg Bibliotek 63
  5. kl. 16.30 Dansehold for piger Kulturhus Herredsvang 78
  6. kl. 19.00 Strikkecafé Beder-Mailling Bibliotek 7
  8.  kl. 10.00 Strikkeworkshop ved Annette Danielsen Egå Kombi-Bibliotek 10
10.  kl. 15.30 Indvielse af Sundhedseksperimentarium 
   ved Dorthe Laustsen Gellerup Bibliotek 9
10. kl. 16.00 Cykelhold for kvindelige nybegyndere Hasle Bibliotek 9
10. - 15.  Udstilling: Montanas Litteraturpris Højbjerg Bibliotek 36
10. januar - 12. februar Sundhedsprofil - lav din egen sundhedsprofil on-line Gellerup Bibliotek 12
10. januar - 12. februar Sundhedsprofil - lav din egen sundhedsprofil on-line Hasle Bibliotek 17
11. kl. 10.00 Film for børn Åby Bibliotek 108
11. kl. 10.00 og 11.45 Gymnastik for kvinder ved Supaya Liv Willumsen Hasle Bibliotek 9
11. kl. 13.00 Sundhedscafé i Kulturhuset Hasle Bibliotek 17
12. kl. 15.00 Læseklubben 8240Læs! Risskov Bibliotek 92
12. kl. 16.30 Dansehold for piger Kulturhus Herredsvang 78
12.  kl. 19.00 Snedage - mød forfatteren og hans oversætter Hovedbiblioteket 22
13. kl. 12.00 Interkulturel Kvindeforening - sundhedscafé Hasle Bibliotek 9
13. kl. 19.30 Forfatteraften med Anne Lise Marstrand-Jørgensen Lystrup Bibliotek 44
14. kl. 15.00 Fernisering: Udstilling Sødalens Børn Åby Bibliotek 106
14. januar - 19. februar Udstilling: Sødalens Børn Åby Bibliotek 106
15.  kl. 11.00 Poesibrunch med Niels Frank og René Jean Jensen Løve’s Bog - og VinCafé 31
Uge 2  Konkurrence Hasle cykler mod Gellerup Hasle Bibliotek 17
Uge 2  Konkurrence Gellerup cykler mod Hasle  Gellerup Bibliotek 12
Uge 2  Sundhedscafé i Tousgårdladen  Gellerup Bibliotek 12
17. kl.   9.30 Billedværksted for de mindste Solbjerg Bibliotek 94
17. kl. 10.00 og 14.00 Sundhedstjek med Hjerteforeningen Viby Bibliotek 8
17. kl. 16.00 Cykelhold for kvindelige nybegyndere Hasle Bibliotek 9
17. kl. 19.30 Slægtsforskning på nettet Tilst Bibliotek 60
17. januar - 19. februar  Udstilling: Set & Sket i Tilst 2010 Tilst Bibliotek 60
17. januar - 24. februar Mandala og Multicirkelmøbler Kolt-Hasselager Bibliotek 42
Uge 3  Sundhedsquiz Gellerup Bibliotek 74
Uge 3  Sundhedsquiz Hasle Bibliotek 78
18. kl. 10.00 Gymnastik for kvinder ved Supaya Liv Willumsen Hasle Bibliotek 9
18.  kl. 11.45 Gymnastik for kvinder ved Supaya Liv Willumsen Hasle Bibliotek 9
18. kl. 13.00 Sundhedscafé i Kulturhuset Hasle Bibliotek 9
18. kl. 19.00 Foredrag ved Anna Marie Holm Åby Bibliotek 107
18. kl. 19.30 Foredrag: Mindfulness i teori og praksis Højbjerg Bibliotek 36
19.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Hovedbiblioteket 81

ARRANGEMENTSOVERSIGT
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19. kl. 11.00 Lav selv smykker med Lene Wardinghus Åby Bibliotek 108
19. kl. 16.30 Dansehold for piger Kulturhus Herredsvang 78
20. kl. 12.00 Interkulturel Kvindeforening - sundhedscafé Hasle Bibliotek 9
20. kl. 15.00 Sundhedstjek med Aarhus Lokalkomité Viby Bibliotek 8
20. kl. 15.30 Sundhedstjek med Hjerteforeningen Risskov Bibliotek 8
20.  kl. 17.00 Vil du blive bedre til at hjælpe dine børn med lektierne? Hasle Bibliotek 19
21. kl. 13.00 Vil du stoppe med at ryge og begynde at spise sundt? Gellerup Bibliotek 9
22. kl. 10.00 Nils Holgersen flyver igen Risskov Bibliotek 92
24. kl. 16.00 Cykelhold for kvindelige nybegyndere Hasle Bibliotek 9
24.  kl. 19.00 Foredrag: At leve sundt i en travl hverdag Risskov Bibliotek 8
24.  kl. 19.00 Harlev Læsekreds Harlev Bibliotek 14
24. januar - 26. februar Udstilling: Den gode giver - Peter Lassen, Montana Højbjerg Bibliotek 36
25. kl. 10.00 Film for børn Åby Bibliotek 108
25. kl. 10.00 Lær din mobil at kende - undervisning for seniorer Lystrup Bibliotek 44
25. kl. 10.00 Gymnastik for kvinder ved Supaya Liv Willumsen Hasle Bibliotek 9
25.  kl. 11.45 Gymnastik for kvinder ved Supaya Liv Willumsen Hasle Bibliotek 9
25. kl. 13.00 Sundhedscafé i Kulturhuset Hasle Bibliotek 9
26.  kl. 10.00 Foredrag: At leve sundt i en travl hverdag Tilst Bibliotek 8
26. kl. 15.00 Læseklubben 8240Læs! Risskov Bibliotek 92
26. kl. 16.30 Dansehold for piger Kulturhus Herredsvang 78
26. kl. 19.00 Bogcafé med forlaget KLIM Komforbi - Skødstrup Kombi-Bibliotek 56
26. kl. 19.30 Sund og Glad - hele Livet ved Anette Harbech Olesen Viby Bibliotek 68
27. kl. 12.00 Interkulturel Kvindeforening - sundhedscafé Hasle Bibliotek 9
27. kl. 16.00 Papirflet - workshop for begyndere Beder-Mailling Bibliotek 7
27. kl. 19.00 Men bedste Hr. Hund Åby Bibliotek 70
27. kl. 19.30 Silhuet af en synder - af Leonora Christina Skov Højbjerg Bibliotek 37
28. kl.   9.30 Film for de små Harlev Bibliotek 77
29. kl. 11.00 Kunst-workshop Åby Bibliotek 107
Uge 4  Lån en skridttæller Hasle Bibliotek 9
Uge 4  Lån en skridttæller Gellerup Bibliotek 9
31. kl.   9.30 og 10.15 Tandværksted Tilst Bibliotek 96
31. kl. 16.00 Cykelhold for kvindelige nybegyndere Hasle Bibliotek 9
31.  kl. 17.00 Foredrag: At leve sundt i en travl hverdag Trige Bibliotek 8

Februar Tid Arrangement Sted Side
  

   Udstilling: Helle Neidhardt udstiller fotografier Harlev Bibliotek 14
   Frimærkeudstilling Egå Kombi-Bibliotek 10
   Udstilling: Fastelavn på biblioteket Solbjerg Bibliotek 59
   Udstilling: Anette Graff og Mie Rosenmaj Tranbjerg Bibliotek 63
   Bamseudstilling Gellerup Bibliotek 74
1. kl. 10.00 Babyrytmik ved Dorte Nørgaard Lystrup Bibliotek 44
1. kl. 10.00 Gymnastik for kvinder ved Supaya Liv Willumsen Hasle Bibliotek 9
1.  kl. 11.45 Gymnastik for kvinder ved Supaya Liv Willumsen Hasle Bibliotek 9
1. kl. 13.00 Sundhedscafé i Kulturhuset Hasle Bibliotek 9
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  1. kl. 16.30 Netværksrække for gamere og spilentusiaster Hovedbiblioteket 22
  2.  Udstilling fra institutionen Bavnebakken Kolt-Hasselager Bibliotek 88
  2. kl.   9.30 Babyrytmik med Dorte Nørgaard Komforbi - Skødstrup Kombi-Bibliotek 56
  2.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Kolt-Hasselager Bibliotek 88
  2. kl. 13.00 Vil du stoppe med at ryge og begynde at spise sundt? Gellerup Bibliotek 9
  2. kl. 16.30 Dansehold for piger Kulturhus Herredsvang 78
  2. kl. 19.30 Skæld ud og konflikter.  Tilst Bibliotek 61
  3.  kl.   9.30 og 10.30 Kufferthistorier Viby Bibliotek 103
  3. kl.   9.30 Babyrytmik Højbjerg Bibliotek 37
  3. kl.   9.30, 10.30 og
  kl. 11.30 Bamsehospital Gellerup Bibliotek 75
  3. kl. 12.00 Interkulturel Kvindeforening - sundhedscafé Hasle Bibliotek 9
  3. kl. 19.00 Strikkecafé Beder-Mailling Bibliotek 7
  7.  kl. 10.00 Babymotorik - ved Nanna Johansen Risskov Bibliotek 48
  7.  kl. 14.00 Bogsalg Komforbi - Skødstrup Kombi-Bibliotek 56
  7.  kl. 15.00 Designer Mette Østergaard om sine tegneredskaber Kolt-Hasselager Bibliotek 42
  7. kl. 16.00 Cykelhold for kvindelige nybegyndere Hasle Bibliotek 9
  7. kl. 19.00 En aften med Jens Nauntofte Tranbjerg Bibliotek 63
  7. kl. 19.30 1001 bøger du skal læse før du dør v. Bo Tao Michaëlis Risskov Bibliotek 49
  7. - 26.  Magiske oplevelser i den mongolske jurt Hovedbiblioteket 80
  8. kl. 10.00 Børnekulissen opfører Pilfingrene Lystrup Bibliotek 90
  8. kl. 10.00 Gymnastik for kvinder ved Supaya Liv Willumsen Hasle Bibliotek 9
  8. kl. 10.00 Tegnefilm for børn Højbjerg Bibliotek 83
  8. kl. 10.00 Film for børn Åby Bibliotek 108
  8.  kl. 11.45 Gymnastik for kvinder ved Supaya Liv Willumsen Hasle Bibliotek 9
  8. kl. 13.00 Sundhedscafé i Kulturhuset Hasle Bibliotek 9
  8.  kl. 16.30 Foredrag Sandheden om sundhed Hovedbiblioteket 8
  8.  kl. 16.30 Bente Klarlund Pedersen - Sandheden om sundhed Hovedbiblioteket 22
  9. kl.   9.30, 10.30 og
  kl. 11.30 Bamsehospital Hasle Bibliotek 78
  9. kl.   9.30 og 10.30 Film for de små  Viby Bibliotek 103
  9. kl. 10.00 Tegnefilm for børn Højbjerg Bibliotek 83
  9. kl. 13.00 Fordrag: Søvn og stress ved Ingrid Videbech Gellerup Bibliotek 13
  9. kl. 15.00 Læseklubben 8240Læs! Risskov Bibliotek 92
  9. kl. 16.30 Dansehold for piger Kulturhus Herredsvang 78
10. kl.   9.30 og 10.30 Film for de små Viby Bibliotek 103
10. kl. 12.00 Interkulturel Kvindeforening - sundhedscafé Hasle Bibliotek 9
10.  kl. 19.30 Bogsnak - årets bedste læseoplevelser Lystrup Bibliotek 45
10. kl. 19.30 Litteraturanalyse - for begyndere og let øvede Viby Bibliotek 68
12. - 26.   Bogsalg Højbjerg Bibliotek 37
13. kl. 11.00 Poesibrunch med Pia Tafdrup og Eva Tind Kristensen Løve’s Bog - og VinCafé 31
14. kl. 10.00 Lokalhistorisk udstilling Trige Kombi-Bibliotek 66
15.  kl. 10.00 Klassiske tegnefilm for de små Viby Bibliotek 103
16. kl. 10.00 Det flyvende kuffercirkus Viby Bibliotek 104
16. kl. 15.30 Zumba for børn Tranbjerg Bibliotek 98
17.  kl. 19.30 Sæsonens bøger med Susanne Richardt Kall Højbjerg Bibliotek 38
18. kl. 13.00 og 15.00 De tre Bukke Bruse - modelteater og workshop Risskov Bibliotek 93
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19. kl. 10.30 Børnekulissen opfører Hatteteater Højbjerg Bibliotek 83
19. kl. 10.00 og 12.00 Månesøen - modelteater og workshop Risskov Bibliotek 93
21.  kl.   9.15 og 10.15 Film for de små Tilst Bibliotek 97
21.  kl.   9.30 og 10.30 Film for de små Solbjerg Bibliotek 94
21. kl. 19.00 Mød Birgithe Kosovic - forfatter til Det dobbelte land Risskov Bibliotek 49
22. kl.   9.30 og 10.30 Musik og rytmik med Dorte Nørgaard Viby Bibliotek 104
22. kl. 10.00 Film for børn Åby Bibliotek 108
22. kl. 16.30 Litteraturanalyse - for begyndere og let øvede Hovedbiblioteket 23
22. kl. 19.00 Mød forfatteren Jens Smærup Sørensen Harlev Bibliotek 14
22. kl. 19.00 Slægtforskning via internettet Trige Kombi-Bibliotek 66
23. kl. 10.00 Tasketuren Hasle Bibliotek 79
23. kl. 10.00 Tegnefilm for børn Hovedbiblioteket 81
23. kl. 15.00 Læseklubben 8240Læs! Risskov Bibliotek 92
23. kl. 19.00 Sæsonens bøger  Sabro Bibliotek 54
23.  kl. 19.30 Forfatteraften med Lene Kaaberbøl Viby Bibliotek 69
24. kl. 10.00 Babymotorik Egå Kombi-Bibliotek 10
24. kl. 10.00 Tasketuren Gellerup Bibliotek 75
24. kl. 19.00 Foredrag - mød forfatteren Adda Lykkeboe Beder-Mailling Bibliotek 7
24.  kl. 19.00 Harlev Læsekreds Harlev Bibliotek 15
24. kl. 19.00 Litteraturanalyse for begyndere og let øvede Åby Bibliotek 70
24.  kl. 19.30 Renselse af Sofi Oksanen Højbjerg Bibliotek 38
24.  kl. 19.30 Bogcafé - inspiration til læsning Tilst Bibliotek 61
25. kl.   9.30 Film for de små Harlev Bibliotek 77
25. februar - 12. marts Tegnekonkurrence Hovedbiblioteket 80
28. kl. 10.00 Sokken Børneteater med Randers Egnsteater Åby Bibliotek 108
28. kl. 19.30 Tysk litteraturcafé om nyere tysk litteratur Lystrup Bibliotek 45
Uge 9  DUI -Trige udstiller på Trige Kombi-Bibliotek Trige Kombi-Bibliotek 100
28. februar - 12. marts Udstilling: Hvorfor skal sko være så kedelige? Hovedbiblioteket 80

Marts Tid Arrangement Sted Side

   Udstilling: Litterære rejseguides Egå Kombi-Bibliotek 10
   Udstilling: Duften fra De Grønne Bjerge Tilst Bibliotek 62
   Udstilling om Berlin og Tyskland Tranbjerg Bibliotek 63
   Udstilling: Åland - landet med det store Å Kolt-Hasselager Bibliotek 43
   Udstilling: Vibbes smykker Solbjerg Bibliotek 59
   Udstilling: Akrylmalerier af Jette Skaarup Tranbjerg Bibliotek 63
   Udstilling: Rejsen ind i Manga Højbjerg Bibliotek 84
Marts-april  Udstilling: Anmeld din yndlingsbog Tranbjerg Bibliotek 98
1. kl.   9.15 Babyrytmik med Dorte Nørgaard - for de helt små Tilst Bibliotek 61
1.  kl. 10.00 Pynt et fastelavnsris Lystrup Bibliotek 90
1. kl. 13.30 Litteraturens debutanter på de skrå brædder Svalegangen 28
1. kl. 16.30 Netværksrække for gamere og spilentusiaster Hovedbiblioteket 23
1. kl. 18.00 Åbent fastelavnsværksted Trige Kombi-Bibliotek 100
2.  kl.   9.30 Babyrytmik ved Dorte Nørgaard Hjortshøj Kombi-Bibliotek 20
2. kl. 10.00 Tegnefilm for børn Kolt-Hasselager Bibliotek 88
2. kl. 19.30 Sundhedskørekort for hele familien - 1. Højbjerg Bibliotek 38
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  3.  kl.  9.30 Babyrytmik  Højbjerg Bibliotek 39
  3. kl. 19.00 Strikkecafé Beder-Mailling Bibliotek 7
  3. kl. 20.00 Pecha Kucha Night  Hovedbiblioteket 23
  5. kl. 10.30 Team Teatret: Min mormors gebis Hovedbiblioteket 81
  5. kl. 13.00 Bedømmelse af tegnekonkurrence Hovedbiblioteket 80
  7.  Udstilling fra institutionen Labyrinten Kolt-Hasselager Bibliotek 88
  7. kl. 10.00 Babyrytmik - ved Dorte Nørgaard Risskov Bibliotek 49
  7. kl. 19.30 På rejse med ordbog og gevær Tilst Bibliotek 62
  8. kl.   9.15 Småbørnsrytmik med Dorte Nørgaard Tilst Bibliotek 62
  8. kl. 10.00 Tegnefilm for børn Højbjerg Bibliotek 84
  8. kl. 10.00 Film for børn Åby Bibliotek 108
  8. kl. 14.00 Mr. B.T.:…sådan fik jeg nyhederne Gellerup Bibliotek 13
  8. kl. 15.00 Pandekagedag - kom og bag pandekager Trige Kombi-Bibliotek 100
  8. kl. 16.00 Send dine bøger på rejse Hovedbiblioteket 23
  8.  kl. 16.30 Library Introductions Main Library 24
  8.  kl. 17.00 Introduktion til BookCrossing.com Hovedbiblioteket 24
  9. kl.   9.30 og 10.30 Film for de små Viby Bibliotek 104
  9. kl. 10.00 Tegnefilm for børn Højbjerg Bibliotek 84
  9. kl. 15.00 Læseklubben 8240Læs! Risskov Bibliotek 92
  9.  kl. 19.30 Foredrag: At rejse for at nå frem Højbjerg Bibliotek 39
10. kl.   9.30 og 10.30 Film for de små Viby Bibliotek 104
10. kl. 10.00 Babymotorik v/ fysioterapeut Charlotte Birch Komforbi - Skødstrup Kombi-Bibliotek 57
10.  kl. 16.30 Introduktion til Hovedbiblioteket Hovedbiblioteket 24
10.  kl. 19.00 På musikalske rejser med musikeren Karsten Vogel Åby Bibliotek 70
12. kl. 10.00 Strikkeworkshop ved Annette Danielsen Hjortshøj Kombi-Bibliotek 20
12. kl. 10.30 Tine Mynster solo Åby Bibliotek 109
13. kl. 11.00 Poesibrunch med Pia Juul og Chresten Forsom Løve’s Bog - og VinCafé 31
14. kl. 19.00 Foredrag ved Vigga Bro Lokalcenter Tranbjerg 64
15. kl.   9.30 Teater 83 opfører Min karrusel Lystrup Bibliotek 91
15.  kl. 10.00 Babyrytmik ved Dorte Nørgaard Egå Kombi-Bibliotek 10
15. kl. 10.00 Børnekulissen opfører Pilfingrene Højbjerg Bibliotek 84
15. kl. 10.00 Team Teatret: Min mormors gebis Viby Bibliotek 104
15. kl. 16.30 Rejsen ned ad Vestergade - fra Lille Torv til Vesterport Hovedbiblioteket 25
15. kl. 19.00 Fuck normal - ved Sanne Søndergaard Risskov Bibliotek 50
16. kl. 10.00 Teater 83 opfører Min karrusel Hasle Bibliotek 79
16.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Hovedbiblioteket 82
16. kl. 16.30 Library Introductions Main Library 25
17.  kl. 10.00 Babymassage ved Lillian Dalgaard Trige Kombi-Bibliotek 67
17. kl. 10.00 Babymotorik med Charlotte Birch Lystrup Bibliotek 45
17. kl. 10.00 Teater 83 opfører Min karrusel Gellerup Bibliotek 75
17. kl. 16.00 Send dine bøger på rejse Viby Bibliotek 69
17. kl. 19.30 På rejse med forfatteren Leif Davidsen Højbjerg Bibliotek 39
18. kl.   9.30 Film for de små Harlev Bibliotek 77
21.  kl.   9.30 og 10.30 Film for de små Solbjerg Bibliotek 95
21.  kl. 19.00 Den miljøvenlige have Harlev Bibliotek 15
21. kl. 19.00 Rejsecafé Hasle Bibliotek 19
22. kl. 10.00 Lær din mobil at kende - for seniorer Risskov Bibliotek 50
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22. kl. 10.00 Film for børn Åby Bibliotek 108
22. kl. 16.00 Send dine bøger på rejse Åby Bibliotek 70
22. kl. 19.30 Sundhedskørekort for hele familien - 2. Højbjerg Bibliotek 40
23. kl. 10.00 Rejsen til solen, månen og stjernerne  Tilst Bibliotek 97
23.  kl. 10.00 Børnekulissen opfører Tasketuren Kolt-Hasselager Bibliotek 89
23. kl. 10.00 Lær din mobil at kende - for seniorer Risskov Bibliotek 50
23. kl. 15.00 Læseklubben 8240Læs! Risskov Bibliotek 92
23.  kl. 19.00 Herman Bang - rejsen som flugt Sabro Bibliotek 54
23. kl. 19.00 Inspirationsaften for læsekredse Komforbi - Skødstrup Kombi-Bibliotek 57
24.  kl. 16.30 Indisk Bogcafé Hovedbiblioteket 25
26. kl. 10.00 og 11.30 Hjerteslag - teater for børn Risskov Bibliotek 93
26. kl. 10.30 Børnekulissens Hatteteater Kolt-Hasselager Bibliotek 89
26. kl. 12.00 Send dine bøger på rejse Risskov Bibliotek 50
26. kl. 14.00 Hør mere om Manga og lær om Manga-tegning Højbjerg Bibliotek 84
28.  kl. 19.00 Indisk film Hovedbiblioteket 25
29. kl.   9.30 og 10.45 Rejsen til solen, månen og stjernerne Lystrup Bibliotek 91
29. kl. 19.00 Orkideer i haven - foredrag ved Jan Hrolv Larsen Risskov Bibliotek 51
30. kl.   9.00 og 10.00 Musik og leg Tranbjerg Bibliotek 99
30. kl.   9.30 og 10.45 Rejsen til solen, månen og stjernerne  Viby Bibliotek 105
30. kl. 19.30 Gotham City - fortællinger fra New York Viby Bibliotek 69
31.  kl. 19.30 Min kamp, bind 1 af Karl Ove Knausgård Højbjerg Bibliotek 40

April Tid Arrangement Sted Side

   Udstilling: Patchwork Egå Kombi-Bibliotek 10
   Udstilling med Blækfabrikken.dk Højbjerg Bibliotek 40
   Udstilling: Akrylmalerier af Helle Bay-Johansen Tranbjerg Bibliotek 64
   40 års jubilæum på Åby Bibliotek Åby Bibliotek 71
1. kl. 10.00 Rejsen til solen, månen og stjernerne  Åby Bibliotek 109
2. kl. 10.00 Bogsalg Lystrup Bibliotek 46
4. kl. 10.00 Babymassage ved Lillian Dalgaard Risskov Bibliotek 51
4.  kl. 10.00 Vi rimer og remser på biblioteket Trige Kombi-Bibliotek 101
5. kl. 10.00 Hop ind i eventyret Højbjerg Bibliotek 85
5. kl. 10.00 Film for børn Åby Bibliotek 108
5. kl. 16.30 Netværksrække for gamere og spilentusiaster Hovedbiblioteket 26
5. kl. 19.00 Tang i hverdagsmad Risskov Bibliotek 51
5. april -
9. maj  Drager på jorden og i luften Kolt-Hasselager Bibliotek 43
6.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Kolt-Hasselager Bibliotek 89
6. kl. 10.00 Rejsen til solen, månen og stjernerne  Åby Bibliotek 109
6.  kl. 15.00 Rejsen til solen, månen og stjernerne  Hasle Bibliotek 79
6. kl. 15.00 Læseklubben 8240Læs! Risskov Bibliotek 92
7.  kl. 10.00 Babycafé Komforbi - Skødstrup Kombi-Bibliotek 57
7. kl. 19.00 Strikkecafé Beder-Mailling Bibliotek 7
7.  kl. 19.00 Foredrag: Berlin - Berlin Tranbjerg Bibliotek 64
7. kl. 19.30 Foredrag: Rigtige mennesker Højbjerg Bibliotek 41
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  8.  kl.   9.30 Rejsen til solen, månen og stjernerne  Harlev Bibliotek 77
  9.  kl. 10.00 Bustur til krimimessen i Horsens Viby Bibliotek 28
12.  kl. 10.00 Babyrytmik med Dorte Nørgaard Trige Kombi-Bibliotek 67
12.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Højbjerg Bibliotek 85
13. kl.  9.30 og 10.30 Film for de små Viby Bibliotek 105
13. kl. 10.00 Tegnefilm for børn Hovedbiblioteket 82
13.  kl. 10.00 Tegnefilm for børn Højbjerg Bibliotek 85
13.  kl. 15.00 Rejsen til solen, månen og stjernerne  Hasle Bibliotek 79
14. kl.  9.30 og 10.30 Film for de små Viby Bibliotek 105
14.  kl. 10.00 Babymassage ved Lillian Dalgaard Lystrup Bibliotek 46
26.  Udstilling fra institutionen Troldhøjen Kolt-Hasselager Bibliotek 88
26. kl. 19.00 Hjemmekompostering for begyndere  Risskov Bibliotek 52
26. kl. 19.00 En have på Djursland Åby Bibliotek 71
27.  kl. 15.00 Rejsen til solen, månen og stjernerne  Hasle Bibliotek 79
29. kl. 10.00 Børneteater: Lommedyret Oscar Beder-Mailling Bibliotek 73

Maj Tid Arrangement Sted Side

Maj - oktober  Udstilling: Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde Solbjerg Bibliotek 95
Maj - oktober  Udstilling: Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde Tranbjerg Bibliotek 99
  3. kl. 16.30 Netværksrække for gamere og spilentusiaster Hovedbiblioteket 26
  3.  kl. 18.00 Lille koncert med Trige’s Crazy Choir Trige Kombi-Bibliotek 67
  4. kl. 15.00 Læseklubben 8240Læs! Risskov Bibliotek 92
  6. kl. 16.00 Udstilling med Anna Sylvester Hvid Højbjerg Bibliotek 41
  6. maj - 
  4. juni  Udstilling med Anna Sylvester-Hvid Højbjerg Bibliotek 41
11. kl. 14.00 Bogsalg Hjortshøj Kombi-Bibliotek 20
18. kl. 15.00 Læseklubben 8240Læs! Risskov Bibliotek 92
24. maj -
30. juni  Det store sommerudsalg Kolt-Hasselager Bibliotek 43
26.  kl. 14.00 Bogsalg Egå Kombi-Bibliotek 10
26.  kl. 17.00 Besøg på Vosnæs Gods Vosnæs Gods 58
28.  kl.   9.00 Stort bogsalg  Risskov Bibliotek 52

Juni Tid Arrangement Sted Side

   Udstilling: Årets Bedste Bogarbejde Højbjerg Bibliotek 41
   Udstilling: Akrylmalerier af Janne Harbo Tranbjerg Bibliotek 64
  1.  Udstilling fra institutionen Spiloppen Kolt-Hasselager Bibliotek 88
  1. kl. 15.00 Læseklubben 8240Læs! Risskov Bibliotek 92
10. kl. 10.00 Vi rimer og remser på biblioteket Trige Kombi-Bibliotek 101
10. kl. 14.00 Bogsalg Egå Kombi-Bibliotek 10
15. kl. 15.00 Læseklubben 8240Læs! Risskov Bibliotek 92
18.  Bogsalg Åby Bibliotek 71
25. juni - 9. juli Bogsalg Højbjerg Bibliotek 41



125125

Bibliotekskalenderen_forår 2011
Borgerservice og Biblioteker

Aarhus Kommune

Layout:
Anna Sylvester-Hvid

ITK Design
Mølleparken 1
8000 Aarhus C 

Tryk:
Formula a/s

Oplag: 
4000 eksemplarer

ISBN 978-87-89860-94-7

124


