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BiBliotekskalenderen
efterår 2012

Velkommen til arrangementer på aarhus 
Kommunes Biblioteker. Vi håber, du vil 
benytte dig af de mange, gode tilbud på 
Hovedbiblioteket og på de 18 lokalbiblioteker. 

Til arrangementerne i anden halvdel af 
2012 kan du møde forfattere, deltage i 
læsekredse om aktuelle bøger, høre interes-
sante foredrag og se film og udstillinger. 
Igen i år har vi selvfølgelig også tænkt på 
børnene, og der er masser af film, børne-
teater og hobbyaktiviteter for de små.

der er næsten 200 arrangementer for børn 
og voksne at vælge imellem; enkelte koster 
et mindre beløb, men langt de fleste er 
ganske gratis. Bemærk at nogle arrange-
menter kræver tilmelding, også selvom det 
er gratis arrangementer.

Find dit lokale bibliotek og se, hvad det by-
der på, eller tjek om et lokalbibliotek i en af 
nabobyerne har noget, der er endnu bedre. 
God fornøjelse med arrangementerne på 
aarhus Kommunes Biblioteker.
Vi glæder os til at se dig!
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lær mere om it
I lighed med tidligere år har aarhus Kom-
munes Biblioteker udarbejdet et samlet 
katalog over IT-kurser på bibliotekerne i 
efterårssæsonen.

deltag på flere måder
du kan tilmelde dig et eller flere kurser på 
det bibliotek, der passer dig bedst og sam-
mensætte dit eget kursusprogram. 
du kan lære at anvende offentlige digitale 
selvbetjeningsløsninger, oprette og bruge 
NemId, sende SMS, sende e-mail, bruge 
billedbehandlingsprogrammet Picasa, 
bruge tablets og smartphones, søge på 
Internettet, downloade musik og e-bøger, 
søge på bibliotekets hjemmeside, finde 
oplysninger om din slægt og meget mere.

Ældre Sagen, Ældremobiliseringen, 
Bibliotekerne og Videnskabsministeriet 
har i fællesskab skabt en seniorsurf-dag, 
hvor ældre, der ikke bruger computer og 
internet, inviteres til at prøve det – og få 
lyst til mere. 
Hovedbiblioteket, Højbjerg, lystrup, Ris-
skov, Skødstrup, Viby og Åby bibliotekerne 
holder it-introduktioner på seniorsurf-
dagen torsdag 13. september.

Kataloget kan hentes 

på alle biblioteker og 

findes også på

 www.aakb.dk/itkurser
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lørdag 8. september kl. 15.00
litteratur i det grønne - Mette Moestrup 
og Christel Wiinblad
Forfatterne Mette Moestrup og Christel 
Wiinblad læser op, lytter til hinanden og 
taler om deres seneste værker. Højskole-
lærer og forfatter Mads eslund er vært på 
arrangementet, som foregår i den idylliske 
have ved Beder-Malling Bibliotek. 
der vil blive serveret en lille forfriskning.
Pris kr 25.
Billetter kan købes ved indgangen.

Torsdag 4. oktober kl.14.00 - 17.00
Æblepresning for hele familien
Mød op med dine æbler, så hjælpes vi ad 
med at presse dem på den store æblepres-
ser, som - traditionen tro - står på plænen 
foran biblioteket. ligegyldigt om du har 
kassevis af æbler eller kun et par hånd-
fulde, skal du nok få dejlig saft med hjem. 
Husk fryseposer eller plastflasker når du 
skal bringe saften hjem til køleskabet eller 
fryseren. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

Beder-MallinG Biliotek
Kirkebakken 41 / 8330 Beder / Tlf. 8713 1985 / bederbibliotek@aarhus.dk

Mette Moestrup Christel Wiinblad
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Tirsdag 2. oktober kl. 10.00 - 11.00
Babymassage og zoneterapi 
v/lillian dalgaard
Massør, zone- & kranio-sakral terapeut 
lillian dalgaard giver råd og vejledning til 
dig, der lige har født.
Hvordan får du en glad og afslappet baby? 
Hvordan får du og din baby en god nat-
tesøvn? Hvad gør du, hvis dit barn har 
kolik? lær selv at behandle din baby, så 
du undgår en masse bekymringer, og bliv i 
stand til at øge dit barns immunforsvar.
Husk liggeunderlag og massageolie.
Pris kr 25.
For børn fra 3 - 12 måneder og deres voksne.
Billetter kan købes via hjemmesiden fra 
tirsdag 18. september.

eGå koMBi-Biliotek
egå Havvej 5 / 8250 egå / Tlf. 8713 6390 / egaabibliotek@aarhus.dk

Mandag 22. oktober kl. 19.00 - 21.00
Bogcafé med forlaget klim
Hvordan er det at arbejde på et forlag? 
Hvordan bestemmer man hvilke bøger 
forlaget skal udgive? Kan man på 
forhånd sige, om en bog vil sælge godt? 
Få svarene og stil selv flere spørgsmål 
når forlagsredaktør Inger Kristensen fra 
forlaget Klim besøger 
egå Kombi-bibliotek.
Klim udgiver blandt andet bøger af 
Haruki Murikami, Ian Rankin og Martin 
Jensen.
Tilmelding til egå Kombi-bibliotek på 
tlf. 87 13 63 90 eller egaabibliotek@
aarhus.dk
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lørdag 25. august kl. 10.30 - 13.00
læringslørdag
Vil du gerne lære mere dansk. Så mød læ-
rer fra Fo aarhus, der vil fortælle hvordan 
du kan gå til danskundervisning i Gellerup/
Toveshøj.
du kan også møde Bydelsmødrene, som 
vil fortælle om efterårets kursus og hvad 
man lærer der.
er du interesseret i at undervise en gruppe 
tyrkiske kvinder i dansk på frivillig basis, 
kan du møde dine kommende kursister - 
og meget mere. Gratis. 

Torsdag 20. september kl. 15.00
læsekreds for mænd om bogen Hjem
Mohammed er analfabet og har ikke rigtig 
kunnet begå sig i det franske samfund og 
har mistet kontakten til sine voksne børn, 
som han synes er blevet alt for franske. Så 
da han bliver pensioneret fra sit arbejde 
ved samlebåndet flytter Mohammed 
tilbage til sin landsby i Marokko sammen 
med sin kone og håber at resten af familien 
vil flytte med. Gratis.
Vi læser og diskuterer bogen.
Tilmelding senest 17. september.

onsdag og torsdag 5. - 6. september
festugearrangement
Borgere i aarhus inviteres til en udendørs 
fejring af livet og mangfoldigheden i Gel-
lerup. det sker med en parade af over-
raskelser til alle sanser gennem musik, 
dans, fortællinger, sang, parkour, klatring, 
film, teater, teatralske maskiner og mad. 
Paraden går gennem parken og slutter med 
en spektakulær forestilling, der foregår på 
høje facader og bygninger med Theatre en 
Vol og en række lokale og internationale 
artister. afsluttes med koncert. Gratis.
(Dette arrangement er en del af Aarhus Kommunes 

Bibliotekers fælles litteraturtema STORT)

Tirsdag 11. september kl. 10.00
Bydelsmødre hold 2
en bydelsmor i Gellerup/Toveshøj giver 
hjælp til at fortælle om Gellerup/Toveshøj 
og hvad der sker i Gellerup/Toveshøj.Hun 
ved noget om rettigheder og pligter, børne-
opdragelse, sundhed, skole og fritid. Når 
du er uddannet til bydelsmor kender du til 
aarhus Kommune, det danske demokrati, 
traditioner i Gellerup/Toveshøj, foreninger 
både for børn og voksne og meget mere.

Sted: Café Perlen, Beboerhuset Yggdrasil, 
dortesvej 35a, 8220 Brabrand.
Herefter mødes vi hver tirsdag og fredag 
formiddag mellem kl. 10.00 og 12.30. 
du er også velkommen til kun at komme 
nogle gange, men så kan du ikke modtage 
diplom. Gratis
Tilmelding senest 8. september.

Torsdag 13. september kl.10.00 - 15.00
foreningskursus for Bydelsmødre
For at kunne starte foreningen Bydels-
mødre i Gellerup/Toveshøj afholdes der 
kursus i hvordan man danner og arbejder i 
en forening.
Sted: Café Perlen, Beboerhuset Yggdrasil, 
dortesvej 35a, 8220 Brabrand.
Gratis. Tilmelding senest 8. september.

Torsdag 1. november 15.00
find din slægt
Man siger ganske vist, at om 100 år er 
alting glemt - men lad os kæmpe imod.
Vi bør indsamle familieberetninger og erin-
dringer fra vore bedsteforældre, forældre 
og fra egen tid. arkiver og internet rummer 
også muligheder og kan i voksende grad 

GellerUP BiBliotek
Gudrunsvej 78 / 8220 Brabrand / Tlf. 8940 9640 / gellerupbibliotek@aarhus.dk
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Udover de fastlagte arrangementer 
vil der i løbet af efteråret 2012 være 
andre aktiviteter på Gellerup Bibliotek. 
Hold øje med Gellerup Biblioteks 
hjemmeside www.aakb.dk/gellerup

hjælpe til med oplysninger. I dag benyttes 
særlige computerprogrammer til at holde 
rede på de fundne slægtsoplysninger. 
Sven-erik Christiansen fra Brabrand-Årslev 
lokalhistoriske arkiv vil hjælpe dig. Gratis.
For alle med interesse for slægtsforskning.
Sted: Gellerup Bibliotek.

Musik på Gellerup Bibliotek
På Gellerup Bibliotek vil der i efteråret blive 
sat fokus på musik i alle afskygninger 
og for alle aldre. det sker i samarbejde med 
Radar [8220] og Filmprojekt Gellerup.
Programmet er endnu ikke helt færdigt, så 
følg med på www.aakb.dk/gellerup eller hent 
en folder på biblioteket fra medio september.
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august og september / Udstilling
ali Mohammad faramarzi udstiller malerier
ali Mohammad Faramarzi er 57 år og født 
og opvokset i Iran. Han kom til danmark i 
1985 og bor nu i Harlev sammen med sin 
kone. ali har altid kunnet lide at tegne, og 
for ca. 5 år siden begyndte han at male. 
Inspirationen kommer f.eks. fra digte, men-
nesker han møder eller naturfænomener, 
som sætter fantasien i gang. Billederne er 
ofte abstrakte, men ali eksperimenterer 
også med at få motiver fra fotos eller post-
kort over på lærredet. 

Mandag 12. november kl. 19.00
skumringstime. 
Hygge og højtlæsning i stearinlysenes skær!
Skumringstimen indleder den Nordiske 
Biblioteksuge 2012 med højtlæsning af 
to fælles tekster på samme tid rundt om i 
Norden og Baltikum.
Årets tema er: Manfoldighed i Norden.
organist Jesper Thimsen læser årets tekst 
og Harlevkoret synger nordiske sange. 
Gratis.
Arrangeret i samarbejde med Harlev Biblioteks Venner og 

Foreningen Norden.

Tilmelding på tlf. 8713 9705 eller 
harlevbibliotek@aarhus.dk 

Torsdag 22. november kl. 19.00 - 21.00
Harlev læsekreds
aftenens bog er Tre hundes nat af elsebeth 
egholm. Bogen kan hentes på Biblioteket 
ca. 1 måned før. Tilmelding til læsekred-
sens møder kan ske fra gang til gang. Man 
kan være med til en enkelt bog eller til 
flere. Gratis.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

Tilmelding sker ved afhentning af bogen.

HarleV BiBliotek
Gl. Stillingvej 424 / 8462 Harlev / Tlf. 8713 9705 / harlevbibliotek@aarhus.dk

Tirsdag 23. oktober kl. 19.00 - 21.00
Harlev læsekreds
aftenens bog er Himmerige og helvede af 
Jón Kalman Stefánsson. 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.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

Tilmelding sker ved afhentning af bogen.

Torsdag 1. november kl. 19.00
sæsonens bøger
Kr. F. Møllers Boghandel og aarhus Kom-
munes Biblioteker samarbejder endnu en 
gang om at give inspiration til efterårets og 
vinterens læsning.
2 boghandlere og 2 bibliotekarer vil an-
befale nogle af sæsonens bøger - både de 
store kendte navne, samt nye og mindre 
kendte. Gratis.
Arrangeret i samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

Tilmelding på tlf. 8713 9705 eller 
harlevbibliotek@aarhus.dk
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HØr din lydBoG 
når det Passer diG
Netlydbog.dk har gjort det muligt at 
streame lydbøgerne fra Netlydbog.dk 
direkte fra din smartphone eller tablet.
Som registreret låner på aarhus Kom-
munes Biblioteker kan du anvende net-
lydbog.dk, som er dit lydbogsbibliotek 
på nettet. Her finder du krimier, roma-
ner, biografier, børnebøger, ungdoms- 
bøger, faglitteratur og meget mere som 
du kan høre, lige når det passer dig. 

Elsebeth Egholm
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Mandag 10. september kl.12.30-13.30
introduktion til library Pressdisplay
På biblioteket kan du læse 1800 aviser fra 
92 lande online. Vi giver en kort introduk-
tion til basen, samt hjælp og vejledning til 
hvordan du kan bruge den.
Tilmelding på Hasle Bibliotek

I løbet af efteråret 2012 bliver der arrange-
menter debataftener og foredrag på Hasle 
Bibliotek i samarbejde med Kulturhus 
Herredsvang. 
Hold øje med Hasle Biblioteks hjemmeside 
www.aakb.dk/biblioteker/hasle

Hasle BiBliotek
Kappelvænget 2 / 8210 aarhus V / Tlf. 8940 9630 / haslebibliotek@aarhus.dk
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Mandag 1. oktober kl. 19.00 - 20.30
sundhedscafé
er du interesseret i sund kost og livsstil? 
Så mød op til et inspirerende arrangement. 
Her vil ernærings- og sundhedskonsulent 
Vibeke oehlers sætte fokus på de 8 kostråd 
og fortælle, hvad sund kost og bevægelse i 
hverdagen betyder. der vil være mulighed 
for at stille spørgsmål undervejs. Gratis.
Tilmelding via hjemmesiden fra mandag 
17. september.

HJortsHØJ koMBi-BiBliotek
Virupvej 75 / 8530 Hjortshøj / Tlf. 8674 1122 / hjortshoejbibliotek@aarhus.dk

Torsdag 13. september kl. 10.00 - 11.00
Babymassage og zoneterapi 
v/lillian dalgaard
Massør, zone- & kranio-sakral terapeut 
lillian dalgaard giver råd og vejledning til 
dig, der lige har født.
Hvordan får du en glad og afslappet baby? 
Hvordan får du og din baby en god nat-
tesøvn? Hvad gør du, hvis dit barn har 
kolik? lær selv at behandle din baby, så 
du undgår en masse bekymringer, og bliv i 
stand til at øge dit barns immunforsvar.
Husk liggeunderlag og massageolie.
Pris kr 25.
For børn fra 3 - 12 måneder og deres 
voksne. Billetter kan købes via hjemmesi-
den fra torsdag 30. august.

Bibliotekernes 
ebøger på nettet
www.eReolen.dk
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HoVedBiBlioteket
Møllegade 1 / 8000 /aarhus C / Tlf. 8940 9200 / hovedbibliotek@aarhus.dk

Tirsdage 14. august, 11. september, 
9. oktober, 13. november, 11. december 
kl. 13.00 - 16.00
spørgehjørne for slægtsforskere
Slægtshistorisk Forening holder Åbent 
Hus. Få tips og hjælp af foreningens 
medlemmer til at komme videre i din 
slægtsforskning. du kan også få hjælp til at 
læse gotiske bogstaver, så medbring gerne 
gamle breve og lignende.
Sted: lokalhistorie, Hovedbiblioteket 

lørdag 18. - 31. august Kl. 12.00 - 13.00
Ordskælv! 2012
Åbning af installationen Ordskælv! 2012 som 
er baseret på et nationalt litteraturprojekt, 
som har resulteret i bogudgivelsen Det ser 
sort ud - men det er det ikke! Bogen er en 
essaysamling skrevet af 20 unge, der har 
mistet en mor eller far.
Ved åbningen kan man høre 2 af de unge 
fortælle deres historie om at miste en foræl-
dre og installationen med bøger og filmklip 
vil kunne ses indtil den 31. august 2012.
Sted: Scenen i litteratur og Musik. Gratis. 

onsdag 29. august kl. 14.00 - 18.00
Machinima Workshop 
med instruktør Martin falch
den internationalt anerkendte machinima-
instruktør Martin Falch fortæller kort om 
blandingsgenren mellem computerspil, 
animation og film.
efterfølgende er der workshop, hvor man 
under instruktørens kyndige vejledning 
har mulighed for at lære at lave sine egne 
machinimaproduktioner.
Medbring egen computer (bærbar), se 
mere om dagen på www.aakb.dk/temaer/
spil eller find Gaminghovedbiblioteket på 
Facebook.
Sted: Salen, Hovedbiblioteket. Gratis 

Torsdag 6. september 
tænkepauser: Frihed
ordet frihed er en hjørnesten i det vestlige 
demokrati, men hvorfor værner vi i så 
høj grad om frihedsbegrebet og hvordan 
opstod det? Hør professor Hans-Jørgen 
Schanz stille skarpt på temaet frihed.
oplev forskning i øjenhøjde i en fore-
dragsrække med tilhørende udgivelser. 
demokrateket står for arrangementet, der 
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vil indeholde både oplæg, inddragende 
øvelser og debat
Sted: Forhallen. Gratis.

Mandag 24. september kl. 16.30 - 18.30
fyraftensfilm - Japansk film
I forlængelse af den japanske bogcafé 19. 
september, viser vi en spændende film fra 
Japans store filmhistorie. aftenen starter 
med en kort introduktion til japansk film.
Sted: Salen. Gratis.

onsdag 26. september kl. 16.00 - 17.30
Mere blod i spil, mindre i virkeligheden - 
teenage piger i Palæstina udvikler spil
Computerspil er ofte lavet af mænd med 
vestlig baggrund, men hvad sker der hvis 
det pludselig er teenagepiger med en 
mellemøstlig baggrund der laver spillene? 
Henover sommeren har fire kvindelige 
danske spiludviklere, været i Palæstina og 
undervist teenagepiger i at lave computer-
spil. de vil fortælle om projektet og vise 
spillene der blev udviklet.
Projektet er støttet af Mellemfolkeligt Samvirke.

Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis.

er et samarbejde mellem aarhus Universi-
tetsforlag og litteratursiden.dk. Få et gratis 
eksemplar af bogen til foredraget.
Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis.

onsdag 19. september kl. 16.00 - 17.30
Japansk Bogcafé
Vi fortsætter vores kulturelle rejse rundt i 
verden og lander denne gang i Japan. Med 
forfatteren Haruki Murakami er japansk lit-
teratur for alvor sat på verdenskortet. lek-
tor anemone Platz giver et indblik i japansk 
litteratur i almindelighed og præsenterer 
Murakamis betagende univers i særdeles-
hed. Få også bibliotekarernes læsetips til 
andre japanske perler.
Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis

Torsdag 20. september kl. 16.00
Bindestregs-danskere og bindestregs-
danskhed - dialog - og debatmøde med 
kulturambassadører fra Grænseforeningen
Tre kulturmødeambassadører med vidt 
forskellige minoritetsbaggrunde, besøger 
biblioteket. Her vil de, med udgangspunkt 
i deres egne livsfortællinger, gå i dialog om 
livet mellem flere kulturer. dialogmødet 
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lydside folde sig ud. Filmforevisningen 
indledes med et kort oplæg.
Sted: Salen. Gratis. 

Torsdag 18. oktober
tænkepauser: Netværk
Hør lektor Jens Mogens olesen dele ud af 
sin store viden om netværk og de dynamik-
ker, der styrer dem – og find ud af hvorfor 
der kun er seks håndtryk mellem dig og 
obama.
oplev forskning i øjenhøjde i en fore-
dragsrække med tilhørende udgivelser. 
demokrateket står for arrangementet, der 
er et samarbejde mellem aarhus Universi-
tetsforlag og litteratursiden.dk. Få et gratis 
eksemplar af bogen til foredraget.
Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis.

onsdag 24. oktober kl. 15.00 - 17.00
koncert med kamp olesen
Som opvarmning til Spil dansk dagen 25. 
oktober giver Singer-songwritererne Ulrik 
Kamp og Karsten olesen en koncert på 
Hovedbiblioteket. Sang, akustiske guitarer, 
ukulele, mundharpe, der suppleres af 
percussion. de to musikanter underbygger 
glimrende hinandens sange og skaber en 
rigtig god stemning.
Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis.

Tirsdag 2. oktober kl. 16.00 - 17.30
filmforedrag: Populærmusik i film 
v/ andreas Halskov
Musik i film bruges til at skabe stemning, 
følelser og kontraster. Hør og se eksempler 
på hvordan populærmusik virker i nyere 
film, og bliv klogere på musikkens store 
betydning for filmoplevelsen.
Filmtidsskriftet 16-9.dk og Hovedbiblio-
teket samarbejder i efteråret 2012 om en 
foredragsrække der stiller skarpt på og 
fordyber sig i filmiske tendenser.
Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis.

onsdag 10. oktober kl. 16.00
Biblioteksintroduktion
Vær med på en rundtur på Hovedbibliote-
ket. Vi kommer ud i hjørnerne af biblioteket 
og giver en introduktion til hjemmesiden 
og brugen af biblioteket.
Max 20 deltagere.
Sted: Bibliotekets forhal. Gratis.
Tilmelding senest 9.oktober pr mail til
hbfag@mkb.aarhus.dk eller i Faglitteratur. 

onsdag 10. oktober kl. 16.30 - 18.30
fyraftensfilm: Populærmusik i film
I forlængelse af filmforedraget 2. oktober 
sætter vi fokus på populærmusikken i film. 
Se en af de film der omtales i foredraget, på 
bibliotekets storskærm, og oplev den flotte 
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Torsdag 25. oktober
Amerika under huden
v/ andreas fugl thøgersen
6. november afgøres det om obama fortsat 
skal være USa’s præsident, og derfor stiller 
Hovedbiblioteket skarpt på det ameri-
kanske præsidentvalg. Journalist andreas 
Fugl Thøgersen har rejst i USa og skrevet 
reportagebogen Amerika under huden. et 
roadtrip, en fortælling om et fascinerende 
og af og til brutalt land, hvor spørgsmålet 
om race og etnicitet på ondt og godt farver 
den amerikanske identitet.
Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis.

Torsdag 1. november
tænkepauser: Monstre
Hvorfor elsker vi at opsøge fiktionens gys 
og pirrende skræk? Hvorfor fortælles der 
om uhyrer, spøgelser og monstre på tværs 
af kulturer? Ph.d. Mathias Clasen beretter 
om det menneskelige behov for monsteret.
oplev forskning i øjenhøjde i en fore-
dragsrække med tilhørende udgivelser. 
demokrateket står for arrangementet, der 
er et samarbejde mellem aarhus Universi-
tetsforlag og litteratursiden.dk. Få et gratis 
eksemplar af bogen til foredraget.
Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis.

Tirsdag 6. november kl. 16.00 - 17.30
filmforedrag: amerikanske tv-serier
v/ Henrik Højer
Hvorfor oplever amerikanske tv-serier i 
disse år en ny guldalder? Kvalitetsbevidste 
serier som The Sopranos, Mad Men og 
The Wire leverer ikke blot spændende og 
komplekse fortællinger, de tegner også 
et nuanceret billede af det amerikanske 
samfund.
Filmtidsskriftet 16-9.dk og Hovedbiblio-
teket samarbejder i efteråret 2012 om en 
foredragsrække der stiller skarpt på og 
fordyber sig i filmiske tendenser.
Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis.

Fredag 9. november kl. 16.00
I tider med aftagende lys 
v/ forfatter eugen ruge
den tyske forfatter eugen Ruge fortæller 
om sin slægtsroman I tider med aftagende 
lys (2011), der beskriver livet i Østtyskland 
under kommuniststyret. eugen Ruges 
danske oversætter Jacob Jonia oversætter 
foredraget til dansk og fortæller samtidigt 
om sit eget arbejde med romanen. I tider 
med aftagende lys udkommer på dansk 
i august og Ruge gæster Bogforum 10. 
november.
Hovedbiblioteket og Kulturgesellschaft-Aarhus står bag 
arrangementet.

Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis.
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onsdag 14. november kl. 16.00
Dark side of the moon
 – en født klassiker fylder 40
I marts 1973 udkom Pink Floyds album 
med det ikoniske cover, dark side of the 
moon. Pladen blev ikke kun en storsælgen-
de succes, der gjorde Pink Floyd verdens-
berømte, den fik også kultstatus. Pladens 
musikalske indtryk efterlader i dag stadig 
lytteren forundret, forvirret og forelsket. 
Musiker og musikjournalist Thomas Ulrik 
larsen fortæller om pladens udgivelseshi-
storie og dens musikalske betydning.
Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis.

Tirsdag 27. november kl. 16.00
forfattermøde: kim leine
Mød en af tidens mest omtalte og anmel-
derroste danske forfattere, når Hoved-
biblioteket inviterer til forfattermøde med 
Kim leine. Kim leine slog igennem med 
den selvbiografiske debutroman Kalak i 
2007. Siden da har både de selvbiografiske 
elementer og Grønland fyldt meget i hans 
litteratur. Hør ham fortælle om sin seneste 
roman Profeterne fra Evighedsfjorden og om 
sit spændende forfatterskab.
Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis.

Kim Leine Lisbeth Zornig Andersen

Eugen Ruge
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Torsdag 29. november
tænkepauser: Tillid
danskerne er det mest tillidsfulde folk i 
verden. Professor Gert Tinggaard Svendsen 
fortæller om tilliden der ikke kun skaber so-
cial sammenhængskraft, men som også er 
et økonomisk grundlag for vores samfund.
oplev forskning i øjenhøjde i en fore-
dragsrække med tilhørende udgivelser. 
demokrateket står for arrangementet, der 
er et samarbejde mellem aarhus Universi-
tetsforlag og litteratursiden.dk. Få et gratis 
eksemplar af bogen til foredraget.
Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis.

Tirsdag 4. december kl. 16.00 - 17.30
filmforedrag: Den nye dokumentarfilm og 
kroppen v/ steffen Moestrup
Kroppen fascinerer og forundrer os. Hør 
nærmere om den nye bølge indenfor do-
kumentarfilmen, der undersøger rummet 
mellem kameraet og kroppen og sætter 
fokus på kropsbilleder og kropslighed.
Filmtidsskriftet 16-9.dk og Hovedbiblio-
teket samarbejder i efteråret 2012 om en 
foredragsrække der stiller skarpt på og 
fordyber sig i filmiske tendenser.
Sted: Scenen i litterartur & Musik. Gratis. 

Vidste dU at...
Hovedbiblioteket er meget andet end 
bøger?
det er jazz & metal, e-bøger, aviser til 
din computer, læsekredse, forfattermø-
der, debatter, avantgardefilm og Hol-
lywooddramaer. Året rundt levendegør 
vi alt dette gennem  bogcafeer, filmafte-
ner, teater, forfattersamtaler, inspirati-
onsforedrag og aktuelle nedslag.

og få hele programmet direkte.

Støt vores facebook og 
få nyheder om gratis 
arrangementer direkte

Hovedbiblioteket
Rediger min profil

FAVORITTER

like os på

Torsdag 6. december kl.19.00
Fra misbrugt til mønsterbryder 
v/ lisbeth Zornig andersen
Hvordan overlever man en barndom præ-
get af svigt, vold og misbrug? Formand for 
Børnerådet lisbeth Zornig andersen er et 
eksempel på, at det er muligt at bryde den 
sociale arv og skabe sig et godt liv. Fore-
draget tager udgangspunkt i bogen Zornig 
– vrede er mit mellemnavn. Gratis.
Bestil billet på hjemmesiden.

Mandag 10. december kl. 16.30 - 18.30
fyraftensfilm: Den nye dokumentarfilm og 
kroppen
I forlængelse af filmforedraget 4. december 
sætter vi fokus på kroppen i dokumentarfilm. 
Se en af de nye, spændende film der omtales 
i foredraget, på bibliotekets storskærm. 
Sted: Salen. Gratis.



20        BIBlIoTeKSKaleNdeR eFTeRÅR 2012 / VoKSeN

Ind i bogen er et tilbud til dig, der har lyst til 
at læse god litteratur og dele din læseop-
levelse med andre. I løbet af efteråret 2012 
giver vi dig muligheden for at læse et bredt 
udvalg af skønlitteratur og mødes til en 
åben samtale om bøgerne og de temaer de 
sætter i spil. Vi garanterer et varieret udvalg 
af bøger og således noget for enhver smag, 
men altid med fokus på den gode læseop-
levelse.
Ind i bogen er Hovedbibliotekets åbne læ-
sekreds med stud.cand.mag Marie Poulsen 
som ordstyrer. Tilmelding er ikke nødvendig.

Tirsdag 25. september kl. 16.00
Frihed af Jonathan franzen
I 2011 stod Jonathan Franzen bag en af årets 
mest omtalte udgivelser, nemlig Frihed, som 
straks blev udråbt til den nye, store ameri-
kanske samtidsroman. I romanen møder vi 
familien Berglund. På overfladen er det den 
perfekte familie, men Franzen skriver kniv-
skarpt så familielivets facetter og problemer 
bliver genkendelige og nærværende. om det 
amerikanske samfund og om kampen for 
frihed.
Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis. 

Tirsdag 23. oktober kl. 16.00
Alt hvad jeg har, bærer jeg hos mig 
af Herta Müller
Hvordan er livet i en sovjetisk fangelejr og 
hvordan overlever man som menneske leje-
rens rædsler? I 2009 modtog Herta Müller 
Nobels litteraturpris for sit forfatterskab, der 
især omhandler livet under det kommunisti-
ske styre i Rumænien. I denne bog fortæller 
hun stærkt, rørende og vedkommende om 
umenneskelige vilkår og om livet på trods – 
et vidnesbyrd der bør læses!
Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis.

Tirsdag 20. november kl.16.00
Profeterne i Evighedsfjorden af kim leine
Tirsdag 27. november gæster forfatteren 
Kim leine Hovedbiblioteket. Som optakt 
til besøget læser vi hans anmelderroste 
roman fra 2012 Profeterne i Evighedsfjorden. 
den unge præst Morten rejser i 1787 til 
Grønland for at missionere. Her møder han 
storslået natur, den lokale befolkning og sin 
egen tvivl og manglende tro.
Gå ikke glip af en fantastisk læseoplevelse 
og et spændende forfattermøde.
Sted: Scenen i litteratur & Musik. Gratis.

ind i BoGen



BIBlIoTeKSKaleNdeR eFTeRÅR 2012 / VoKSeN        21

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

åBen sCene
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Mød forskerne fra aarhus Universitet
på Hovedbiblioteket i aarhus:

6. september 2012 
Hans-Jørgen Schanz om Frihed, 
professor, Kultur og Samfund.
Se mere side 12

18. oktober 2012
Jens Mogens olesen om Netværk, 
lektor, Bioscience. Se mere side 14

1. november 2012
Mathias Clasen om Monstre, 
post.doc., Æstetik og Kommunikation.
Se mere side 15

29. november 2012
Gert Tinggaard Svendsen om Tillid, 
professor, Statskundskab. Se mere side 17

3. januar 2013 
dorthe Kirkegaard Thomsen om 
Livshistorien, lektor, Psykologi.

7. februar 2013
Mikkel Thorup om Fjendskab, 
lektor, Kultur og Samfund.

Mød forskere på litteratursiden.dk
og på bibliotekerne

litteratursiden giver dig nu mulighed for 
at møde nogle af byens skarpeste for-
skere og blive klogere på begreber som 
frihed, netværk og tillid.

afsættet er bogserien Tænkepauser fra 
aarhus Universitetsforlag, hvor forskere 
præsenterer deres videnskabsfelt.

Bøgerne debatteres i læseklubben
Tænkepauser på litteratursiden

Vi tilbyder arrangementer på bibliote-
kerne med forskerne.

Publikum til arrangementerne modtager 
et gratis eksemplar af bogen. 

litteratursiden giver dig adgang til at 
hente bøgerne som e-bøger og lydbøger. 

litteratUrsiden tÆnkePaUser

Tænkepauser er et samarbejde mellem Aarhus Universitetsforlag, DR, Jyllandsposten og Netto og Litteratursiden. Læs mere på litteratursiden.dk
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Fridays at 10.30 am - 11.15 am
First time 21 September
small movies for small children - små film 
til små børn
Friday turns into Movieday at the library!
Small movies for small children is an op-
portunity for newcomers and their children 
to visit the library to see short, funny and 
entertaining movies along with other 
children and parents.
We will show a mix of cartoons, animation 
and feature films, mainly non verbal or in 
english. We welcome both Newcomers and 
danish families.
Place: Children’s section. 
Free of charge.

Mondays 17 Sept, 15 oct, 12 Nov, 
10 december at 5 pm
english reading Group - læsekreds på 
engelsk
Join our new Reading Group if you enjoy 
reading and discussing books in english. 
We provide you with the books which will 
be representative of modern fiction from 
all continents. The first book will be alaa 
al aswany The Yacoubian Building.
The Reading Group welcomes both new-
comers and native danes.
Place: Room B in the Main library.
Free of charge.
enrolement no later than 3 September to 
hblitmus@mkb.aarhus.dk

neWCoMers

Mondays at 4 pm. First time 13 august
language Café
at the language café you can practice 
speaking danish and in return help a dane 
to practice your native language.
location: The café area in the basement of 
the library. Participation is free.

Wednesday 12 September at 4 pm
and Tuesday 20. November at 4 pm
library introduction
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 children and adults out we also 
offer free internet access, theatre for children, 
exhibitions, live music and much more.
The introduction will be given in english.
Tea, coffee and cake will be served.
Max. 20 participants per introduction.
Place: The entrance hall of the Main library.
Free of charge.
enrolement no later than the day before the in-
troduction to hbfag@mkb.aarhus.dk or at the 
Main library in the department for nonfiction.

Investing in your future

THE EUROPEAN UNION

The European Social Fund
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siZe Matters - festugeudstilling 
med temaet BiG
Højbjerg Bibliotek
31. august. - 28. september
Fernisering fredag 31.august kl.16.00 -18.00. 
alle er velkomne. 
Se mere side 26

festugearrangement 
Gellerup Bibliotek
onsdag og torsdag 5. og 6. september
Se mere side 6

Højtlæsning fra den store bog
Risskov Bibliotek
Fredag 7. september kl.10.00 
Tilmelding fra 31. august.
Se mere side 65

Højtlæsning fra den store bog
lystrup Bibliotek
Fredag 21. september kl.10.00
Tilmelding fra 14. september.
Se mere side 63

Fahrenheit 451 af ray Bradbury 
Højbjerg Bibliotek
onsdag 26. september kl. 19.00
Tilmelding på tlf. 8940 9581 eller 
hoejbjergbibliotek@aarhus.dk
Se mere side 26

Mød årets store forfatternavn erik Valeur
Tranbjerg Bibliotek 
Torsdag 27. september kl.19.00 - 21.00 
Pris 50 kr. Billetter kan købes fra mandag 
3. september på Tranbjerg Bibliotek.
Se mere side 40

kan du sovse en vovse - vi rimer og remser
Tranbjerg Bibliotek
onsdag 31. oktober kl. 10.00 - 11.00
Tilmelding fra mandag 15. oktober
kl. 12.00 på tlf. 8713 2435 eller 
tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Se mere side 73

Tordenskjold - et dramapædagogisk forløb
Åby Bibliotek
Torsdag 1. november kl. 9.30 og 10.30
Tilmelding fra 15.oktober på tlf. 8940 9500
eller aabybibliotek@aarhus.dk
Se mere side 81

Højtlæsning fra den store bog
Skødstrup Kombi-bibliotek
Torsdag 4. oktober kl. 10.00
Tilmelding fra 20. september.
Se mere side 67

Højtlæsning fra den store bog 
egå Kombi-bibliotek
Tirsdag 23. oktober kl.10.00
Tilmelding fra tirsdag 9. oktober.
Se mere side 49

Højtlæsning fra den store bog
Trige Bibliotek
Mandag 29. oktober kl. 10.00
Tilmelding fra 15. oktober.
Se mere side 75

BiBliotekernes fÆlles litteratUrteMa stort
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Brug Gyldendals røde ordbøger på nettet
Via aarhus Kommunes Bibliotekers netbaser, kan 
du som borger i aarhus Kommune tilgå Gylden-
dals onlineordbøger, når det passer dig, uanset 
om du sidder derhjemme, på kontoret eller på 
biblioteket.
Med Gyldendals onlineordbøger ved hånden får 
du ryddet usikkerhed af vejen. du får en sikker-
hed for, at du har valgt de rigtige ord, og for at du 
ikke misforstår andre. Med aarhus Kommunes 
Bibliotekers abonnement til Gyldendals online-
ordbøger har du fremover adgang til følgende 
oplagsværker fra Gyldendal:  
engelsk PRo, Tysk PRo, Fransk PRo, Spansk 
PRo, Italiensk PRo, dansk PRo, Svensk PRo, 
Norsk PRo.

Gyldendals 
onlineordBØGer



26        BIBlIoTeKSKaleNdeR eFTeRÅR 2012 / VoKSeN

dunt id qui consequias de comni culparum utem labo. Min net quid ex eiunduc ienimodion cum qui occab in re officto de pre, sintio ea nos aspit a ne in nonse nis 
mos elliame coreperiasi ut aut ullaudigenet qui ra qui cus.ero il ilit aut explicid es moluptatem ut quo od unt iusdae nes et acius plaborio. Ullat in repudi nemporis 
voluptas dera incitis dunt arcil explandis re, et prae ma vellanim voluptae evelit duci doloreped quiatia inis re delenis dolorem quiduci ditae. Nem sum dolenditium 
et quia quo quuntio nsequi tem inctiis dolorate ent, sita et ex eatur?Qui aute nobist faccab il is es eiciis volorep erundaes qui sunt, et ea dolupta verum sed quiberro 
qui ditam in nonsedit, cor sandebis molore rem facea enderibus veratatur? Qui apedis amust, nonsecerum as delessi tasperibusa quiae voluptaquam, cusda quam 
dignimi, oditat fuga. Piducius elecull aborro culparc hillores eseditassiti omnisquodis aute quo inveliquias non ped ent que eveliquam ut quam quam, simusae 
explibus.luptat pore lam, nonsectur?orestem vollaces aut rest expella sumqui doluptur aut eum iliquis sent expeliquam quam volorrum hario. Nam volla vendaes 
dite non porro dio cuptati dolor adipicte repudae vel illorerum fugias aut veliti odipsam veria volut asi atur a nus andusci umquossus pratibus nonectu reius, sitiatu-
sant atur magnim que nobis eius eic tempers pietur? Simpore ssequae ctatam, cust, sit lab intiatem haritatem. Maxim harum qui sae porempo reptat molupic tem 
entotat iumque ventibus, conest perat aut apicab inctum dem quas eaquatio explab ipidipsum imaion con porit, aceratatus dit, que pa nonsequ atiorer natur?ad 
quibercium aciis everibus dolupta santur reribusdanto tet occae prae quis magnatiur aborit alitatem velit faciendam fuga. Itatenditio totaquo esequatis dolupta 
con consedis endem aut modigni enihilit omnis nesti occum id qui odia net laut lignim quodiam simporum dolorpo ratendi omnietu menderumet et et prae velita 
quam, omnimodicid ut autaquiae si optaquo ssequia erferiatus parunt aped et quid quatiis doluptate cume corro tecea volorio ipsanis volupta dis cusae cone erum 
harit aut pro blab imoditae reium ditatem liquo doluption essit, ut aute ipsunt.
Cus dem et optatem rero tem alit int ea secteceaque doluptas aceaquamus, quam lia solo qui cum quatius recearum audae volore, atur, everibusam, sed que volo 
volecae volorum eatas eum corporum volorrumquam faccatas reptum quiducil ipis repta volorro ritaero erorum re alibusae lautem essinia venda volorec uptatume 
volupta tecusci issequia corum eum explis sitem is peles digniet pres ma quidus excest, tem id quae dolori od et voluptaspide nimus volorrum latur?
Hilic tem ipsum quiamusam litas excepta que comnis sincim illuptatium volest, que eum fugit et, conseditate nobitatia perchit, enet archillabore dolupic imustrum, 
imillanis si volupti dene molorrorum que etus sapis velecum ellit parci que eatibus aut audis moluptia simi, occae nobis ne ventet, niaepudis maio. arum sumquo 
voluptae doluptae comnis dolupta tissimus maximinci cum corrum voluptatum, arum inum si dolorestiis de dolestr umquassimolo molor modi cum estiant rem 
fugiatus dolestem sunt que delis seque natianti num, et laborio rroriat vellabore omnimporunt ped eium quidias itiisim ant facea comnimo lorendi tatur? Hariae mo 
cus estoria ipsus ea nonsequiam, con cus volupta dolupturem aut expe posam, omnis abo. Nequat illiqui ut pos volupis idendis ut vendemp oreici berio dolupti-
usam, idebitatia vollori orecum ipicti qui di ute senistincia serchit qui sedis maiorem doluptatin restio expliquuntem sed qui audaecae reprectae nullecaturem faccae 
que mo bernatium et a cor sandam aboribe riscienis re magnim nest, siminvernat quae. Ut faccus quaerup icabo. Nam, offictem nullate exped excepra dipient et 
arum, ad quamusdae con eles aut ommoditatia vollent modis pedictiones volum facilique laborep elluptaque doluptatus pora que voluptur, seque sedis mi, sa se-
quia aut esto beaqui omnim inctem fuga. Riantio. Geni nes nonecus eserate rem aut dolorrum facepud aecaeca eprercia non consed molor assi rempostiis sam quo 
blaut fuga. Is con excer que cum volorib ernatem laccabor senimo volore volesequisit poreprati doluptatis dolorum imus nam, quos doluptatur am vent,Numquam, 
sum et optatent.Ferferro blab inverit renda ape nullab ist, consequi bla debist quamus quat faccusapiet enducil estium, sumquib usapeli quiantiis as eatiaturiam 
quid escid et atem faccab ipsantia sin et aciaspici nonestrum fugia porepelique nimost, si quiatusam as quam, quam hit est eiumque moloria sum et, ullatur as 
doluptatem serum, unt volorrumquia verit ditius recae. Nequi ditatque es eaquo blantiure, idem enti cus.
evendit aut pedi rem quatur, eostiost volupta tibustibus.Bus doluptat faccupt atetur, sedi omnimus ipsam reprati od ut intotat.Sequiamene omniet quas quos 
quossunt, tet quodio doluptatius et lanit volumquia de sam sit vel es eum quia volorum, sae quo blabore ptatus dolupta cus rectam ant.et et pro voloratque ipsa 
isseri dolo dignihil et dolorer spist, exeribe rnatatus eiumqui officiuntur aperis es ipicat resciunt, coreptas et ium nullut que nempore cercitat hilliqui ullis quis a 
quis qui cullaut esed mod quatusam volendiores quidus, con coremquam quo con nus, imet ideliquunt, cupta volorro blabo. Nam ut autem nis des suntiiscid est, 
conemodiciam ex et quo mos es mo blaut que ea conserit maximpo rehendaerum ut fugias qui voluptas mi, ulparum es et excessi delibus ma sum quam aut lant.
Menis porecae perum, ommolec eperum re sequi idendae parions editissita delecae nimped quam cullab iditem ra dus deliae lit faceri blaboreris dolore officab 
orecus mo te re eiciae iuscipsam remolum ipsanimus dolendi ciliquia num eum derum qui conse quas volecep ereicil itiusdam erunt odit aceati saerit, optur, in
Magni a quam nos volor a conseque nit ent repelit as nullupta accum quia comniminte rehendunt quiae aut ut ipicat ulpa dit autatur, officit, sunt as velesed quam, 
tem ipsus velitatur, qui res doluptur a siti omnit, sequam, elest, tendebitatem dolore, conse dolor rem rae sectaturio. Namendi gnimaxi magniae cerchil id maxim 
qui reperio berumqui rem que nus.dantius eatur maiorposa conecaborro que laboressim aut ut eum aperchilles utatur ma secabo. orerate lam, qui as aceaque 
peliquia dit volentior solendis idundio rerchit eos mo qui dipitin pe cus ut verferum ulpa ius et eost, eiumquidi te delitem poratur maximillam etur, corent optaqui 
duciliati aute quaspernatem verrovid qui conseque peliassus adit quiditinimus apelenet voluptatinti commodit aut exerciae velit fuga. obis aut ab iunducitaqui 
dolenia aut ut apistrum ea cone dolecus, solecae. Nequam assuntur?Verunt dolupitio. et videbit laut aut ipsuntium quatecatium num ilit is soloraepra ipsam aut 
molorest velliqu amenisquunt, ad magnatum vent quae nos essimus qui officiisque est aut enimus, inus ni oditass inctium nus et optas ad

nye læsekredse til efteråret
Har du lyst til at tale med andre om det du 
læser?
I august kommer årets læsekredshæfte 
med nye læsekredse. I hæftet kan du læse 
om læsekredsenes temaer og få informa-
tioner om tid, sted og tilmelding.
Hæftet indeholder både traditionelle tema-
læsekredse, enkeltstående ind-i-bogen afte-
ner og spændende tilbud fra favoritlæsning 
på løve’s Bog- & Vincafé til en læsekreds 
specielt for folk med et andet modersmål 
end dansk. 
I år tilbyder vi også en læsekreds der tager 
fat på nyere børnelitteratur i et samarbejde 
med Center for Børnelitteratur.
Hent den nye læsekredsfolder på bibliote-
ket i august eller hold øje med hjemmesi-
den og læs mere om læsekredse her: www.
aakb.dk/temaer/litteratur/laesekredse.

nanoWriMo i aarhus
NaNoWriMo står for National Novel Wri-
ting Month. Bag den kryptiske titel gemmer 
sig verdens største skrivekonkurrence og 
litterære nonprofit korstog. Konkurrencens 
deltagere forpligter sig til at skrive 50.000 
ord i løbet af november startende fra 
bunden på side 1 sekundet efter midnat på 
novembers første dag, og det allersidste, 
endegyldige punktum ved midnat den 30.
I aarhus kan du møde og skrive sammen 
med andre deltagere ved Kick-off-møde 
på Risskov Bibliotek og fællesskrivning på 
torsdage i Salen v/ Risskov Bibliotek.
læs mere på om NaNoWrimo på 
www.aakb.dk/temaer/litteratur og
www.nanowrimo.org

litteraturklubben 
litteraturklubben ved aarhus kommunes 
Biblioteker fylder snart et år og er kommet 
godt i gang. I løbet af det forgangne år har 
litteraturklubben via samarbejde med lit-
terære aktører i aarhus kunnet tilbyde gode 
quizpræmier og tilbud i form af billetter til 
Krimimessen, de nyeste og populæreste 
bøger samt gratis billetter eller rabatter til 
spændende arrangementer for klubbens 
medlemmer så som f.eks. foredrag med 
elsebeth egholm eller erland loe. 
Bliv medlem på hjemmesiden www.aakb.dk/
litteraturklubben og tag del i de gode tilbud.

litteratUren i aarHUs
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Fredag 7. - søndag 9. september
Vild Med ord
aarhus’ litteraturfestival Vild Med Ord fore-
går i Ridehuset i forbindelse med aarhus
Festuge.
Mød blandt andre årets modtager af 
Montanaprisen, Bjørn Rasmussen. en an-
den markant gæst er den danske forfatter 
Josefine Klougart, som på rekordtid er ble-
vet et kendt navn i landet. Hun debuterede 
i 2010 med romanen Stigninger og Fald der 
blev nomineret til Nordisk Råds litteratur-
pris. endelig kan man også opleve erlend 
loe, som står bag en lang række humori-
stiske og eksistentielle romaner som Naiv, 
Super og Doppler.
Se hele programmet her:
www.vildmedord.dk

Søndag 25. november og 
søndag 9. december kl. 11.00 - 14.00
Poesibrunch
I samarbejde med løve’s Bog- og VinCafé 
og forfatter Mads Mygind står biblioteker-
ne for den populære PoesiBrunch.
I den kommende sæson får nye forfattere 
mulighed for at invitere etablerede forfat-
tere de føler sig inspireret af, til en snak om 
ord og tilhørende oplæsning.
Mads Mygind er ordstyrer og litteraturguide.
Når tiden nærmer sig kan du læse mere 
om arrangementerne på www.aakb.dk og 
se hvem der leverer ord til næste søndags 
PoesiBrunch.
løve’s Bog- og VinCafé
Nørregade 32, 8000 aarhus.
Poesien er gratis og der kan købes brunch, 
kaffe og kage.

litteratur  klubben
Aarhus Kommunes Biblioteker
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HØJBJerG BiBliotek
oddervej 74 / 8270 Højbjerg / Tlf. 8940 9580 / hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

31. august - 28. september / Udstilling
siZe Matters - festugeudstilling med 
temaet BiG
Størrelsens betydning undersøges af 
kunstnerne: Tina Gjerulff, Steen Rasmus-
sen, lis Rejnert Jensen, lars Svanholm, Joe 
Ingvartsen, Hanne exe Stochholm, Carsten 
langkilde, Barbara Katzin, emilie Matthie-
sen, anne-Marie donslund, Birthe Reinau, 
Inger agnete diemer, Joaquin Zaragoza, 
annemette arendt, lucius Matthiesen, lot-
te Skadborg Hansen, Bjarne W. andresen, 
lise Seier Petersen, Marianne laimer, allan 
Stochholm, Niels Frank, Hanne Matthiesen
Fernisering fredag 31. august kl.16.00 - 
18.00. alle er velkomne.

 

Mandag 17. september kl.19.00
to mand i havkajak
de er 2 venner, der har sejlet havkajak i 2 
år. de har haft mange ture på havet og i 
alle dele af Gudenå systemet. de tager af 
sted med et minimum af udstyr både som-
mer og vinter.de synes det er en vidunder-
lig måde at stresse af på og nyde naturen 

og de laver dejlig bålmad i det fri. Kom og 
hør forfatter John Wendelbo andersen og 
hans makker fortælle om deres oplevelser. 
det bliver en aften fuld af inspiration, gode 
historier og flotte billeder. Gratis.
Tilmelding på tlf. 8940 9581 eller 
hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

onsdag 26. september kl.19.00
Fahrenheit 451 
af ray Bradbury

I en fremtidsverden slukker brandmænd 
ikke ildebrande. de påsætter dem, når de 
finder bøger. da brandmanden Montag 
begynder at læse de forbudte værker, er 
han i fare.
Ray Bradbury døde netop som vi skulle 
vælge en bog til september temaet ”Stor”. 
lektor Susanne Richard Kall perspektiverer 
hvorfor han var en stor forfatter og Fahren-
heit 451 er relevant for alle bogelskere.
1 eksemplar af bogen udleveres til låns til 
de første 15 tilmeldte. Pris 50 kr.
Tilmelding på tlf. 8940 9581 eller 
hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

 Ind i en bog
  - og et forfatterskab

(Dette arrangement er en del af Aarhus Kommunes 

Bibliotekers fælles litteraturtema STORT)

(Dette arrangement er en del af Aarhus Kommunes 

Bibliotekers fælles litteraturtema STORT)



3. - 30. oktober / Udstilling
Christophe sawadogo - Burkina faso
en af Vestafrikas store, unge kunstnere. 
arbejder med tegning, kaligrafi, maleri og 
musik. Billederne er ofte fabulerende fata-
morganiske drømmebilleder af kvinder,der 
dukker frem af disen belæsset med børn, 
bylter og byrder. Graciøse, altid på vej. Det 
er også mit ønske at skildre den følelsesmæssi-
ge og materielle fattigdom ved at pege på den 
skæve ressourcefordeling, pligten til at hjælpe 
næsten, vigtigheden af dialog og udvikling af 
fælleskab udtaler Christophe Sawadogo.

Mandag 15. oktober kl.19.00
lyst til at læse med andre? 
få din egen læsekreds!
Har du lyst til at være med i en privat læse-
kreds, så mød op denne aften, hvor vi for-
tæller om bibliotekets tilbud til læsekredse, 
og hvor der bliver lejlighed til at møde 
andre ”løsgængere” og måske etablere en 
eller flere læsekredse. Gratis.
Tilmelding på tlf. 8940 9581 eller 
hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

 Ind i en bog
  - og et forfatterskab

onsdag 31. oktober kl. 19.00
Profeterne i Evighedsfjorden
af kim leine

Året er 1787 og den unge norsk-danske 
præst Morten Falck rejser til Sukkertop-
pen i Grønland for at missionere. lektor 
Susanne Richard Kall viser sammenhæn-
gen i de voldsomme oplevelser der venter 
ham og den tvivl der efterhånden opstår i 
hans sind.
1 eksemplar af bogen udleveres til låns til 
de første 15 tilmeldte. Pris 50 kr.
Tilmelding på tlf. 8940 9581 eller 
hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

1. - 30. november / Udstilling
Peter Madsen gennem 30 år. 
Tegner Peter Madsen har bl.a. skabt de fan-
tastiske tegneserier Valhalla og Menneske-
sønnen. Udstillingen viser i originaltegnin-
ger og skitser Madsens meget omhyggelige 
tilgang til hans værker. Fra de aller tidligste 
til dugfriske troldelivstegninger.
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lørdag 17. november kl. 10.00 - 14.00
BoGMesse8270
For 3. år i træk kan du møde Højbjergs egne 
forfattere og udgivere og få inspiration til 
julens boggaver på Højbjerg Bibliotek. er du 
forfatter eller udgiver, får du lejlighed til at 
mødes med dit publikum og til at netværke 
med andre lokale bogmennesker.
Hvis du vil repræsenteres på bogmessen, 
skal du bo i Højbjerg og omegn.
Tilmelding for forfattere og udgivere 
på tlf. 8940 9581 eller 
hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

onsdag 28. november kl.19.00
Det store hus 
af nicole krauss

et skrivebord bliver bindeled mellem fem 
forskellige menneskers fortælling om deres 
erindring og tab på forskellige kontinenter 
op gennem 1900-tallet. anmelderne fandt 
superlativerne frem om denne roman 
så vær med, når lektor Susanne Richard 
Kall hjælper til med at besvare nogen af 
de mange spørgsmål og gåder romanen 
efterlader hos læseren.
1 eksemplar af bogen udleveres til låns til 
de første 15 tilmeldte. Pris 50 kr. 
Tilmelding på tlf. 8940 9581 eller 
hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

1. - 30. november / Udstilling
ordapotek af Morten søndergaard
ordapoteket består af 10 sproglige medi-
cinæsker, en for hver af de ti ordklasser. Så 
hvis du mangler lidt Verber eller Substan-
tiver i dit liv, eller er lidt nede på adver-
bierne, så er der hjælp at hente. Inden i 
de 10 forskellige medicinæsker ligger der 
indlægssedler, en til hver ordklasse. På 
ordapotekets indlægssedler kan man læse 
om overdosering og anvendelse af hver af 
ordklasserne.

Mandag 5. november kl. 19.00
På 2-mandshånd med Valhallas skaber 
Peter Madsen
dan R. Knudsen i samtale med tegneren 
Peter Madsen om hans lange karriere. 
Peter Madsen har bl. meget andet tegnet 
serierne Valhalla og Menneskesønnen, og 
snakken belyser hvorfor og hvordan han 
kom i gang og hvorfor han blev ved. den 
afdækker også mindre kendte sider af Mad-
sen - hans rejseskildringer og mange kom-
mercielle opgaver. der er masser af gode 
historier - og Madsen er en god fortæller.
dan R. Knudsen præsenterer også appen 
Tegneserier på telefonen. Gratis.
Tilmelding på tlf. 8940 9581 eller 
hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

 Ind i en bog
  - og et forfatterskab
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Mandag 27. august kl. 19.30 - 21.00
Mød din rådmand i kolt-Hasselager
Borgermøde med rådmanden for Kultur- 
og Borgerservice Marc Perera Christensen.
debat om kultur-og fritidstilbuddet i Kolt-
Hasselager. Kom og deltag. lokalområdet 
har oplevet mange forandringer i den 
senere tid. Gratis. alle er velkomne.

onsdag 12. september kl.19.00 - 21.00
århus under besættelsen
Foredrag af museumsinspektør Søren 
Tange Rasmussen fra Besættelsesmuseet
i aarhus. læs mere om museet på
www.besaettelsesmuseet.dk Gratis.
Tilmelding: 
ormslev-Kolt lokalhistoriske Forening
Aftenen er arrangeret af Ormslev-Kolt Lokalhistoriske

Forening

3. - 31. oktober
Æblerier
Traditionen tro er der ÆBleRIeR i oktober. 
Biblioteket vil være fyldt med æble-oplevel-
ser. Kolt-Hasselager er et gammelt æble-
land med mange æbleavlere. Vi får lokale 
æbler som vi presser til saft. du får mulig-

hed for at lave din egen saft. lokalhistorisk 
arkiv viser billeder fra det gamle æbleland. 
Mød Filippa og de andre æbleelskere. Se 
det endelige program på bibliotekets hjem-
meside. For børn og voksne. 

Tirsdag 23. oktober kl.19.00 - 21.30
Hvad er det værd? vurderet af kurt strebel 
fra programmet Hvad er det værd
Få dine klenodier vurderet af kyndige vurde-
ringsmænd. 2-3 medarbejdere er til stede og 
vurderer kunst, antikviteter, smykker, histo-
riske emner, gl. mønter og ellers alt andet, 
som man gerne vil have bedømt. 
aftenen starter med en introduktion om 
auktionernes historie og om nuværede mar-
kedstendenser. Medbring højst 5 genstande.
Pris 50 kr incl. kaffe.
Billetter bestilles på koltbibliotek@aarhus.dk
eller på tlf. 8713 1983. Begrænset antal.
Aftenen er arrangeret i samarbejde med Ormslev-Kolt

Lokalhistoriske Forening.

5. - 28. november

åh, karoline / Udstilling
Karoline fylder 50 år. Ingen har som Karo-
line formet vores madkultur. det var fede 

tider med indbagt mørbrad, tunmousse 
og rigeligt med smør. Karoline er en rigtig 
Århus-ko som flyttede til Viby. Vi fejrer det 
med en udstilling og håber på at kunne 
indbyde til en hyggelig aften med en tidli-
gere Karolinepige. 
www.arla.dk/opskrifter/om-Karolines-kok-
ken-1/Kokkenets-historie
Se nærmere på bibliotekets hjemmeside.

Mandag 5. november kl. 19.00 - 22.00
Historiske øl - hvad drak man i gamle 
dage?
Mange forbinder humle med øl – men hum-
le var i gamle dage en dyr ting. derfor kom 
man alle mulige urter i øllet. Hvad man kom 
i og hvordan det smager, kan du få indblik i 
denne smagfulde aften på biblioteket. Hvad 
drak f.eks. egtvedpigen, de gamle sumerere 
eller forfatteren Walther Scott?
Ølentusiasten leo Thinesen holder igen en 
kulturhistorisk ølsmagning – men denne 
gang er fokus ikke på juleøl – men derimod 
spændende, historiske øl. Pris 70 kr.
Billetter bestilles på koltbibliotek@aarhus.dk 
eller på tlf. 8713 1983 senest 29.oktober.
Begrænset antal.

kolt-HasselaGer koMBi-BiBliotek
Kolt Østervej 45 / 8361 Hasselager / Tlf. 8713 1983 / koltbibliotek@aarhus.dk



Rådmand Marc Perera Christensen
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lystrUP BiBliotek
Bystævnet 4B / 8520 lystrup / Tlf. 8713 1980 / lystrupbiliotek@aarhus.dk

Mandag 29. oktober kl. 19.00 - 21.00
tag til australien med farmor
er drømmen at rive et par måneder ud af 
kalenderen for at rejse med familien, så 
leverer anne Grethe Trangbæk og Helge 
Rude Kristensen benzin til drømmene. I 
2004 tog hele familien: Farmor, søn og 
svigerdatter og 3 børnebørn af sted til 
australien, hvor de kørte landet tyndt i 2 
biler, ombygget til rullende hjem. det blev 
en tur rundt om australien, gennem 
bagende ørkner og langs brusende floder.
Pris 25 kr.
Sted: lystrup Kirke, 
lystrup Centervej 80, 8520 lystrup.
Tilmelding fra 14 dage før arrangementet 
på tlf. 87131980 eller 
lystrupbibliotek@aarhus.dk

Tirsdag 30. oktober kl. 19.30 - 21.30
lars Bukdahl om Helle Helles forfatterskab
Kom og hør litteraturkritikeren lars Buk-
dahl i elsted Sognegård, når han vil holde 
foredrag om en af nyere dansk litteraturs 
spændende forfattere, Helle Helle.
Sted: elsted Sognegård, 
elsted Kirkevej 1, 8520 lystrup
Arrangementet er et samarbejde mellem Elsted Kirke, 

Lystrup Kirke og Lystrup Bibliotek.

Mandag 5. november kl. 19.00
slægtsforskning og lokalhistorie
Slægtsforskning og lokalhistorie er to sider 
af samme sag. Mange kilder er fælles, og 
slægtsforskning bliver først rigtig interes-
sant, når forfædrene ikke bare er navne og 
årstal, men også kan placeres i en historisk 

ramme i et lokalsamfund. Værktøjer og 
søgemaskiner på computeren vil blive 
præsenteret.
Bestil billet via hjemmesiden fra fredag
2. november.
Aftenen er et samarbejde mellem Lystrup Bibliotek og 

Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling.

Mandag 19. november kl. 10.00 - 11.00
Babymassage og zoneterapi 
v/lillian dalgaard
Massør, zone- & kranio-sakral terapeut lillian 
dalgaard giver råd og vejledning til dig, der 
lige har født. Hvordan får du en glad og 
afslappet baby? Hvordan får du og din baby 
en god nattesøvn? Hvad gør du, hvis dit barn 
har kolik? lær selv at behandle din baby, så 
du undgår en masse bekymringer, og bliv i 
stand til at øge dit barns immunforsvar. 
Husk liggeunderlag og massageolie.
Pris 25 kr.
For børn fra 3 - 12 måneder og deres 
voksne.
Billetter kan købes via hjemmesiden fra 
mandag 5. november.

Helle Helle
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Tirsdag 25. september kl.18.30
frivilligt arbejde i udlandet
Går du og overvejer, om frivilligt arbejde i 
udlandet er noget for dig? Hvordan er det 
at leve og bo i et fremmed land, og hvad 
får man ud af et frivilligt arbejdsophold?
Risskov Bibliotek får besøg af diana Mi-
chelsen, som vil fortælle hvorfor hun valgte 
at bruge sin tid og kræfter på at rejse til 
Tanzania som frivillig i to måneder. Gratis.
Bestil billet via hjemmesiden fra 11. sep-
tember.

onsdag 10. oktober kl. 19.00
det frie liv
Hvad sker der når en moderne dansk familie 
forlader det moderne samfund for at finde 
naturen, hinanden og meningen med livet, 
langt ude i de svenske skove?
Familien Hejlskov/Juul tog den drastiske 
beslutning, at flytte langt ud i skoven for 
at leve primitivt og simpelt. Som moderne 
nybyggere byggede de deres eget bjælkehus 
og lærte sig at fiske, jage, samle og dyrke. 
Kom og hør om hvad de fandt ud af. 
Pris 25 kr. Køb billet via hjemmesiden fra 
den 26. september. 

lørdag 20. oktober kl. 11.00
nanoWriMo
infomøde om skrivemarathon i november
NaNoWriMo er verdens største skrivekon-
kurrence og litterære nonprofit korstog. 
Konkurrencens deltagere forpligter sig til 
at skrive 50.000 ord i løbet af november 
måned hvor første ord skrives 1. november 
og allersidste, endegyldige punktum sættes 
ved midnat 30. november.
Som optakt til novembers skrivemarathon 
kommer NaNoWriMos danske forbindelse 
Barrett Clemmensen Powell til aarhus og 
giver en introduktion og gevaldig peptalk 
på Risskov Bibliotek. Gratis.
Tilmelding senest 12. oktober på bibliote-
ket eller tlf. 8940 9600.

Mandag 22. oktober kl.19.00
slægtsforskning og lokalhistorie
Slægtsforskning og lokalhistorie er to sider 
af samme sag. Mange kilder er fælles, og 
slægtsforskning bliver først rigtig interessant, 
når forfædrene ikke bare er navne og årstal, 
men også kan placeres i en historisk ramme i 
et lokalsamfund. Værktøjer og søgemaskiner 
på computeren vil blive præsenteret.

risskoV BiBliotek
Fortebakken 1 / 8240 Risskov / Tlf. 8940 9600 / risskovbibliotek@aarhus.dk



aftenen er et samarbejde mellem Risskov 
Bibliotek og lystrup-elsted-elev lokalhi-
storiske Samling. Gratis. Bestil billet via 
hjemmesiden fra mandag 8. oktober.

Tirsdag 30. oktober kl.19.00
Jens Blendstrup live
Kom og oplev forfatter Jens Blendstrup 
udfordre den klassiske oplæsning, når 
han fremfører sine historier på den helt 
særegne Blendstrupske facon.
Jens Blendstup er den fødte entertainer og 
udover sit forfatterskab dyrker han også 
musikken i Frodeband. 30. oktober gælder 
det forfatterskabet og Jens Blendstrup vil 
blandt andet læse tekster fra sin kom-
mende bog.
Pris 50 kr / 25 kr (for studerende)
Billetter kan købes fra tirsdag 16. oktober 
på www.aakb.dk/risskov

onsdag 31. oktober kl. 18.30
livet som hjemløs i aarhus
Mere end 300 mennesker i aarhus er hjem-
løse. det vil sige, at de sover på herberger, 
eller tilfældige steder. Tilværelsen er fuld af 
kulde, sult og menneskelig fornedrelse. en 

Jens Blendstrup

Martin MacEvoy

af dem, der er kommet igennem livet som 
hjemløs og i dag har både bolig og job, er 
Martin Macevoy. I sit foredrag fortæller 
han om hjemløselivets sørgelige, brutale 
og sjove oplevelser. Gratis. Bestil billet via 
hjemmesiden fra onsdag 17. oktober. 

Torsdage i november kl. 9.00 - 17.00
nanoWriMo. kom og skriv
Vil du skrive en roman? Mangler du lige 
en fast hånd i ryggen? I november skriver 
tusindvis af mennesker verden over på hver 
deres roman i forbindelse med den interna-
tionale skrivemarathon NaNoWriMo.
Hver torsdag i november kan du arbejde i 
salen ved Risskov Bibliotek. Vi sørger for 
drikkelse, frugt og en morgenpeptalk fra en 
forfatter.
Tag den bærbare under armen, kom og 
skriv. læs mere om NaNoWriMo på 
www.nanowrimo.org

Mandag 5. november kl.19.00
sæsonens bøger
atter en gang samarbejder Kristian F. Møl-
lers Boghandel og aarhus Kommunes Bib-
lioteker om at give inspiration til efterårets 

Foto: Miklos Szabo
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Torsdag 8. november kl. 19.30
En grumme Ka’l i Vejlby
Vejlby-Risskov lokalhistoriske Forening 
inviterer til et foredrag med lektor Steen 
Busch. Foredraget beskriver forholdene 
i Vejlby for 300 år siden, ikke blot under 
denne ”grumme ka’l”, men også om et 
par særdeles vellidte kirkeejere forud for 
den grumme.
Sted: Vejlby Sognegård. 
Gratis. alle er velkomne.

og vinterens læsning.
2 boghandlere og 2 bibliotekarer vil anbefale 
nogle af sæsonens bøger - både de store 
velkendte navne samt nye og mindre kendte.
Bestil billet via hjemmesiden fra mandag 22. 
oktober.

onsdag 7. november kl. 10.00 - 11.00
Babymassage og zoneterapi 
v/lillian dalgaard
Massør, zone- & kranio-sakral terapeut lil-
lian dalgaard giver råd og vejledning til dig, 
der lige har født.
Hvordan får du en glad og afslappet baby? 
Hvordan får du og din baby en god nat-
tesøvn? Hvad gør du, hvis dit barn har 
kolik? lær selv at behandle din baby, så 
du undgår en masse bekymringer, og bliv i 
stand til at øge dit barns immunforsvar.
Husk liggeunderlag og massageolie.
pris 25 kr.
For børn fra 3 - 12 måneder og deres voksne. 
Billetter kan købes via hjemmesiden fra 
onsdag 24. oktober. 



Mandag 29. oktober kl. 18.30
slægtsforskning og lokalhistorie
Slægtsforskning og lokalhistorie er to sider 
af samme sag. Mange kilder er fælles, og 
slægtsforskning bliver først rigtig interes-
sant, når forfædrene ikke bare er navne og 
årstal, men også kan placeres i en historisk 
ramme i et lokalsamfund. Værktøjer og 
søgemaskiner på computeren vil blive 
præsenteret. Gratis.
Bestil billet via hjemmesiden fra 15. oktober
Aftenen er et samarbejde mellem Skødstrup Kombi-Bibliotek

og Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling.

Torsdag 22. november kl. 19.00

Børnerådsformand lisbeth Zornig - fra 
misbrugt til mønsterbryder
lisbeth Zornig andersen fortæller med 
udgangspunkt i sin bog Zornig – vrede er 
mit mellemnavn, om sin opvækst i det Un-
derdanmark, de fleste kun kender gennem 
medierne. lisbeth bruger sin egen historie 
til at sætte fokus på, hvad vi alle kan gøre, 
for at forbedre vilkårene for de udsatte 
børn og voksne. Gratis.

Billetpris 25 kr. Køb Billet via hjemmesiden 
fra torsdag 8. november.

Torsdag 6. december kl. 9.30 - 10.30
Babymassage og zoneterapi 
v/lillian dalgaard
Massør, zone- & kranio-sakral terapeut lil-
lian dalgaard giver råd og vejledning til dig, 
der lige har født.
Hvordan får du en glad og afslappet baby? 
Hvordan får du og din baby en god natte-
søvn? Hvad gør du, hvis dit barn har kolik? 
lær selv at behandle din baby, så du undgår 
en masse bekymringer, og bliv i stand til at 
øge dit barns immunforsvar.
Husk liggeunderlag og massageolie.
Pris kr 25.
For børn fra 3 - 12 måneder og deres voksne.
Billetter kan købes via hjemmesiden  fra 
torsdag 22. november.

koMforBi – skØdstrUP koMBi-BiBliotek
Rosenbakken 4 / 8541 Skødstrup / Tlf. 8713 9860 / skoedstrupbibliotek@aarhus.dk
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solBJerG BiBliotek
Kærgårdsvej 4 / 8355 Solbjerg / Tlf. 8692 8288 / solbjergbibliotek@aarhus.dk

Tirsdag 20. november kl. 19.00 - 21.30
Hvad er det værd - med kurt strebel fra 
programmet Hvad er det værd?
Få dine klenodier vurderet af kyndige 
vurderingsmænd. 2-3 medarbejdere er til 
stede og vurderer kunst, antikviteter, smyk-
ker, historiske emner, gl. mønter og ellers 
alt andet, som man gerne vil have bedømt. 
Fortæl din historie om genstanden og hør, 
hvad vurderingsmanden kan fortælle.
aftenen starter med en introduktion om 
auktionernes historie og om nuværede 
markedstendenser.
Medbring højst 5 genstande.
Pris 50 kr. incl. kaffe.
Billetter kan bestilles på 
solbjergbibliotek@aarhus.dk eller 
tlf. 8692 8288.
Aftenen er arrangeret i samarbejde med Solbjerg og 

Omegns Lokalhistoriske Arkiv og Støtteforening.
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Bydelsmødre i tilst
Tilst bibliotek deltager i det nationale 
projekt med at etablere og forankre 12 
bydelsmødregrupper rundt om i danmark, 
og som i alt skal uddanne minimum 120 
bydelsmødre. Bydelsmødrene skal fungere 

som rollemodeller og ambassadører i 
deres lokalområde.
Projektet i Tilst begynder i efteråret 2012 og 
henvender sig til kvinder fra lokalområdet.
Kontakt Tilst Bibliotek for yderligere infor-
mation.

tilst BiBliotek
Tilst Skolevej 13 a / 8381 Tilst / Tlf. 8713 1820 / tilstbibliotek@aarhus.dk
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Torsdag 27. september kl.19.00 - 21.00
Mød årets store forfatternavn erik Valeur
erik Valeur har med sin debutbog det 
syvende barn i år vundet dR’s Romanpris 
2012, som han kan føje til listen over alle 
sine mange andre priser.
omdrejningspunktet i romanen er syv 
børn, der tilbringer de første måneder af 
deres liv på samme stue på et børnehjem. 
Seks af børnene får nye familier, mens det 
syvende barn bærer på en frygtelig hemme-
lighed. (del af efterårets tema SToRT)
Pris 50 kr.
Billetter kan købes fra mandag 3. septem-
ber på Tranbjerg Bibliotek.
(Dette arrangement er en del af Aarhus Kommunes 

Bibliotekers fælles litteraturtema STORT)

onsdag 3. oktober kl. 16.30 - 18.00
ind i en bog - læsekreds om 1Q84 
af Haruki Murakami
Haruki Murakami er et internationalt 
litterært fænomen. Han er desuden, usæd-
vanlig populær for en japansk forfatter, og 
hans emnevalg og skrivemåde appellerer 
på tværs af grænserne til stort set alle 
litteraturinteresserede. I aften sætter vi 

fokus på første bind af Murakamis nyeste 
roman 1Q84, med tydelig titelinspiration 
fra George orwells roman 1984. 
der er plads til 10 deltagere. 
Biblioteket stiller bøgerne til rådighed.
Gratis.
Tilmelding på biblioteket fra 17. september

Torsdag 11. oktober kl. 18.30 - 20.00 og 
Torsdag 8. november kl.18.30 - 20.00
strikkerier på tranbjerg Bibliotek
Som et forsøg afholder Tranbjerg Bibliotek 
to strikkecaféer i efteråret. Har du lyst til 
at dele din strikkeglæde med andre, blive 
inspireret eller få hjælp af en erfaren strikker 
kan du tage garn og pinde under armen 
og møde op til en uforpligtende aften på 
biblioteket. Vi giver en kop kaffe i hyggelige 
rammer. Gratis.
Tilmelding på biblioteket fra 24. september.
og 22. oktober.

Torsdag 18. og fredag 19. oktober
Mårslet frimærke- og Møntklub
Mårslet Frimærke- og Møntklub dækker 
et geografisk område mellem aarhus og 
odder, bl.a. Tranbjerg, Mårslet, Beder, 

tranBJerG BiBliotek
Kirketorvet 6 / 8310 Tranbjerg / Tlf. 8713 2435 / tranbjergbibliotek@aarhus.dk
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Malling og Solbjerg. et par klubmedlem-
mer vil torsdag 18. og fredag 19. oktober 
vise et par frimærke- og postkortsamlinger 
i bibliotekets åbningstid. der er samtidig 
mulighed for at se, hvad der foregår i den 
eneste frimærkeklub, der findes i området. 
ligger du inde med en frimærkesamling, 
vil vi gerne give råd omkring den. Gratis.

onsdag 24. oktober kl. 16.30 - 18.00
ind i en bog - læsekreds om det dyrebare 
af linn Ullmann
Stemningsmættet og yderst medrivende fa-
miliehistorie om skyldfølelser, fortielser og 
hemmeligheder i bedste linn Ullmann-stil.
au pair-pigen Mille forsvinder og findes 
død to år senere - Romanen følger famili-
ens liv i de to år og fortæller dens historie 
med fortielser, ensomhed og savn af nær-
vær og kærlighed. Gratis. 
Tilmelding på biblioteket fra 8. oktober.
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Tirsdag 9. oktober kl. 16.00 - 19.00
strikkeworkshop ved annette danielsen
Kom og få inspiration til efterårets og 
vinterens strikketøj. Vi får besøg af annette 
danielsen, der gennem flere år har udgivet 
i alt 10 strikkebøger.
annette fortæller om den sjove og kring-
lede proces, der ligger bag tilblivelsen af en 
strikkebog, og hvad det er, der til stadighed 
driver hende.
der bliver mulighed for selv at prøve 
kræfter med nogle af de teknikker annette 
arbejder med, så husk strikkepinde nr. 3.
Pris 50 kr incl. garn til strikkeprøver.
Billetter kan købes på bilioteket fra tirsdag  
25. september.

triGe koMBi-BiBliotek
Smedebroen 21 / 8380 Trige / Tlf. 8713 6313 / trigebibliotek@aarhus.dk 

Mandag 24. september kl. 10.00 - 11.00
Babymassage og zoneterapi 
v/lillian dalgaard
Massør, zone- & kranio-sakral terapeut lil-
lian dalgaard giver råd og vejledning til dig, 
der lige har født.
Hvordan får du en glad og afslappet baby? 
Hvordan får du og din baby en god nat-
tesøvn? Hvad gør du, hvis dit barn har 
kolik? lær selv at behandle din baby, så 
du undgår en masse bekymringer, og bliv i 
stand til at øge dit barns immunforsvar.
Husk liggeunderlag og massageolie.
Pris 25 kr.
For børn fra 3 - 12 måneder og deres voksne
Billetter kan købes fra 10. september.
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onsdag 29. august kl. 19.30
find din slægt - og gør den levende
Slægtsforskning er populært som aldrig før.
Tove Glud Rasmussen, tidligere formand 
for Slægtshistorisk Forening Århus, vil 
fortælle om, hvordan man kommer i gang 
med at kortlægge sin slægt og om internet-
tets muligheder for slægtsforskere. Hvor-
dan indsamles familieoplysninger, hvilke 
bøger og digitale hjælpemidler findes der?
Gratis.
Tilmelding på tlf. 89409540 eller
vibybibliotek@aarhus.dk

onsdag 24. oktober kl. 19.30
Varig succes med en livsstilsændring - på 
en let og nydelsesfuld måde
Har du svært ved at komme i gang med 
en livsstilsændring og opnå det ønskede 
vægttab?
eller er du træt af, hver gang du har nået 
et godt vægttab, så oplever du hvordan du 
stille og roligt glider tilbage til udgangs-
punktet?
Kom og hør livsstilsvejleder, foredragshol-
der og forfatter Ingrid Videbech fortælle 
om, hvordan hun for mange år siden tabte 

30 kilo og hvordan hun har bevaret det 
gode resultat. 
læs mere på www.paamandag.dk
Pris 30 kr.
Billetter kan købes på Viby Bibliotek
fra 1. oktober.

1. - 31. oktober / Udstilling
Papirkunst af Jytte rasmussen
Jytte Rasmussen stiftede bekendtskab 
med papirkunst for ca. 20 år siden. Hun 
arbejder med det spændende og fleksi-
ble materiale papir - oftest papirpulp af 
genbrugspapir, gerne mikset med andre 
materialer såsom ståltråd, gips, jern m.m. 
Hendes skulpturelle værker har ofte et tvist 
af humor eller en dobbelt tydning.
På udstillingen vises nye værker.

Torsdag 8. november kl. 19.30-21.30
sæsonens nye bøger
Igen i år samarbejder Kristian F. Møllers 
Boghandel og aarhus Kommunes Biblio-
teker om at give inspiration til efterårets 
læsning.
Hør boghandlerne og bibliotekarerne for-
tælle om nogle af sæsonens mest spæn-

dende og interessante bøger - både dem 
skrevet af de store velkendte navne og de 
nye og mindre kendte. Gratis.
Tilmelding på 89409540 eller 
vibybibliotek@aarhus.dk

ViBy BiBliotek
Skanderborgvej 170 / 8260 Viby J / Tlf. 8940 9540 / vibybibliotek@aarhus.dk



46        BIBlIoTeKSKaleNdeR eFTeRÅR 2012 / VoKSeN

litteraturstedet på åby Bibliotek
litteraturStedet på Åby Biblioteker har hver 
måned nye litterære temaudstillinger og ar-
rangementer i relation hertil. Udstillingerne 
etableres ofte i samarbejde med byens 
litterære aktører.
august: Litteraturen går til….
September: Besættelsestiden
oktober: TRÅDE - sammenhænge og
 forbindelseslinjer i Morten
 Søndergaards forfatterskab
November: Lyd+litteratur
december: Vinterlæsning

lørdag 18. august 
tid til torvedag - torvedag på åbyhøj torv
Traditionen tro deltager Åby Bibliotek på 
Torvedagen på Åbyhøj Torv.
Biblioteket har en fællesstand sammen 
med Åby Biblioteks Venner.
Kom og byg det højeste bogtårn og vind 
spændende præmier.
Find os lige ved siden af den store scene!
Sted: Åbyhøj Torv.

Mandag 24. september kl. 19.00
åbyhøj under besættelsen
Børge Thomsen og Frank Bentzon, begge 
medlemmer af Åby Åbyhøj lokalhistoriske 
Forening, fortæller om tiden i Åbyhøj under 
Besættelsen.
arrangementet indgår i temaudstilling i 
litteraturStedet, hvor der bl.a. vises ting
fra den tid. Gratis.
Tilmelding til Åby Bibliotek fra 28. august.
Arrangeret af Åby Åbyhøj Lokalhistoriske Forening, 

Besættelsesmuseet og Åby Bibliotek

onsdag 26. september kl. 19.00

kim leine om Profeterne i Evighedsfjorden
Forfatteren Kim leine læser op af og 
fortæller i en samtale med litterat astrid B. 
Thorhauge om sin seneste bog Profeterne i 
Evighedsfjorden.
litteraturStedet Åby Bibliotek.
Pris 50 kr.
Billetter kan købes fra mandag 10. september.
(Dette arrangement er en del af Aarhus Kommunes 

Bibliotekers fælles litteraturtema STORT)

onsdag 3. oktober kl. 18.00 - 23.00
tråde- sammenhænge og forbindelseslin-
jer i Morten søndergaards forfatterskab
arrangementet er led i en udstilling i anled-
ning af Morten Søndergaards 20-års forfat-
terjubilæum. TRÅde er en kortlægning og 
et kik ind i forfatterskabet. 
Gennem en række installationer, bøger og 
genstande skabes et rum, hvor den besø-
gende kan gå på opdagelse i forfatterens 
univers. 
 Præsentation af udstillingen
 Performance med Morten Søndergaard
 Mads Mygind læser op

Samtale om forfatterskabet mellem Morten 
Søndergaard, Mathias Kokholm og Mads 
Mygind.
Man kan nøjes med at deltage i dele af 
arrangementet og nærmere tidspunkter 
følger på www.aakb.dk
litteraturStedet Åby Bibliotek.
Pris 25 kr.
Billetter sælges fra 17. oktober.
Arrangører: Litteraturen på Scenen, Litteraturen finder 

sted og Åby Bibliotek

åBy BiBliotek
ludvig Feilbergs Vej 7 / 8230 Åbyhøj / Tlf. 8940 9500 / aabybibliotek@aarhus.dk



BIBlIoTeKSKaleNdeR eFTeRÅR 2012 / VoKSeN        47

Torsdag 15. november kl. 19.30
Peter laugesen læser egne digte
Biblioteket markerer, at Peter laugesen 
i år har rundet de 70. Cand. mag. Stefan 
Kjærgaard introducerer forfatterskabet og 
Peter laugesen læser op af nye og ældre 
digte. arrangementet er led i novembers 
lyd+litteratur tema i litteraturStedet. 
litteraturStedet Åby Bibliotek.
Pris 25 kr.
Billetter kan købes fra 5. november.
Arrangører: Forlaget Geiger. Litteraturen findet sted og 
Åby Bibliotek

Torsdag 8. november kl. 15.00
rejseforedrag
Rejsefilm og rejseforedrag om Spanien med 
fokus på Gaudis Barcelona v. eigil lyhne fra 
Kultur - og rejseforeningen Under Solen.
litteraturStedet Åby Bibliotek.

Tirsdag 4. december kl. 19.00
Vinterlæsning
oplæsning som led i decembers måneds 
tema i litteraturStedet om Vinterlæsning.
Tilmelding fra 19. november.
Arrangeret af Litterater til Låns og Åby Bibliotek

Peter Laugesen

Morten Søndergaard
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BoGstart

Bogstart er et landsdækkende projekt, der startede i 2009 
med 15 deltagende kommuner. Formålet er at stimulere 
børns tidlige sprogtilegnelse og give dem et oplevelses-
rigt møde med børnelitteraturen.
Med den nye satspuljebevilling får Bogstart mulighed for 
at fortsætte i fire år.
I aarhus Kommune er det områderne omkring bibliote-
kerne i Gellerup og Hasle, som er med i projektet. Her får 
småbørnsfamilierne gratis bogpakker når barnet er ½ år, 
1 år, 1½ år og 3 år.

i efterårsferien 2012 arrangeres tre teaterforestillinger i 
forbindelse med uddeling af bogstartspakker.
Hold øje med tid og sted på Bibliotekernes hjemmeside.
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Torsdag 29. november kl.10.00-10.35
den magiske julerejse
Katten Tulle bor helt alene i et lille hus på 
landet. det er snart jul, men hun keder 
sig og vil gerne have nogle omkring sig 
at holde jul sammen med. et varmt og 
fængende juleventyr for de mindste fyldt 
med stemningsfulde sange og indbydende 
kulisser og rekvisitter. Små som store 
indbydes til at være aktivt med undervejs i 
forestillingen.
For børn på 1 - 4 år.
Tilmelding fra 15. november.

Beder-MallinG Biliotek
Kirkebakken 41 / 8330 Beder / Tlf. 8713 1985 / bederbibliotek@aarhus.dk



eGå koMBi-Biliotek
egå Havvej 5 / 8250 egå / Tlf. 8713 6390 / egaabibliotek@aarhus.dk

Tirsdag 6. november kl.10.00
Cirkus Minimus
Biblioteket får besøg af det ganske lille 
cirkus. Teltet står klar, men cirkusdirektøren 
er frygtelig ked af det. alle artisterne er rejst 
fordi pengekassen er tom. enden er nær for 
Cirkus Minimus, men så får cirkusdirektø-
ren en rigtig god idé ...
Kom og se en hyggelig cirkusforestilling og 
måske kan du være heldig at få en rolle i 
manegen.
For børn på 3 - 6 år.
Institutioner skal tilmelde sig via 
hjemmesiden fra tirsdag 23. oktober.

Tirsdag 23. oktober kl.10.00
Højtlæsning fra den store bog
Vi har købt en KÆMPeSToR bog. 
den er fyldt med en masse gode historier. 
Vi åbner den sammen og bibliotekaren 
læser nogle af historierne højt.
For børn på 3 - 4 år.
Institutioner skal tilmelde sig via hjemme-
siden fra tirsdag 9. oktober.
Dette arrangement er en del af Aarhus Kommunes 

Bibliotekers fælles litteraturtema STORT
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GellerUP BiBliotek
Gudrunsvej 78 / 8220 Brabrand / Tlf. 8940 9640 / gellerupbibliotek@aarhus.dk

Tirsdag 18. september kl. 16.00 - 18.00
kom og spil skak eller lær at spille skak
lars Hansen fra dansk Skoleskak besøger 
Gellerup Bibliotek så du kan prøve at spille 
skak. Hvis du allerede kan, så kom og spil 
med andre.
Skakspil styrker børn og unges intellek-
tuelle og sociale udvikling både i skolen 
og i resten af livet. Mere end 150 danske 
skoler er allerede med i dansk Skoleskak, 
og i projektet Bring minoriterne i spil, vil 
omkring 5500 børn i aarhus og København 
modtage undervisning i skak. Gratis.
For børn og barnlige sjæle.
Tilmelding nødvendig - senest 17. september.

oktober
arkitektur for børn
Helhedsplanssekretariatet for Gellerup/
Toveshøj, Gellerup Bibliotek m.fl. sætter i 
oktober måned fokus på arkitektur i børne-
højde. Følg med på www.aakb.dk/gellerup 
og www.gellerup.nu.
Sted: Gellerup Bibliotek og andre steder i 
Gellerup/Toveshøj. Gratis.
For børn i alle aldre.
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onsdag 10. oktober kl.  9.30 - 10.15
onsdag 10. oktober kl.10.15 - 11.00
tandplejens Børneværksted 
Tandplejens børneværksted med gigant-
mund, spejle lys og andre sjove aktiviteter:
Børnene kan:
 opleve en tur igennem gigantmunden 

 og sidde på store kindtænder
 Rokke på rokketænder
 Kigge på deres egne tænder med 

 spejl og lys
 læse bøger og synge sange om tænder 

 og meget andet
Gratis.
arrangementet kl. 9.30 
er for børn på 2 - 4 år.
arrangementet kl. 10.15 
er for børn på 3- 5 år.
Tilmelding på Gellerup Bibliotek, 
tlf. 89 40 96 40 fra 1. oktober.

Torsdag 25. oktober kl. 9.30 - 10.00
olsens dukketeater Klippetiklop
Historien udspiller sig på en bondegård. 
Her er det andefar, der er opsynsmand, og 
en dag bliver det lille føl væk. andefar må 
ud at lede, og han finder både føl og en kæ-
reste. en forestilling med masser af musik 
og sang. Gratis.
arrangementet er for børn på 1½ - 4 år.
Tilmelding på Gellerup Bibliotek,
tlf. 89 40 96 40 fra 1. oktober.

onsdag 5. december kl. 9.30 - 10.00
lysbilleder/højtlæsning Ræven og nissen
Julefortælling af astrid lindgren. Ræven 
søger ind til bondegården for at skaffe sig 
mad, men en gammel nisse blander sig.
Gratis.
arrangementet er for børn på 1½ - 4 år.
Tilmelding på Gellerup Bibliotek,
tlf. 89 40 96 40 fra 1. oktober.
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Fredag 12. oktober kl.10.00
Fredag 23. november kl. 10.00 
Fredag 14. december kl. 10.00 
film for de små
Filmhygge for de mindste på Biblioteket.
det varer ca. ½ time. Gratis.
For børn fra 2 til 5 år.
Tilmelding på tlf. 87 13 97 05 eller
harlevbibliotek@aarhus.dk 

Mandag 15. oktober kl.13.00 - 14.30
Mød en kvælerslange live
er du vild med slanger, eller synes du 
tværtimod, de er væmmelige?
lige meget hvad, så får du nu chancen for 
at møde rigtige, levende kvælerslanger. en 
slangetæmmer fra slangetæmmer.dk viser 
slangerne frem. Måske får du også lov til at 
røre ved og holde en slange.

du kan også få taget et billede af dig selv 
sammen med slangen, det koster 25 kr. 
det bliver printet ud, så du kan få det med 
hjem, sammen med et slangetæmmerbe-
vis. Gratis.
Tilmelding på tlf. 87 13 97 05 eller 
harlevbibliotek@aarhus.dk fra mandag 
1. oktober.

HarleV BiBliotek
Gl. Stillingvej 424 / 8462 Harlev / Tlf. 8713 9705 / harlevbibliotek@aarhus.dk
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Torsdag 29. november kl. 10.00 - 10.45
Skrallebang
Julekoncert for børn og deres voksne
Kom og vær med til at hoppe, danse og 
lege med hinanden når Skrallebang laver 
koncert.
Skrallebang – består af Søren Jensen og 
Nana Kirkegaard, der til daglig undervi-
ser på Musikskolen laura. Søren spiller 
kontrabas, guitar og cajun og Nana synger 
i vilden sky. Gratis.
For børn mellem 2 og 6 år og deres voksne
Billetter kan bestilles via hjemmesiden fra 
torsdag 15. november. 

HJortsHØJ koMBi-BiBliotek
Virupvej 75 / 8530 Hjortshøj / Tlf. 8674 1122 / hjortshoejbibliotek@aarhus.dk



HoVedBiBlioteket
Møllegade 1 / 8000 /aarhus C / Tlf. 8940 9200 / hovedbibliotek@aarhus.dk

lørdag 8. september kl. 10.30 
rytmik og sjov med dorte nørgaard
dorte Nørgaard sørger for, at der kommer 
gang i både små og store, når hun gen-
nem sang og leg giver dem mulighed for at 
hoppe, danse, klappe og meget mere.
dorte Nørgaard underviser i rytmik og er 
forfatter og komponist til udgivelserne 
Babyrytmik, Småbørnsrytmik og Rytmik i 
børnehave og indskoling. 
For børn på 0 - 6 år og deres forældre .
arrangementet varer ca. 45 minutter.
Billetter udleveres i børneafdelingen på 
Hovedbiblioteket fra lørdag 1. september.
Sted: Salen.

Fredag 12. oktober kl. 18.30 - 22.00
kulturnatten på Hovedbiblioteket
oplev Hovedbiblioteket for fuld musik! Vi 
fortsætter traditionen med at åbne bib-
lioteket på Kulturnatten og inviterer til en 
underholdende aften for hele familien. I år 
er temaet MUSIK. du kan lytte, opleve og 
lege med musikken. Hovedbiblioteket kom-
mer til at genlyde af musik og du kan selv 
spille med.
Vi glæder os til at se dig og hele din familie.

lørdag 3. november kl. 10.30
Børneteatret opfører forestillingen 
Den tårnhøje hund 2
Ferier kan bruges til lidt af hvert. Nogle 
slikker sol og bliver brune som løver,  andre 
vasker bilen eller cykler op og ned ad store 
bakker. Men ikke manden, han skal bare 
slappe af og lave en hel masse ingenting. 
Men da han forlader den larmende by for 
at tage ud til sin sommerhytte, sker der 
noget meget mærkeligt.
For børn på 3 - 8 år.
Forestillingen varer ca. 40 minutter.
Gratis billetter udleveres fra lørdag 27. 
oktober i børneafdelingen på Hovedbiblio-
teket.
Sted: Salen.

lørdag 10. november kl. 10.00 - 14.00
nordisk spildag 2012
Nordisk Spildag er en dag, hvor der bliver 
sat fokus på spil og spilkultur på biblioteker 
i hele Norden. På hovedbiblioteket vil der 
være masser af spændende aktiviteter for 
hele familien. dagens program er stadig 
under udarbejdelse, så hold øje med vores 
hjemmeside og facebook. 
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8. - 15. december
Hobbitten
Med biblioteket på tur til Hobbitrup
I forbindelse med premieren på den nye 
Hobbit film, holder biblioteket en uge med 
stemningsfuldt og spændende opvarm-
ning til Peter Jacksons fortolkning af J.R.R. 
Tolkiens fantastiske fortælling om hobbit-
ten Bilbo.
der arbejdes stadig på programmet, så 
hold øje med bibliotekets hjemmeside og 
facebook.
Sted: Børneafdelingen, Hovedbiblioteket.

lørdag 1. december 2012 kl. 10.30 
teater 83 opfører forestillingen 
Op under jul
december er mørk. I huset på Kalendervej 
går dagene langsomt mod juleaften. der er 
ved at være en rar julestemning i det store 
hus. Viceværten hænger granguirlander op. 
Vi kigger indenfor hos gamle olsen som 
bor i stuen til højre. lytter til operasange-
ren som bor på 2. sal. På første sal møder 
vi Tobias og hans mor Maria som er gravid. 
Tobias glæder sig til jul, for da kommer far 
hjem. en stjerne lyser over husets tag. og 
julestemningen stiger.
en varm og rar decemberhistorie med 
musik og dukker.
For børn på 1½ - 4 år.
Forestillingen varer ca. 30 minutter.
Gratis billetter udleveres fra lørdag 24. 
november i børneafdelingen på Hovedbib-
lioteket.
Sted: Teaterbussen som holder på parke-
ringspladsen ved Hovedbiblioteket.
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onsdag 12. september kl.10.00
Der var engang en hund
om venskabet mellem en udslidt hund og 
en jaget ulv.
Karla Kanin på stranden
en kaninpige med lange ører og storprik-
kede bukser møder en mariehøne på 
stranden.
Den lille gris flyver
en lille gris drømmer om at kunne flyve.
Tegnefilm. 28 minutter

onsdag 10. oktober kl.10.00
Storvask – Fodboldstrømper
Vasketøjet spiller fodbold bag vaskemaski-
nens rude.
Pipungerne – Turen til åen
Fugleungerne Sille og Saxe forsøger at 
fange fisk i åen.
Mægtige maskiner – Gravemaskine
Gravmaskinen har larvefødder i stedet for 
hjul og graver jord op med en skovl.
Hund & Fisk
Kan en hund og en fisk være venner?
Tegne- og realfilm. 31 minutter.

onsdag 7. november kl.10.00
Mægtige maskiner – Stribemaler
Stribemaleren maler striber på vejene, så 
bilerne ved, hvor de skal køre.
Ernst i Tivoli
ernst og mor er i Tivoli, og ernst farer vild i 
menneskemylderet.
Storvask – Vrideleg
Vasketøjet leger bag vaskemaskinens rude.
Cirkeline – Sofus på flyvetur
Cirkeline og musene sætter en drage op, 
men snoren knækker og Sofus flyver væk.
Tegne- og realfilm. 30 minutter.

onsdag 5.december kl.10.00
Jims vinter
Græshoppen Jim vågner midt om vinteren 
omgivet af hvid sne, han ikke kender til.
Snowys jul
en lille hvalp mister sin mor og er helt 
alene i verden. Heldigvis forsøger to børn 
at finde et nyt hjem til den.
Prik og Plet i sneen
de to kaniner, Prik og Plet, går ud i den 
bløde sne.
Tegnefilm. 32 minutter.

filmprogram efterår 2012
for de 3-6 årige
Vises i salen
det er gratis at deltage
tilmelding fra en uge før på 8940 9220
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onsdag 12. september kl. 10.00 - 10.30
onsdag 17. oktober kl. 10.00 - 10.30
onsdag 14. november kl. 10.00 - 10.30
film for de små
Vi hygger os med film for de små. 
det er en overraskelse, hvad vi viser.
Filmene varer ca. ½ time. 
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding fra 1 uge før i børnebiblioteket 
eller på tlf. 8940 9584 

lørdag 13. oktober kl. 9.30 - 14.00
Mangaworkshops 
1. worshop kl. 9.30 - 11.30
2. workshop kl. 12.00 - 14.00
Man kan kun deltage i én workshop.
Camilla Smidt har tegnet manga og under-
vist i det i flere år. Hun giver tips og ideer,  
og der skal øves i forskellige teknikker. der 
bliver små lege undervejs, og alle fremviser 
deres tegninger og får kommentarer. der 
lægges vægt på at deltagerne får nogle 
tegneredskaber, som kan hjælpe dem med 
at udvikle lige netop deres evner.
For unge på 12 - 15 år.
Tilmelding fra 5. oktober i børnebiblioteket 
eller på tlf. 8940 9584.

HØJBJerG BiBliotek
oddervej 74 / 8270 Højbjerg / Tlf. 8940 9580 / hoejbjergbibliotek@aarhus.dk



Mandag - lørdag 22. - 27. oktober kl.10.00
Hip hurra for bamse…
Tegnekonkurrence i anledning af Bamsens 
internationale fødselsdag 27. oktober. 
Tegningerne med bamsen som tema kan 
afleveres fra 22. oktober. alle tegningerne 
udstilles, og den flotteste præmieres med 
en bamsebog. Vinderen får direkte besked. 
Samtidig udstiller vi forskellige bamser og 
alle vores bamsebøger.
For børn på 2 - 8 år. 

onsdag 7. november kl. 10.00 - 10.30
olsens teater opfører Rub og stub
Historien handler om de to langt ude i 
skoven. Han synger, så bregner segner - 
hun sylter, så haren segner. Inspireret af 
det finske nationalepos Kalevala får sproget 
i denne forestilling lov at blomstre i mor-
somme rim og remser, som kildrer skønt i 
musikalske børneører.
Sted: Teatersalen den Blå Hest, 
oddervej 80 - lige overfor biblioteket.
For børn på 3 - 6 år.
Varighed ca. ½ time.
Billetter kan bestilles fra 31. oktober i 
børnebiblioteket eller på tlf. 8940 9584.

onsdag 28. november kl. 10.00
Juleteater 
eventyrværkstedet ved ditte aarup Johnsen 
opfører Den magiske julerejse.
Katten Tulle bor helt alene i et lille hus ude 
på landet. det er snart jul, men hun keder 
sig og vil gerne have nogen at holde jul 
sammen med. Hun hjælper en skadet fugl 
og får som tak en helt eventyrlig flyvetur.
alle indbydes undervejs til at deltage aktivt 
i forestillingen.
Sted: Teatersalen den Blå Hest, 
oddervej 80 - lige overfor biblioteket.
For børn på 1 - 4 år.
Tilmelding fra 21. november i børnebiblio-
teket eller på tlf. 8940 9584.
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kolt-HasselaGer koMBi-BiBliotek
Kolt Østervej 45 / 8361 Hasselager / Tlf. 8713 1983 / koltbibliotek@aarhus.dk

Tirsdag 11. september kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag  16. oktober kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag  13. november kl. 10.00 - 10.30
film for de små
Vi hygger os med film for de små. 
det er en overraskelse, hvad vi viser.
Filmene varer ca. ½ time. 
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding til biblioteket på tlf. 8713 1983 
eller koltbibliotek@aarhus.dk

Mandag 8. oktober kl. 14.00 - 16.00
Mangaworkshop
Camilla Smidt har tegnet manga og under-
vist i det i flere år. Hun giver tips og ideer. 
Men der skal også øves i forskellige teknik-
ker. der bliver små lege undervejs og alle 
fremviser deres tegninger og får kommen-
tarer. der lægges vægt på at deltagerne får 
nogle tegneredskaber, som kan hjælpe dem 
med at udvikle lige netop deres evner. 
For børn på10 - 13 år.
Tilmelding til biblioteket på tlf. 8713 1983 
eller koltbibliotek@aarhus.dk
Begrænset antal pladser.

onsdag 17. oktober kl. 14.00 -16.30
Haute Couture Barbie Workshop
Modeskaberen Malene Redder Ruby skaber 
Haute Couture til Barbiedukker. Kom og 
lær og leg modeskaber sammen med 
Malene. Tag dine egne Barbie- eller Bratch 
dukker med samt en saks. Forældre må 
gerne deltage. Malene medbringer syma-
skine, limpistol, synåle sytråde, stofrester 
m.m. For børn på 6 - 13 år. Gratis.
Tilmelding til biblioteket på tlf. 8713 1983 
eller koltbibliotek@aarhus.dk
Begrænset antal pladser.

Tirsdag 7. november kl. 10.00 - 10.30
olsens teater opfører Rub og stub
Historien handler om de to langt ude i 
skoven. Han synger, så bregner segner - 
hun sylter, så haren segner. Inspireret af 
det finske nationalepos Kalevala får sproget 
i denne forestilling lov til at blomstre i mor-
somme rim og remser, som kildrer skønt i 
musikalske børneører. For børn på 3 - 6 år.
Varighed ca. ½ time.
Billetter bestilles på tlf. 8713 1983
eller koltbibliotek@aarhus.dk
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lystrUP BiBliotek
Bystævnet 4B / 8520 lystrup / Tlf. 8713 1980 / lystrupbiliotek@aarhus.dk

Tirsdag 25. september kl. 10.15 - 10.40
Børnefilm: Pipungerne
Vi viser 3 film med fugleungerne Sille og 
Saxe: Prinsessen og vagten, Turen går til åen 
og Hittebarnet.
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding fra 14 dage før arrangement på
tlf. 87131980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk

Tirsdag 9. oktober kl. 10.15 - 10.30
Børnefilm: Cirkeline
Vi viser Cirkeline – Kanonfotograf Frederik.
Musen Frederik finder et filmkamera og 
drager ud for at optage forskellige dyr.
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding fra 14 dage før arrangement på 
tlf. 87131980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk 

Tirsdag 23. oktober kl. 10.15 - 10.30
Børnefilm: Cirkeline
Vi viser Cirkeline – Månen er en gul ost.
Musene bygger en rumraket for at hente 
månen – den store gule ost – ned.
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding fra 14 dage før arrangement på 
tlf. 87131980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk 

Tirsdag 6. november kl.10.15 - 10.30
Børnefilm: Cirkeline
Vi viser Cirkus – Sofus på flyvetur.
Cirkeline og musene sætter en drage op og 
giver den mindste mus en flyvetur.
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding fra 14 dage før arrangement på 
tlf. 87131980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk

Tirsdag 20. november kl. 10.15 - 10.30
Børnefilm: Cirkeline
Vi viser Cirkeline – 2 + 2 = 5.
Cirkeline holder skole for musene.
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding fra 14 dage før arrangement på 
tlf. 87131980 eller lystrupbibliotek@aarhus.dk
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Fredag 21. september kl.10.00
Højtlæsning fra den store bog
Vi har købt en KÆMPeSToR bog. den er 
fyldt med en masse gode historier. Vi åbner 
den sammen og bibliotekaren læser nogle 
af historierne højt.
For børn på 3 - 4-år.
Institutioner skal tilmelde sig via hjemme-
siden fra fredag 14. september.
(Dette arrangement er en del af Aarhus Kommunes

Bibliotekers fælles litteraturtema STORT) 

Mandag 29. oktober kl. 10.00 - 12.00
Halloween - kom og dekorer og 
mal masker
Kom og hjælp os med at få en uhyggelig 
dag på biblioteket. elever fra egå Produk-
tionshøjskole hjælper med at male og 
dekorere masker på den uhyggelige måde 
med hugtænder, blod og spindelsvæv.
du kan selv bestemme hvor uhyggelig din 
maske skal være. Gratis.
For børn på 3 - 6 år.
Institutioner skal tilmelde sig via hjemme-
siden fra mandag 15. oktober. 



onsdag   5. september kl. 09.30 - 10.00
onsdag 12. september kl. 09.30 - 10.00
onsdag 19. september kl. 09.30 - 10.00
onsdag 26. september kl. 09.30 - 10.00
onsdag   3. oktober kl. 09.30 - 10.00
Vi viser film for de små
Se tegnefilm på biblioteket med din vug-
gestue, dagplejemor eller bedsteforældre. 
Vi viser film med pipungerne Sille og Saxe 
og film med Cirkeline. Gratis.
dagens filmprogram kan ses
på bibliotekets hjemmeside.
Institutioner skal tilmelde 
sig via hjemmesiden senest 
mandagen før. 

risskoV BiBliotek
Fortebakken 1 / 8240 Risskov / Tlf. 8940 9600 / risskovbibliotek@aarhus.dk
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Tirsdag 4. december kl. 13.30 - 15.30
                   
Kom og sy ugler eller andre dyr i filt. dyre-
ne kan bruges til fx ophæng, til puder eller 
nøgleringe - kun fantasien sætter grænser. 
elever fra egå Produktionshøjskole kom-
mer med filt og tråd i mange farver og en 
masse gode ideer. Filt er et meget nemt 
materiale at arbejde med og der kan hurtigt 
laves nogle fine ting - også selvom du 
ikke er så vant til at lave håndarbejde. 
Gratis.
For børn på 8 - 10 år.
Bestil billet via hjemmesiden fra
tirsdag 20. november.

Fredag 7. september kl.10.00
Højtlæsning fra den store bog
Vi har købt en KÆMPeSToR bog. den er 
fyldt med en masse gode historier. Vi åbner 
den sammen og bibliotekaren læser nogle 
af historierne højt. Gratis.
For børn på 3 - 4 år.
Institutioner skal tilmelde sig via hjemme-
siden fra fredag 24. august.
(Dette arrangement er en del at Aarhus Kommunes 

Bibliotekers fælles litteraturtema STORT)

lørdag 24. november kl.10.00 - 10.45
skrallebang - julekoncert for børn og deres 
voksne
Kom og vær med til at hoppe, danse og 
lege med hinanden når Skrallebang laver 
koncert.
SKRalleBaNG – består af Søren Jensen 
og Nana Kirkegaard, der til daglig under-
viser på Musikskolen laura . Søren spiller 
kontrabas, guitar og cajun og Nana synger 
i vilden sky. Gratis.
For børn på 2 - 6 år og deres voksne
Bestil billet via hjemmesiden fra lørdag
10. november.
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Torsdag 4. oktober kl. 10.00
Højtlæsning fra den store bog
Vi har købt en KÆMPeSToR bog. den er 
fyldt med en masse gode historier. Vi åbner 
den sammen og bibliotekaren læser nogle 
af historierne højt.
For børn på 3 - 4 år.
Institutioner skal tilmelde sig via hjemme-
siden fra torsdag den 20. september.
(Dette arrangement er en del af Aarhus Kommunes 

Bibliotekers fælles litteraturtema STORT)

Torsdag 11. oktober kl. 9.30 - 10.15
Skrallebang - koncert for børn og deres 
voksne
Kom og vær med til at hoppe, danse og lege 
med hinanden når Skrallebang laver koncert.
Skrallebang – består af Søren Jensen og 
Nana Kirkegaard, der til daglig underviser på 
Musikskolen laura . Søren spiller kontrabas, 
guitar og cajun og Nana synger i vilden sky. 
Gratis.
For børn på 2 - 6 år og deres voksne.
Bestil billet via hjemmesiden fra torsdag 
den 27. september.

Torsdag 25. oktober kl. 10.00 - 12.00
Halloween - kom og dekorer og mal
masker.
Kom og hjælp os med at få en uhyggelig 
dag på biblioteket. elever fra egå Produk-
tionshøjskole hjælper med at male og 
dekorere masker på den uhyggelige måde 
med hugtænder, blod og spindelsvæv.
du kan selv bestemme hvor uhyggelig din 
maske skal være. Gratis.
For børn på 3 - 6 år.
Institutioner skal tilmelde sig via hjemme-
siden fra mandag den 8. oktober.

Torsdag 1. november   kl. 9.30 - 10.00
Torsdag 8. november   kl. 9.30 - 10.00
Torsdag 15. november kl. 9.30 - 10.00
Torsdag 22. november kl. 9.30 - 10.00
Torsdag 29. november kl. 9.30 - 10.00
Vi viser film for de små
Se tegnefilm på biblioteket med din vugge-
stue, dagplejemor eller bedsteforældre. Vi 
viser film med pipungerne Sille og Saxe, og 
film med Cirkeline. dagens program kan 
ses på bibliotekets hjemmeside.
For børn på 0 - 3 år.
Tilmelding tlf. 8713 9860 mandag 11-18 
og torsdag 9-16 eller 
skoedstrupbibliotek@aarhus.dk

koMforBi – skØdstrUP koMBi-BiBliotek
Rosenbakken 4 / 8541 Skødstrup / Tlf. 8713 9860 / skoedstrupbibliotek@aarhus.dk
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august-november / Udstilling
få øje på kunsten - kunst i børnehøjde:
skildpadde
Som træskulptør ønsker ole Frimand at 
kombinere form, farve og træets særpræge-
de årer til et samlet udtryk. den glatslebne 
overflade indbyder i høj grad beskueren til 
både at se og røre skulpturen.
Kom og sid på skildpadden og snak med 
børnene om dette fantastiske dyr.

Torsdag 18. oktober kl. 14.00 - 16.30
Haute Couture Barbie workshop - 
modeskaber for en dag
Modedesigner Malene Redder Ruby hjæl-
per dig med at lave fancy Haute Couture 
kjoler til din Barbie eller Bratz dukke. Med-
bring selv din dukke og en saks, Malene 
sørger for symaskine, tråd og stofrester 
m.v. Forældre må meget gerne deltage.
Gratis.
For børn på 6 - 13 år.
Tilmelding fra 1. oktober til biblioteket 
på tlf. 8692 8288 eller 
solbjergbibliotek@aarhus.dk. 
Begrænset antal pladser.

Mandag 22. oktober kl.10.00 - 10.40
totte bygger
de fleste kender Gunilla Woldes børnebogs-
serier om lotte og Totte, som fortæller om 
små og store hverdagsoplevelser. Nu kan 
Totte også mødes i en munter dukketeater-
forestilling opført af Teatret Aspendos.
Totte vil bygge et hus. Mor og far har ikke tid, 
så det er kun Bamse, der kan hjælpe. Gratis.
For børn på 2 - 4 år og deres voksne.
Tilmelding fra 8. oktober til biblioteket 
på tlf. 8692 8288 eller 
solbjergbibliotek@aarhus.dk. 
Begrænset antal pladser.

November - maj / Udstilling
få øje på kunsten - kunst i børnehøjde
reolkunst
Billedkunstner Christine lohmann er 
stærkt inspireret af sine sønners legetøj og 
deres legeunivers. dette kan ses gennem 
hendes acrylmalerier, collager og fotogra-
fier. Bliv inspireret af Christine lohmanns 
kunst til at lave din egen reolkunst. 

solBJerG BiBliotek
Kærgårdsvej 4 / 8355 Solbjerg / Tlf. 8692 8288 / solbjergbibliotek@aarhus.dk
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November - maj / Udstilling
få øje på kunsten - kunst i børnehøjde:
spejlslot
Billedkunstner Jeppe Hein skaber ofte in-
teraktive kunstværker, der sætter fokus på 
forholdet mellem værk og beskuer. Hans 
formsprog er minimalistisk med enkle og 
geometriske figurer.
Kom og se dette fantastiske spejlslot med 
uanede muligheder for leg, opdagelse og 
dekoration.

Mandag 3. december kl. 10.00 - 10.30
Eventyret fra Julemandens sæk
Tror du på julemanden og hans gaver? Når 
julemandens sæk åbnes, folder eventyret 
sig ud. en kendt historie om en bamse-
familie der får besøg af en uventet gæst 
til jul. Men det bliver alligevel en hyggelig 
lillejuleaften med juletræ, risengrød og 
honningkager. Teatret på Hjul opfører et 
juleeventyr med humor og glæde.Gratis.
For børn på 1½ - 4 år og deres voksne.
Tilmelding fra 19. november til biblioteket 
på tlf. 8692 8288 eller 
solbjergbibliotek@aarhus.dk. 
Begrænset antal pladser.
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tilst BiBliotek
Tilst Skolevej 13 a / 8381 Tilst / Tlf. 8713 1820 / tilstbibliotek@aarhus.dk

Torsdag 20. september kl. 10.00 - 10.45
rytmik og sjov med dorte nørgaard
der er gang i den, når dorte Nørgaard 
underholder med sine iørefaldende sange 
og sjove lege. Sammen med dorte skal 
børnene hoppe, danse, klappe, blæse 
sæbebobler og meget mere. Gratis.
For børn på 1 - 4 år.
Tilmelding fra torsdag 13. september 
på Tilst Bibliotek eller på tlf. 8713 1820.



PallesGaVeBod.dk
I Palles Gavebod finder du alt det bibliotekerne har 
på hylderne og meget mere. Bøger, musik, film, gratis 
spil, internet, mobil, klubber og temaer.
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tranBJerG BiBliotek
Kirketorvet 6 / 8310 Tranbjerg / Tlf. 8713 2435 / tranbjergbibliotek@aarhus.dk

Fredag 19. oktober kl. 11.00 - 13.00
Cupcake-workshop 
er du vild med muffins og cupcakes, så 
kom og kast dig ud i kagepyntningens 
univers med glimmer, krymmel og andet 
spændende pynt. du skal selv medbringe 6 
muffins (de behøver ikke at være hjem-
mebagte) og et forklæde. Biblioteket sørger 
for pynt, sådan at du kan lave fantastisk 
udsmykkede cupcakes. Vi har også gode 
opskrifter og inspiration fra bagebøger lige 
ved hånden. Max 12 børn. Gratis.
For børn på 5 - 12 år.
Tilmelding fra 5. oktober på tlf. 8713 2435 
eller tranbjergbibliotek@aarhus.dk

august - oktober / Udstilling
få øje på kunsten - kunst i børnehøjde 
spejlslot
Jeppe Hein skaber ofte interaktive kunst-
værker, der sætter fokus på forholdet 
mellem værk og beskuer. Hans formsprog 
er minimalistisk med enkle og geometri-
ske figurer. Kom og se dette fantastiske 
spejlslot med uanede muligheder for leg, 
opdagelse og dekoration skabt af billed-
kunstner Jeppe Hein.

oktober / Udstilling
Bamseudstilling og Halloween
27. oktober er den internationale bamse-
dag, og lige derefter er det Halloween.
de to ting kombineres, når de små mi-
nibamser klæder sig ud i skræmmende 
kostumer og går på besøg i det uhyggelige 
spøgelseshus.
Kom og kig på udstillingen i oktober - hvis 
du tør!
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Fredag 30. november kl. 10.00 - 10.35
den magiske julerejse
Katten Tulle bor helt alene i et lille hus på 
landet. det er snart jul, men hun keder 
sig og vil gerne have nogle omkring sig 
at holde jul sammen med. et varmt og 
fængende juleventyr for de mindste fyldt 
med stemningsfulde sange og indbydende 
kulisser og rekvisitter. Små som store 
indbydes til at være aktivt med undervejs i 
forestillingen. Gratis.
For børn på 1 - 4 år.
Tilmelding fra 16. november på
tlf. 8713 2435 eller 
tranbjergbibliotek@aarhus.dk

onsdag 31. oktober kl. 10.00 - 11.00
kan du sovse en vovse - vi rimer og remser
Sjip sjap sjaskevejr, hvor er dine støvler? 
Snif snøf snuevejr, sikke du da snøvler. 
Bibliotekar anne Marie Jensen har fundet 
nogle af de gode rim og remse-bøger frem. 
den største bog gemmer på en hemmelig-
hed. Kom og se, hvad det er. Kender du ikke 
rimene i forvejen, kan du komme til det. 
Gratis.
For børn på 5 - 6 år.
Tilmelding fra mandag 15. oktober
kl. 12.00 på tlf. 8713 2435 eller 
tranbjergbibliotek@aarhus.dk
(Dette arrangement er en del af Aarhus Kommunes 

Bibliotekers fælles litteraturtema STORT)



Mandag 1. oktober kl. 10.00
film for de mindste
Se tegnefilm på biblioteket med din vug-
gestue, dagplejemor eller bedsteforældre. 
Vi viser film med pipungerne Sille og Saxe 
og film med Cirkeline. dagens filmprogram 
kan ses på bibliotekets hjemmeside.
Børn i vuggestuealderen.
Tilmelding fra 17. september på 
tlf. 8713 6313 eller trigebibliotek@aarhus.dk

Torsdag 25. oktober kl. 18.30 - 20.00
Halloween(u)hygge 
Kom og vær med til at udhule og udskære 
dit eget flotte græskarhoved. Når alle har 
lavet et flot/uhyggeligt græskarhoved slutter 
vi aftenen af med at høre en rigtig uhyggelig 
historie i det mørklagte bibliotek. 
Tør du være med til det?
Pris 10 kr.
For børn i 1., 2. og 3. klasse og deres 
forældre. 
Tilmelding og betaling på biblioteket fra
8. oktober.

triGe koMBi-BiBliotek
Smedebroen 21 / 8380 Trige / Tlf. 8713 6313 / trigebibliotek@aarhus.dk 
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Mandag 29. oktober kl. 10.00
Højtlæsning fra den store bog
Vi har købt en KÆMPeSToR bog. den er 
fyldt med en masse gode historier. Vi åbner 
den sammen og bibliotekaren læser nogle 
af historierne højt.
For børn på 3 - 4-år.
Tilmelding fra 15. oktober på
tlf. 8713 6313 eller trigebibliotek@aarhus.dk
(Dette arrangement er en del af Aarhus Kommunes

Bibliotekers fælles litteraturtema STORT)

Mandag 5. november kl. 10.00
Cirkus Minimus
Biblioteket får besøg af det ganske lille cir-
kus. Teltet står klar, men cirkusdirektøren 
er frygtelig ked af det. alle artisterne er rejst 
fordi pengekassen er tom. enden er nær 
for Cirkus Minimus, men så får cirkusdirek-
tøren en rigtig god idé.
Kom og se en hyggelig cirkusforestilling og 
måske kan du være heldig at få en rolle i 
manegen. Gratis.
For børn på 3 - 6-år.
Tilmelding fra 22. oktober på 
tlf. 8713 6313 eller trigebibliotek@aarhus.dk

Torsdag 29. november kl. 13.30 - 15.30
sy selv julegaver i filt
Kom og sy ugler eller andre dyr i filt. dyrene 
kan bruges til fx ophæng, til puder eller 
nøgleringe - kun fantasien sætter grænser. 
elever fra egå Produktionshøjskole kommer 
med filt og tråd i mange farver og en masse 
gode ideer. Filt er et meget nemt materiale 
at arbejde med og der kan hurtigt laves 
nogle fine ting - også selvom du ikke er så 
vant til at lave håndarbejde. Gratis.
For børn på 8 - 10 år.
Tilmelding fra 15. november på
tlf. 8713 6313 eller trigebibliotek@aarhus.dk
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onsdag 3. oktober kl.   9.30 - 10.00 
onsdag 3. oktober kl. 10.30 - 11.00
Torsdag 4. oktober kl.   9.30 - 10.00 
Torsdag 4. oktober kl. 10.30 - 11.00
filmhits for de små
Kom til en hyggelig filmformiddag.
Tag dine forældre eller bedsteforældre med 
og oplev filmstemningen sammen med 
dem. Gratis.
Varighed ca. 30 min.
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding på biblioteket eller 
på tlf. 8940 9550 

Tirsdag 16. oktober kl.10.00 
thorbjørn egner 100 år i år.
det fejrer vi med filmen Karius og Baktus 
bygget over egners mesterværk.
Se filmen og lån bogen
Vi supplerer med et par andre klassikere. 
Velkommen til bedsteforældrefilmdag
Varighed ca. 35 min. Gratis.
For børn fra 3 år.
Tilmelding på biblioteket eller 
på tlf. 8940 9550.

onsdag 17. oktober kl. 10.00
Haute Couture Barbie Workshop
Modeskaberen Malene Redder Ruby lærer 
dig at sy de flotteste kjoler til Barbie. Tag 
din Barbie eller Bratzdukke og en saks 
med. det er slet ikke svært, når Malene 
hjælper med brudekjolen til Barbie. Gratis.
Varighed ca. 2½ time.
For børn på 6 - 13 år.
Tilmelding nødvendig på biblioteket eller 
på tlf 89409550 fra 8. oktober kl. 10.

Fredag 26. oktober kl.10.00
Bamsesange
Tag din bamse med til musik og sjov med 
dorte Nørgaard. Gratis.
For børn på 0 - 3 år
Tilmelding nødvendig på biblioteket eller 
på tlf. 8940 9550 fra 19. oktober kl. 10.

lørdag 27. oktober kl. 10.00 - 14.00
international bamsedag
Kom og find bamser i børneafdelingen - 
bamsekonkurrence. Udstilling af bamsebø-
ger. Farvelæg en bamsetegning. Gratis.
For børn på 3 - 6 år.

ViBy BiBliotek
Skanderborgvej 170 / 8260 Viby J / Tlf. 8940 9540 / vibybibliotek@aarhus.dk
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onsdag 28. november kl.   9.30
onsdag 28. november kl. 10.30
rim og remser - kom og leg med sproget
Børnebibliotekar anne Marie Jensen har 
fundet rim og remser frem. Kom og mød 
aben osvald, axel der elsker biler og 
mange flere. Kender du dem ikke i forvejen, 
skal du nok komme til det. Gratis.
Varighed ca. 30 min.
For børn på 5 - 6 år.
Tilmelding nødvendig på biblioteket eller 
på tlf. 8940 9550 fra 21. november kl. 10.

onsdag 5. december kl. 10.00
eventyrværkstedet opfører
Den magiske julerejse
Tag med katten Tulle på den magiske jule-
rejse. du møder en snemand, en julefe og 
en skæg gammel nisse. et juleeventyr fyldt 
med stemningsfulde sange og med flotte 
kulisser. Gratis.
Varighed ca. 35 minutter
For børn på 1 - 4 år.
Tilmelding nødvendig på biblioteket eller 
på tlf. 8940 9550 fra 28. november kl. 10.

Torsdag 8. november kl. 10.00
olsens teater opfører Rub og Stub
Børneteater med sjove rim og remser som 
kildrer skønt i musikalske børneører. Gratis.
Varighed ca. 30 min. For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding nødvendig på biblioteket eller 
på tlf. 8940 9550 fra 1. november kl. 10.

Mandag 12. november kl. 9.00
Højtlæsning i morgengryet
Vi læser højt af Klatremus og de andre dyr i 
Hakkebakkeskoven.
overalt i Norden bliver historien læst højt 
på netop dette tidspunkt. Gratis.
Varighed ca. 20 min. For børn fra 4 år.
Tilmelding nødvendig på biblioteket
eller på tlf. 8940 9550.

onsdag 14. november kl. 9.30 - 10.30
Torsdag 15. november kl. 9.30 - 10.30
nordiske film for de små
Filmene vises i anledning af Nordisk
Biblioteksuge. Varighed ca. 30 min.
For børn på 3 - 6 år. Gratis.
Tilmelding på biblioteket eller 
på tlf. 8940 9550.
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onsdag 12. december kl.   9.30 - 10.00
onsdag 12. december kl. 10.30 - 11.00
Torsdag 13. december kl.   9.30 - 10.00 
Torsdag 13. december kl. 10.30 - 11.00
december - julefilm
Tag nissehuen på og kom i julestemning. 
Vi viser julefilm for de små. Gratis.
Varighed ca. 30 minutter.
For børn på 3 - 6 år.
Tilmelding på biblioteket eller på 
tlf. 8940 9550.
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HVor Bor
koalaBJØrnen?
Med Verdens-dyr.dk giver aarhus Kommu-
nes Biblioteker dig online adgang til viden 
om verdens dyr, som du kan tilgå på din 
egen PC - når det passer dig.
Verdens-dyr.dk indeholder data og informa-
tioner om eksotiske dyr fra hele verden af 
ca. 250 vilde dyr fordelt på seks kategorier: 
Pattedyr, fugle, fisk, krybdyr og padder, 
insekter og edderkopper, bløddyr, krebsdyr 
og andre dyr.
 
Verdens-dyr.dk indeholder:
 Cirka 340 grundige beskrivelser af 
 alverdens dyr
 lyd-, video- og animationssekvenser
 liste over truede dyr og planter
 Quizzer



Tirsdag   4. september kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag 18. september kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag   2. oktober kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag 16. oktober kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag 30. oktober kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag 13. november kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag 27. november kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag 11. december kl. 10.00 - 10.30
film for de små
det er en overraskelse hvad vi viser, men 
hvis det er vigtigt at få oplyst, kan man ringe 
dagen før på tlf. 8940 9500 og få det at vide.
Man er velkommen til at benytte salen til 
madpakkespisning o.lign. efter filmen er 
blevet vist. Tilmelding er ikke nødvendig.

Mandag 10. september kl. 16.00
Café-arrangement med åby sogns børnekor
Hyggeligt café-arrangement med kaffe/
the/saftevand og Åby sogns børnekor, der 
vil optræde med rytmiske sange fra Buster, 
Her ved mit klaver, Helt alene og meget 
mere. Koret er bl.a. kendt fra Ramasjang 
hvor de sidste jul gik lucia.
Koret ledes af rytmiskmusik-medarbejder 
Berit Pedersen. Gratis.
Sted: Salen.

lørdag 6. oktober kl. 11.00 - 12.00
Cup-cake-workshop
Vi pynter cup cakes til den store guldme-
dalje, så find din indre kage-kreatør frem 
og mød op med din mor og far. Husk 
forklæde og 6 cup cakes.
Biblioteket sørger for pynt og glimmer, 
sådan at du kan lave de mest fantastiske 
udsmykkede cupcakes, og for at der er 
gode opskrifter og inspiration lige ved hån-
den. To af bibliotekets kage- og bageglade 
medarbejdere hjælper dig. Gratis.
Sted: Børnebiblioteket.
For børn på 5 - 10 år.
Tilmelding fra 24. september på 
aabybibliotek@aarhus.dk. Max 12 deltager.

åBy BiBliotek
ludvig Feilbergs Vej 7 / 8230 Åbyhøj / Tlf. 8940 9500 / aabybibliotek@aarhus.dk
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Torsdag 1. november kl. 9.30 og 10.30
tordenskjold - et dramapædagogisk forløb
Marianne Siem fra Børnekulissen synger 
og fortæller om Tordenskjold. Sammen 
med børnene bliver fortællingen om søhel-
ten fra 1700-tallet levende. Gratis.
Sted: Salen.
For børn på 4 - 6 år.
Tilmelding fra 15.oktober på tlf. 8940 9500
eller aabybibliotek@aarhus.dk
(Dette arrangement er en del af Aarhus Kommunes 

Bibliotekers fælles litteraturtema STORT)

lørdag 20. oktober kl.10.00 - 12.30
Haute Couture Barbiekjoler
Haute Couture Barbie workshop hvor der 
virkelig skal gang i ”bling-bling”- fantasien 
og fremstilles festkjoler til Barbie eller 
Bratz-dukken. Husk at ta’ den heldige 
dukke med der skal ha’ ny garderobe.
Gratis. 
Sted: Salen.
For børn på 6 - 13 år.
Tilmelding fra 1. oktober på tlf. 8940 9500
eller aabybibliotek@aarhus.dk

lørdag 1. december kl.11.00
den magiske Julerejse
Børneteater om katten Tulle, der keder sig 
og bare så gerne vil ha’ nogen at holde 
Jul sammen med. et varmt og fængende 
juleeventyr for de mindste fyldt med 
stemningsfulde sange, hvor små som store 
indbydes til at deltage aktivt i forestillingen. 
Stykket opføres af eventyrværkstedet ved 
ditte aarup Johnsen. Gratis.
Sted: Salen.
For børn på 1 - 4 år.
Tilmelding fra 12.november tlf. 8940 9500
eller aabybibliotek@aarhus.dk
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arranGeMentsoVersiGt

august  Tid arrangement Sted Side

       august - oktober Kunst i børnehøjde Spejlslot Tranbjerg Bibliotek 72  
       august - september ali Mohammad Faramarzi udstiller Harlev Bibliotek 8 
       august - november Kunst i børnehøjde Skildpadde Solbjerg Bibliotek 68 
13.  august  kl. 16.00 language Café Hovedbiblioteket (The Main library) 21 
14. august kl. 13.00 - 16.00 Spørgehjørne for slægtsforskere Hovedbiblioteket 12 
18. august  Torvedag på Åbyhøj Torv Åby Bibliotek 44 
18. - 31. august kl. 12.00 - 13.00 ordskælv! 2012 Hovedbiblioteket 12 
25. august kl. 10.30 - 13.00 læringslørdag Gellerup Bibliotek 6 
27. august kl. 19.30 - 21.00 Mød din rådmand i Kolt-Hasselager Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 30 
29. august kl. 14.00 - 18.00 Machinima Workshop Hovedbiblioteket 12 
29. august kl. 19.30 Find din slægt - og gør den levende Viby Bibliotek 43 
31. august - 28. september Festugeudstilling med temaet BIG Højbjerg Bibliotek 26 
 
September  Tid arrangement Sted Side

  4. september kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Åby Bibliotek 80 
  5. - 6. september Festugearrangement Gellerup Bibliotek 6 
  5. september kl.   9.30 - 10.00 Vi viser film for de små Risskov Bibliotek 64 
  6. september  Tænkepauser: Frihed Hovedbiblioteket 12 
  7. - 9. september Vild med Ord  25 
  7. september  kl. 10.00 Højtlæsning fra den store bog Risskov Bibliotek 65 
  8. september kl. 10.30 Rytmik og sjov med dorte Nørgaard Hovedbiblioteket 54 
  8. september kl. 15.00 litteratur i det grønne Beder-Malling Bibliotek 4 
10. september kl. 12.30 - 13.30 Introduktion til library Pressdisplay Hasle Bibliotek 10 
10. september kl. 16.00 Åby sogns børnekor Åby Bibliotek 80 
11. september kl. 10.00 Bydelsmødre hold 2 Gellerup Bibliotek 6 
11. september kl. 13.00 - 16.00 Spørgehjørne for slægtsforskere Hovedbiblioteket 12 
11. september kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 60 
12. september kl.   9.30 - 10.00 Vi viser film for de små Risskov Bibliotek 64 
12. september  kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Højbjerg Bibliotek 58 
12. september  kl. 10.00 Film for de 3-6 årige Hovedbiblioteket 56 
12. september kl. 16.00 library Introduction Hovedbiblioteket (The Main library) 21 
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12. september kl. 19.00 - 21.00 Århus under besættelsen Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 30 
13. september kl. 10.00 - 15.00 Foreningskursus for Bydelsmødre Gellerup Bibliotek 6 
13. september kl. 10.00 - 11.00 Babymassage Hjortshøj Kombi-bibliotek 11 
17. september kl. 17.00 english Reading Group  Hovedbiblioteket (The Main library) 21 
17. september kl. 19.00 To mand i havkajak Højbjerg Bibliotek 26 
18. september kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Åby Bibliotek 80 
18. september kl. 16.00 - 18.00 Kom og spil skak eller lær at spille skak Gellerup Bibliotek 50 
19. september kl.   9.30 - 10.00 Vi viser film for de små Risskov Bibliotek 64 
19. september kl. 16.00 - 17.30 Japansk Bogcafé Hovedbiblioteket 13 
20. september kl. 10.00 - 10.45 Rytmik og sjov med dorte Nørgaard Tilst Bibliotek 70 
20. september kl. 15.00 læsekreds for mænd om bogen Hjem Gellerup Bibliotek 6 
20. september kl. 16.00 Bindestregs-danskere Hovedbiblioteket 13 
21. september  kl. 10.00 Højtlæsning fra den store bog lystrup Bibliotek 63 
21. september kl. 10.30 - 11.15 Small movies for small children  Hovedbiblioteket (The Main library) 21 
24. september kl. 10.00 - 11.00 Babymassage Trige Kombi-bibliotek 42 
24. september kl. 16.30 - 18.30 Fyraftensfilm - Japansk film Hovedbiblioteket 13 
24. september kl. 10.00 - 11.00 Babymassage Trige Kombi-bibliotek 42 
24. september kl. 19.00 Åbyhøj under besættelsen Åby Bibliotek 44 
25. september kl. 16.00 Ind i bogen: Frihed af Jonathan Franzen Hovedbiblioteket 18 
25. september  kl. 18.30 Frivilligt arbejde i udlandet Risskov Bibliotek 34 
26. september kl.   9.30 - 10.00 Vi viser film for de små Risskov Bibliotek 64 
26. september kl. 16.00 - 17.30 Teenage piger i Palæstina udvikler spil Hovedbiblioteket 13 
26. september kl. 19.00 Ind i en bog: Fahrenheit 451 af Ray Bradbury Højbjerg Bibliotek 26 
26. september  kl. 19.00 Kim leine om Profeterne i Evighedsfjorden Åby Bibliotek 44 
27. september  kl. 19.00 - 21.00 Mød årets store forfatternavn erik Valeur Tranbjerg Bibliotek 40        

oktober  Tid arrangement Sted Side

      oktober / Udstilling Papirkunst af Jytte Rasmussen Viby Bibliotek 43 
      oktober  arkitektur for børn Gellerup Bibliotek 50 
      oktober / Udstilling Bamseudstilling og Halloween Tranbjerg Bibliotek 72 
  1. oktober  kl. 10.00 Film for de mindste Trige Kombi-bibliotek 74  
  1. oktober kl. 19.00 - 20.30 Sundhedscafé Hjortshøj Kombi-bibliotek 11 
  2. oktober kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Åby Bibliotek 80 
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  2. oktober  kl. 10.00 - 11.00 Babymassage egå Kombi-bibliotek 5 
  2. oktober kl. 16.00 - 17.30 Filmforedrag: Populærmusik i film Hovedbiblioteket 14 
  3. - 30. oktober  Udstilling: Christophe Sawadogo Højbjerg Bibliotek 27 
  3. - 31. oktober  Æblerier Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 30 
  3. oktober   kl.   9.30 - 10.00  Filmhits for de små Viby Bibliotek 76 
  3. oktober  kl.   9.30 - 10.00 Vi viser film for de små Risskov Bibliotek 64 
  3. oktober  kl. 10.30 - 11.00 Filmhits for de små Viby Bibliotek 76 
  3. oktober kl. 16.30 - 18.00 Ind i en bog - læsekreds om 1Q84 Tranbjerg Bibliotek 40 
  3. oktober  kl. 18.00 - 23.00 Morten Søndergaards forfatterskab Åby Bibliotek 44 
  4. oktober    kl.  9.30 - 10.00  Filmhits for de små Viby Bibliotek 76 
  4. oktober  kl. 10.00 Højtlæsning fra den store bog Skødstrup Komb-bibliotek 67 
  4. oktober  kl. 10.30 - 11.00 Filmhits for de små Viby Bibliotek 76 
  4. oktober  kl. 14.00 - 17.00 Æblepresning for hele familien Beder-Malling Bibliotek 4 
  6. oktober  kl. 11.00 - 12.00 Cup-cake-workshop Åby Bibliotek 80 
  8. oktober  kl. 14.00 - 16.00 Mangaworkshop Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 60 
  9. oktober kl. 10.15 - 10.30 Børnefilm: Cirkeline – Kanonfotograf Frederik lystrup Bibliotek  
  9. oktober kl. 13.00 - 16.00 Spørgehjørne for slægtsforskere Hovedbiblioteket 12 
  9. oktober  kl. 16.00 - 19.00 Strikkeworkshop ved annette danielsen Trige Kombi-bibliotek 42 
10. oktober  kl.   9.30 - 10.15 Tandplejens Børneværksted Gellerup Bibliotek 51
10. oktober kl. 10.00 Film for de 3-6 årige Hovedbiblioteket 56 
10. oktober  kl. 10.15 - 11.00 Tandplejens Børneværksted Gellerup Bibliotek 51
10. oktober kl. 16.00 Biblioteksintroduktion Hovedbiblioteket 14 
10. oktober kl. 16.30 - 18.30 Fyraftensfilm: Populærmusik i film Hovedbiblioteket 14 
10. oktober kl. 19.00 det frie liv Risskov Bibliotek 34 
11. oktober kl.   9.30 - 10.15 Skrallebang - julekoncert Skødstrup Kombi-bibliotek 67 
11. oktober kl. 18.30 - 20.00 Strikkerier på Tranbjerg Bibliotek Tranbjerg Bibliotek 40 
12. oktober kl. 10.00 Film for de små Harlev Bibliotek 52 
12. oktober kl. 18.30 - 22.00 Kulturnatten på Hovedbiblioteket Hovedbiblioteket 54 
13. oktober  kl.   9.30 - 14.00 Mangaworkshops Højbjerg Bibliotek 58 
15. oktober  kl. 13.00 - 14.30 Mød en kvælerslange live Harlev Bibliotek 52 
15. oktober kl. 17.00 english Reading Group Hovedbiblioteket (The Main library) 21 
15. oktober  kl. 19.00 Få din egen læsekreds Højbjerg Bibliotek 27 
16. oktober kl.10.00  Thorbjørn egner 100 år i år Viby Bibliotek 76 



16. oktober kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Åby Bibliotek 80 
16. oktober  kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 60 
17. oktober kl. 10.00 Haute Couture Barbie Workshop Viby Bibliotek 76 
17. oktober kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Højbjerg Bibliotek 58 
17. oktober kl. 14.00 - 16.30 Haute Couture Barbie Workshop Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 60 
18. - 19. oktober  Mårslet Frimærke- og Møntklub Tranbjerg Bibliotek 40 
18. oktober  Tænkepauser: Netværk Hovedbiblioteket 14 
18. oktober kl. 14.00 - 16.30 Haute Couture Barbie workshop Solbjerg Bibliotek 68 
19. oktober  kl. 11.00 - 13.00 Cupcake-workshop  Tranbjerg Bibliotek 72 
20. oktober  kl. 10.00 - 12.30 Haute Couture Barbiekjoler Åby Bibliotek 81
20. oktober  kl. 11.00 NaNoWriMo Risskov Bibliotek 34 
22. - 27. oktober  kl. 10.00 Hip hurra for bamse… Højbjerg Bibliotek 59 
22. oktober kl. 10.00 - 10.40 dukketeater Totte bygger Solbjerg Bibliotek 68 
22. oktober kl. 19.00 - 21.00 Bogcafé med Forlaget Klim egå Kombi-bibliotek 5 
22. oktober  kl. 19.00 Slægtsforskning og lokalhistorie Risskov Bibliotek 34 
23. oktober  kl. 10.00 Højtlæsning fra den store bog egå Kombi-bibliotek 49 
23. oktober kl. 10.15 - 10.30 Børnefilm: Cirkeline – Månen er en gul ost lystrup Bibliotek 62 
23. oktober kl. 16.00 Ind i bogen: Herta Müller Hovedbiblioteket 18 
23. oktober kl. 19.00 - 21.00 Harlev læsekreds Harlev Bibliotek 8 
23. oktober  kl. 19.00 - 21.30 Hvad er det værd?  Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 30 
24. oktober kl. 15.00 - 17.00 Koncert med Kamp olesen Hovedbiblioteket 14 
24. oktober kl. 16.30 - 18.00 Ind i en bog linn Ullmann Tranbjerg Bibliotek 41 
24. oktober kl. 19.30 Varig succes med en livsstilsændring Viby Bibliotek 43 
25. oktober  amerika under huden Hovedbiblioteket 15 
25. oktober  kl.   9.30 - 10.00 olsens dukkeTeater Klippetiklop Gellerup Bibliotek 51 
25. oktober kl. 10.00 - 12.00 Halloween Skødstrup Komb-bibliotek 67 
25. oktober kl. 18.30 - 20.00 Halloween(u)hygge  Trige Kombi-bibliotek 74 
26. oktober  kl.10.00 Bamsesange Viby Bibliotek 76 
27. oktober  kl. 10.00 - 14.00 International bamsedag Viby Bibliotek 76 
29. oktober kl. 10.00 - 12.00 Halloween lystrup Bibliotek 63 
29. oktober kl. 10.00 Højtlæsning fra den store bog Trige Kombi-bibliotek 75 
29. oktober  kl. 19.00 - 21.00 Tag til australien med farmor lystrup Kirke 32 
30. oktober kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Åby Bibliotek 80 
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30. oktober  kl. 19.00 Jens Blendstrup live Risskov Bibliotek 35 
30. oktober kl. 19.30 - 21.30 lars Bukdahl om Helle Helles forfatterskab elsted Sognegård 32 
31. oktober kl. 10.00 - 11.00 Kan du sovse en vovse - vi rimer og remser Tranbjerg Bibliotek 73 
31. oktober  kl. 18.30 livet som hjemløs i aarhus Risskov Bibliotek 35 
31. oktober kl. 19.00 Ind i en bog: Profeterne i evighedsfjorden Højbjerg Bibliotek 27 
  
November  Tid arrangement Sted Side

      November   Kunst i børnehøjde Solbjerg Bibliotek 68 
      November   Kunst i børnehøjde Solbjerg Bibliotek 69 
      November  kl.   9.00 - 17.00 NaNoWriMo. Kom og skriv Risskov Bibliotek 35 

  1. - 30. november Udstilling: Peter Madsen gennem 30 år. Højbjerg Bibliotek 27  
  1. - 30. november Udstilling: Morten Søndergaard Højbjerg Bibliotek 28 
  1. november  Tænkepauser: Monstre Hovedbiblioteket 15 
  1. november kl.   9.30 - 10.00 Vi viser film for de små Skødstrup Komb-bibliotek 67 
  1. november kl.   9.30 Tordenskjold - et dramapædagogisk forløb Åby Bibliotek 81 
  1. november kl. 10.30 Tordenskjold - et dramapædagogisk forløb Åby Bibliotek 81 
  1. november  kl. 15.00 Find din slægt Gellerup Bibliotek 6 
  1. november kl. 19.00 Sæsonens bøger Harlev Bibliotek 8 
  3. november  kl. 10.30 Børneteater Den tårnhøje hund 2 Hovedbiblioteket 54 
  5. - 28. november Udstilling: Åh, Karoline Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 30 
  5. november kl. 10.00 Cirkus Minimus Trige Kombi-bibliotek 75
  5. november kl. 19.00 Slægtsforskning og lokalhistorie lystrup Bibliotek 32 
  5. november kl. 19.00 Sæsonens bøger Risskov Bibliotek 35 
  5. november  kl. 19.00 På 2-mandshånd med Valhallas skaber Højbjerg Bibliotek 28 
  5. november  kl. 19.00 - 22.00 Historiske øl Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 30 
  6. november kl. 10.00 Cirkus Minimus egå Kombi-bibliotek 49 
  6. november kl. 10.15 - 10.30 Børnefilm:  Cirkus – Sofus på flyvetur lystrup Bibliotek 62 
  6. november kl. 16.00 - 17.30 Filmforedrag: amerikanske tv-serier Hovedbiblioteket 15
  7. november kl. 10.00 - 10.30 olsens Teater opfører Rub og stub Højbjerg Bibliotek 59 
  7. november kl. 10.00 - 10.30 olsens Teater opfører Rub og stub Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 60 
  7. november  kl. 10.00 - 11.00 Babymassage Risskov Bibliotek 36 
  7. november  kl. 10.00 Film for de 3-6 årige Hovedbiblioteket 56 
  8. november kl.   9.30 - 10.00 Vi viser film for de små Skødstrup Komb-bibliotek 67 



  8. november kl. 10.00 olsens Teater opfører Rub og Stub Viby Bibliotek 77 
  8. november  kl. 15.00 Rejseforedrag Åby Bibliotek 45 
  8. november  kl. 18.30 - 20.00 Strikkerier på Tranbjerg Bibliotek Tranbjerg Bibliotek 40 
  8. november  kl. 19.30 en grumme Ka’l i Vejlby Vejlby Sognegård 36 
  8. november kl. 19.30 - 21.30 Sæsonens nye bøger Viby Bibliotek 43 
  9. november  kl. 16.00 I tider med aftagende lys v/eugen Ruge Hovedbiblioteket 15 
10. november  kl. 10.00 - 14.00 Nordisk Spildag 2012 Hovedbiblioteket 54 
12. november kl.   9.00 Højtlæsning i morgengryet Viby Bibliotek 77 
12. november kl. 17.00 english Reading Group Hovedbiblioteket (The Main library) 21 
12. november kl. 19.00 Hygge og højtlæsning i stearinlysenes skær! Harlev Bibliotek 8 
13. november kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 60 
13. november kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Åby Bibliotek 80 
13. november kl. 13.00 - 16.00 Spørgehjørne for slægtsforskere Hovedbiblioteket 12 
14. november kl.   9.30 - 10.30 Nordiske film for de små Viby Bibliotek 77 
14. november  kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Højbjerg Bibliotek 58 
14. november kl. 16.00 Dark side of the moon  Hovedbiblioteket 16 
15. november kl.   9.30 - 10.00 Vi viser film for de små Skødstrup Komb-bibliotek 67 
15. november kl.   9.30 - 10.30 Nordiske film for de små Viby Bibliotek 77 
15. november  kl. 19.30 Peter laugesen læser egne digte Åby Bibliotek 45 
17. november  kl. 10.00 - 14.00 BoGMeSSe8270 Højbjerg Bibliotek 28 
19. november  kl. 10.00 - 11.00 Babymassage lystrup Bibliotek 32
20. november kl. 10.15 - 10.30 Børnefilm: Cirkeline – 2 + 2 = 5 lystrup Bibliotek 62 
20. november kl. 16.00 library Introduction Hovedbiblioteket (The Main library) 21 
20. november kl. 16.00 Ind i bogen: Profeterne i Evighedsfjorden Hovedbiblioteket 18 
20. november  kl. 19.00 - 21.30 Hvad er det værd  Solbjerg Bibliotek 38 
22. november kl.   9.30 - 10.00 Vi viser film for de små Skødstrup Komb-bibliotek 67 
22. november kl. 19.00 - 21.00 Harlev læsekreds Harlev Bibliotek 8 
22. november kl. 19.00 Zornig - fra misbrugt til mønsterbryder Skødstrup Kombi-bibliotek 37 
23. november  kl. 10.00 Film for de små Harlev Bibliotek 52 
24. november kl. 10.00 - 10.45 Skrallebang - Julekoncert Risskov Bibliotek 65 
25. november kl. 11.00 - 14.00 Poesibrunch løve’s Bog- og VinCafé 25 
27. november kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Åby Bibliotek 80 
27. november  kl. 16.00 Forfattermøde: Kim leine Hovedbiblioteket 16 
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28. november kl.19.00 Ind i en bog: Det store hus Højbjerg Bibliotek 28 
28. november kl.   9.30 Rim og remser - kom og leg med sproget Viby Bibliotek 77 
28. november  kl. 10.00 Juleteater Højbjerg Bibliotek 59 
28. november kl. 10.30 Rim og remser - kom og leg med sproget Viby Bibliotek 77 
29. november  Tænkepauser: Tillid Hovedbiblioteket 17 
29. november kl.   9.30 - 10.00 Vi viser film for de små Skødstrup Kombi-bibliotek 67 
29. november kl. 10.00 - 10.35 den magiske julerejse Beder-Malling Bibliotek 48 
29. november  kl. 10.00 - 10.45 Skrallebang - Julekoncert Hjortshøj Kombi-bibliotek  
29. november kl. 13.30 - 15.30 Sy selv julegaver i filt Trige Kombi-bibliotek 75 
30. november kl. 10.00 - 10.35 Den magiske julerejse Tranbjerg Bibliotek 73 

december  Tid arrangement Sted Side

  1. december kl. 10.30 Teater 83 opfører Op under jul  Hovedbiblioteket 55 
  1. december  kl. 11.00 Den magiske Julerejse Åby Bibliotek 81 
  3. december kl. 10.00 - 10.30 Eventyret fra Julemandens sæk Solbjerg Bibliotek 69 
  4. december kl. 13.30 - 15.30 Sy selv julegaver i filt Risskov Bibliotek 65 
  4. december kl. 16.00 - 17.30 Filmforedrag v/ Steffen Moestrup Hovedbiblioteket 17 
  4. december kl. 19.00 Vinterlæsning Åby Bibliotek 45 
  5. december kl. 9.30 - 10.00 lysbilleder/højtlæsning Ræven og nissen Gellerup Bibliotek 51 
  5. december kl. 10.00 Film for de 3-6 årige Hovedbiblioteket 56 
  5. december kl. 10.00 Den magiske julerejse Viby Bibliotek 77 
  6. december kl.19.00 Fra misbrugt til mønsterbryder Hovedbiblioteket 17 
  6. december  kl. 9.30 - 10.30 Babymassage Skødstrup Kombi-bibliotek 37 
  8. - 15. december Hobbitten Hovedbiblioteket 55 
  9. december kl. 11.00 - 14.00 Poesibrunch løve’s Bog- og VinCafé 25 
10. december kl. 16.30 - 18.30 Den nye dokumentarfilm og kroppen Hovedbiblioteket 17 
11. december kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Åby Bibliotek 80 
11. december kl. 13.00 - 16.00 Spørgehjørne for slægtsforskere Hovedbiblioteket 12 
12. december kl.   9.30 - 10.00 december - julefilm Viby Bibliotek 78 
12. december kl. 10.30 - 11.00 december - julefilm Viby Bibliotek 78 
13. december kl.   9.30 - 10.00  december - julefilm Viby Bibliotek 78 
13. december kl. 10.30 - 11.00 december - julefilm Viby Bibliotek 78 
14. december kl. 10.00 Film for de små Harlev Bibliotek 52 
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