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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 første halvdel af 2013 
kan du møde forfattere, deltage i læse-
kredse om aktuelle bøger, høre interessante 
foredrag og se film og udstillinger. Igen i år 
har vi selvfølgelig også tænkt på børnene, 
og der er masser af film, børneteater 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 
forårssæsonen.

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 Internet-
tet, downloade musik og e-bøger, søge på 
bibliotekets hjemmeside, finde oplysninger 
om din slægt og meget mere.

Kataloget kan hentes 

på alle biblioteker i 

Aarhus Kommune 

og findes også på

 www.aakb.dk/itkurser
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Mandag 18. februar kl. 15.00 -16.00
aarhusWiki
- nu kan historien komme op af skuffen
AarhusWiki er stedet, hvor lokalhistorien 
samler sig indenfor alle emner. I et foredrag 
vil fhv. bibliotekar Leif Dehnits gennemgå 
wikiens muligheder. Der vises, hvordan du 
selv kan bidrage med artikler og billeder. 
Nu kan historien komme op af skrivebords-
skuffen.
Tilmelding via hjemmesiden fra 4. februar
Gratis.

eGå komBi-BiBliotek
Egå Havvej 5 / 8250 Egå / Tlf. 8713 6390 / egaabibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/egaa
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temauge om menneskerettigheder
I løbet af foråret sætter vi fokus på men-
neskerettigheder ved flere forskellige 
aktiviteter og for alle aldre. Det sker i et 
samarbejde mellem Gellerup Bibliotek, 
Sundhedshuset, Jobhjørnet, Folkeinforma-
tion og andre.
Programmet er endnu ikke helt færdigt, 
så følg med på www.aakb.dk/gellerup

musik på Gellerup Bibliotek
På Gellerup Bibliotek sætter vi i foråret fo-
kus 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

Torsdag 28. februar kl. 17.00 -19.00
det arabiske Forår – hvad nu?
Jens nauntofte om den store krise i 
mellemøsten.
De arabiske oprør er et drama, der har 
sat en hel region i brand. Forfatter og tv-
journalist Jens Nauntofte har været på en 
dramatisk rejse til Syrien, Libyen, Egypten 
og Tunesien, hvor revolutionerne begyndte. 

Aldrig før i Mellemøstens historie har 
en stribe af arabiske lande væltet deres 
herskere og krævet demokrati. I foredraget 
sætter Jens Nauntofte Det Arabiske Forår 
ind i fortiden, nutiden og fremtiden og i et 
globalt helhedsbillede. Gratis.
Arrangør er Folkeinformation og Gellerup Bibliotek

Onsdag 13. marts kl. 15.30 - 16.30
onsdagsmusik på Gellerup Bibliotek
Lucky Punch der er en kvartet med moderne 
elektronisk funderet jazz, og med et cross 
over af energisk jazz og stemningsfulde rock-

GellerUP BiBliotek
Gudrunsvej 78 / 8220 Brabrand / Tlf. 8940 9640 / gellerupbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/gellerup

Udover de fastlagte arrangementer vil 
der i løbet af foråret 2013 være andre 
aktiviteter på Gellerup Bibliotek.
Hold øje med Gellerup Biblioteks 
hjemmeside www.aakb.dk/gellerup

inspirerede temaer, giver deres bud på 
hvad fremtidens jazz bringer. Lucky Punch 
er på vej med deres debutalbum.
Lucky Punch er: Scott Westh, Mikkel 
Leth-Nissen, Christian Houmann og 
Kasper Viinberg.
Arrangører: Musikforeningen Mono og Åby Bibliotek

Onsdag 20. til fredag 22. marts
somalisk bog- og kulturmesse
Der vil på forskellig vis blive sat fokus 
på somalisk litteratur, musik, illustratio-
ner og meget mere. Somalisk Bog- og 
Kulturmesse arrangeres af Gellerup Bib-
liotek, Somali Community in Denmark 
samt andre samarbejdspartnere. 
Programmet er endnu ikke helt færdigt, 
så følg med på www.aakb.dk/gellerup



8        BIBLIOTEKSKALENDER FORÅR 2013 / VOKSEN

Torsdag 24. januar kl. 19.00 - 21.00
Harlev læsekreds
Aftenens bog er Astrid og Veronika af Linda 
Olsson. 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.
Tilmelding sker ved afhentning af bogen. 
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

Torsdag 7. februar kl. 19.00
Hund og familie
Vi har travlt i hverdagen - hvordan når 
vi også at tilgodese hundens behov? Og 
hvilke behov er der tale om? Hvordan er 
det muligt ved at tilgodese disse, selv at få 
en masse goder? Energi, nærvær, en mere 
lydig og mentalt harmonisk hund, er blot 
nogle af effekterne ved at behandle hun-
den, som det dyr den er. Hundepsykolog, 
cand. psych. og forfatter, Lone Greva giver 
sit bud på ovenstående.
Tilmelding via www.aakb.dk/harlev

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

Torsdag 14. februar kl. 19.00 - 21.00
Harlev læsekreds
Aftenens bog er Den hundredårige der 
kravlede ud ad vinduet og forsvandt af Jonas 
Jonasson. 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.
Tilmelding sker ved afhentning af bogen.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

Onsdag 10. april kl. 15.00
onsdagsmusik på Harlev Bibliotek
Lucky Punch der er en kvartet med mo-
derne elektronisk funderet jazz, og med et 
cross over af energisk jazz og stemnings-
fulde rockinspirerede temaer, giver deres 
bud på hvad fremtidens jazz bringer. Lucky 
Punch er på vej med deres debutalbum.
Lucky Punch er: Scott Westh, Mikkel Leth-
Nissen, Christian Houmann og Kasper 
Viinberg.
Arrangører: Musikforeningen Mono og Åby Bibliotek

Torsdag 18. april kl. 19.00

sangaften med Johan Herold
Vi synger forårssange fra Højskolesangbo-
gen. Tidligere lærer og stadig aktivt musik-
menneske Johan Herold mener, at musik 
og sang kan så meget, blandt andet sprede 
livsglæde. Han fortæller også om forfattere 
og komponister af denne aftens sange.
Tilmelding via www.aakb.dk/harlev
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.
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Onsdag 20. februar kl. 15.30 -16.30
onsdagsmusik på Hasle Bibliotek 
Keep Camping har rødder i folk, en 
stamme af pop og elektrorockede grene 
og deltog på SPOT Festivalen i 2012. 
Keep Camping udgiver sit første album
i foråret 2013.
Keep Camping er: Mikkel Møl, 
Max Kirkeby, Simon Stadsholt og 
Søren Mehlsen.
Arrangører: Musikforeningen Mono og Åby Bibliotek

Hasle BiBliotek
Kappelvænget 2 / 8210 Aarhus V / Tlf. 8940 9630 / haslebibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/hasle

I løbet af foråret 2013 bliver der arran-
gementer, debataftener og foredrag 
på Hasle Bibliotek i samarbejde med 
Kulturhus Herredsvang. Hold øje med 
Hasle Biblioteks hjemmeside 
www.aakb.dk/biblioteker/hasle
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Jeg tror, der er magi i luften
Sådan lyder den kendte 1980'er sang af 
Halberg Larsen.
I foråret 2013 flytter magien ind på bib-
liotekerne i Aarhus Kommune og danner 
rammen om bibliotekernes fælles tema. 
Med foredrag om magisk realisme og den 
mørkere "magi" i gotik er stilen lagt. Alt 
kan ske! Der er quizkonkurrence, børne-
teater, fastelavnsfest, udstilling af børne-
bogsillustrationer og magiske kufferter for 
børnene. 

magisk bogcafé
For de voksne er der magisk bogcafé og 
forfatterarrangementer med eksempelvis Ib 
Michael og Leonora Christine Skov.

magiske film
Bibliotekerne samarbejder også med bio-
grafen Øst for paradis om et film/brunch 
koncept. Filmen, der er udvalgt, er Pi’s liv, 
der er baseret på bogen Pi's liv af Yann 
Martel. Bogen og filmen hører til i genren 
magisk realisme. Før filmfremvisningen 
spises der en hyggelig brunch.

det maGiske BiBliotek

de magiske kufferter
Rundt omkring i børneafdelingerne vil der 
i marts måned være magiske kufferter. I 
disse kufferter er der et udvalg af billed-
bøger indenfor magi, trolddom og det 
overnaturlige. Måske er der også en slange, 
trolddomskappe, tryllestav, krystalkugle 
eller en hvid kanin.

magisk børnequiz
Kan du svare på, hvor den afskyelige 
snemand bor, eller hvad Harry Potters ugle 
hedder? Så skulle du tage at deltage i den 
magiske quiz, som vil være at finde rundt 
omkring på bibliotekerne i marts 2013.

På de næste sider kan du se en række af de 
initiativer, der allerede er på programmet. 
Se arrangementerne på vores hjemmeside 
www.aakb.dk/arrangementer
Vi ønsker et magisk forår til alle.

Tirsdag 29. januar
troldmandens kostumeværksted 
Åby bibliotek. Se nærmere side 76

25. januar - 23. februar 
Udstilling af tegneren og forfatteren 
søren Jessen. Lilja lad det sne.
Højbjerg bibliotek. Se nærmere side 56

Tirsdag 5. februar
troldmandens kostumeværksted
Viby bibliotek. Se nærmere side 74

Onsdag 6. februar
Fastelavnshygge
Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek. 
Se nærmere side 60

Onsdag 6. februar
troldmandens kostumeværksted
Højbjerg bibliotek. Se nærmere side 56

Torsdag 7. februar 
Forfatterarrangement med søren Jessen
Højbjerg bibliotek. Se nærmere side 22

Tirsdag 12. februar
Hatteteater med kostumer
Viby bibliotek. Se nærmere side 74

18. februar - 20. marts 
dilettant-teater. magi for mange / Udstilling
Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek. 
Se nærmere side 25

Tirsdag 26. februar
kom og oplev magi sammen med eleverne fra 
egå Produktionshøjskole
Åby bibliotek. Se nærmere side 76
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Fredag 1. marts
magisk børnekoncert
Tranbjerg bibliotek. Se nærmere side 71

4. - 22. marts / Fotoudstilling
magien i muscat
Tilst bibliotek. Se nærmere side 31

4. marts - 20.marts
sofea magic. Uld engle og feer / Udstilling
Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek. 
Se nærmere side 25

Tirsdag 5. marts
det magiske bibliotek indbyder til 
læsegruppe
Risskov bibliotek. Se nærmere side 28
 
Tirsdag 5. marts og tirsdag 12. marts
eventyrtime
Viby bibliotek. Se nærmere side 75

Tirsdag 5. marts
magisk realisme v/ rigmor kappel schmidt
Hovedbiblioteket. Se nærmere side 14 

Onsdag 6. marts 
ind i en bog: 
læsekreds om Pi’s liv af Yann martel
Tranbjerg bibliotek. Se nærmere side 32

Onsdag 6. marts
troldmandens kostumeværksted
Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek. 
Se nærmere side 61

Fredag 22. marts
Guldlok dukketeater opfører De små alfer
Tranbjerg bibliotek. Se nærmere side 71

1. - 30. marts
Hele marts måned er der magi & mystik
i børnebiblioteket på: 
Beder-Malling bibliotek. Se nærmere side 43
Højbjerg bibliotek. Se nærmere side 58
Tranbjerg bibliotek. Se nærmere side 71

Onsdag 3. april
ind i en bog – og et forfatterskab. 
Lad tiden gå af svend åge madsen.
Højbjerg bibliotek. Se nærmere side 24

Torsdag 4. april
ib michael fortæller fortæller om sit 
forfatterskab
Åby bibliotek. Se nærmere side 39

Mandag 8. april 
leonora Christina skov / Forfattermøde
Viby bibliotek. Se nærmere side 37

Tirsdag 9. april
læsekreds om magisk realisme
Åby bibliotek. Se nærmere side 39

Øst For Paradis
Søndag 17. marts
Film/brunch: Pi’s liv - en magisk filmperle
Øst for paradis. Se nærmere på www.paradisbio.dk 
Marts/april
Post tenebras lux - film indenfor magisk realisme
Øst for paradis. Se nærmere på www.paradisbio.dk 

Lørdag 9. marts
Warcraft lørdag
Hovedbiblioteket. Se nærmere side 53

Tirsdag 12. marts
magisk realisme / foredrag
Åby bibliotek. Se nærmere side 38

Torsdag 14. marts
magisk børnekoncert
Solbjerg bibliotek. Se nærmere side 68

Lørdag 16. marts
Guldlok dukketeater opfører De små alfer
Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek. 
Se nærmere side 61

Mandag 18. marts
Guldlok dukketeater opfører De små alfer
Solbjerg bibliotek. Se nærmere side 69

Tirsdag 19. marts
Guldlok dukketeater opfører De små alfer
Viby bibliotek. Se nærmere side 75

Onsdag 20. marts
Guldlok dukketeater opfører De små alfer
Højbjerg bibliotek. Se nærmere side 58

Torsdag 21. marts
Bogcafé om magisk realisme
Tranbjerg bibliotek. Se nærmere side 33
 
Torsdag 21. marts 
dukketeater for de 2-5 årige
Beder-Malling bibliotek. Se nærmere side 43
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HoVedBiBlioteket
Møllegade 1 / 8000 Aarhus C / Tlf. 8940 9200 / hovedbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk

Torsdag 3. januar kl. 16.00 - 17.30
tænkepauser: Livshistorien
Historien om kendte menneskers liv har en 
dragende kraft. Ikke kun som historier om 
andre mennesker, men også som historier 
vi kan spejle vores egne liv i. Lektor Dorthe 
Kirkegaard Thomsen forsker i erindring 
og livshistorier og fortæller om livshisto-
rien, hvad vi bruger den til og hvad de kan 
hjælpe os med. 
Sted: Scenen i Litteratur & Musik. Gratis.

Tirsdag 15. januar kl. 16.00 -17.30
mode, modeblogs og tendenser
Sidsel og Lasse står bag bloggen ved 
samme navn under blogfællesskabet Blog-
gers Delight. Kom og hør dem fortælle om 
mode og tendenser i tiden. Hør dem også 
fortælle om deres blog, om hvordan det 
hele startede for dem, hvor de finder inspi-
ration og hvordan de spotter de nye trends. 
Ikke mindst giver de deres bud på, hvorfor 
modeblogs er så besøgte, og hvad det er, 
de kan tilbyde læseren, som den etablerede 
modeindustri ikke kan.
Sted: Scenen i Litteratur & Musik. Gratis.

Tirsdag 29. januar kl. 16.00 - 17.30
mig og min smarte telefon
Underholdende og tankevækkende fore-
drag om teknologien og os. Journalist og 
teknologiforsker, Søren Hebsgaard, vil 
sammen med publikum svare på, hvornår 
teknologien gør os mere effektive, gladere 
og mere produktive. Og hvornår den står 
i vejen. 
Sted: Scenen i Litteratur & Musik. Gratis.

Torsdag 31. januar kl. 16.00 -17.30
Kvindefrigørelse i det 21. århundrede af 
simona abdallah
Musikalsk foredrag med Simona Abdallah, 
verdens eneste professionelle trommesla-
ger med arabisk baggrund. Simona Abdal-
lah fortæller om sin kamp mod familiens, 
kulturens og omgivelsernes forventninger. 
Simonas foredrag er baseret på bogen Lyk-
kens brud (2012), der giver et indblik i den 
arabiske kultur i Gellerup, om hvordan det 
er at vokse op i ghettoens beton, men også 
om hvor omkostningsfuldt det kan være at 
følge sit hjerte.
Sted: Scenen i Litteratur & Musik. Gratis.Simona Abdallah
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Tirsdag 12. februar kl. 15.00-17.00
rundt i latinerkvarteret
Sidst Leif Dehnits holdt foredrag på Hoved- 
biblioteket handlede det om Vestergades 
historie, og alle pladser var optaget. Nu 
tager Leif Dehnits os på en historisk byvan-
dring i det aarhusianske latinerkvarter, hvor 
han fortæller om butikker, ejendomme og 
virksomheder. Leif Dehnits er bibliotekar 
og tidligere leder af Lokalhistorie i Hoved-
biblioteket.
Sted: Salen.
Billetter bestilles via hjemmesiden fra 
29. januar. Gratis.

Tirsdag 19. februar kl. 16.00 -17.30
italiensk bogcafé
Hovedbibliotekets kulturelle rejse verden 
rundt stopper denne gang i Italien. Kom 
med på en tur gennem Italiens litteratur-
historie; hvem er Dantes nutidige efter-
følgere, og hvor er italiensk litteratur på 
vej hen? Undervejs giver bibliotekarerne 
læsetips og inspiration til alle med smag 
for det italienske.
Mere info – tjek hjemmesiden www.aakb.dk
Sted: Scenen i Litteratur & Musik. Gratis.

Onsdag 6. februar kl. 16.00 -18.00
Gamer mom – Bliv klogere på, hvad dit 
barn spiller
Shooters, Headshot, Killstreak, Owned? 
Lyder det voldsomt, når der spilles Call of 
Duty, Battlefield eller en af de mange andre 
shooters? Er du nysgerrig eller måske 
endda bekymret over, hvad dit barn laver 
i disse spil? Så vær med, når vi sammen 
ser på og prøver forskellige shooters og 
efterfølgende diskuterer spillene.
Sted: Undervisningslokalet
Billetter bestilles via hjemmesiden fra 
23. januar. Gratis.

Torsdag 7. februar kl. 16.00 -17.30
tænkepauser: Fjendskab
Fjendskabet er så gammelt som men-
neskeslægten selv og har dybe rødder i 
vores instinkter. Lektor Mikkel Thorup, der 
forsker i idehistorie og politisk filosofi, for-
tæller om fjendskabets anatomi og form, 
fra det banale til det katastrofale fjend-
skab, men også om hvordan fjendskab 
kan stimulere udvikling og menneskelig 
kreativitet.
Sted: Scenen i Litteratur og Musik. Gratis.
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Mandag 25. februar kl. 16.30 -18.30
italiensk film
I forlængelse af den italienske bogcafé 
den19. februar viser vi en spændende film 
fra Italiens store filmhistorie. Aftenen star-
ter med en kort introduktion til italiensk 
film.
Sted: Salen. Gratis.

Tirsdag 26. februar kl. 16.00
Harddisken - trends og tendenser
Anders Høeg Nissen fra Harddisken på P1 
fortæller om vores digitaliserede hverdag, 
hvor luften omkring os er tyk af informati-
on, data og kommunikation. Den teknolo-
giske udvikling kan nogle gange føles som 
en bølge af muligheder, andre gange som 
en tsunami af problemer, men én ting er 
sikker: ”Alting går hurtigere og der kommer 
mere af det...”.
Sted: Scenen i Litteratur & Musik. Gratis.

Tirsdag 5. marts kl. 16.00
magisk realisme v/ rigmor kappel schmidt
I anledning af bibliotekernes tema Det 
magiske bibliotek får vi besøg af den prisvin-
dende oversætter og forfatter Rigmor Kap-
pel Schmidt, som vil fortælle om magisk 
realisme. Den magiske realisme bruger 
et sanseligt sprog, hvor alting overdrives, 
vender karnevalisk op og ned på alting og 
lever i den grad op til udtrykket om, at i krig 
og kærlighed gælder alle kneb.

Kom og hør om den magiske realismes 
forunderlige og farverige verden!
Sted: Scenen i Litteratur & Musik. Gratis.

Onsdag 6. marts kl. 16.00 -18.00
Gamer mom
– Bliv klogere på, hvad dit barn spiller
World of Warcraft, Raide, Loot, Epic, Noob? 
Er du stået af, når dit barn fortæller om 
sine eventyr i World of Warcraft, og er du 
nysgerrig eller måske endda bekymret over, 
hvad dit barn laver i disse spil? Så kom 
med, når vi sammen spiller lidt World of 
Warcraft og snakker om spillet og andre, 
der ligner det.
Sted: Undervisningslokalet
Billetter bestilles via hjemmesiden fra 
20. februar. Gratis.

Tirsdag 12. marts kl. 16.00
tænkepauser: Folk
Forskerne formidler deres viden. Denne 
gang er det Ove Korsgaard fra DPU med 
emnet Folk.
Sted: Scenen i Litteratur & Musik. Gratis.

Tirsdag 19. marts kl. 16.00
Alle har ret - demokrati som princip og 
problem af rune lykkeberg
Foredrag med Informations Rune Lykke-
berg om sin bog Alle har ret - demokrati som 
princip og problem (2012), der ikke taler for 
eller imod demokrati, men er en polemik 

Anders Høeg Nissen
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Tirsdag 9. april kl. 19.00
Forfattermøde: Christian Jungersen
Mød en af tidens mest omtalte og anmel-
derroste danske forfattere, når Hoved-
biblioteket inviterer til forfattermøde med 
Christian Jungersen. Jungersen debuterede 
i 1999 og har siden hen høstet op til flere 
priser. I 2010 udkom bogen Undtagelsen, 
som lå på bestsellerlisten i halvandet år. 
Sidste skud på stammen er den djævelske 
og filosofiske kærlighedsroman Du forsvin-
der fra 2012. Hør Jungersen fortælle om sit 
spændende forfatterskab. Sted: Salen.
Billetter bestilles via hjemmesiden fra 26. 
marts. Pris: kr. 75 / studerende kr. 50.

Onsdag 17. april 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.
Billetter bestilles via hjemmesiden. Gratis.

Torsdag 2. maj kl. 16.00
tænkepauser: Natur
Forskerne formidler deres viden. Denne 
gang er det seniorforsker Rasmus Ejrnæs, 
der taler om Natur. 
Sted: Scenen i Litteratur & Musik. Gratis.

imod brugen af demokrati som et slogan, 
de pæne og oplyste kan bruge til at slå de 
grimme og dumme oven i hovedet med. 
Den viser, at selvom alle hylder demokrati 
som en værdi og en løsning, opleves de-
mokrati i praksis som både et problem og 
en fordring. 
Sted: Scenen i Litteratur & Musik. Gratis.

Onsdag 3. april kl. 16.00 -18.00
Gamer mom 
– Bliv klogere på, hvad dit barn spiller
Minecraft, Critters, Diamonds, Mining? Nej, 
dit barn er ikke lige pludselig blevet indrul-
leret i en diamantmine på nettet, men 
har blot fundet en af de sidste års største 
indiesucceser: Minecraft! Er du nysgerrig 
eller måske endda bekymret over, hvad dit 
barn laver i disse spil? Så vær med, når vi 
sammen besøger Minecraft og snakker om 
spillet.
Sted: Undervisningslokalet
Billetter bestilles via hjemmesiden fra 
20. marts. Gratis.

Torsdag 4. april kl. 16.00
tænkepauser: Danmark
Forskerne formidler deres viden. Denne 
gang er det lektor Hans Hauge, der taler 
om Danmark.
Sted: Scenen i Litteratur & Musik. Gratis.

Christian Jungersen
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Mandag 21. januar kl. 16.00
de gemte børn v/kirsten nilsson og 
tove Udsholt
Foredrag med, journalist ved Politiken Kir-
sten Nilsson, forfatter til bogen De gemte 
børn (2012) samt ét af de gemte børn, Tove 
Udsholt
Kirsten Nilsson fortæller om arbejdet med 
bogen De gemte børn.
Hovedparten af de danske jøder flygtede til 
Sverige under 2. verdenskrig og i den for-
bindelse efterlod en del deres børn i Dan-
mark. Disse børn kaldes i dag De gemte 
børn. Kirsten Nilsson har interviewet 11 af 
disse børn, som i bogen for første gang for-
tæller, hvad de husker fra deres barndom 
og om, hvordan oplevelserne under krigen 
har påvirket resten af deres liv. 
Tove Udsholt var kun 3 år i 1943, da hen-
des mor måtte flygte til Sverige på grund 
af den nazistiske jødeforfølgelse. Tove 
Udsholt beretter om opvæksten i Gilleleje 
og om moderen, der endte med at betale 
en høj pris for at give sit barn det bedst 
mulige liv.

Tirsdag 22. januar kl. 15.00 -16.00
krig
Dansk dokumentar (2003), 51 min.
Instruktør: Jens Loftager
En film om menneskets adfærd og op-
levelse af sig selv under og efter krigens 
ekstremer. Både uhyrlighederne, som vi er 
i stand til at udføre og prisen, vi betaler. 
Men også det håb, der ligger i den næste-
kærlighed, som nogle gange vises, selv 
under de hårdest tænkelige forhold.

aUsCHWitz-UGe

Auschwitz-dag, Danmarks officielle minde- 
og mærkedag for ofre for Holocaust og 
andre folkedrab, markeres hvert år den 27. 
januar. I år falder dagen på en søndag, og 
Hovedbiblioteket markerer dagen ved ugen 
op til at holde foredrag og vise dokumen-
tarfilm om dette års emne: Folkedrab.
Alle arrangementerne foregår i det åbne 
rum i forhallen på Hovedbiblioteket.



BIBLIOTEKSKALENDER FORÅR 2013 / VOKSEN        17

Med afsæt i optagelser fra krigens skue-
pladser fortæller en række vidner om 
tab, smerte, angst, afmagt, dilemmaer, 
ydmygelser, kampe og kz-lejre. Men også 
om betydningen af at forblive menneske i 
alle situationer.
Tilladt for børn over 11 år. Gratis.

Onsdag 23. januar kl. 15.00 -17.00
det sidste tog til auschwitz
(2010), 2 timer.
Instruktør: Joseph Vilsmaier og Dana 
Vávrová
Filmen følger en lille gruppe jøder fra 
tilfangetagelsen til det der blev deres 
skæbne i en koncentrationslejr. I Anden 
Verdenskrigs sidste dage blev de låst inde i 
kreaturvognene i et ”særligt tog” og fragtet 
til Auschwitz som tusindvis af andre jøder. 

Under den pinefulde rejse dør mere end 
halvdelen af dem af tørst. De episoder, der 
bliver vist som flashbacks til nogle af fami-
liernes tidligere liv, står i skarp kontrast til 
de rædsler, som de nu gennemlever. Men 
de dødsdømtes vilje til at leve på trods af 
deres klaustrofobiske og frygtelige situation 
i kreaturvognen er filmens bærende tema. 
Spørgsmålet er, om den er stærk nok til, 
at nogen af dem vil overleve dette rullende 
helvede?
Tilladt for børn over 15 år. Gratis.

Torsdag 24. januar kl. 15.00 -17.00
Hotel rwanda
(2004), 1 time 56 min.
Instruktør: Terry George.
Filmen foregår i 1994 under folkemordet 
i Rwanda, hvor over en million menne-
sker, hovedsageligt tutsier, blev myrdet af 
hutuer.
Hotelejer Paul Rusesabagina bliver draget 
ind i konflikten, da han vælger at give husly 
til over tusind tutsier på flugt fra den bru-
tale hutu-milits. En beslutning med store 
personlige konsekvenser.
Tilladt for børn over 15 år. Gratis.

Fredag 25. januar kl. 15.00 -17.30
anne Franks dagbog
(2011), 2 timer 30 min.
Instruktør: Jon Jones.
Den jødiske teenagepige Anne Franks 
autentiske beretning om et kort liv i skjul 
under 2. Verdenskrigs nazi-rædsler.
Anne Franks Dagbog er filmatiseringen af 
den virkelige Anne Franks liv, og familiens 
liv i skjul, som hun selv berettede om det i 
sin berømte dagbog, fra tyskernes besæt-
telse af Holland under 2. Verdenskrig, til 
den sørgelige slutning i 1944.
Tilladt for børn over 15 år. Gratis.
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Ind i bogen er et tilbud til dig, der har lyst til 
at læse god litteratur og dele din læseople-
velse med andre.
I løbet af foråret 2013 giver vi dig mulighe-
den for at læse et bredt udvalg af skønlit-
teratur og mødes til en åben samtale om 
bøgerne og de temaer, de sætter i spil. Ind 
i bogen har fokus på den gode læseople-
velse, og alle er velkomne til at deltage. Ind i 
bogen er Hovedbibliotekets åbne læsekreds 
med stud. cand. mag Karina Høyer og Marie 
Poulsen som ordstyrere. 
Tilmelding ikke nødvendig.
Sted: Scenen i Litteratur og Musik. Gratis.

Onsdag 27. februar kl. 16.00
100 års ensomhed af Gabriel García 
márques
I forbindelse med martstemaet Det magiske 
bibliotek og Rigmor Kappel Schmidts besøg 
på Hovedbiblioteket læser vi en af de al-
lerfornemste repræsentanter for genren 
magisk realisme. Nobelprisvinderen Ga-
briel García Márques hvirvler læseren ind 
i et spind af smukke kvinder, eventyrlystne 
mænd, myter, fabulerende og farverige 

fortællinger og en gådefuld profeti, der 
går i opfyldelse. En profeti, der dømmer 
Buendía slægten til 100 års ensomhed.

Onsdag 3. april kl. 16.00
Du forsvinder af Christian Jungersen.
Som optakt til forfatteren Christian Junger-
sens besøg på Hovedbiblioteket tirsdag 9. 
april læser vi hans nyeste roman Du forsvin-
der fra 2012. Ægteparret Mia og Frederik 
har alt, indtil den dag Frederik får kon-
stateret en hjernesvulst, og alt forandres. 
Jungersens roman handler om kærlighed, 
hemmeligheder og sygdom. Centralt står 
spørgsmålet: hvad gør man, når den man 
har giftet sig med, viser sig at være en helt 
anden end den, man troede?

Onsdag 8. maj kl. 16.00
Tæskeholdet banker på af Jennifer egan
I 2011 modtog den amerikanske forfatter 
Jennifer Egan den prestigefyldte Pulitzer-
pris for sin roman Tæskeholdet banker på. 
Romanen kredser om musikproduceren 
Benny Salazar og hans medarbejder Sasha. 
Deres historier fortælles gennem et klude-

tæppe af beretninger fra forskellige men-
nesker, der har været en større eller mindre 
del af deres liv. En fantastisk og original 
roman fuld af fortælleglæde!

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

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

3. januar
Dorthe Kirkegaard Thomsen om 
Livshistorien, lektor, Psykologi.

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

12. marts
Ove Korsgaard fra DPU om Folk.

4. april
Lektor Hans Hauge om Danmark

2. maj
Seniorforsker Rasmus Ejrnæs om Natur.

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 
livshistorien, fjendskab og folk.

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
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Tænkepauser er et samarbejde mellem Aarhus Universi-
tetsforlag, DR, Jyllandsposten, Netto og Litteratursiden. 
Læs mere på litteratursiden.dk
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neWComers

Fridays, first time 4 January
January-February-March at 10.30 - 11.00
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: Main Library, Children’s section.
Ages 3-6. Free of charge.

Mandag 14 januar kl. 17.00
english reading Group - 
læsekreds på engelsk
A new English Reading Group will be 
formed in 2013. So if you enjoy reading and 
discussing modern fiction in English, you 
should join the Reading Group.

We provide you with the books. The first 
book will be Jonathan Safran Foer Every-
thing Is Illuminated.
Both newcomers and native Danes are 
welcome in the Reading Group.
The Reading group will meet Mondays on 
the following dates: 
January 14, February 18, March 18, April 15.
Place: Main Library, Room B.
Free of charge. Please register at 
hb-events@mkb.aarhus.dk 

Thursday 7 March 16.00
Tuesday 11 June 16.00
library introduction
Join us for a guided tour of the library and a 
talk about the services we provide.The intro-
duction 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.
Sign up no later than the day before the intro-
duction to: hbfag@mkb.aarhus.dk or at the 
Place: Main Library in the SupportPunkt .
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HØJBJerG BiBliotek
Oddervej 74 / 8270 Højbjerg / Tlf. 8940 9580 / hoejbjergbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/hojbjerg

Tirsdag 22. januar kl. 19.00
i ankers univers. Foredrag om mennesket 
anker Jørgensen
Den unge journalist Jonas Wisbech Vange 
har netop udgivet bogen Anker Jørgensen og 
det forunderlige liv. Bogen handler om men-
nesket Anker Jørgensen og om de tanker 
den gamle mand gør sig, når han ser sig 
tilbage over skulderen. Forfatteren fortæller 
om mødet med Danmarks tidligere stats-
minister og de utallige timer, de har tilbragt 
sammen under bogens tilblivelse.
Billetter bestilles via hjemmesiden. Gratis

Fredag 25. januar kl. 14.00
Lilja lad det sne af søren Jessen
Bogreception i anledning af bogudgivelsen.
Mød forfatteren Søren Jessen. Bogen bliver 
udgivet på Gyldendals Forlag. 
Se også www.soerenjessen.com
De originale billeder til bogen er udstillet 
frem til 23. februar.

Onsdag 30. januar kl. 19.00
Døden kører Audi
af kristian Bang Foss

Asger dummer sig, mister alt og må tage 
et job som handicaphjælper for Waldemar, 
verdens sygeste menneske. Der er nok at 
snakke om, når lektor Susanne Richardt Kall 
tager den både trøstesløse og bundkomiske 
historie, samfundssatiren og ikke mindst 
stilen og sproget under kærlig behandling i 
denne roman, hvor forfatteren er inspireret 
af tidens reklamer, populære sitcoms, spil-
lefilm og googlen på internettet.
Billetter købes via hjemmesiden. Pris kr. 50.

Mandag 11. februar kl. 19.00
konservering, kunst og kreativitet. 
en kunstkonservators oplevelser
Kunstkonservator Dorthe Aggerholm 
fortæller om arbejdet med at konservere 
kunst. Hun har arbejdet for Jorn Museet, 
Skagens Museum, Ribe Kunstmuseum og 
mange flere. Siden 2007 har hun haft sit 
eget firma AggerholmArt© og i den forbin-
delse vil hun bl.a. fortælle om sin seneste 
opgave på Herregårdsmuseet Gl. Estrup 

 Ind i en bog
  - og et forfatterskab

Foto: Søren R
asm

ussen
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kebreve. Af alle tider på året holdt jeg mest 
af tiden op til påske, fordi der skulle man 
lave gækkebreve. Den magi, der var i at folde 
papir sammen og klippe mønstre, som gentog 
sig når man åbnede, var ubeskrivelig.” Denne 
fascination førte hende videre til at blive 
udøvende billedkunstner. 
Se mere på www.soniabrandes.dk

Onsdag 27. februar kl. 19.00
Forførerens dagbog 
af søren kierkegaard

”Det er ingen Kunst at forføre en Pige, men 
en Lykke at finde En, der er værd at forføre.”
Udsagnet stammer fra den kyniske hoved-
person i Kierkegaards roman fra 1843. I 
år er det 200 år siden Søren Kierkegaard 
kom til verden, og det er anledningen til, at 
lektor Susanne Richardt Kall fører os ind i 
Johannes forførerens tankegang og livsfø-
relse. Romanen er en af de mest tilgænge-
lige af Kierkegaards tekster.
Billetter købes via hjemmesiden. Pris kr. 50.

 Ind i en bog
  - og et forfatterskab

i sommeren 2012. Efter foredraget vil der 
være mulighed for at få besigtiget værker 
for gennemgang af bevaringstilstanden.
Billetter bestilles via hjemmesiden. Gratis

Mandag 18. februar kl. 19.00
Fuglesang - hvorfor - hvordan - hvornår - og 
hvordan knækker jeg koden? 1. del
På to foredragsaftener i februar og april 
præsenterer seniorforsker Preben Clausen 
fra Aarhus Universitet en alternativ måde 
at lære fuglestemmerne at kende – her 
indtænker man fuglenes valg af habitat og 
årstid. Denne første aften handler om san-
gen hos de arter der har overvintret her i 
landet eller kommer fra overvintringsområ-
der ved Middelhavet, og vi præsenteres for 
et udvalg af karakteristiske fuglestemmer. 
Tilmelding via hjemmesiden. Tilmelding 
gælder for begge aftener.

27. februar - 27. marts / Udstilling
sonia Brandes - om kunsten at klippe i 
papir. 
Sonia Brandes har bl.a. lavet papirklip til 
bøger af H.C. Andersen, Karen Blixen og 
Brorson. ”Som barn på Ærø klippede jeg gæk- Søren Kierkegaard
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Onsdag 3. april kl. 19.00
Lad tiden gå
af svend åge madsen

En professor, der kan flytte på tiden og 
en undervisningsassistent, der deltager i 
eksperimenterne og snart begiver sig ud 
på egen hånd. Det er rammehistorien i 
romanen, der på fantastisk vis bevæger 
sig rundt i Aarhus i fortid og nutid. Lektor 
Susanne Richardt Kall bruger romanen 
til at lukke op for Svend Åge Madsens 
snørklede og mystiske tankegang. Valget 
er inspireret af bibliotekernes tema Det 
magiske bibliotek.
Billetter købes via hjemmesiden. Pris kr. 50.

Mandag 15. april kl. 19.00
Fuglesang - hvorfor - hvordan - hvornår - og 
hvordan knækker jeg koden? 2. del
Dette er det andet foredrag, hvor senior-
forsker ved Aarhus Universitet Preben 
Clausen fortæller om en alternativ måde at 
lære fuglestemmerne at kende. Hvis du har 
deltaget i foredraget den 18. februar, så har 
du sikkert nydt fuglestemmerne i forårets 
allerførste tid. Nu er du parat til at udvide 
kendskabet til flere forskellige arter som 
tilføjes fuglekoret, efterhånden som de 
kommer tilbage fra tropisk Afrika og Asien.    

Mandag 11. marts kl. 19.00
Livet i løb en aften med løber og forfatter 
terje nordberg
Terje Nordberg er en erfaren løber. Som 
ung havde han en lovende karriere som 
springer og hækkeløber og i dag, hvor han 
har passeret de 65, løber han stadig 20-30 
km om ugen. Han har skrevet mange bøger 
om løb og motion på den gode måde - bl.a. 
Politikkens løbebog. Med udgangspunkt i 
sin nye bog Livet i løb vil han komme ind på 
mange sider af løb - lige fra glæden ved at 
løbe med børn til hvad der sker med hjernen 
og kroppen, når man løber.
Billetter bestilles via hjemmesiden. Gratis

3. - 29. april / Udstilling 
årets bedste bogarbejde 2012
Hvert år udvælger Forening for Boghaand-
værk gennem Komitéen for Årets Bedste 
Bogarbejde de bedste af de indsendte 
bøger. Udstillingen rummer over 30 værker. 
Oplev bl.a. Ansjos - en hyldest til den lille 
fisk med den store smag og Hullet i himlen 
af Lillian Brøgger. Begge kåret som årets 
bedste voksen - og børnebog. Se mere på
www.boghaandvaerk.dk/Udvalgte.htm

 Ind i en bog
  - og et forfatterskab
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18. februar - 20. marts / Udstilling
dilettant teater, magi for mange
I Ormslev-, Kolt- og Bering forsamlings-
huse har dilettant-livet slået sig løs gennem 
mange år. Ormslev- og Bering-grupperne 
er stadig aktive med en årlig forestilling.
Lokalhistorisk Arkiv har herlige billeder fra 
de mange forestillinger. Hele biblioteket 
bliver pyntet op til gensynet med de skrå 
brædder. Dragter og andre rekvisitter duk-
ker op. Mine damer og herrer - kom indenfor 
Arrangeret af Ormslev-Kolt Lokalhistoriske Arkiv

4. - 20. marts / Udstilling
Uldengle og feer, sofea magic 
Engle er magi. Forestillingen om engle 
er uendelige. De skabes i dag og til alle 
tider. Randi Jakobsen holder meget af 
engle. Denne tro på engle har fået hende 
til at skabe engle af kartet uld. Lyset stråler 
igennem de tynde tråde. Farverne er i hele 
regnbuens skala. Englene bærer alverdens 
symboler. Randis engle svæver rundt i Det 
magiske bibliotek.
Se Facebook: Sofeamagic, Healing og 
Essence Randi Margrethe Jakobsen.

kolt-HasselaGer komBi-BiBliotek
Kolt Østervej 45 / 8361 Hasselager / Tlf. 8713 1983 / koltbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/kolt-hasselager

Bibliotekernes 
ebøger på nettet
www.eReolen.dk
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lYstrUP BiBliotek
Bystævnet 4B / 8520 Lystrup / Tlf. 8713 1980 / lystrupbiliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/lystrup

Torsdag 28. februar kl. 19.00 - 21.00
Foredrag v/ lone spliid 
kræs - kræsen- kræsenhed. 
Næsten alle forældre oplever, der er mad, 
som deres børn i en periode ikke vil spise. 
Lone Spliid, forfatter til bogen Kræs, 
fortæller om kræsenhed og kommer med 
tips og små tricks til, hvordan dårlige 
madvaner kan brydes, så freden kan sænke 
sig over middagsbordet.
Billetter købes via hjemmesiden fra
torsdag 14. februar. Pris kr. 25.
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Tirsdag 19. februar kl. 10.00 -11.00
Onsdag 20. februar kl. 10.00 -11.00
lær din mobil at kende - for seniorer
Har du brug for at blive dus med din 
mobil? Kom og få en kop kaffe eller the og 
bliv bedre til at sende sms’er. Elever fra Egå 
Produktionshøjskole underviser i mobilte-
lefonens mange muligheder.
Tilmelding via hjemmesiden fra 5. februar. 
Gratis.

Torsdag 28. februar kl. 16.00 - 18.00
Foredrag v/ lone spliid 
kræs - kræsen- kræsenhed
Næsten alle forældre oplever, der er mad, 
som deres børn i en periode ikke vil spise. 
Lone Spliid, forfatter til bogen Kræs, fortæl-
ler om kræsenhed og kommer med tips og 
små tricks til, hvordan dårlige madvaner 
kan brydes, så freden kan sænke sig over 
middagsbordet.
Billetter købes via hjemmesiden fra
14. februar. Pris kr. 25 kr.

Tirsdag 5. marts kl. 19.00
det magiske bibliotek indbyder til læse-
gruppe på risskov Bibliotek
Vi skal læse magisk realisme, som er kende-
tegnet ved, at myter og magi indgår i en rea-
listisk gengivet verden. Læsegruppen mødes 
otte gange med start tirsdag 5. marts kl. 19.
Vi skal læse efter metoden guidet fælles 
læsning. Metoden bygger på højtlæsning og 
lægger vægt på oplevelsen af litteraturen 
og de tanker, vi gør os. Har du lyst til at 
begejstres over litteratur i fællesskab med 
andre, så tilmeld dig gruppen.
Kontakt biblioteket hvis du vil høre mere!
Tilmelding via hjemmesiden.

Mandag 18. marts kl. 18.30 - 21.30
Foredrag for havefolket
Det er her i det tidlige forår, at havefolket 
begynder at få kløe i fingrene. Haveskribent 
og ekspert i urter Anders Bech holder to 
foredrag. Det første kalder han Køkkenhave 
for begyndere og efter en lille pause Kryd-

derurter for begyndere. Interessen for urter 
boomer i disse år, og her er meget at hente 
for såvel begyndere som for de lidt mere 
øvede. Målet er en giftfri familiehave med 
såvel syns- som smagsoplevelser.
Billetter købes via hjemmesiden fra  
4. marts. Pris kr. 25 kr.

Torsdag 4. april kl. 19.00 - 21.00
Forfatteraften med Jens smærup sørensen
Mød forfatteren Jens Smærup Sørensen, 
der vil læse op fra sin nyeste, anmel-
derroste roman Hjertet slår og slår. Der 
bliver også mulighed for at stille spørgsmål 
til hans forfatterskab f.eks. Mærkedage
Billetter købes via hjemmesiden fra 
21. marts. Pris kr. 50 kr.

Fredag 24. maj kl. 15.00 -17.00
musikcafé i bibliotekshaven
Kom og oplev musik i det grønne, når der 
afholdes musikcafé ved Risskov Bibliotek.
Hvilke kunstnere, der optræder: Se nær-
mere på bibliotekets hjemmeside.
Der vil blive serveret the, kaffe og lidt 
mundgodt.

risskoV BiBliotek
Fortebakken 1 / 8240 Risskov / Tlf. 8940 9600 / risskovbibliotek@aarhus. dk / www.aakb.dk/risskov
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Mandag 21. januar kl. 18.30 -21.00
strikkeworkshop ved Charlotte tøndering
Workshoppen tager afsæt i en vifte af 
spændende teknikker fra et idékatalog, som 
Charlotte Tøndering har samlet og anvendt 
f.eks i Bohemestrik. Se også hendes nyeste 
strikmodeller samt en række mønstre, som 
hun ynder at vende tilbage til. Der bliver 
mulighed for at eksperimentere med farver 
og kvaliteter fra et stort tag-selv-bord af 
inspirerende garner. Medbring pinde nr. 3, 
3 1/2, 4 og evt. 4 1/2.
Billetter købes via hjemmesiden fra 7. januar.
Pris kr. 50.

komForBi – skØdstrUP komBi-BiBliotek
Rosenbakken 4 / 8541 Skødstrup / Tlf. 8713 9860 / skoedstrupbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/skodstrup
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4. - 22. marts / Fotoudstilling
magien i muscat 
Omans hovedstad Muscat er en charme-
rende blanding af gammelt og nyt. Omgi-
vet af knejsende bjerge og smuk natur lig-
ger byen med sine gamle fæstningsværker 
og moderne arkitektur. Muscat er blevet en 
moderne by, der ikke har glemt sine rødder 
og traditioner.
Journalist og foredragsholder Hussein 
Shehadeh har været i Muscat. Se hans fine 
fotoudstilling på Tilst Bibliotek.

Bydelsmødre i tilst
Tilst Bibliotek deltager i det nationale 
projekt med at etablere og forankre bydels-
mødregrupper rundt om i Danmark. Der 
skal i alt uddannes minimum 120 bydels-
mødre. Bydelsmødrene uddannes i emner 
som børn, familie, det danske samfund, 
arbejdsmarked m.v. og skal efterfølgende 
fungere som rollemodeller og ambassadø-
rer i lokalområdet.
Undervisningen i Tilst starter i februar 
2013. Kontakt Tilst Bibliotek for yderligere 
informationer.

Mandag 4. februar kl. 19.00 - 21.00
lucky Punch - en kvartet med moderne jazz
Lucky Punch spiller moderne elektrisk 
funderet jazz. Med et crossover af energisk 
jazz og stemningsfulde rockinspirede 
temaer giver denne århusianske kvartet sit 
bud på, hvad ung moderne jazz er. Kvartet-
tens medlemmer er Scott Westh, trompet, 
Mikkel Leth-Nissen, rhodes, Christian 
Houmann, bass og Kasper Viinberg, trom-
mer. Kvartetten har udgivet sit debutalbum 
på jazzfællesskabet Audioscapers.
Tilmelding via hjemmesiden 28. januar.
Gratis.

tilst BiBliotek
Tilst Skolevej 13 A / 8381 Tilst / Tlf. 8713 1820 / tilstbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/tilst
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Januar / Udstilling
ord-apotek af morten søndergaard
Oplev forfatteren Morten Søndergaards 
overraskende og helsebringende brug af 
ordklasserne. Hvis du mangler lidt Verber 
eller Substantiver i dit liv eller er lidt nede 
på Adverbierne, så er der hjælp at hente. 
I de forskellige medicinæsker ligger der 
indlægssedler, én til hver ordklasse. 
På Ord-apotekets indlægssedler kan man 
læse om overdosering og anvendelse af 
hver af ordklasserne.

Onsdag 6. marts kl. 16.30 - 18.00
ind i en bog: 
læsekreds om Pi’s liv af Yann martel
Da Pi er seksten beslutter hans forældre 
at emigrere fra Indien til Canada med 
deres zoologiske have. Men fragtskibet 
forliser, og i 227 dage deler Pi redningsbåd, 
rationer og tanker med den 200 kg tunge 
bengalske tiger Richard Parker. Som optakt 
til film/brunch arrangementet med Pi’s liv 
i Øst for Paradis 17. marts, afholder vi en 
læsekreds om romanen, som filmen er ba-
seret på. Vær med til at diskutere en roman 
som leger med det magiske. Der er plads 

til 10 deltagere. Biblioteket stiller bøgerne 
til rådighed. 
Tilmelding via hjemmesiden fra 4. februar.
Gratis.

Mandag 11. marts kl. 19.30 - 21.00
Gospel med lene nørrelykke og kor på 
lokalcenter tranbjerg
Oplev det fantastiske gospelkor Rejoice, der 
er ledet af Lene Nørlykke. Lene Nørrelykke 
har i mange år været kendt som en af det 
danske gospelmiljøs største personligheder.
Hun medbringer et kor på 20 medlemmer, 
der vil synge et blandet udvalg af gospel. 
De vil blive akkompagneret af 2 musikere.
Sted: Lokalcenter Tranbjerg, 
 Torvevænget 3 A, 
 8310 Tranbjerg J.
Billetter via hjemmesiden fra 11. februar 
og ved indgangen. Pris kr. 50.

tranBJerG BiBliotek
Kirketorvet 6 / 8310 Tranbjerg / Tlf. 8713 2435 / tranbjergbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/tranbjerg
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Torsdag 21. marts kl. 19.00 - 21.00
Bogcafé om magisk realisme
Tinna Stengaard og Karen Margrethe 
Simonsen fra Aarhus Universitet kommer 
og fortæller om de mange spændende 
forfattere, der skriver inden for genren 
magisk realisme. De kommer vidt omkring 
- lige fra forholdet mellem Latinamerika og 
Danmark - til lighedspunkter og forskelle 
mellem forfattere som Gabriel Garcia 
Marquez og Morten Ramsland.
Tilmelding via hjemmesiden fra 21. februar.
Gratis.

Mandag 8. april kl. 19.00 - 21.00
Få det bedste liv med din hund
Vores hunde betyder meget for os. De 
er en del af familien på godt og ondt, så 
hvorfor ikke få det optimale ud af samvæ-
ret, således at både hund og familie trives? 
Kom og hør hundepsykolog cand. psych. 
Lone Greva fortælle, hvad du skal gøre, for 
at det lykkes. Efter foredraget vil der være 
mulighed for at få svar på de spørgsmål, 
man kunne have om hundeopdragelse.
Tilmelding via hjemmesiden 25. marts.
Pris kr. 25.
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triGe komBi-BiBliotek
Smedebroen 21 / 8380 Trige / Tlf. 8713 6313 / trigebibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/trige

Mandag 25. februar kl. 15. 00 -16.00
aarhusWiki - nu kan historien komme op af 
skuffen
AarhusWiki er stedet, hvor lokalhistorien 
samler sig indenfor alle emner. I et foredrag 
vil fhv. bibliotekar Leif Dehnits gennemgå 
wikiens muligheder. Der vises, hvorledes 
du selv kan bidrage med artikler og billeder. 
Nu kan historien komme op af skrivebords-
skuffen. 
Tilmelding via hjemmesiden fra 11. februar
Gratis.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Trige-Ølsted 
Lokalhistoriske Arkiv

Tirsdag 12. marts kl. 16.00 -18.00
tjek på din sundhed?
Vi sætter spot på sundhed. Hvis du har 
brug for gode råd og ideer til, hvordan du 
forbedrer din sundhed, så kig forbi bibliote-
ket denne dag. Bare mød op. Gratis.

Arrangementet afholdes som et samarbejde mellem 
Helhedsplanen for Trige, Sundhedscafeen og Folkesundhed 
Aarhus. 
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1. - 28. februar / Udstilling
Udstilling med keramiker inger Bruhn
Inger Bruhn er lokal kunstner. Hun har 
værksted i Baghusatelieret i Viby og er 
medlem af Danske Kunsthåndværkere og 
ProKK. Hun arbejder med raku-teknikken, 
hvis særkende er en speciel, krakeleret 
overflade. En vigtig del af arbejdet består 
i farvevalg og dekoration. Hendes ting 
udstråler glæde ved materialet, lyst til at 
eksperimentere, af og til lidt ”frækhed”, 
men også en stor lethed og nænsomhed. 
Se www.ingerbruhn.dk

1.-31. marts / Udstilling
ord-apotek af morten søndergaard
Oplev forfatteren Morten Søndergaards 
overraskende og helsebringende brug af 
ordklasserne. Hvis du mangler lidt Verber 
eller Substantiver i dit liv eller er lidt nede 
på Adverbierne, så er der hjælp at hente. 
I de forskellige medicinæsker ligger der 
indlægssedler, én til hver ordklasse. 
På Ord-apotekets indlægssedler kan man 
læse om overdosering og anvendelse af 
hver af ordklasserne.

Torsdag 7. marts kl. 19.00
ind i en bog – og et forfatterskab
Hjertet slår og slår af Jens smærup sørensen
I sin nye roman om det konfliktfyldte og 
komplicerede forhold mellem en søn og 
hans far griber Jens Smærup Sørensen 
tilbage til stoffet fra Mærkedage. En roman 
om faderopgør og nødvendigheden af at 
frigøre sig – og om at kunne forsone sig 
med fortiden.
Bibliotekar Jens Hjøllund trækker nogle 
tematiske linjer gennem forfatterskabet og 
lægger op til en samtale om bogen.
1 eksemplar af bogen udleveres til låns til 
de første 10 tilmeldte.
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.

Torsdag 4. april kl. 19.00
Ellen - 100 år med lyst til livet v/ Puk elgård
Ellen Bentzen blev kendt, da hun medvirke-
de i DR1 programmet Uventet besøg, hvor 
hun som 97-årig besøgte sit barnebarn i 
Alaska og senere i programmerne om sit 
daglige liv i Pilehuset. Journalist og TV-vært 
Puk Elgård rejste sammen med Ellen til 
Alaska og senere mødtes de til en række 
sjove, rørende og alvorlige samtaler om 

ViBY BiBliotek
Skanderborgvej 170 / 8260 Viby J / Tlf. 8940 9540 / vibybibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/viby

Ellens lange liv. Det kom der en varm og 
livsbekræftende portrætbog ud af. Hør Puk 
Elgård fortælle om ukuelige Ellen.
Billetter købes via hjemmesiden fra 
mandag18. marts. Pris kr. 75.

Mandag 8. april kl. 19.30
Forfattermøde: leonora Christina skov
Leonora Christina Skov skrev i 2010 Silhuet 
af en synder, som foregår i et gotisk univers. 
Forfatteren læser op fra bogen og vil sam-
men med Lis Møller fra Aarhus Universitet 
diskutere den gotiske genre med punkt-
nedslag fra forskellige gotiske værker.
Tilmelding via hjemmesiden fra 8. marts.
Pris kr. 50.

Lørdag 13. april kl. 11.00
Fra havedrømme til drømmehaver v/ have-
arkitekt Hanne nippin
Et foredrag der giver inspiration til den kom-
mende havesæson. Der bliver vist billeder 
af forskellige villa- og landhaver fra bar bund 
til frodige haver, samt lidt ældre haver, der 
har fået et nyt look. Der gives også eksem-
pler på, hvordan små haver kan indrettes. 
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.
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litteraturstedet i foråret 2013
Januar Vinterlæsning
Februar Pia Juuls forfatterskab
Marts Det magiske bibliotek
April Biografisme i litteraturen
Maj Elektronisk litteratur
Juni, Juli Litterære steder

Tirsdag 22. januar kl. 18.30
med Freja til sankt Petersborg
Kom og vær med når Jørgen og Jonna 
Fristrup fortæller om deres tur rundt om 
Østersøen og mødet med Rusland. Hør om 
deres store oplevelser både til lands og til 
vands og ikke mindst, hvordan det er at leve 
på en båd i godt fire måneder.
Tilmelding via hjemmesiden fra 8. januar.

Onsdag 23. januar kl. 16.00 -17.00
onsdagsmusik på åby Bibliotek
Keep Camping har rødder i folk, en stamme 
af pop og elektrorockede grene og deltog 
på SPOT Festivalen i 2012. Keep Camping 
udgiver sit første album i foråret 2013.
Keep Camping er: Mikkel Møl, Max Kirkeby, 
Simon Stadsholt og Søren Mehlsen. 
Arrangører: Musikforeningen Mono og Åby Bibliotek.

Tirsdag 5. februar kl. 19.30

Pia Juul
Pia Juuls forfatterskab udfoldes og præsen-
teres i LitteraturStedet i februar måned. Pia 
Juul indtager scenen med litterær perfor-
mance og har en samtale med Lise Kloster 
Gram. Udstillingen vil bl.a. rumme bøger, 
en flerstemmig Pia Juul i ord, lyd og billede 
og også andres fortolkninger af Pia Juuls 
tekster. 
Sted: LitteraturStedet.
Tilmelding via hjemmesiden. Pris kr. 25.
Arrangører: Pia Juul, Litteraturen finder sted 
og Åby Bibliotek. Støttet af Statens Kunstfond.

Tirsdag 26. februar kl. 19.30
Poul Henningsen - lysmageren i nyt lys
Professor Hans Hertel fortæller om arbejdet 
med PH –en biografi. I den nye kritiske bio-
grafi tegnes et levende portræt af lysmage-
ren og samfundsrevseren Poul Henningsen. 
Bogen handler om PH som offentlig figur 
og som kreativ og kulturradikal person på 
godt og ondt. 
Tilmelding via hjemmesiden. Pris kr. 50. 
Arrangører: Åby Bibliotek og Åby Biblioteks Venner.
Støttet af Statens Kunstfond.

Tirsdag 12. marts kl. 19.00

magisk realisme
Åby Bibliotek inviteter på en rejse ind i det 
magisk realistiske univers fra Latinamerika 
til Danmark med et foredrag af stud.mag. i 
Litteraturhistorie Tinna Stengaard. Foredra-
get indleder LitteraturStedets tema om Det 
magiske bibliotek. 
Sted:LitteraturStedet. 
Tilmelding via hjemmesiden.
Arrangører: Litterater til låns og Åby Bibliotek.

Torsdag 4. april kl. 19.00
ib michael
Ib Michael fortæller om sit forfatterskab 
og læser op fra egne magiske værker. Det 
sker som led i bibliotekets tema Det magi-
ske bibliotek og den relaterede udstilling i 
LitteraturStedet, der også byder på 
Ib Michels forfatterskab.
Tilmelding via hjemmesiden. Pris kr. 50.
Arrangører: Åby Bibliotek og Åby Biblioteks Venner.

åBY BiBliotek
Ludvig Feilbergs Vej 7 / 8230 Åbyhøj / Tlf. 8940 9500 / aabybibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/aaby
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Tirsdag 9. april kl. 19.00
læsekreds om magiske realisme
På Åby Bibliotek starter en læsekreds om 
magisk realisme med en introduktion til 
genren og udvalgte værker som Garcia 
Márquez 100 års ensomhed og Morten 
Ramsland Hundehoved. Tinna Stengaard 
står for læsekredsen, men dens medlemmer 
fastsætter selv antal gange og yderligere 
værker, og det er ikke nødvendigt at have 
læst til den første aften. 
Sted: LitteraturStedet.
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.

Onsdag 17. april kl. 19.00
Biografisme i litteraturen
Det selvbiografiske fylder i skønlitteraturen i 
disse år, men hvad er fiktion, og hvad er vir-
kelighed. Hanne Højgaard Viemose og Rolf 
Bagger, der repræsenterer forskellige gene-
rationer, har skrevet værker med biografiske 
elementer. De mødes i en samtale med 
Stefan Kjerkegaard fra Aarhus Universitet.
Sted: LitteraturStedet.
Tilmelding via hjemmesiden. Pris kr. 25.
Støttet af Statens Kunstfond.

Ib Michael

Hanne Højgaard Viemose Pia Juul

Foto: H
anne H

øjgaard V
iem

ose

Fortsættes næste side
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Torsdag 25. april kl. 15.00 -17.00
rejsefilm- og foredrag v/ eigil lyhne
Eigil Lyhne fra den lokale rejseforening 
Under Solen holder et af sine populære 
foredrag, og denne gang går turen til det 
fynske øhav.
Sted: LitteraturStedet.
Tilmelding ikke nødvendig. Gratis.

Tirsdag 7. maj kl. 19.00
elektronisk litteratur
Litteraturen bevæger sig i stigende grad 
uden for bogen. Forfatteren Merete Pryds 
Helle har udgivet romaner på sms og iPad 
applikationer. Merete Pryds Helle læser op 
fra nogle af disse værker. Roskilde Biblio-
tekerne har i et par år forsøgt at indfange 
og formidle den elektroniske litteratur og 
fortæller om deres erfaringer. Arrangemen-
tet er led i LitteraturStedets maj-tema om 
elektroniske litteratur.
Tilmelding ikke nødvendig. Gratis

kunstudstillinger
Der vises løbende udstillinger af malerier, 
fotos eller andre former for kunst.
Dette sker i samarbejde med Åby Biblioteks Venner

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. 
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arranGementer For BØrn
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1. marts - 30. marts
der er magi i luften - hele marts måned er 
der magi & mystik i børnebiblioteket
For de større børn har vi en magisk quiz. 
Den kan løses ved hjælp af de udstillede 
bøger eller på nettet.
Hent quizzen på biblioteket og gæt de 10 
magiske spørgsmål.
Aflever besvarelsen i biblioteket og deltag 
i lodtrækningen om dejlige bogpræmier. 
Vinderne får direkte besked!
De mindre børn kan gå på opdagelse i vo-
res nye Magiske Kuffert. Den er fyldt med 
udklædningstøj, sjove trylleting og magiske 
billedbøger! Gratis.

Beder-mallinG Biliotek
Kirkebakken 41 / 8330 Beder / Tlf. 8713 1985 / bederbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/beder-malling

Torsdag 21. marts kl. 10.00 -10.40
dukketeater for de 2-5 årige
Guldlok dukketeater ved Bodil Lildholdt 
Rytz opfører De små alfer - en munter even-
tyrkomedie om en dag i alfeland.
Gamle Alf er træt og vil sove en hel dag. 
For at få fred til det sætter han småalferne 
Lille Alf og Klokkeblomst til at rydde op i 
deres blomsterbed. Så laver de ikke bal-
lade imens - tror han. Men de små alfer er 
oplagt til narrestreger!
Tilmelding via bibliotekets hjemmeside
fra 4. marts. Gratis.
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eGå komBi-BiBliotek
Egå Havvej 5 / 8250 Egå / Tlf. 8713 6390 / egaabibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/egaa

Tirsdag 12. februar kl. 10.00 - 10.45
indianerfest med skralleBanG – altid 
til børn
Tag med SKRALLEBANG en tur på prærien, 
hvor vi blandt andet skal møde præriens dyr, 
en and som er faret vild, en indianerhøvding 
som kan trylle, og som oven i købet har en 
labrador – og måske danser vi en enkelt 
regndans.
SKRALLEBANG laver aktive koncerter for 
børn og deres voksne, så find indianertøjet 
frem, tag dine voksne i hånden og tag med 
SKRALLEBANG ud over stepperne!
For børn fra 3 - 6 år.
Billetter bestilles via hjemmesiden fra 
tirsdag 29. januar. Gratis.

Tirsdag 12. marts kl. 10.00 - 10.40
rejsen til solen, månen og stjernerne
Den Jyske Opera inviterer de 4-6-årige ind i 
et rum af fortælling, musik og billeder efter 
japansk tradition, hvor børnene selv bliver 
aktivt inddraget i forestillingen.
I Rejsen til solen, månen og stjernerne delta-
ger børnene sammen med sanger Birgitte 
Holt Nielsen og musiker Ulla Schmidt .
Fortælleopera for børn mellem 4 og 6 år
Billetter bestilles via hjemmesiden fra 
tirsdag 26. februar. Gratis.
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GellerUP BiBliotek
Gudrunsvej 78 / 8220 Brabrand / Tlf. 8940 9640 / gellerupbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/gellerup

Onsdag 6. februar kl. 9.30 -10.30
Fastelavnshygge
Kan du gætte hvem jeg er? Kom og lav din 
egne maske, prinsessekrone eller noget 
helt andet. Der er også mulighed for at 
lavet et fastelavnsris, hvis man selv tager 
grene med.
For børn fra 2 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra mandag 
28. januar.

Onsdag 20. marts kl. 9.30 -10.30
Påskeklip for de mindste
Vi klipper, klistrer og maler påskepynt, 
imens der bliver læst højt.
For børn fra 2 til 6 år
Tilmelding via hjemmesiden fra mandag 
28. januar. Gratis.

Lørdag 6. april kl. 10.00 -13.00
Workshop
Vi inviterer børn, unge og deres forældre til 
at deltage i en workshop, hvor vi klipper ord 
og sætninger ud af blade og bøger og skaber 
nye fortællinger. De nye ord og fortællinger 
præsenteres på bibliotekets reoler, vægge og 
vinduer.
For børn og deres forældre.
Tilmelding via hjemmesiden fra mandag 
28. januar. Gratis.

Onsdag 24. april kl. 9.30-10.00
aben osvald - dias og oplæsning
Kom og hør historien om Osvald og hans 
abevenner, som springer rundt i træerne og 
pludrer og sludrer, mens solen skinner på 
dem. Ja de kunne sagtens have det godt, 
hvis den store gale hanabe ikke tyrannise-
rede dem. Men en dag får Osvald nok og 
siger NEJ!
For børn fra 2 til 4 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra mandag 
28. januar. Gratis.
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I løbet af foråret gæster Bamsehospita-
let Gellerup Bibliotek, så hold øje med 
hjemmesiden for nærmere oplysning 
om dato og tidspunkt.
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Onsdag 15. maj kl. 9.30-10.00
olsens dukketeater Lidt af hvert
En hane, en gris, en hest og fem æbler fra 
hanens have. Og hvad de tre kunne finde 
på med de fem æbler, anede ikke engang 
fåremor, der kommer forbi med sine lystige 
lam. En musikalsk forstilling om glæden 
ved at dele og om venner, som hjælper, når 
man i sin iver og glæde glemmer det, man 
har lovet.
For børn på 1½ til 4 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra mandag 
28. januar. Gratis.

Udover de fastlagte arrangementer vil der i 
løbet af foråret 2013 være andre aktiviteter 
på Gellerup Bibliotek.
Hold øje med Gellerup Biblioteks hjemme-
side www.aakb.dk/gellerup



Fredag 1. februar kl. 9.00
Fredag 1. marts kl. 9.00
Fredag 5. april kl. 9.00
Film for de små
Filmhygge for de mindste på Biblioteket.
Det varer ca. ½ time.
For børn fra 2 til 5 år.
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.

HarleV BiBliotek
Gl. Stillingvej 424 / 8462 Harlev / Tlf. 8713 9705 / harlevbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/harlev
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Hasle BiBliotek
Kappelvænget 2 / 8210 Aarhus V / Tlf. 8940 9630 / haslebibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/hasle

Torsdag 17. januar kl. 10.00
Historier om hunde
Udenfor er det hundekoldt og indenfor går 
Hasle Bibliotek helt i hundene med histo-
rier (og måske en film) om menneskets 
bedste ven.
For børn fra 4 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra 7. januar.
Gratis.

Torsdag 7. februar kl. 10.00
alfons åberg Bio
Vi viser film med den verdensberømte 
Alfons Åberg. Det bliver rigtig hyggeligt!
For børn fra 3 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra 7. januar.
Gratis.

Torsdag 7. marts kl. 10.00
Historier om kærester
Så blev det den første forårs-måned
og det fejrer vi med historier om 
kys og kærester… det bliver SÅ klamt!
For børn fra 4 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra
7. januar. Gratis.

Torsdag 4. april kl. 10.00
Fortællinger om underlige dyr
Ved du hvordan en bevinget næsezebra-
pard og et tværstribet orangufantdyr ser 
ud? Det finder du måske ud på denne dag!
Kom og hjælp bibliotekar Mark Bundgaard 
Hansen med at tegne og opfinde underlige 
og sjove dyr.
For børn fra 4 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra 7. januar.
Gratis.

Torsdag 2. maj kl. 10.00
troldeværksted
Kom og byg en trold. Bibliotekar Mark 
Bundgaard Hansen står klar med saks, 
karton, lim og tuscher
For børn fra 4 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra 7. januar.
Gratis.
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Torsdag 11. april kl. 10.00 -12.00
troldmandens kostumeværksted
Troldmanden har lige opdaget at hans hat, 
tryllestav og kappe er blevet væk, så kom og 
hjælp os med at få lavet noget nyt trylletøj til 
ham og dig selv.
Vi vil sammen lave hatte, tryllestave og 
kapper og pynte dem efter eget valg. Du kan 
måske så lære at lave et lille tryllenummer.
Eleverne fra Egå Produktionshøjskole kom-
mer med materialerne og hjælper dig med 
at lave trylletøj.
For børn fra 3 til 6 år.
Billetter bestilles via hjemmesiden fra 
mandag 25. marts. Gratis.

Torsdag 24. januar kl. 10.00 -10.35
team teatret opfører forestillingen 
Min Mormors gebis
Buschaufføren Åge har styr på både rute 
og stoppesteder i bus nummer 17. En dag 
stiger Gitte på bussen med rygsæk, pak-
kenelliker, plaster og forbudte dyr.
En musikalsk og poetisk historie om 
venskab på trods af forskellighed. Forestil-
lingen er baseret på Jakob Martin Strids 
fabelagtige børnebogsklassiker Min mor-
mors gebis.
For børn fra 3 til 8 år.
Billetter bestilles via hjemmesiden fra
torsdag 10. januar. Gratis.

HJortsHØJ komBi-BiBliotek
Virupvej 75 / 8530 Hjortshøj / Tlf. 8674 1122 / hjortshoejbibliotek@aarhus.dk
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HoVedBiBlioteket
Møllegade 1 / 8000 /Aarhus C / Tlf. 8940 9200 / hovedbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk

Fridays - First time 4 January 10.30 -11.00
January-February-March
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.
Children’s section
Free of charge. Ages 3 - 6 years.

Lørdag 9. februar kl. 10.30
team teatret opfører forestillingen 
Min Mormors gebis
To skæve eksistenser og en gul bus. En 
musikalsk, morsom og tankevækkende 
forestilling baseret på Jakob Martin Strids 
finurlige børnebog Min mormors gebis. 
Jakob Martin Strid kan fortælle de mest 
fantastiske farvestrålende beretninger, 
der kan gøre den mest søstærke rundt på 
gulvet.
For børn fra 3 til 8 år,
Billetter købes via hjemmesiden fra
lørdag 2. februar. Pris kr. 50.



Lørdag 23. marts kl. 10.30
rytmik 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, meget 
mere.
Dorte Nørgaard er underviser i rytmik og 
uddannet motorikvejleder samt forfatter 
og komponist til udgivelserne Babyrytmik, 
Småbørnsrytmik og Rytmik i børnehave og 
indskoling.
For børn fra1 til 3 år.
Billetter købes via hjemmesiden fra
16. marts. Pris kr 50.

Lørdag 6. april kl. 10.30
rytmik 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, meget 
mere.
Dorte Nørgaard er underviser i rytmik og 
uddannet motorikvejleder samt forfatter 
og komponist til udgivelserne Babyrytmik, 
Småbørnsrytmik og Rytmik i børnehave og 
indskoling.
For børn fra 3 til 6 år.
Billetter købes via hjemmesiden fra
23. marts. Pris kr 50.

Lørdag 9. marts kl. 10.30 -13.30
Warcraft lørdag
Kom og deltag i et magisk arrangement, 
når vi sammen tager på eventyr i Azeroth!
Uden mad og drikke duer helten som 
bekendt ikke, så vi sørger for at der er lidt 
godt af både vådt og tørt!
Det vil være muligt at spille og hygge sam-
men, og lære lidt machinima (kombination 
af film og computerspil) på begynderni-
veau.
Sted: Undervisningslokalet.
For børn og unge fra 10 til 14 år.
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.

Lørdag 16. marts kl. 10.30
Babyrytmik med dorte nørgaard
Babyrytmik er musik og bevægelse på 
babyers betingelser. Børnenes medfødte 
musikalitet støttes og styrkes i en varm og 
tryk atmosfære, hvor det er sjovt at være 
med. Glimtet i øjnene, opmærksomheden 
og latteren taler for sig selv.
Dorte Nørgaard er underviser i rytmik og 
uddannet motorikvejleder samt forfatter 
og komponist til udgivelserne Babyrytmik, 
Småbørnsrytmik og Rytmik i børnehave og 
indskoling.
For børn fra 0 til 1 år.
Billetter købes via hjemmesiden fra 
9. marts. Pris kr 50.

Mandag 15. april kl. 16.30
mød Josefine ottesen på Hovedbiblioteket
Forfatteren Josefine Ottesens bøger har i 
mange år været blandt børn og unges ynd-
lingslæsning, og også mange voksne læser 
med begejstring om de magiske verdener, 
Josefine formår at skrive frem. Nu er der 
mulighed for at møde forfatteren person-
ligt. Hold øje med bibliotekets hjemmeside 
for mere info.
For børn og unge.
Tilmelding via hjemmesiden fra 2. april.
Gratis.

Lørdag 4. maj kl. 10.30
Frank m fortæller og synger om Peddersen 
og Findus
Koncerten er en blanding af fortælling og 
sange fra Frank M’s cd med sange om 
Peddersen og Findus. Sangene henvender 
sig primært til aldersgruppen, som al-
lerede har stiftet bekendtskab med de sære 
væsner og deres fantasifulde univers. Frank 
M har markeret sig kraftigt som børne-
musiker med sin enkle og meget visuelle 
fremførelse af såvel klassikere som egne 
børnesange.
For børn fra 4 til 7 år.
Billetter købes via hjemmesiden fra 27. april. 
Pris kr 50.
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Onsdag 23. januar kl. 10.00
Fløjteløs
Den lille fugl Fløjteløs flyver forgæves rundt 
og prøver at fløjte.
Pipungerne - Hittebarnet og Prinsessen
og vagten
To små historier om fugleungerne Sille og 
Saxe.
Ken-Allen og friheden
Gang på gang stikker den lille orangutang 
Ken-Allen af fra zoologisk have.
Tegnefilm. 28 minutter.

Onsdag 20. februar kl. 10.00
Pipungerne - Mus på stribe
Fugleungerne Sille og Saxe skal kigge efter 
Viggamusens unger, men pludselig er de 
væk.
Manden der var akrobat
Akrobaten hr. Prokouks oplevelser i et 
omrejsende cirkus.
Binke kan ikke flyve
Fugleungen Binke efterlades hos skov-
musen Oskar, da de voksne fugle drager 
sydpå.
Dukkefilm og tegnefilm. 31 minutter.

Onsdag 20. marts kl. 10.00
Røde ører
Herman synes Britta er sød, men hvordan 
skal han få det sagt?
Pigen der huskede det hele
I en lille by glemmer folk alt - kun én hu-
sker det hele.
Huset ved verdens ende
Et hus på spidsen af et bjerg og en ko, en 
kat, en kælling og andre underholdende 
væsner.
Tegnefilm. 30 minutter.

Onsdag 17. april kl. 10.00
Ormens øje
Ormen i æblet har alt, hvad den kan ønske 
sig: fuglesang, mad og sit eget kære hjem.
Den lille ridder
En lille dreng, der gerne vil være en ædel 
ridder, drager ud og besøger tre forskellige 
riger.
Ernst i svømmehallen
Ernst og mor skal i svømmehallen, og Ernst 
stikker af ud på det dybe vand, hvor 10 m-
vippen er.
Tegnefilm og dukkefilm. 37 minutter.

Filmprogram forår 2013
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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November 2012 - maj 2013 / Udstilling
Få øje på kunsten - kunst i børnehøjde
sid i en bizar sofa - og klap en skør kænguru
Lokalbibliotekerne i Aarhus har indkøbt 
kunst i forskellige materialer til fryd og 
forundring for børn. Det drejer sig om både 
danske og udenlandske kunstnere.
Fra november 2012 - maj 2013 har vi fornø-
jelsen at præsentere en sjov og anderledes 
sofa + en meget speciel kænguru udført af 
kunstneren Thomas A. Hoffmann.
Se mere på:
www.aakb.dk/temaer/boern/kunst
For børn fra 0 til13 år. Gratis. 

25. januar - 23. februar / Udstilling
Lilja lader det sne. Udstilling af tegneren 
og forfatteren søren Jessen.
Lilja sidder derhjemme og keder sig. Hun 
kigger ud ad vinduet. ”Hvad laver du ?” 
spørger sengen. ”Jeg lader det sne,” siger 
Lilja. Først sner det en hvid hest, så en 
drage, så en bjørn, så en snepige. Sneen 
vælter ned og dækker langsomt byen og 
huset til, mens Lilja, som en anden sne-
dronning, hilser på snefnuggene og alle de 
fantasivæsner, der dukker op hen ad vejen. 
En smuk og poetisk historie om børns 
fantasi. Se www.soerenjessen.com

Onsdag 6. februar kl. 10.00 -11.30
troldmandens kostumeværksted
Troldmanden har lige opdaget, at hans hat, 
tryllestav og kappe er blevet væk - så kom 
og hjælp os med at få lavet noget nyt tryl-
letøj til ham og dig selv. Vi vil sammen lave 
hatte, tryllestave og kapper og pynte dem 
efter eget valg. Du kan også blive sminket 
som en fe, heks, troldmand eller et andet 
magisk væsen. Du kan måske også lære et 
lille tryllenummer. Eleverne fra Egå Produk-
tionsskole kommer med materialerne og 
vil rigtig gerne hjælpe dig.
For børn fra 3 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra 1 uge før.
Gratis.

Torsdag 7. februar kl. 13.00 -14.00
Forfatterarrangement med søren Jessen
Søren Jessen fortæller om sit forfatterskab 
og specielt magien i sine historier og illu-
strationer. Der bliver også lejlighed til at 
stille spørgsmål.
For børn fra 8 til 10 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra 1 uge før. 
Gratis.

HØJBJerG BiBliotek
Oddervej 74 / 8270 Højbjerg / Tlf. 8940 9580 / hoejbjergbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/hojbjerg
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Onsdag 20. marts kl. 10.00
Guldlok dukketeater opfører De små alfer 
Munter eventyrkomedie om en dag i 
alfe-land. Gamle Alf er træt og vil sove en 
hel dag. For at få fred til det sætter han 
småalferne Lille Alf og Klokkeblomst til at 
rydde op i deres blomsterbed. Så laver de 
ikke ballade imens - tror han. Men de små 
alfer er oplagt til narrestreger!
Sted: Den Blå Hest,
 Oddervej 80 
 lige overfor biblioteket.
For børn fra 2 til 5 år.
Billetter bestilles  via hjemmesiden fra
1 uge før. Gratis.

Onsdag 20. februar kl. 10.00 -10.30 
Onsdag 13. marts kl. 10.00 -10.30
Onsdag 17. april kl. 10.00 -10.30
Film for de 3-6 årige
Vi hygger os med klassiske og nye tegne-
film for mindre børn.
Hvilke film der vises - er en overraskelse!
For børn på 3 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden
fra 1 uge før.
Gratis.

Mandag 18. februar kl. 10.00 - 10.30
rim og remser - højtlæsning for de 5-6 
årige
Vi har købt en ny KÆMPESTOR BOG, som 
slet ikke ligner de andre børnebøger i bib-
lioteket. Den er nemlig næsten 2 METER 
HØJ og gemmer på en masse hemmelig-
heder. Bl.a. en masse rim og remser, som 
bibliotekar Anne Marie Jensen har fundet 
frem og læser højt for de 5-6 årige. Der vil 
være en del rim og remser af bevægelses-
pædagog og forfatter Lotte Salling, som 
arbejder meget med sprogstimulering og 
dialogisk højtlæsning.
For børn fra 5 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra 1 uge før.
Gratis.

1. marts - 30. marts 
der er magi i luften - hele marts måned er 
der magi & mystik i børnebiblioteket
For de større børn har vi en magisk quiz. 
Den kan løses ved hjælp af de udstillede 
bøger eller på nettet.
Hent quizzen på børnebiblioteket og gæt 
de 10 magiske spørgsmål.
Aflever besvarelsen i børnebiblioteket og
deltag i lodtrækningen om dejlige bogpræ-
mier. Vinderne får direkte besked!
De mindre børn kan gå på opdagelse i vo-
res nye Magiske Kuffert. Den er fyldt med 
udklædningstøj, sjove trylleting og magiske 
billedbøger! Gratis.

1. maj - 31. maj / Udstilling
Udstilling af flotte glas hinkesten - tag din 
mormor og farmor med
Irene M. Kristensen, Højbjerg, udstiller 
gamle hinkesten fra sin private samling. 
Irene har gennem årene samlet flere 
hundrede hinkesten i et væld af farver og 
mønstre.
Hinkesten kaldes også for paradisplatter, 
fordi de blev brugt til at hoppe i paradis 
med. Man brugte også flere andre figurer 
at hoppe i - snegl, mand, måne m.fl.
Den gamle leg bruges ikke meget i dag, 
men dine bedsteforældre kender den 
garanteret.
For børn og voksne.
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kolt-HasselaGer komBi-BiBliotek
Kolt Østervej 45 / 8361 Hasselager / Tlf. 8713 1983 / koltbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/kolt-hasselager

1. februar -13.marts / Udstilling
rejs med hunden. 
en billedrejse med Bente olsen nyström 
Gå ind i en billedbog. Rejs med hunden på 
tur gennem den ene billdeverden efter den 
anden. Der er masser af hemmeligheder, 
historier og mysterier at gå på opdagelse i 
på hver eneste side i bogen. Bente Olesen 
Nyström er prisbelønnet billedkundstner 
og illustrator. Hun har lavet en lang række 
billedbøger og illustreret blandt andet 
værker om dyr og planter.

Onsdag 6. februar kl. 10.00
Fastelavnshygge
Kolt-Hasselager Bibliotek inviterer til 
fastelavnshygge. Biblioteket vil i dagens 
anledning være flot pyntet. Kom i din flot-
teste udklædning. Der er mulighed for sjov 
ansigtsmaling. Den med det bedste ko-
stume får en præmie. Til sidst vil der være 
lidt mundgodt samt en god historie.
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Onsdag 23. januar kl. 10.00 -10.30
rim og remser - højtlæsning for de 5-6 årige
Vi har købt en ny KÆMPESTOR BOG, 
som slet ikke ligner de andre børnebøger i 
biblioteket. Den er nemlig næsten to meter 
høj og gemmer på en masse hemmelighe-
der. Bl.a. en masse rim og remser, som bib-
liotekar Anne Marie Jensen har fundet frem 
og læser højt for børnene. Der vil være en 
del rim og remser af bevægelsespædagog 
og forfatter Lotte Salling, som arbejder 
meget med sprogstimulering og dialogisk 
højtlæsning.
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.
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Onsdag 6. marts kl. 10.00 -11.30
troldmandens kostumeværksted 
Troldmanden har lige opdaget, at hans hat, 
tryllestav og kappe er blevet væk - så kom 
og hjælp os med at få lavet noget nyt tryl-
letøj til ham og dig selv. Vi vil sammen lave 
hatte, tryllestave og kapper og pynte dem 
efter eget valg. Du kan også blive sminket 
som en fe, heks, troldmand eller et andet 
magisk væsen. Du kan måske også lære et 
lille tryllenummer. Eleverne fra Egå Produk-
tionsskole kommer med materialerne og vil 
rigtig gerne hjælpe dig
For børn fra 3 til 6 år
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.

Lørdag 16. marts kl. 10.00
Guldlok dukketeater opfører De små alfer
Munter eventyrkomedie om en dag i 
alfe-land. Gamle Alf er træt og vil sove en 
hel dag. For at få fred til det sætter han 
småalferne Lille Alf og Klokkeblomst til at 
rydde op i deres blomsterbed. Så laver de 
ikke ballade imens - tror han. Men de små 
alfer er oplagt til narrestreger!
For børn fra 2 til 5 år.
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.
Arrangementet er støttet af Bibliotekets Venner i Kolt

1. marts - 30. marts 
der er magi i luften - hele marts måned 
er der magi & mystik i børnebiblioteket
For de større børn har vi en magisk 
quiz. Den kan løses ved hjælp af de 
udstillede bøger eller på nettet.
Hent quizzen på børnebiblioteket og 
gæt de 10 magiske spørgsmål.
Aflever besvarelsen i børnebiblioteket 
og deltag i lodtrækningen om dej-
lige bogpræmier. Vinderne får direkte 
besked!
De mindre børn kan gå på opdagelse i 
vores nye Magiske Kuffert. Den er fyldt 
med udklædningstøj, sjove trylleting og 
magiske billedbøger! Gratis.



62        BIBLIOTEKSKALENDER FORÅR 2013 / BARN



lYstrUP BiBliotek
Bystævnet 4B / 8520 Lystrup / Tlf. 8713 1980 / lystrupbiliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/lystrup

Tirsdag 9. april kl. 10.00 -12.00
Jens Hansen har en bondegård
Kom og hjælp eleverne fra Egå Produktions-
højskole med at få malet og pyntet dyrene fra 
bondegården. Vi vil sammen male/tegne/
pynte grise, heste og køer i nogle flotte farver, 
så der rigtig kommer liv på Jens Hansens 
bondegård.
Du kan også kigge på billeder af dyr og 
måske få læst en historie om livet på en 
bondegård.
For børn fra 3 til 6 år.
Billetter bestilles via hjemmesiden fra 
tirsdag 26. marts. Gratis.

Tirsdag 16. april kl. 10.00 - 10.45
indianerfest med skralleBanG – altid 
til børn.
Tag med SKRALLEBANG en tur på prærien, 
hvor vi blandt andet skal møde præriens dyr, 
en and som er faret vild, en indianerhøvding 
som kan trylle, og som oven i købet har en 
labrador – og måske danser vi en enkelt 
regndans.
SKRALLEBANG laver aktive koncerter for 
børn og deres voksne, så find indianertøjet 
frem, tag dine voksne i hånden og tag med 
SKRALLEBANG ud over stepperne!
For børn fra 3 til 6 år
Billetter bestilles via hjemmesiden fra tirsdag 
2. april. Gratis.
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Mandag 4. februar kl. 9.30 -10.00
Tirsdag 5. februar kl. 9.30 -10.00
Torsdag 7. februar kl. 9.30 -10.00
Fredag 8. februar kl. 9.30 -10.00
Bio for de små
i februar holder vi temauge om 
bondegårdens og skovens dyr
Kom med dagplejen, vuggestuen eller din 
bedstemor og opdag dyrernes verden.
Dagens filmprogram kan ses på bibliote-
kets hjemmeside.
For vuggestuebørn.
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.

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

Onsdag 6. februar kl. 10.00 -12.00
Jens Hansen har en bondegård
Kom og hjælp eleverne fra Egå Produk-
tionshøjskole med at få malet og pyntet 
dyrene fra bondegården. Vi vil sammen 
male/tegne/pynte grise, heste og køer i 
nogle flotte farver, så der rigtig kommer liv 
på Jens Hansens bondegård.
Du kan også kigge på billeder af dyr og 
måske få læst en historie om livet på en 
bondegård.
For børn fra 3 til 6 år.
Billetter bestilles via hjemmesiden fra ons-
dag 23. januar. Gratis.

Onsdag   6. marts kl. 9.30 -10.00
Onsdag 13. marts kl. 9.30 -10.00
Onsdag 20. marts kl. 9.30 -10.00
Onsdag 27. marts kl. 9.30 -10.00
Bio for de små
mægtige maskiner og tossede tegnefilm
I marts viser vi film om mægtige maskiner 
og tossede tegnefilm.
Kom med dagplejen, vuggestuen eller din 
bedstemor og hyg dig med et par gode film.
Dagens filmprogram kan ses på bibliote-
kets hjemmeside.
For vuggestuebørn.
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.
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Lørdag 9. marts kl. 10.00 -13.00
monstertrucks og Bamsebiler
En workshop med skrot, skrammel og 
dimsedutter. Kom og leg med kreativisten 
Mads Nielsen.
Ud af skrot, skrammel og dimsedutter kan 
du bygge din helt egen fede monster-truck 
eller seje bil til din bamse.
Medbring gerne en gammel vandflaske 
eller dunk.
For børn fra 3 år
Tilmelding er ikke nødvendig - du kan bare 
dukke op mellem 10 og 13. Gratis.

Lørdag 6. april kl. 10.00 - 10.45
indianerfest med skralleBanG – altid 
til børn.
Tag med SKRALLEBANG en tur på prærien, 
hvor vi blandt andet skal møde præriens 
dyr, en and som er faret vild, en indianer-
høvding som kan trylle, og som oven i 
købet har en labrador – og måske danser vi 
en enkelt regndans.
SKRALLEBANG laver aktive koncerter for 
børn og deres voksne, så find indianertøjet 
frem, tag dine voksne i hånden og tag med 
SKRALLEBANG ud over stepperne!
For børn fra 3 til 6 år
Billetter bestilles via hjemmesiden fra 
lørdag 23. marts. Gratis.

Børneloppemarked
Der afholdes igen i år børneloppemarked 
på Risskov Bibliotek. Følg med på hjemme-
siden, hvor vi oplyser om dato for loppe-
marked og tilmelding omkring 1. maj.
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saBro BiBliotek
Sabro Skolevej 4 / 8471 Sabro / Tlf. 8694 8480 / sabrobibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/sabro

Torsdag 17. januar 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.
Sted: SFO hallen på Sabro Korsvejskolen
For børn fra 1 til 4 år
Tilmelding senest mandag 14. januar. 
Gratis.
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Torsdag 10. januar kl. 10.00 -10.30
Torsdag 17. januar kl. 10.00 -10.30
Torsdag 24. januar kl. 10.00 -10.30
Torsdag 31. januar kl. 10.00 -10.30
Bio for de små
mægtige maskiner og tossede tegnefilm
I januar viser vi film om mægtige maskiner 
og tossede tegnefilm.
Kom med dagplejen, vuggestuen eller din 
bedstemor og hyg dig med et par gode 
film.
Dagens filmprogram kan ses på bibliote-
kets hjemmeside.
For vuggestuebørn.
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.

Torsdag 21. februar kl. 10.00 -12.00
Torsdag 28. februar kl. 10.00 -12.00
Jens Hansen har en bondegård
Kom og hjælp eleverne fra Egå Produk-
tionshøjskole med at få malet og pyntet 
dyrene fra bondegården. Vi vil sammen 
male/tegne/pynte grise, heste og køer i 
nogle flotte farver, så der rigtig kommer liv 
på Jens Hansens bondegård.
Du kan også kigge på billeder af dyr og 
måske få læst en historie om livet på en 
bondegård.
Bemærk 2 forestillinger.
For børn fra 3 til 6 år.
Billetter bestilles via hjemmesiden fra
torsdag 7. februar. Gratis.

Torsdag 14. marts kl. 10.00 -10.35
Hittehatkattens hemmelighed - opført af 
team teatret
Hittehathattens hemmelighed - Halfdans 
børnerim er en musikalsk forestilling . En 
fortælling, baseret på en lang række af 
Halfdan Rasmussens skønne og skæve rim 
for børn og barnlige sjæle. Sanglærken Ma-
rie Mondrup og smørstemmen Flemming 
Bang tager på en lystig udflugt i Halfdans 
forunderlige univers. Rim føjes til rim, vers 
føjes til vers, og der skabes undervejs en 
perlerække af underfundige, frydefulde og 
tankevækkende historier.
For børn fra 3 til 8 år.
Billetter bestilles via hjemmesiden fra 
torsdag 28 februar. Gratis.

komForBi – skØdstrUP komBi-BiBliotek
Rosenbakken 4 / 8541 Skødstrup / Tlf. 8713 9860 / skoedstrupbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/skodstrup
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Mandag 21. januar kl. 10.00 -10.30
Film for de 3-6 årige
Vi hygger os med 4 små film for de mindste: 
Storvask - forsvundet, Astons sten, Cirkeline - 
Klodsmus og Prik og Plet i sneen.
Tilmelding via hjemmesiden fra 7. januar.
Gratis.

Torsdag 7. februar kl. 10.00 -11.00
Fastelavnsfest på biblioteket
Kom og deltag i Solbjerg Biblioteks store 
fastelavnsfest. Biblioteket vil i dagens an-
ledning være fint pyntet. Kom i din flotteste 
udklædning. Den med det bedste kostume 
får en præmie, og der vil være mulighed for 
at få malet en ansigtsmaske. Vi skal selvføl-
gelig også slå katten af tønden og finde en 
kattekonge og en kattedronning.
Til sidst vil der være lidt mundgodt samt 
en god historie.
For børn fra 3 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra
24. januar. Gratis.

1. marts - 30. marts 
der er magi i luften - hele marts måned er 
der magi & mystik i børnebiblioteket
For de større børn har vi en magisk quiz. 
Den kan løses ved hjælp af de udstillede 
bøger eller på nettet.
Hent quizzen på børnebiblioteket og gæt 
de 10 magiske spørgsmål.
Aflever besvarelsen i børnebiblioteket og
deltag i lodtrækningen om dejlige bogpræ-
mier. Vinderne får direkte besked!
De mindre børn kan gå på opdagelse i vo-
res nye Magiske Kuffert. Den er fyldt med 
udklædningstøj, sjove trylleting og magiske 
billedbøger! Gratis.

Mandag 4. marts kl. 10. 00 -10.30
Vi rimer og remser
Børnebibliotekar Anne Marie Jensen har 
fundet nogle af de gode rim- og remse-
bøger frem. Vi har købt en KÆMPESTOR 
BOG, der er to meter høj, som er fyldt 
med en masse gode historier. Vi åbner den 
sammen og ser hvilke hemmeligheder, den 
gemmer på. For børn fra 5 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra 18. februar. 
Gratis.

solBJerG BiBliotek
Kærgårdsvej 4 / 8355 Solbjerg / Tlf. 8692 8288 / solbjergbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/solbjerg
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Torsdag 14. marts kl. 10.00 -10.30
magisk børnekoncert
Disney filmene og Harry Potter filmene 
har nogle meget søde, genkendelige, 
eventyrlige og magiske musiknumre, der 
understøtter filmenes univers. Kom og hør 
mange af de kendte musikstykker, når mu-
sikstuderende fremfører et magisk univers 
fra eventyrernes verden.
For bøn fra 3 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra 28. februar 
Gratis.

Mandag 18. marts kl. 10.00 -10.40
Guldlok dukketeater opfører De små alfer
Munter eventyrkomedie om en dag i 
alfe-land. Gamle Alf er træt og vil sove en 
hel dag. For at få fred til det sætter han 
småalferne Lille Alf og Klokkeblomst til at 
rydde op i deres blomsterbed. Så laver de 
ikke ballade imens - tror han. Men de små 
alfer er oplagt til narrestreger!
For børn fra 2 til 5 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra 4. marts. 
Gratis.
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tilst BiBliotek
Tilst Skolevej 13 A / 8381 Tilst / Tlf. 8713 1820 / tilstbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/tilst

Torsdag 31. januar kl. 10.00 - 10.40
Børneteater En heldig kartoffel
Musen er sulten og vil have den ene kartof-
fel, der er tilbage i gryden. Kartoflen mætter 
nemlig mere i en musemave end i en da-
memave. Damen synes at musen er grådig, 
hun koger flere kartofler og fortæller en lille 
historie om grådighed.
Nanni Lorenzen fra Randers Egnsteater 
fortæller en dejlig historie fyldt med lyde, 
dufte, musik og humor.
Børn fra 1½ - 4år og deres voksne.
Tilmelding via hjemmesiden fra torsdag 24. 
januar. Gratis.

Torsdag 21. februar kl. 9.00 -12.00
Bamsehospitalet kommer til tilst
Har din bamse brækket benet, er den 
forkølet eller skal den bare til bamseunder-
søgelse? Så kan du får hjælp på Bamse-
hospitalet, hvor der både er lægesekretær 
og læge. Husk at bestille tid til kl. 9, kl. 10 
eller kl. 11. Du må selvfølglig gerne tage en 
voksen med på Bamsehospitalet.
Bamsehospitalet er en landsdækkende 
organisation, bestående af frivillige medi-
cinstuderende.
For bamser og deres børn fra 3 til 6 år
Tilmelding via hjemmesiden fra torsdag 
14. februar. Gratis.
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tranBJerG BiBliotek
Kirketorvet 6 / 8310 Tranbjerg / Tlf. 8713 2435 / tranbjergbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/tranbjerg

Fredag 1. marts kl. 10.00 -10.30
magisk børnekoncert
Disney filmene og Harry Potter filmene har 
nogle meget søde, genkendelige, eventyrli-
ge og magiske musiknumre, der understøt-
ter filmenes univers. Kom og hør mange af 
de kendte musikstykker, når musikstude-
rende Line Klinke m.fl. fremfører et magisk 
univers fra eventyrenes verden.
For børn fra 3 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra 8. februar.
Gratis.

Fredag 22. marts kl. 10.00
Guldlok dukketeater opfører De små alfer 
Munter eventyrkomedie om en dag i 
alfe-land.Gamle Alf er træt og vil sove en 
hel dag. For at få fred til det sætter han 
småalferne Lille Alf og Klokkeblomst til at 
rydde op i deres blomsterbed. Så laver de 
ikke ballade imens - tror han. Men de små 
alfer er oplagt til narrestreger!
For børn fra 2 til 5 år.
Billetter bestilles via hjemmesiden fra 
1 uge før. Gratis.



Mandag 4. februar kl. 10.00 -12.00
troldmandens kostumeværksted
Troldmanden har lige opdaget at hans hat, 
tryllestav og kappe er blevet væk, så kom 
og hjælp os med at få lavet noget nyt tryl-
letøj til ham og dig selv.
Vi vil sammen lave hatte, tryllestave og 
kapper og pynte dem efter eget valg. Du kan 
måske også lære et lille tryllenummer.
Eleverne fra Egå Produktionshøjskole kom-
mer med materialerne og hjælper dig med 
at lave trylletøj.
For børn fra 3 til 6 år.
Billetter bestilles via hjemmesiden fra
mandag 21. januar. Gratis.

Tirsdag 19. februar kl. 15.00 -16.30
Uhm - Pandekager
Igen i år fejrer vi Pandekagedagen, dog en 
uge forsinket. Hvis du også elsker pande-
kager, så kom forbi til en hyggelig eftermid-
dag på biblioteket
Både børn, forældre og bedsteforældre er 
velkomne, men mindre børn skal følges 
med en voksen.
Ingen tilmelding, bare mød op.

triGe komBi-BiBliotek
Smedebroen 21 / 8380 Trige / Tlf. 8713 6313 / trigebibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/trige 

Mandag 11. marts kl. 10.00 - 10.40
rejsen til solen, månen og stjernerne
Den Jyske Opera inviterer de 4 - 6-årige ind i 
et rum af fortælling, musik og billeder efter 
japansk tradition, hvor børnene selv bliver 
aktivt inddraget i forestillingen
I Rejsen til solen, månen og stjernerne del-
tager børnene sammen med sanger Birgitte 
Holt Nielsen og musiker Ulla Schmidt.
Fortælleopera for børn fra 4 til 6 år.
Billetter bestilles via hjemmesiden fra 
mandag 25. februar. Gratis.
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Mandag 15. april kl.10.00 - 10.45
indianerfest med skralleBanG – altid 
til børn.
Tag med SKRALLEBANG en tur på prærien, 
hvor vi blandt andet skal møde præriens 
dyr, en and som er faret vild, en indianer-
høvding som kan trylle, og som oven i 
købet har en labrador – og måske danser vi 
en enkelt regndans.
SKRALLEBANG laver aktive koncerter for 
børn og deres voksne, så find indianertøjet 
frem, tag dine voksne i hånden og tag med 
SKRALLEBANG ud over stepperne!
For børn fra 3 til 6 år.
Billetter bestilles via hjemmesiden fra 
mandag 1. april. Gratis.

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.



Onsdag 30. januar kl. 9.30 samt 10.30
Filmhits for de små
Kæmp dig gennem snedriverne. 
Vi viser sjove film om vinter og sne.
Varighed ca. 30 min.
For børn fra 3 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.

Tirsdag 5. februar kl. 10.00 -11.30
troldmandens kostumeværksted
Troldmandens hat, tryllestav og kappe er 
blevet væk.
Vær med til at lave hatte, tryllestave og 
kapper og pynte dem. Du kan også blive 
sminket som en fe, heks, troldmand eller 
andet magisk væsen. Måske kan du lære et 
lille tryllenummer.
Eleverne fra Egå Produktionshøjskole hjæl-
per dig. Det bliver bare flot alt sammen.
For børn fra 3 til 8 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra 29. januar.
Gratis.

Tirsdag 12. februar kl. 10.00 -11.30
Hatteteater med kostumer
Kom og prøv de flotte kostumer. Klæd dig 
ud som prinsesse, ridder eller noget helt 
andet. Bliv sminket i sminkeboden. Tag 
hat på og spil med i Børnekulissens hat-
teteater. Tag mor og far med til en magisk 
formiddag. Bedstemor og bedstefar er 
også velkomne.
Alle børn er prinser og prinsesser i Børne-
kulissens univers. Kostumerne bliver på 
biblioteket resten af vinterferien.
For børn fra 3 til 8 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra 5. februar.
Gratis.

Onsdag 20. februar kl. 9.30 samt kl. 10.30
Film for de små
Hygge formiddag med klassiske film fra 
dengang mor og far var børn.
Varighed ca. 30 min.
For børn fra 3 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.

ViBY BiBliotek
Skanderborgvej 170 / 8260 Viby J / Tlf. 8940 9540 / vibybibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/viby
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Tirsdag 5. marts kl. 9.30
eventyrtime
Børnebibliotekaren læser højt. 
Gode gamle eventyr om prinser 
og prinsesser.
Varighed ca. 30 min.
For børn fra 3 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.

Tirsdag 12. marts kl. 9.30
eventyrtime
Vi læser højt.
Denne gang af H. C. Andersens
forunderlige eventyr.
Varighed ca. 30 min.
For børn fra 3 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.

Onsdag 13. marts kl. 9.30 samt kl. 10.30 
Film for de små
Vi slukker lyset og går ind i filmens verden. 
Et par film til glæde for små og store.
Varighed ca. 30 min.
For børn fra 3 til 6 år.
Tilmelding via hjemmesiden. Gratis.

Tirsdag 19. marts kl. 10.00
Guldlok dukketeater opfører De små alfer
Det magiske bibliotek tager en tur til 
alfeland. Gamle Alf er træt og vil sove en 
hel dag. Derfor sætter han de små alfer, 
Lille Alf og Klokkeblomst, til at rydde op 
i blomsterbedet. Så laver de ikke ballade 
imens - tror han da!!!
Varighed ca. 40 min.
For børn fra 2 til 5 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra tirsdag
12. marts.
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Tirsdag 8. januar kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag 22. januar kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag 5. februar kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag 19. februar kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag 5. marts kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag 19. marts kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag 2. april kl. 10.00 - 10.30
Tirsdag 16. april 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.

Tirsdag 29. januar kl. 10.00
troldmandens kostumeværksted
Troldmanden har lige opdaget at hans hat, 
tryllestav og kappe er blevet væk, så kom 
og hjælp med at få lavet noget nyt trylletøj 
til ham og dig selv.
Elever fra Egå Produktionshøjskole kom-
mer og hjælper til.
For børn fra 2 til 5 år.
Tilmelding fra 7.januar. Gratis

Tirsdag 26. februar kl. 10.00
magi
Kom og oplev lidt magi sammen med 
eleverne fra Egå Produktionshøjskole. 
Vi vil sammen opleve sjove og uhyggelig 
ting. Tør du?
For børn fra 2 til 5 år.
Tilmelding via hjemmesiden fra 4. februar.
Gratis.

åBY BiBliotek
Ludvig Feilbergs Vej 7 / 8230 Åbyhøj / Tlf. 8940 9500 / aabybibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/aaby
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Lørdag 13. april kl. 10.00 -12.00
Flere på tværs - kunstprojekt med
Grete og tanja
Vi inviterer børn, unge og deres forældre 
til at deltage i en workshop, hvor vi klipper 
ord og sætninger ud af blade og bøger 
og skaber nye fortællinger. De nye ord og 
fortællinger præsenteres på de bibliotekets 
reoler, vægge og vinduer. Kom og vær med!
For familier og børn. 
Hvis du kommer alene er det fra ca. 11 år.
Tilmelding senest en uge før til:
tanjanellemannpoulsen@gmail.com
Gratis.

Lørdag 9. marts kl. 11.00 -12.00
Cupcake - workshop
Åby Bibliotek gentager forårets succes!
Er du vild med cupcakes, så kom og 
leg Rosa fra Rouladegade! Kast dig ud i 
kagepyntningens univers med glimmer, og 
andet spændende pynt. Du skal selv med-
bringe 4-6 muffins (de behøver ikke være 
hjemmebagte) og et forklæde. Biblioteket 
sørger for pynt og glimmer, sådan at du 
kan lave de mest fantastiske udsmykkede 
cupcakes og for at der er gode opskrifter, 
inspiration og kagebøger lige ved hånden.
For børn fra 5 til10 år.
Tilmelding fra 18. februar. Gratis.
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arranGementsoVersiGt

Januar  Tid Arrangement Sted Side

November - maj  Udstilling / Kunst i børnehøjde Højbjerg Bibliotek 56 
Januar  Udstilling / Ord-apotek  Tranbjerg Bibliotek 32 
  3. januar  kl. 16.00 -17.30 Tænkepauser: Livshistorien Hovedbiblioteket 12 
  4  January  kl. 10.30 -11.00 Small movies for small children Hovedbiblioteket 52 
  4  January kl. 10.30 -11.00 Small movies for small children  Hovedbiblioteket 21 
  8. januar kl. 10.00 -10.30 Film for de små Åby Bibliotek 76 
10. januar  kl. 10.00 -10.30 Bio for de små Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 67 
14. januar  kl. 17.00 English Reading Group Hovedbiblioteket 21 
15. januar  kl. 16.00 -17.30 Mode, modeblogs og tendenser Hovedbiblioteket 12 
17. januar  kl. 10.00 -10.30 Bio for de små Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 67 
17. januar  kl. 10.00 -10.45 Rytmik og sjov med Dorte Nørgaard Sabro Bibliotek 66 
17. januar  kl. 10.00 Historier om hunde Hasle Bibliotek 49 
21. januar  kl. 10.00 -10.30 Film for de 3-6 årige Solbjerg Bibliotek 68 
21. januar  kl. 18.30 -21.00 Strikkeworkshop ved Charlotte Tøndering Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 30 
21. januar  kl. 16.00 Foredrag / De gemte børn Hovedbiblioteket 16 
22. januar  kl. 10.00 -10.30 Film for de små Åby Bibliotek 76 
22. januar  kl. 18.30 Med Freja til Sankt Petersborg Åby Bibliotek 38 
22. januar  kl. 19.00 Foredrag om mennesket Anker Jørgensen Højbjerg Bibliotek 22 
22. januar  kl. 15.00 -16.00 Krig, Dansk dokumentarfilm Hovedbiblioteket 16 
23. januar  kl. 10.00 -10.30 Rim og remser - højtlæsning for de 5-6  Kolt-Hasselager Kombi-Bibliotek 60 
23. januar  kl. 16.00 -17.00 Keep Camping, musik Åby Bibliotek 38 
23. januar  kl. 10.00 Fløjteløs og andre film for børn Hovedbiblioteket 54 
23. januar  kl. 15.00 -17.00 Det sidste tog til Auschwitz, film Hovedbiblioteket 17 
24. januar  kl. 10.00 -10.30 Bio for de små Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 67 
24. januar  kl. 10.00 -10.35 Min mormors gebis, Team Teatret Hjortshøj Kombi-bibliotek 50 
24. januar  kl. 15.00 -17.00 Hotel Rwanda Hovedbiblioteket 17 
24. januar kl. 19.00 - 21.00 Harlev Læsekreds Harlev Bibliotek 8 
25. januar - 23. februar  Udstilling / Søren Jessen Højbjerg Bibliotek 56 
25. januar  kl. 15.00 -17.30 Anne Franks Dagbog, film Hovedbiblioteket 17 
27. januar  kl. 14.00 Bogreception / Lilja lad det sne Højbjerg Bibliotek 22 
29. januar  kl. 10.00 Troldmandens kostumeværksted Åby Bibliotek 76 
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29. januar  kl. 16.00 -17.30 Mig og min smarte telefon Hovedbiblioteket 12 
30. januar  kl.   9.30 samt 10.30 Filmhits for de små Viby Bibliotek 74 
30. januar  kl. 19.00 Døden kører Audi af Kristian Bang Foss Højbjerg Bibliotek 22 
31. januar kl. 10.00 -10.40 Børneteater En heldig kartoffel Tilst Bibliotek 70 
31. januar  kl. 10.00 -10.30 Bio for de små Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 67 
31. januar kl. 16.00 -17.30 Kvindefrigørelse i det 21. århundrede Hovedbiblioteket 12 

Februar  Tid Arrangement Sted Side

  1. februar -13.marts  Udstilling / Rejs med hunden. Kolt-Hasselager Kombi-Bibliotek 60 
  1. februar  kl.  9.00 Film for de små Harlev Bibliotek 48 
  1. - 28. februar   Udstilling / Keramiker Inger Bruhn Viby Bibliotek 36 
  4. februar  kl.10.00 -12.00 Troldmandens kostumeværksted Trige Kombi-bibliotek 72 
  4. februar  kl.   9.30 -10.00 Bio for de små Risskov Bibliotek 64 
  4. februar  kl. 19.00 -21.00 Lucky Punch -  moderne jazz Tilst Bibliotek 31 
  5. februar  kl. 10.00 -10.30 Film for de små Åby Bibliotek 76 
  5. februar  kl. 10.00 -11.30 Troldmandens kostumeværksted Viby Bibliotek 74 
  5. februar  kl.   9.30 -10.00 Bio for de små Risskov Bibliotek 64 
  5. februar  kl. 19.30 Pia Juuls forfatterskab udfoldes Åby Bibliotek 38 
  6. februar  kl. 10.00 -12.00 Jens Hansen har en bondegård Risskov Bibliotek 64 
  6. februar  kl. 10.00 Fastelavnshygge Kolt-Hasselager Kombi-Bibliotek 60 
  6. februar kl. 10.00 -11.30 Troldmandens kostumeværksted Højbjerg Bibliotek 56 
  6. februar  kl.   9.30 -10.30 Fastelavnshygge Gellerup Bibliotek 46 
  6. februar kl. 16.00 -18.00 Gamer Mom Hovedbiblioteket 13 
  7. februar  kl. 10.00 -11.00 Fastelavnsfest Solbjerg Bibliotek 68 
  7. februar  kl.   9.30 -10.00 Bio for de små Risskov Bibliotek 64 
  7. februar kl. 13.00 -14.00 Forfatterarrangement med Søren Jessen Højbjerg Bibliotek 56 
  7. februar  kl. 10.00 Alfons Åberg Bio Hasle Bibliotek 49 
  7. februar kl. 19.00 Hund og familie Harlev Bibliotek 8 
  7. februar  kl. 16.00 -17.30 Tænkepauser: Fjendskab Hovedbiblioteket 13 
  8. februar  kl.   9.30 -10.00 Bio for de små Risskov Bibliotek 64 
  9. februar kl. 10.30 Min Mormors gebis, Team Teatret Hovedbiblioteket 52 
11. februar kl. 19.00 Konservering, Kunst og Kreativitet. Højbjerg Bibliotek 22 
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12. februar kl. 10.00 -11.30 Hatteteater med kostumer Viby Bibliotek 74
12. februar  kl. 10.00 - 10.45 Indianerfest med SKRALLEBANG  Egå Kombi-bibliotek 44 
12. februar  kl. 15.00 -17.00 Rundt i Latinerkvarteret Hovedbiblioteket 13 
14. februar kl. 19.00 -21.00 Harlev Læsekreds Harlev Bibliotek 8 
18. februar - 20. marts Udstilling / Dilettantteater, magi for mange Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 25 
18. februar  kl. 10.00 - 10.30 Rim og remser - højtlæsning for de 5-6 Højbjerg Bibliotek 58 
18. februar kl. 19.00 Foredrag om fuglesang, 1. del Højbjerg Bibliotek 23 
18. februar kl. 15.00 -16.00 AarhusWiki Egå Kombi-bibliotek  
19. februar  kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Åby Bibliotek 76 
19. februar  kl. 15.00 -16.30 Uhm - Pandekager Trige Kombi-bibliotek 72 
19. februar  kl. 10.00 -11.00 Lær din mobil at kende - for seniorer Risskov Bibliotek 28 
19. februar  kl. 16.00 -17.30 Italiensk bogcafé Hovedbiblioteket 13 
20. februar  kl. 10.00 -10.30 Film for de 3-6 årige Højbjerg Bibliotek 58 
20. februar  kl. 10.00 Pipungerne og andre film for børn Hovedbiblioteket 54 
20. februar  kl. 10.00 -11.00 Lær din mobil at kende - for seniorer Risskov Bibliotek 28 
20. februar  kl. 15.30 -16.30 Onsdagsmusik med Keep Camping Hasle Bibliotek 9
21. februar  kl.   9.00 -12.00 Bamsehospitalet  Tilst Bibliotek 70 
21. februar  kl. 10.00 -12.00 Jens Hansen har en bondegård Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 67 
25. februar  kl. 15.00 -16.00 AarhusWiki, foredrag Trige Kombi-bibliotek 34 
25. februar  kl. 16.30 -18.30 Italiensk film Hovedbiblioteket 14 
26. februar  kl. 10.00 Magi Åby Bibliotek 76 
26. februar kl. 19.30 Poul Henningsen - lysmageren i nyt lys Åby Bibliotek 38 
26. februar kl. 16.00 Harddisken - trends og tendenser Hovedbiblioteket 14 
27. februar kl. 19.00 Forførerens dagbog, Søren Kierkegaard Højbjerg Bibliotek 23 
27. februar kl. 16.00 Ind i bogen / Gabriel García Márques Hovedbiblioteket 18 
27. februar - 27. marts  Udstilling / Sonia Brandes Højbjerg Bibliotek 23 
28. februar kl. 10.00 -12.00 Jens Hansen har en bondegård Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 67 
28. februar  kl. 16.00 -18.00 Foredrag / Lone Spliid Risskov Bibliotek 28 
28. februar kl. 19.00 -21.00 Foredrag / Lone Spliid Lystrup Bibliotek 27 
28. februar kl. 17.00 -19.00 Foredrag/ Jens Nauntofte Gellerup Bibliotek 7
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Marts  Tid Arrangement Sted Side

  1. marts - 30. marts Der er magi og mystik i luften  Højbjerg Bibliotek 58
  1. marts - 30. marts Der er magi og mystik i luften  Kolt-Hasselager Kombi-Bibliotek 61
  1. marts - 30. marts Der er magi og mystik i luften  Solbjerg Bibliotek 68
  1. marts kl. 9.00 Film for de små Harlev Bibliotek 48
  1. - 31. marts   Udstilling / Morten Søndergaard Viby Bibliotek 36
  1. marts  kl. 10.00 -10.30 Magisk børnekoncert Tranbjerg Bibliotek 71
  4. - 22. marts  Fotoudstilling / Magien i Muscat Tilst Bibliotek 31
  4. - 20. marts   Udstilling / Uldengle og feer Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 25
  4. marts kl. 10.00 -10.30 Vi rimer og remser Solbjerg Bibliotek 68
  5. marts  kl. 10.00 -10.30 Film for de små Åby Bibliotek 76
  5. marts  kl.   9.30 Eventyrtime Viby Bibliotek 75
  5. marts kl. 19.00 Magisk realisme, læsegruppe Risskov Bibliotek 28
  5. marts  kl. 16.00 Magisk realisme v/ Rigmor Kappel Schmidt Hovedbiblioteket 14
  6. marts  kl.   9.30 -10.00 Bio for de små Risskov Bibliotek 64
  6. marts  kl. 10.00 -11.30 Troldmandens kostumeværksted Kolt-Hasselager Kombi-Bibliotek 61
  6. marts  kl. 16.30 -18.00 Læsekreds om Pi’s liv af Yann Martel Tranbjerg Bibliotek 32
  6. marts kl. 16.00 -18.00 Gamer Mom Hovedbiblioteket 14
  7. marts kl. 19.00 Ind i en bog / Jens Smærup Sørensen Viby Bibliotek 36
  7. marts  kl. 16.00 Library Introduction Hovedbiblioteket 21
  9. marts  kl. 11.00 -12.00 Cupcake - workshop Åby Bibliotek 77
  9. marts  kl. 10.00 -13.00 Monstertrucks og Bamsebiler, workshop  Risskov Bibliotek 65
  9. marts kl. 10.30 -13.30 Warcraft Lørdag Hovedbiblioteket 52
11. marts  kl. 10.00 -10.40 Rejsen til solen, månen og stjernerne Trige Kombi-bibliotek 72
11. marts  kl. 19.30 -21.00 Gospel / Lene Nørrelykke og koret Rejoice Tranbjerg Bibliotek 32
11. marts  kl. 19.00 Livet i løb, Terje Nordberg Højbjerg Bibliotek 24
12. marts  kl.   9.30 Eventyrtime Viby Bibliotek 75
12. marts  kl. 10.00 -10.40 Rejsen til solen, månen og stjernerne Egå Kombi-bibliotek 44
12. marts kl. 19.00 Magisk realisme Åby Bibliotek 38
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12. marts  kl. 16.00 -18.00 Tjek på din sundhed Trige Kombi-bibliotek 34
12. marts  kl. 16.00 Tænkepauser: Folk Hovedbiblioteket 14
13. marts  kl.   9.30 samt 10.30 Film for de små Viby Bibliotek 75
13. marts  kl.   9.30 -10.00 Bio for de små Risskov Bibliotek 64
13. marts  kl. 10.00 -10.30 Film for de 3-6 årige Højbjerg Bibliotek 58
13. marts kl. 15.30 -16.30 Onsdagsmusik Gellerup Bibliotek 7
14. marts kl. 10.00 -10.30 Magisk børnekoncert Solbjerg Bibliotek 69
14. marts kl. 10.00 -10.35 Hittehatkattens hemmelighed, Team teatret Komforbi - Skødstrup Kombi-bibliotek 67
16. marts  kl. 10.00 Guldlok Dukketeater, De små alfer Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 61
16. marts  kl. 10.30 Babyrytmik med Dorte Nørgaard Hovedbiblioteket 53
18. marts  kl. 10.00 -10.40 Guldlok Dukketeater, De små alfer Solbjerg Bibliotek 69
18. marts  kl. 18.30 -21.30 Foredrag for havefolket Risskov Bibliotek 28
19. marts  kl. 10.00 -10.30 Film for de små Åby Bibliotek 76
19. marts  kl. 10.00 Guldlok Dukketeater, De små alfer Viby Bibliotek 75
19. marts  kl. 16.00 Foredrag / Alle har ret  Hovedbiblioteket 14
20. marts  kl.   9.30 -10.00 Bio for de små Risskov Bibliotek 64
20. marts kl. 10.00 Guldlok Dukketeater, De små alfer Højbjerg Bibliotek 58
20. marts  kl. 10.00 Røde ører og andre film for børn Hovedbiblioteket 54
20. marts kl.   9.30 -10.30 Påskeklip for de mindste Gellerup Bibliotek 46
20. - 22. marts  Somalisk bog- og kulturmesse Gellerup Bibliotek 48
21. marts kl. 19.00 - 21.00 Bogcafé om Magisk realisme Tranbjerg Bibliotek 32
22. marts kl. 10.00 Guldlok Dukketeater, De små alfer Tranbjerg Bibliotek 71
23. marts  kl. 10.30 Rytmik med Dorte Nørgaard Hovedbiblioteket 53
27. marts  kl.   9.30 -10.00 Bio for de små Risskov Bibliotek 64
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April  Tid Arrangement Sted Side  

  2. april  kl. 10.00 - 10.30 Film for de små Åby Bibliotek 76
  3. - 29. april   Udstilling / Årets bedste bogarbejde 2012 Højbjerg Bibliotek 24
  3. april  kl. 19.00 Ind i en bog / Svend Åge Madsen Højbjerg Bibliotek 24
  3. april  kl. 16.00 -18.00 Gamer Mom Hovedbiblioteket 15
  3. april  kl. 16.00 Ind i bogen / Christian Jungersen Hovedbiblioteket 18
  4. april  kl. 10.00 Fortællinger om underlige dyr Hasle Bibliotek 49
  4. april  kl. 19.00 Ib Michael fortæller om sit forfatterskab Åby Bibliotek 38
  4. april  kl. 19.00 Foredrag / Puk Elgård Viby Bibliotek 36
  4. april  kl. 19.00 - 21.00 Mød forfatter Jens Smærup Sørensen Risskov Bibliotek 28
  4. april  kl. 16.00 Tænkepauser: Danmark Hovedbiblioteket 15
  5. april kl.   9.00 Film for de små Harlev Bibliotek 48
  6. april  kl. 10.00 - 10.45 Indianerfest med SKRALEBANG Risskov Bibliotek 65
  6. april kl. 10.30 Rytmik med Dorte Nørgaard Hovedbiblioteket 53
  6. april kl. 10.00 -13.00 Workshop, vi leger med ord Gellerup Bibliotek 46
  8. april kl. 19.30 Forfattermøde: Leonora Christina Skov Viby Bibliotek 36
  8. april kl. 19.00 - 21.00 Få det bedste liv med din hund Tranbjerg Bibliotek 32
  9. april kl. 10.00 -12.00 Jens Hansen har en bondegård Lystrup Bibliotek 63
  9. april kl. 19.00 Læsekreds om magiske realisme Åby Bibliotek 39
  9. april  kl. 19.00 Forfattermøde: Christian Jungersen Hovedbiblioteket 15
10. april kl. 15.00 Onsdagsmusik Lucky Punch Harlev Bibliotek 8
11. april  kl. 10.00 -12.00 Troldmandens kostumeværksted Hjortshøj Kombi-bibliotek 50
13. april kl. 10.00 -12.00 Kunstprojekt med Grete og Tanja Åby Bibliotek 77
13. april  kl. 11.00 Foredrag /Havearkitekt Hanne Nippin” Viby Bibliotek 36
15. april  kl. 10.00 - 10.45 Indianerfest med SKRALLEBANG Trige Kombi-bibliotek 73
15. april kl. 16.30 Mød Josefine Ottesen  Hovedbiblioteket 53
15. april  kl. 19.00 Foredrag om fuglesang, 2. del Højbjerg Bibliotek 24
16. april  kl. 10.00 -10.30 Film for de små Åby Bibliotek 76
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16. april  kl. 10.00 -10.45 Indianerfest med SKRALLEBANG Lystrup Bibliotek 63
17. april  kl. 10.00 -10.30 Film for de 3-6 årige Højbjerg Bibliotek 58
17. april  kl. 19.00 Biografisme i litteraturen Åby Bibliotek 39
17. april kl. 10.00 Ormens øje og andre film for børn Hovedbiblioteket 54
17. april  kl. 16.00 Biblioteksintroduktion Hovedbiblioteket 15
18. april kl. 19.00 Sangaften med Johan Herold Harlev Bibliotek 8
24. april kl.   9.30 -10.00 Aben Osvald - Dias og oplæsning Gellerup Bibliotek 46
25. april kl. 15.00 -17.00 Rejsefilm- og foredrag v/ Eigil Lyhne Åby Bibliotek 40

Maj  Tid Arrangement Sted Side 

  1. maj - 31. maj  Udstilling/ Hinkesten Højbjerg Bibliotek 58
  2. maj  kl. 10.00 Troldeværksted, Kom og byg en trold. Hasle Bibliotek 49
  2. maj  kl. 16.00 Tænkepauser: Natur Hovedbiblioteket 15
  4. maj  kl. 10.30 Sange om Peddersen og Findus, Frank M Hovedbiblioteket 53
  7. maj  kl. 19.00 Elektronisk litteratur Åby Bibliotek 40
  8. maj  kl. 16.00 Tæskeholdet banker på af Jennifer Egan Hovedbiblioteket 18
15. maj kl.   9.30-10.00 Olsens Dukketeater  Gellerup Bibliotek 47
24. maj kl. 15.00 -17.00 Musikcafé i bibliotekshaven Risskov Bibliotek 28




