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Bibliotekskalenderen
EFTERår 2013
Velkommen til arrangementer på Aarhus
Kommunes Biblioteker. Vi håber, du har
lyst til at benytte dig af de mange gode
tilbud på vores biblioteker.
Som noget nyt lancerer vi temaet: Musik
i biblioteket og i litteraturen. Vi har fokus
på litteraturen hele efteråret og afholder
mange arrangementer, hvor du kan møde
forfattere og deltage i læsekredse om
aktuelle bøger. Du kan også se kunst, høre
spændende foredrag eller se film. Vi viser
f.eks. en række dokumentarfilm med temaerne politik, musik og kunst.
Vi har selvfølgelig også tænkt på børnene,
og der er masser af film, børneteater og
hobbyaktiviteter for de små. I efterårsferien
kan børnene få ’fingrene i naturen’ på flere
af byens biblioteker.
I alt er der mere end 200 arrangementer at
vælge imellem for børn og voksne; enkelte
koster et mindre beløb, men det er gratis at
deltage i langt de fleste. Bemærk at nogle
arrangementer kræver tilmelding, også
selvom det er et gratis arrangement.
Find dit lokale bibliotek og se, hvad der
sker her, eller tjek om et af de andre biblioteker 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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Musik i biblioteket og i litteraturen
Musikken kommer i fokus i efteråret med
temaet Musik i biblioteket og i litteraturen.
I forbindelse med ’Sculpture by the Sea
2013’ kunne man opleve lydværket The
Forest Organ, inspireret af den norske
forfatter Jan Kjærstads bog Forføreren fra
1993. Den direkte inspiration følger her og
er et eksempel på, at musikken ofte indgår
i litteraturen:
Jonas hørte faren sætte sig på taburetten ved
klaviaturet og blade i noderne. Så skete der
noget mærkeligt: Faren tændte for orglet,
det vil sige den elektricitet, der drev viften,
og Jonas hører, nej, han mærker, hvordan
omgivelserne fyldes med luft, hvordan luften
strømmer ind i kancellerne. Det er som at
sidde ude i naturen, i vinden, en varm vind.
Jonas sidder og nyder dette sus og smældende
fra registertrækkene, samtidig med at han
mærker, hvordan han allerede fryser mindre
og desuden slapper af, som om der er en
underlig overensstemmelse mellem disse
farens manipulationer med orglet og hans
eget nervesystem.
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Arrangementer i forbindelse med efterårets
tema, Musik i biblioteket og i litteraturen:
Gellerup Bibliotek
Musikcaféer på Gellerup Bibliotek
4. september / Hovedbiblioteket
Richard Wagner: Mestersangerne –
Klassisk lytteklub
12. september / Skødstrup Kombi-Bibliotek
Rejs ud i verden med SKRALLEBANG

1. oktober / Lystrup Bibliotek
Team Teatret opfører forestillingen
Min mormors Gebis
2. oktober / Risskov Bibliotek
Team Teatret opfører forestillingen
Min mormors Gebis
3. oktober / Beder Bibliotek
Musik og sjov med Dorte Nørgaard
4. oktober / Sabro Bibliotek
Auto-Otto – koncert med Tine Mynster

16. september / Harlev Bibliotek
Musik i biblioteket i samarbejde med
MONO

5. oktober / Gellerup Bibliotek
Somalisk Bog- og Kulturmesse

19. september / Gellerup Bibliotek
Babyrytmik

5. oktober / Kolt Hasselager Kombi-Bibliotek
Koncert med Tine Mynster

21. september / Hovedbiblioteket
Den Jyske Opera – Rejsen til solen, månen
og stjernerne

7. oktober / Solbjerg Bibliotek
Koncert med Tine Mynster

26. september / Tranbjerg Bibliotek
Musik og sjov med Dorte Nørgaard

9. oktober / Tranbjerg Bibliotek
Koncert med Tine Mynster

Oktober / Åby Bibliotek
Udstilling i LitteraturStedet om musikken i
litteraturen
10. oktober / Hovedbiblioteket
Jan Toftlund – Et musikalsk foredrag
11. oktober / Højbjerg Bibliotek
Musik og sjov med Dorte Nørgaard
14. oktober / Tranbjerg Bibliotek
Tove Ditlevsens liv i litteratur og musik
16. oktober / Hovedbiblioteket
Mystica: Hildegard von Bingen og Arvo
Pärt – Klassisk lytteklub
19. oktober / Viby Bibliotek
Lørdagsmusik i samarbejde med MONO
22. oktober / Åby Bibliotek
Mikkel Bolding om Kraftwerk – de
elektroniske pionerer fra Düsseldorf
23. oktober / Højbjerg Bibliotek
Koncert med Tine Mynster

24. oktober / Beder Bibliotek
Musik og sjov med Dorte Nørgaard
26. oktober / Viby Bibliotek
Lørdagsmusik i samarbejde med Mono
31. oktober / Hovedbiblioteket
Lyrik og musik med Claus Høxbroe og
Oscar Gilbert

19. november / Gellerup Bibliotek
Musik i biblioteket i samarbejde med
MONO
20. november / Hovedbiblioteket
Gustav Holst: Planeterne – klassisk
lytteklub
25. november / Trige Kombi-Bibliotek
Jul med SKRALLEBANG

1. november / Kolt-Hasselager
Kombi-Bibliotek
Musik og sjov med Dorte Nørgaard

30. november / Risskov Bibliotek
Familien Nissen – en aktiv juleforestilling

2. november / Risskov Bibliotek
En heldig kartoffel – opført af Randers
EgnsTeater

4. december / Kolt-Hasselager
Kombi-Bibliotek
Julekoncert med Frank M

12. november / Hovedbiblioteket
Babyrytmik med Dorte Nørgaard

5. december / Solbjerg Bibliotek
Julekoncert med Frank M

14. november / Viby Bibliotek
Digteren Søren Ulrik Thomsen – Fra
80’erne til i dag

Musikken begynder, når ordene hører op
(Henrich Heine)

18. november / Solbjerg Bibliotek
Musik og sjov med Dorte Nørgaard
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Litteratur efterår 2013

Der er næsten 1500 medlemmer af
bibliotekets litteraturklub – vil du også
være med?
På Aarhus Kommunes Biblioteker er vi vilde med litteratur. Faktisk så vilde, at vi har
lavet en klub for alle, der holder af at læse
og opleve litteraturen. Klubben hedder Litteraturklubben. Det er gratis at være med,
og du får en masse gode litteraturtilbud.
Målet med litteraturklubben er at gøre det
nemmere for dig at holde dig orienteret
om, hvad der sker på litteraturområdet i
Aarhus. Samtidig får du som medlem af
Litteraturklubben en masse gode litteraturtilbud fra biblioteket og byens boghandlere, forlag, litteraturfestivaler og andre
litterære aktører.
Medlemskabet er gratis og du kan når som
helst melde dig ud.
Se mere om litteraturklubben og meld dig
ind på www.aakb.dk/litteraturklubben.
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ORDLYD – dit litteraturprogram
Ordlyd er dit program om litteratur. Med
et humoristisk glimt i øjet og dybdegående
gloser på tungen går værten, Steffen Moestrup, i kødet på litteraturen. Se programmet om samspillet mellem teknologi og
litteratur, bliv klogere på live litteratur, hør
om tendenserne inden for erotisk litteratur
eller find ud af, hvad det egentligt er, der
sker, når vi læser litteratur.
Du kan se nye udsendelser og gå på jagt i
arkivet på www.aakb.dk/Ordlyd
Ordlyd er produceret i samarbejde med
Lokalbibliotekerne i Aarhus.
Storyslam på Katapult
Der er intet som en god historie, derfor hilser biblioteket Katapults nye initiativ Story
Slam hjerteligt velkommen. Du kan være
med på en lytter eller måske bidrage med
din egen historie? God uformel stemning.
Brandgode 5-minutters historier. Læs mere
på www.katapult.dk

Til dig,
der elsker
litteratur
Vær opmærksom på, at
Bibliotekerne i efteråret starter en
helt ny arrangementsrække, hvor
en debuterende forfatter inviterer
en af sine helt store forbilleder
med på scenen til oplæsning og
samtale. Den lokale digter, Mads
Mygind, er vært.
Arrangementerne foregår i
Kunsthal Aarhus og er støttet af
Kunststyrelsen. Følg med på
www.aakb.dk/litteratur for
nærmere information eller send en
mail til Litteraturkonsulent, Lise
Kloster Gram, lkg@aarhus.dk.

Onsdag 9. oktober kl. 17.30
Hovedbiblioteket 2. sal, Lokale B
Litterater til Låns – vil du være med ?
Litterater til Låns er en frivillig gruppe
under Aarhus Kommunes Biblioteker, som
består af litteraturinteresserede studerende, der formidler litteratur både visuelt og
skriftligt gennem eksempelvis biblioteksudstillinger, blogs og videoer. Er det også
noget for dig? Så mød op til introduktionsmøde 9. oktober og få mere at vide. Du kan
finde ud af mere om Litterater til Låns på:
www.facebook.com/LitteraterTilLaans

Storyslam
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Litteratur på bibliotekerne efterår 2013

Onsdag 18. september kl. 16.00-17.45
Forfattermøde: 3 Aarhus forfattere
Hovedbiblioteket, Lille Scene
(Se side 23)

Tirsdag 1. oktober kl. 19.00
TV-serien Dicte
Åby Bibliotek, LitteraturStedet
(Se side 59)

Mandag 14. oktober kl. 19.00
Lyst til at læse med andre?
Få din egen læsekreds!
Højbjerg Bibliotek (Se side 36)

Torsdag 19. september kl. 19.30-21.00
Lad os læse 80’er lyrik 1
Viby Bibliotek (Se side 55)

Lørdag 5. oktober kl. 13-22
Somalisk Bog- og Kulturfestival
Gellerup Bibliotek. Sted: A-Toget (Tidligere
Gellerupscenen) (Se side 14)

Mandag 14. oktober kl. 19.00-21.00
Musik i biblioteket og i litteraturen
Tove Ditlevsens liv i litteratur og musik
Tranbjerg Bibliotek (Se side 51)

Lørdag 5. oktober kl. 10.00-14.00
BOGMESSE8270
Højbjerg Bibliotek (Se side 35)

Onsdag 23. oktober kl. 19.00-21.00 /
Forfattermøde: Katrine Marie Guldager
Hovedbiblioteket, Salen (Se side 24)

Tirsdag 8. oktober kl. 19.00
Tre prosadigtere: Eske K. Mathiesen,
Louis Jensen og Carsten René Nielsen
Åby Bibliotek, LitteraturStedet
(Se side 59)

Onsdag 23. oktober kl. 19.00
Læsekreds
Kolt-Hasselager Bibliotek (Se side 38)

Mandag 23. september kl. 19.30
Internationalt forfatterbesøg: Milton Hatoum
Åby Bibliotek, LitteraturStedet (Se side 58)
Tirsdag 24. september kl. 16.00-17.45
Klassikerdagen: Søren Kierkegaard
Hovedbiblioteket, Lille Scene
(Se side 23)
Onsdag 25. september kl. 19.00
Ind i en bog – og et forfatterskab
Brun mands byrde af Hassan Preisler
Højbjerg Bibliotek, (Se side 35)
Tirsdag 24. september kl. 19.00
Erling Jepsen
Åby Bibliotek, LitteraturStedet
(Se side 59)
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Torsdag 10. oktober kl. 19.00
Forfatteraften med Ida Jessen
Harlev Bibliotek (Se side 17)
Torsdag 10. oktober kl. 19.30-21.00
Lad os læse 80’er lyrik 2
Tranbjerg Bibliotek (Se side 51)

Torsdag 24. oktober kl. 19.00-21.00
Harlev Læsekreds
Aftenens bog er Brødrene Sisters af Patrick
deWitt. (Se side 17)
Lørdag 26. oktober 10.00-12.00
NaNoWriMo Kick-off møde
Risskov Bibliotek (Se side 44)

Mandag 28. oktober 19.00-21.00
Sæsonens Bøger
Komforbi – Skødstrup Kombi Bibliotek
(Se side 47)

Torsdag 7. november. kl. 19.00-21.00
Leif Davidsen og det russiske
Tranbjerg Bibliotek (Se side 51)

Tirsdag 29. oktober 19.00
Sæsonens Bøger
Åby Bibliotek (Se side 59)

Mandag 11. november, kl. 19.00-21.00
Forfatteraften med
Kristín Marja Baldursdóttir
Risskov Bibliotek (Se side 45)

Onsdag 30. oktober kl. 19.00
Ind i en bog – og et forfatterskab
Den ny tid af Katrine Marie Guldager
Højbjerg Bibliotek (Se side 36)

Onsdag 13. november kl. 19.00
Ursula Andkjær Olsen
Åby Bibliotek, LitteraturStedet
(Se side 60)

Torsdag 31. oktober kl. 16.00-17.00
Musik i biblioteket og i litteraturen
Lyrik og musik med Claus Høxbroe
og Oscar Gilbert
Hovedbiblioteket, Lille Scene
(Se side 24)

Torsdag 14. november kl. 19.00-21.30
Musik i biblioteket og i litteraturen
Digteren Søren Ulrik Thomsen
fra 80’erne til i dag
Viby Bibliotek (Se side 56)

Mandag 4. november kl. 19.00
Forfatteraften med Inger Wolf
Højbjerg Bibliotek (Se side 36)
Mandag 4. november 19.30-21.00
Lad os læse 80’er lyrik 3
Beder-Malling Bibliotek (Se side 12)
Onsdag 6. november kl. 16.00-17.30
Russisk bogcafé
Hovedbiblioteket, Lille Scene
(Se side 25)

Mandag 18. november kl. 19.00
Skumringstime. Hygge og højtlæsning i
stearinlysenes skær!
Harlev Bibliotek (Se side 18)
Torsdag 21. november kl. 19.00-21.00
Harlev Læsekreds
Aftenens bog er Stalins køer af Sofi Oksanen. (Se side 18)

Tirsdag 26. november kl. 19.00-21.00
Forfattermøde: Morten Brask
Hovedbiblioteket, Lille Scene
(Se side 25)
Onsdag 27. november kl. 19.00
Ind i en bog – og et forfatterskab
Jeg nægter af Per Petterson
Højbjerg Bibliotek (Se side 37)
Onsdag 11. december kl. 16.00-17.15
Mordmysterier og julehygge
Tranbjerg Bibliotek (Se side 51)

80’er lyrik
I løbet af efteråret 2013 afholder
vi tre læsekredse om 80’er lyrik
(se side 12 ,51, 55) og slutter
af med en oplæsningsaften
med Søren Ulrik Thomsen (se
side 56). Du kan deltage i alle
arrangementerne eller vælge
bare at være med en enkelt
gang. Tilmelding og spørgsmål
vedrørende læsekredsen til
Litteraturkonsulent, Lise Kloster
Gram. lkg@aarhus.dk eller
tlf.: 5123 1454.
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Lær mere om IT

I lighed med tidligere år har
Aarhus Kommunes Biblioteker
udarbejdet et samlet katalog
over IT-kurser på bibliotekerne i
efterårssæsonen.
Deltag på flere måder
Du kan tilmelde dig et eller flere
kurser på det bibliotek, der passer dig bedst og sammensætte
dit eget kursusprogram.
Du kan lære at anvende offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, oprette og bruge
NemID, sende SMS, sende
e-mail, bruge billedbehandlingsprogrammet Picasa, bruge
tablets og smartphones, søge
på internettet, downloade musik
og e-bøger, søge på bibliotekets
hjemmeside, finde oplysninger
om din slægt og meget mere.

es
Kataloget kan hent
i
r
ke
te
io
bl
bi
på alle
e
un
m
m
Aarhus Ko
og findes også på
ser
www.aakb.dk/itkur
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arrangementer
FOR voksne

Claus Høxbroe og Oscar Gilbert
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BEDER-MALLING BIbLIOTEK

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

Tirsdag 1. oktober kl. 19.00-21.00
Egnsfilmen om Beder-Malling fra 1950
Vi viser Egnsfilmen om Beder-Malling fra
1950. Filmen er enestående i sin dokumentation af livet i 1950’erne. Arkivleder Kirsten
Williams kommenterer efterfølgende filmen
og viser flere billeder fra området.
Torsdag 3. oktober kl. 14.00-17.00
Æblepresning for hele familien
Mød op med dine æbler, så hjælpes vi ad
med at presse dem på den store æblepresser, som – traditionen tro – står på plænen
foran biblioteket. Ligegyldigt om du har
kassevis af æbler eller kun et par håndfulde, skal du nok få dejlig saft med hjem.
Husk fryseposer eller plastflasker når du
skal bringe saften hjem til køleskabet eller
fryseren.
Tilmelding ikke nødvendig.
Mandag 4. november 19.30-21.00
Lad os læse 80’er lyrik 3
I denne tredje og sidste læsekreds om
80’er lyrik fokuserer vi på en nærlæsning af
Michael Strunges forfatterskab, fra debuten
Livets hastighed til Verdenssøn. Her under-
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søger vi Strunges forhold til digterrollen
og hans udvikling som forfatter. Litteraturstuderende og 80’er-entusiast Christine
Granild er tovholder for læsekredsen og
sørger for et niveau, hvor både helt nye og
mere erfarne lyriklæsere kan være med.

I løbet af efteråret 2013 afholder vi tre læsekredse om 80’er lyrik (se øvrige side 51, 55)
og slutter af med en oplæsningsaften med
Søren Ulrik Thomsen torsdag 14. november kl. 19.00 på Viby Bibliotek (se side 56).
Du kan deltage i alle arrangementerne eller
vælge bare at være med en enkelt gang.
Tilmelding og spørgsmål vedr. læsekredsen
til Litteraturkonsulent, Lise Kloster Gram.
lkg@aarhus.dk eller tlf.: 5123 1454.

EGÅ KOMBI-BIBLIOTEK

Egå Havvej 5 / 8250 Egå / Tlf. 8713 6390 / egaabibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/egaa

Mandag 16. september kl. 19.00-21.00
Berlin efter muren – fotoforedrag
v. havearkitekt Hanne Nippin
På rundtur i Tysklands livlige og gæstfrie
storby. Byliv, sejltur på floden Spree. Gadekunst og minder om byens tunge fortid. Vi
runder turen af i den kæmpestore botaniske have.
Efter en pause med kaffe/te og en kage
fortsætter vi i det grønne spor og går en tur
i haverne. Cottage garden stilen vinder frem

herhjemme, men vi har faktisk haft den
hele tiden i kolonihaverne.
Pris: kr. 25.
Billetter kan købes via hjemmesiden.
Mandag 11. november kl. 10.00-11.00
Babymassage og zoneterapi
v. Lillian Dalgaard
For børn mellem 1-12 måneder og deres
voksne.
Massør, zone- og kranio-sakral terapeut Lillian Dalgaard giver råd og vejledning til dig,
der lige har født.
Hvordan får du en glad og afslappet baby?
Hvordan får du og din baby en god nattesøvn? Lær selv at behandle din baby og bliv
i stand til at øge dit barns immunforsvar.
Husk liggeunderlag og massageolie.
Pris: kr. 25.
Billetter kan købes via hjemmesiden.
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GELLERUP BIBLIOTEK

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

Oktober/november
Gellerup Stemmer
Gellerup Bibliotek vil i efteråret være
involveret i mange forskellige aktiviteter,
der alle handler om at få stemmeprocenten
til kommunalvalget højere op i Gellerup/
Toveshøj.
Der planlægges pt. følgende aktiviteter:
· Bydelsmødrene stemmer dørklokker
· ’Valgcafé fra A til Ø på biblioteket’
· Inddragelse af Ungebyrådet
· Valgfilm
· Konkurrence om at skrive den bedste rap
om at stemme.
Følg med på Gellerup Biblioteks hjemmeside og www.gellerup.nu

Arrangementer
Udover de fastlagte arrangementer
vil der i løbet af efteråret 2013 være
andre aktiviteter på Gellerup Bibliotek. Hold øje med Gellerup Biblioteks
hjemmeside: www.aakb.dk/gellerup
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Lørdag 5. oktober kl. 13.00-22.00
Sted: A-Toget (Tidligere Gellerupscenen)
Somalisk Bog- og Kulturfestival
For alle / Gratis adgang
På festivalen præsenteres somalisk kultur,
med hovedvægt på musik og litteratur.
Men der er også foredrag om aktuelle
emner i forhold til udviklingen og den politiske situation i Somalia lige nu. Endelig vil
der være mulighed for at møde somaliske
foreninger og for at købe somalisk mad.
Udførligt program vil blive præsenteret i
september.

Mandag 11. november kl. 9.30-11.00
For forældre med babyer og små børn
Hvis barnet kommer til skade
Falck-mand og førstehjælpsinstruktør Peter
Holm fortæller om førstehjælp til babyer
og små børn. Alle forældres mareridt er jo,
hvis ungerne kommer slemt til skade.
Tilmelding fra 1. oktober.

Musikcaféer
på
Gellerup
Bibliotek
På Gellerup Bibliotek afholder vi med
jævne mellemrum musikcaféer med
musik i alle afskygninger og for alle
aldre. Følg med på:
www.aakb.dk/gellerup.
I samarbejde med Radar 8220 og
Filmprojekt Gellerup.

Bogsalg
Gellerup Bibliotek afholder bogsalg.
kr. 10 pr. bog

Tirsdag 19. november kl. 15.00
For alle
Jesper Karkov & Høstsjakket
Jesper Karkov & Høstsjakket er stemningsfuld folk-beat med danske tekster der vil dig
noget. Teksterne bakkes op af gode melodier
og finurligt sammensat instrumentering.
Bandet består af Jesper Karkov: vokal, guitar,
bas og trommer, Erik Albrekt Nielsen: kor,
elguitar og bas, Henrik Øllegaard Olsen:
banjo, lab steel, elguitar, bas og kor.
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Ida Jessen / Fotograf Miklos Szabo
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HARLEV BIBLIOTEK

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

September og oktober
Udstilling
Malerier af Dorthe Margrethe Sørensen
Dorthe Margrethe Sørensens malerier
bærer præg af det abstrakte og det naturalistiske. De varme farver spiller en stor rolle
i hendes billeder. Først og fremmest fordi
det har stor indvirkning på os mennesker,
men også fordi det skaber glæde. Dorthe
Margrethe Sørensen er glad for at male
med de klare og dejlige farver i acryl.
Læs mere på www.gallerimargrethe.dk
Mandag 16. september kl. 15.00-16.00
Musik i Biblioteket
Steffen Brix Band indtager bibliotekets
scene med funk/rock/bluesagtig musik
med pop/jazz harmonik.
Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.

udgivelse er novellesamlingen Postkort til
Annie, august 2013.
Pris: kr. 50.
Tilmelding og billetter købes via hjemmesiden.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

Torsdag 24. oktober kl. 19.00-21.00
Harlev Læsekreds
Aftenens bog er Brødrene Sisters af Patrick
deWitt. Bogen kan hentes på biblioteket ca.
1 måned før. Tilmelding til læsekredsens
møder kan ske fra gang til gang og sker ved
afhentning af bogen.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

Torsdag 10. oktober kl. 19.00
Forfatteraften med Ida Jessen
Ida Jessen vil tage tilhørerne med ind i sit
værksted og fortælle om tilblivelsen af sine
romaner og noveller. Hun har bl.a. skrevet
Hvium-trilogien (Den der lyver, Det første
jeg tænker på og Børnene). Hendes seneste
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Torsdag 21. november kl. 19.00-21.00
Harlev Læsekreds
Aftenens bog er Stalins køer af Sofi Oksanen. Bogen kan hentes på biblioteket ca.
en måned før. Tilmelding til læsekredsens
møder kan ske fra gang til gang og sker ved
afhentning af bogen.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

November og december
Udstilling
Malerier af Hanne Torstensen
Hanne Torstensen fra Harlev har malet i
mange år og har afprøvet flere teknikker
bl.a. silkemaling på smykker og tørklæder.
Lige nu er hun fascineret af at male
akvarel, og de fremherskende motiver
er fra oplevelser i naturen og på rejser
til Brasilien, Færøerne og Samsø, som
besøges hvet år. Hanne Torstensen har
tidligere udstillet på Lokalcenter Næshøj
og på Rejsecaféen i Aarhus.
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Mandag 11. november kl. 19.00
Skumringstime. Hygge og højtlæsning i
stearinlysenes skær!
Skumringstimen indleder Den Nordiske
Biblioteksuge 2013 med højtlæsning af
den samme tekst på samme tid rundt om i
Norden og Baltikum. Årets tema er: Vinter
i Norden. Teksten er fra Is-slottet af Tarjei
Vesaas og læses af næstformand i Harlev
Fællesråd Ejgil Rahbek.
Lokalcenter Næshøjs Husorkester spiller
nordisk musik.
Arrangeret i samarbejde med Harlev Biblioteks Venner
og Foreningen Norden.

Torsdag 5. december kl. 16.30-17.30
Fernisering
Malerier af Hanne Torstensen
Hanne Torstensen fortæller lidt om sig
selv og sin kunst. Hyggeligt samvær med
servering af gløgg og pebernødder. Og så
skal billederne selvfølgelig nydes.
Se omtale af udstillingen her på siden.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

HASLE BIBLIOTEK

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

Hver onsdag kl. 10.00
Bogkunst
Hver onsdag er der kreativ workshop. Vi
mødes og kreerer vores helt egne og meget
forskellige kunstværker ud af bibliotekets
kasserede bøger. Kun fantasien sætter
grænser!
Alle kan være med.

arrangementer
musik
events
I løbet af efteråret 2013 bliver
der som altid mange forskellige
arrangementer, musik og events på
Hasle Bibliotek i samarbejde med
Kulturhus Herredsvang.
Hold øje med Hasle Biblioteks
hjemmeside: www.aakb.dk/hasle
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HJORTSHØJ KOMBI-BIBLIOTEK

Virupvej 75 / 8530 Hjortshøj / Tlf. 8674 1122 / hjortshoejbibliotek@aarhus.dk

Torsdag 19. september kl. 10.00-11.00
Babymassage og zoneterapi
v. Lillian Dalgaard
For børn mellem 1-12 måneder og deres
voksne.
Massør, zone- og kranio-sakral terapeut Lillian Dalgaard giver råd og vejledning til dig,
der lige har født.
Hvordan får du en glad og afslappet baby?
Hvordan får du og din baby en god nattesøvn? Lær selv at behandle din baby og bliv
i stand til at øge dit barns immunforsvar.
Husk liggeunderlag og massageolie.
Pris: kr. 25.
Billetter kan købes via hjemmesiden.
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Klassisk
lytteklub
Hovedbibliotekets klassiske
lytteklub fortsætter i efteråret med
endnu tre introduktioner. Er du
interesseret i klassisk musik? Tror
du, man skal vide en masse for at
forstå musikken? Er du nysgerrig,
men ved ikke rigtigt, hvordan du
kommer i gang? Har du lyst til at
gå med på vejen ind i musikken?
På Hovedbiblioteket vil vi gerne
være med til at åbne dørene til
oplevelse af klassisk musik. Med
cand. mag. Arne Kjær som kyndig
guide på vejen kan du tre gange i
løbet af efteråret møde værker, som
senere bliver transmitteret af DR.
Lytteklubben er et samarbejde med
DR Klub Klassisk.
Onsdag 4. september
Richard Wagner: Mestersangerne
Onsdag 16. oktober
Mystica: Hildegard von Bingen
og Arvo Pärt
Onsdag 20. november
Gustav Holst: Planeterne
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HOVEDBIBLIOTEKET

Møllegade 1 / 8000 Aarhus C / Tlf. 8940 9200 / hovedbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk

Onsdag 4. september kl. 16.30 -18.15
Klassisk lytteklub
Richard Wagner: Mestersangerne
Salen
Med cand. mag. Arne Kjær som kyndig
guide i den klassiske lytteklub kan du tre
gange i løbet af efteråret møde værker, som
senere bliver transmitteret af DR. Denne
gang Richard Wagners Mestersangerne
Pris: kr. 40. Billetter bestilles på www.aakb.dk
Torsdag 5. september kl. 16.00-17.30
Tænkepauser: Myrer
Lille Scene
Forskerne formidler deres viden. Denne
gang er det seniorforsker Hans Joachim
Offenberg, der taler om myrer.
Onsdag 18. september kl. 16.00-17.45
Forfattermøde: 3 Aarhus forfattere
Lille Scene
Mød de 3 forfattere Søren Jessen, Kirsten
Ahlburg og Morten Leth Jacobsen til præsentation af deres forfatterskab og oplæsning. Alle tre forfattere beskæftiger sig på
forskellig vis med det nære – familieforhold
og forholdet mennesker imellem.

Tirsdag 24. september kl. 16.00-17.45
Klassikerdagen: Søren Kierkegaard
Lille Scene
Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag
markeres på Klassikerdagen med et
foredrag af idéhistoriker Flemming Houe.
Hvad vil det sige at blive sig selv – at leve
sit liv i alvor og i glæde og at leve det som
sit eget? Det spørgsmål kredser hele Kierkegaards forfatterskab om. Foredraget præsenterer grundtankerne i forfatterskabet og
vil også forsøge at give en fornemmelse af,
hvem han var som menneske.
Tirsdag 1. oktober kl. 16.00-17.30
Lille scene
Arbejdsløs – Verdens Hårdeste Job
Kom og hør med når Hovedbiblioteket
inviterer til et foredrag om bogen Arbejdsløshed – Verdens Hårdeste Job. En bog om
livet som jobjæger og om hvordan man
kommer styrket gennem tiden.
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Torsdag 10. oktober kl. 16.00
Biblioteksintroduktion
Mødested: Hovedbibliotekets forhal
Tag med på en tur rundt på Hovedbiblioteket. Vi kommer ud i hjørnerne af biblioteket, fortæller om vores mange tilbud og
giver en introduktion til hjemmesiden.
Billetter bestilles på www.aakb.dk
Torsdag 10. oktober kl. 16.30-17.30
Musik i biblioteket og i litteraturen
Jan Toftlund – Et musikalsk foredrag
Lille Scene
I anledning af biografien Bagsidesanger – En
bog om Jan Toftlund og hans tid fortæller
bogens forfatter og Gaffa-skribent Espen
Strunk om Toftlunds kompromisløse liv og
karriere – og ikke mindst om den samtid,
der dannede baggrund for Toftlunds syv
studieplader og hans legendariske koncerter op gennem 1970’erne og 80’erne.
Undervejs vil Kaspar Vig og C.S Nielsen
fremføre udpluk fra Toftlunds bagkatalog,
ligesom det vil være muligt at købe et
signeret eksemplar af bogen.
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Onsdag 16. oktober kl. 16.30-18.15
Klassisk lytteklub
Mystica: Hildegard von Bingen og Arvo Pärt
Salen
Med cand. mag. Arne Kjær som kyndig guide
i den klassiske lytteklub kan du tre gange i
løbet af efteråret møde værker, som senere
bliver transmitteret af DR. Denne gang om
musik af Hildegard von Bingen og Arvo Pärt.
Pris: kr. 40.
Billetter bestilles på www.aakb.dk
Onsdag 23. oktober kl. 19.00-21.00
Forfattermøde: Katrine Marie Guldager
Salen
Katrine Marie Guldagers store familiekrønike (planlagt i 8 bind) begyndte i 2010 med
Ulven om tiden under og efter 2. verdenskrig. Herefter fulgte, i 2012, Lille hjerte, hvor
vi følger personerne i slutningen af 50’erne.
I Den nye tid, fra 2013, er vi nået frem til

Katrine Marie Guldager / Foto: Isak Hoffmeyer

Torsdag 3. Oktober kl. 16.00-17.30
Tænkepauser: Positiv psykologi
Lille Scene
Forskerne formidler deres viden. Denne
gang er det forsker og lektor fra DPU,
Hans Henrik Knoop, der taler om positiv
psykologi.

1967, og store omvæltninger i samfundet
præger også denne nyeste del af krøniken.
Hør Guldager fortælle om sit forfatterskab
og særligt om denne krønikes første tre
bind. Pris: kr. 50
Billetter bestilles på www.aakb.dk
Claus Høxbroe og Oscar Gilbert

Torsdag 31. oktober kl. 16.00-17.00
Musik i biblioteket og i litteraturen
Lyrik og musik med Claus Høxbroe
og Oscar Gilbert
Lille Scene
Vi markerer Spil Dansk Dagen med en
stemningsfuld, melodisk og levende performance med digteren Claus Høxbroe og
pianisten Oscar Gilbert. Deres anmelderroste cd Nøgne som nyfødte udkom tidligere
på året og det er den, vi kan opleve her.
Gaffa skrev: ‘Høxbroe rammer rent med
alvorsfulde og klaverbårne digte’.

Mandag 4. november kl. 16.00-17.30
Tænkepauser: Kroppen
Lille Scene
Forskerne formidler deres viden. Denne
gang er det professor og forskningsleder
Verner Møller, der taler om kroppen.
Onsdag 6. november kl. 16.00-17.30
Russisk bogcafé
Lille Scene
Denne gang stopper Hovedbibliotekets
litterære rejse verden rundt i Rusland. Et
Rusland efter den kolde krig og murens fald.
Lektor Tine Roesen fortæller om den nye
russiske skønlitteratur. Hvad er dens vilkår i
det postsovjetiske samfund og under Putins
styre? Lever traditionen fra 1800-tallets store
klassikere, og spiller forfatterne fortsat en
rolle for nationen? Undervejs giver bibliotekarerne læsetips til nyere russisk litteratur.

Morten Brask

Torsdag 7. november kl. 16.00-17.30
Lille Scene
Dansk PEN og forfulgte forfattere
Dansk PEN står for et arrangement, som
retter blikket mod forfulgte forfattere rundt
omkring i verden. En række forfattere læser
op af egne værker og fortæller sideløbende
om forfattere i andre lande, som ikke er i
stand til at skrive og udtrykke sig frit.
Onsdag 20. november kl. 16.30-18.15
Klassisk lytteklub
Gustav Holst: Planeterne
Salen
Med cand. mag. Arne Kjær som kyndig
guide, i den klassiske lytteklub, kan du tre
gange i løbet af efteråret møde værker, som
senere bliver transmitteret af DR. Denne
gang om Gustav Holsts Planeterne.
Pris: kr. 40.
Billetter bestilles på www.aakb.dk
Tirsdag 26. november kl. 19.00-21.00
Forfattermøde: Morten Brask
Salen
Mød en spændende dansk forfatter, når
Hovedbiblioteket inviterer til forfattermøde
med Morten Brask. Brask debuterede i
2007 med Havet i Theresienstadt, efterfulgt
af William Sidis’ perfekte liv i 2011. I 2013
udkom En pige og en dreng. En barsk og
uafrystelig historie om et lykkeligt kærestepar, der rives i stykker af sorgen over deres

mistede, for tidligt fødte tvillinger. Hør
Morten Brask fortælle om sit forfatterskab.
Pris: Kr. 50.
Billetter bestilles på www.aakb.dk
Torsdag 5. december kl. 16.00-17.30
Tænkepauser: Kærlighed
Lille Scene
Forskerne formidler deres viden. Denne
gang er det filosof og prodekan for
Forskning og Talentudvikling på Aarhus
Universitet, Anne Marie Pahuus, der taler
om kærlighed.
Hovedbiblioteket / Lokalhistorie
Spørgehjørne for slægtsforskere
Slægtshistorisk Forening holder åbent
hus. Få tips og idéer til at komme videre
i slægtsforskningen. Er du for eksempel
gået i stå i et brev med gotiske bogstaver,
er du velkommen til at medbringe det og få
hjælp til læsningen.
Det foregår i Lokalhistorie i Hovedbiblioteket den 2. tirsdag i måneden kl. 13.00-16.00
tirsdag 13. august
tirsdag 10. september
tirsdag 8. oktober
tirsdag 12. november
tirsdag 10. december
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Aarhus Main Library internationals

Thursday 19 September 4pm.
Meeting place:
The entrance hall of the Main Library
Library Introduction at The Main Library
Join us for a guided tour of the library and a
talk about the services we provide. Besides
lending out books, music, films and games
for children and adults we also offer free
internet access, theatre for children,
exhibitions, live music and much more.
The introduction will be given in English.
Tea, coffee and cake will be served.
Max. 20 participants.
Enrolment no later than the day before the
introduction to: hbfag@mkb.aarhus.dk or
at the Main Library in the SupportPunktet.
Saturday 28 September 9am
Aarhus Main Library, Main Lobby
Breakfast event for internationals
Children and families
In collaboration with UIC, The Main Library
of Aarhus welcome you to a breakfast event.
This event is a part of a series of breakfasts
aimed to give internationals a better
opportunity to benefit from the libraries
services. We hope that the event will

26   BIBLIOTEKSKALENDEREN EFTERÅR 2013 / VOKSEN

provide us all with insight that will allow us
to establish a strong and lasting connection
between Aarhus Main Library and the
international community of Aarhus.
Max. 50 attendants
Book tickets on www.aakb.dk

Saturday 26 Oktober 9am
Aarhus Main Library, Main Lobby
Breakfast event for internationals
Children and families
In collaboration with UIC, The Main Library
of Aarhus welcome you to a breakfast event.
This event is a part of a series of breakfasts
aimed to give internationals a better
opportunity to benefit from the libraries
services. We hope that the event will
provide us all with insight that will allow us
to establish a strong and lasting connection
between Aarhus Main Library and the
international community of Aarhus.
Max. 50 attendants.
Book tickets on www.aakb.dk
Thursday 26 November 4pm
Meeting place:
The entrance hall of the Main Library
Library Introduction at The Main Library
Adults
Join us for a guided tour of the library
and a talk about the services we provide.
Besides lending out books, music, films
and games for children and adults we
also offer free internet access, theatre for

children, exhibitions, live music and much
more. The introduction will be given in
English. Tea, coffee and cake will be served.
Max. 20 participants.
Enrolment no later than the day before the
introduction to: hbfag@mkb.aarhus.dk or
at the Main Library in the SupportPunktet.
Tuesdays and Thursdays 3 to 4pm
Aarhus Main Library, Childrens Library
Creative Afternoons
Children, tweens and teens
Join us at Aarhus Main Library for fun
activities. Do you feel like building and
creating exciting and useful objects from
scrap, thingies, gadgets bits and pieces,
to make film clips, read, draw or simply
do any fun activity you like. We regularly
update our program with interesting activities. Check out the program at:
www.aakb.dk/arrangementer.
We are looking forward to seeing you in the
children’s library at Aarhus Main Library.

Fridays 10.30 to 11.00am
Aarhus Main Library, Childrens Library
International play group for children
and families
For the youngest children
In collaboration with UIC, Aarhus Main
Library wish to welcome children and
families to join our fun play group in the
childrens section. We will be singing,
playing and reading stories aloud. You can
also draw or have your face painted. The
programme will change from time to time.
Mondays 4 to 6pm
Aarhus Main Library, Basement.
Language cafe
For adults and teenagers
Want to improve your Danish, English,
Chinese, Spanish or any other language?
Would you like to improve your language
skills in a direct dialogue with someone
who is a native speaker of another
language and do you want to teach others
your native language? Then join the
language cafe.

Mondays 10.30 to11.00am
Aarhus Main Library, Childrens Library
Small movies for small children
Children and Families
Monday turns into movie day at the library!
Small movies for small children is an
opportunity for internationals 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. The
movies will be shown in the childrens section of the library, at 10.30 to11.00am. No
tickets needed – Free of charge.
We welcome both Internationals and Danish families.
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Olof Palme (1927-1986)
Foto: Paolo Rodriguez/Scanpix
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HOVEDBIBLIOTEKET mandagsdokumentaren

Hver mandag viser Hovedbiblioteket en
ny dokumentarfilm.
Temaer i efteråret:
September: Politik
Oktober: Musik
November: Kunst
Mandag 2. september kl. 14.00 / Lille Scene
Palme (2012) 109 min.
Det er snart 25 år siden Oluf Palme blev
skudt på åben gade en februaraften i
Stockholm. Det var det første mord på en
toppolitiker i Norden. Det rystede alle. Og
for Sverige betød det begyndelsen på en ny
tid. Filmen Palme handler om Palmes liv og
tid. Om det Sverige han formede. Og om
en mand som skabte historie også langt
uden for Sveriges grænser.
Mandag 9. september kl. 14.00 / Lille Scene
Dagbog fra midten (2009) 60 min.
Dokumentarfilmsinstruktøren Christoffer
Guldbrandsen portrætterer i Dagbog fra
midten partiet Ny Alliances fødsel, storhed
og fald. Filmen er en sjælden direkte
adgangsbillet til den politiske bagscene,
hvor Guldbrandsen har fulgt Naser Khader,

Gitte Seeberg, Anders Samuelsen og partiets
spindoktorer på tætteste hold fra partistiftelsen i maj 2007 igennem valgkampen og til
den dag, Naser Khader melder sig ud af sit
eget parti. Hudløst ærligt viser filmen, hvordan følelser og personlige relationer styrer
afgørende valg i politik. Dens skildring af
partitoppens uenighed om Ny Alliances politiske projekt, interne stridigheder om strategi
og taktik samt uafstemte forventninger til
samarbejdet tilbyder publikum en værdifuld
nøgle til at forstå et af de mere opsigtsvækkende fænomener i nyere dansk politik.
Mandag 16. september kl. 14.00 / Lille Scene
Præsidenten (2011) 56 min.
Christoffer Guldbrandsen går i sin film Præsidenten igen bag magtens facade. Denne
gang er scenen europæisk magtpolitik.
For første gang får offentligheden adgang
til en af de vigtigste og mest ejendommelige beslutningsprocesser i Europas nyere
historie. Ambitionen var en stærk præsident for et samlet EU, men resultatet blev
noget helt andet. Filmen fortæller historien
om en supermagt, der skulle vælge en
præsident og endte med en mand, der

ikke ville have jobbet. Det er en film, hvor
Europas stats- og regeringschefer for første
gang giver deres uforbeholdne mening om
hinanden og det EU som de næsten alle
tror på – men hvis fremtid de frygter.
Mandag 23. september kl. 14.00 / Lille Scene
Lykketoft finale (2005) 58 min.
I februar 2005 følger instruktøren statsministerens direkte modstander, Socialdemokraternes formand Mogens Lykketoft, i
valgkampen op til Folketingsvalget. Lykketoft – finale viser partilederens mislykkede
forsøg på at få sine budskaber i medierne
og hans sammenstød med presse og
partifæller i en umulig kamp for at overtage
Statsministeriet.
Mandag 30. september kl. 14.00 / Lille Scene
Fogh bag facaden (2006) 58 min.
Fogh bag facaden følger tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen i efteråret
2002, hvor han – som formand for EU – leder forhandlingerne om EU’s udvidelse mod
øst. Filmen skildrer spin, pres og manipulation blandt politikere og embedsmænd og
affødte en heftig debat i medierne.
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Mandag 7. oktober kl. 14.00 / Lille Scene
Musik i biblioteket og i litteraturen
Tommy (2010) 80 min.
Historien om Tommy Seebach er historien om en periode i Danmark, hvor der i
Melodi Grand Prix’et fødtes store drømme
i sølv-lamé og glitter. Tommy Seebach’s
egne drømme døde på små beværtninger
i selvforagtende alkohol-tåger. Hans kamp
for succes og hans kamp mod nederlaget,
hans talent, charme og showmanship,
hans misbrug, selvdestruktionen og
skilsmissen, samt en splittet familie som
følge er væsentlige elementer i filmen. Den
overvejende del af disse indholdselementer
dokumenteres ganske særligt igennem
Tommy Seebach’s egne privatoptagelser.
Mandag 14. oktober kl. 14.00 / Lille Scene
Musik i biblioteket og i litteraturen
Pelle Gudmundsen-Holmgreen: Musikken
er et monster (2007) 68 min.
Pelle Gudmundsen-Holmgreen (født 1932)
er en af Danmarks store, moderne komponister. Han har modtaget både Carl Nielsen
Prisen og Nordisk Råds Musikpris og er på
kulturministeriets kanonliste. I denne portrætfilm, som også handler om musikkens
mangetydige væsen, beskriver han muntert
og alvorligt musikken som et altædende
monster, en dæmon, der styrer ham. Filmen griber tilbage til Gudmundsen-Holmgreens tidlige inspirationskilde, dramatike-
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ren Samuel Beckett, hvis sprogunivers han
omsatte til musik, og den kulminerer med
uropførelsen af et musikstykke over H. C.
Andersen-tekster ved Kronos-kvartetten og
Paul Hillier. Her udsætter GudmundsenHolmgreen I Danmark er jeg født for bl.a.
en arabisk bearbejdelse.
Mandag 21. oktober kl. 14.00 / Lille Scene
Musik i biblioteket og i litteraturen
Stages (2009) 93 min.
Medlemmerne af elektrorock-bandet Dúné
har i løbet af deres teenageår opnået mere,
end de fleste tør drømme om at opnå i et
helt liv. Bandet udgav deres første plade
som 18-årige, og derefter eksploderede
karrieren. De blev overdænget med priser,
legater, nomineringer og gode anmeldelser, og pludselig var de – stadig som
hjemmeboende gymnasieelever – på fuld
fart mod stjernerne! Dokumentarfilmen
Stages følger de syv bandmedlemmer Cille,
Danny, Mattias, Malte, Pete, Simon og Ole
fra øvelokalet i Skive, over studenterfester
og flytningen til København og til de store
koncerter i Tokyo og Moskva. Gennem venskaber, branderter, kærestesorger, hjemve
og op- og nedture fortæller Stages om syv
unge menneskers udvikling, mens de i
fællesskab udlever drømmen om det vilde
rock’n’roll-liv.

Mandag 28. oktober kl. 14.00 / Lille Scene
Musik i biblioteket og i litteraturen
Heftig og begejstret (2000) 105 min.
Fra den lille landsby Berlevåg i det allernordligste Norge, hvor indbyggerne gennem generationer har måttet leve med og
af det voldsomme og iskolde Barentshav,
kommer denne varme film om et standhaftigt mandskor, der synger, så nordlyset
danser. De synger af karsken bælg; med
frost i øjenbrynene og istapper hængende
fra næsen. En film om mænd, om kærlighed, om politik. Eller fisk. Eller vind og vejr.
Men for alle vil det være en film om sammenhold under ekstreme betingelser – om
at selv de mest spagfærdige stemmer sammen kan stå mål med naturens rasende
elementer. Filmen er Norges svar på Buena
Vista Social Club og har vundet priser over
hele verden.
Mandag 4. november kl. 14.00 / Lille Scene
Danser (2000) 45 min.
Danser er et dynamisk portræt af den
verdensberømte danske balletdanser Nikolaj Hübbe. Filmen følger den ambitiøse
danser gennem tre dramatiske måneder
på New York City Ballet, hvor han arbejder
sammen med Peter Martins. Dansekollegaen og vennen, Ulrik Wivel, der her
debuterer som instruktør, har fulgt Nikolaj
Hübbe på nært hold; i fortrolige samtaler,
under hårdt slid i træningssalen og på

scenen. Nikolaj Hübbe befinder sig ved
et afgørende vendepunkt i sit liv. Han har
søgt stillingen som balletmester for Den
Kongelige Danske Ballet. Får han jobbet?
Hvis ikke, hvad skal der så ske?
Mandag 11. november kl. 14.00 / Lille Scene
Olafur Eliasson: Space is Process
(2009) 77 min.
Filmen følger den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson, samtidskunstens
superstar, og viser flere af hans store og
små projekter, fra de første skitser til deres
endelige destination. Vi følger Eliasson i
årene 2004-09 under det krævende arbejde
med blandt andet installationen Waterfalls
og hans store retrospektive udstilling på
Museum of Modern Art i New York. I Eliassons eget studie i Berlin, der er en af Europas mest kreative arbejdspladser, skabes
hans værker i samarbejde med forskere,
ingeniører, arkitekter, teknikere og kunsthistorikere. I filmen fortæller Eliasson om
sine markante meninger om især forholdet
mellem kunstværk og beskuer, som er et
kernepunkt i hans univers. Hans værker er
i konstant udvikling – de forandres, hver
gang en ny person ser det og tager del i
det. At kunsten skal have virkelige konsekvenser og ændre samfundet, er afgørende
i Eliassons produktion.

Mandag 18. november kl. 14.00 / Lille Scene
Manden på bjerget (1995) 62 min.
I et hus på toppen af Pyrenæerne bor den
anerkendte danske maler Kurt Trampedach
(f. 1943). Han har, med hjælp fra lokale
baskere, selv bygget huset og anlagt en
paradisisk have. Efter et heftigt liv i det
københavnske kunstmiljø, trak Trampedach
sig tilbage til huset på bjerget, hvor han
nu lever alene med sine dyr. I dette tætte
portræt fortæller Trampedach smertelig
åbent om sit liv og arbejde, og man følger
hans intense arbejde i atelieret.
Mandag 25. november kl. 14.00 / Lille Scene
Onkel Danny – portræt af en karma cowboy
(2002) 68 min.
Trods sin relativt korte levetid efterlod Dan
Turèll (1946-1993) et forfatterskab, der var
overvældende af både omfang og betydning. Mere end halvfems udgivelser blev
det til, fra de første formeksperimenterende
digte via det populære erindringsværk
Vangede billeder (1975) til de senere års kriminalromaner og avisskriverier. Hertil kom,
at Dan Turèll, dels i sine bøger, dels gennem talrige shows og optrædener i radio og
tv, bedre end nogen anden dansk forfatter
i sin samtid forstod betydningen af at have
et image. ’Onkel Danny’ med de sorte negle
og den skaldede isse blev folkeeje. Men
hvordan var forholdet mellem forfatteren og
hans alter ego? Gennem arkivmateriale og

udsagn fra familie, venner og kolleger pejler
filmen sig ind på såvel figuren Onkel Danny
som mennesket Dan Turèll.

Lørdag 16. november
kl. 10.00-14.00 / Forhallen

Nordisk
Spildag
2013
Spil og spilkultur er i centrum når vi
fejrer Nordisk Spildag på biblioteket.
Der vil blandt andet være mulighed
for at prøve forskellige måder at spille
på, nye og gamle spil, brætspil og
mulighed for at deltage i quizzer og
konkurrencer. Nordisk Spildag er for
hele familien, både store og små! I
år arbejder vi sammen med Trøjborg
Arkadespilforening(TASF) om at
skabe et spændende spilmiljø og med
fokus på arkadespillene.
Følg med på www.aakb.dk og
www.tasf.dk for mere information.
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Kunst
kultur
littera
tur
DemotekAarhus
DemotekAarhus er et rum, et
undergrundsbibliotek og en scene
for kunstneriske udtryk. Et alsidigt,
kunstnerisk loppemarked og
trafikknudepunkt, hvor du vil snuble
over nye oplevelser og eksperimenter.
I DemotekAarhus kan du indlevere
din egne kunstneriske kreationer
og låne andres med hjem.
DemotekAarhus hjælper også
din kreative proces på vej via
skriveværksteder, workshops og
events.
Se mere på: www.demotekaarhus.dk.
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ÅBEN
SCENE
Har du noget, du gerne vil vise, synge, spille eller
fortælle om, så er Hovedbibliotekets Åben Scene
stedet, hvor du kan komme til det. Kontakt os på
hb-events@mkb.aarhus.dk og hør nærmere.
Torsdag 17. oktober kl. 16.00-17.00
Lille Scene
Åben Scene: Knæk koden til livet
Brian Buhl Madsen holder foredrag om
sin bog Knæk koden til livet, som handler
om at slippe gamle mønstre og være
vedholdende i sin søgen efter det liv man
ønsker at opnå

Tirsdag 29. oktober kl. 16.00-17.30
Lille Scene
Åben Scene: Beatles
Anders Christian Larsen har et stort og
indgående kendskab til The Beatles. I
foredraget fortæller han om historien, om
de mennesker som formede The Beatles,
om gruppens medlemmer og mange andre
mindre kendte emner.
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Mød forskere på Litteratursiden.dk
og på bibliotekerne

Mød forskerne fra Aarhus Universitet på
Hovedbiblioteket i Aarhus:

· Litteratursiden giver dig nu mulighed
for at møde nogle af byens skarpeste
forskere og blive klogere på myrer og
kroppen og begreber som kærlighed og
positiv psykologi.

Torsdag 5. september
Tænkepauser: Myrer
Hans Joachim Offenberg

· Afsættet er bogserien Tænkepauser fra
Aarhus Universitetsforlag, hvor forskere
præsenterer deres videnskabsfelt.
· Bøgerne debatteres i læseklubben
Tænkepauser på Litteratursiden
· Publikum til arrangementerne kan få et
gratis eksemplar af bogen.

Torsdag 3. Oktober
Tænkepauser: Positiv psykologi
Hans Henrik Knoop
Mandag 4. november
Tænkepauser: Kroppen
Verner Møller
Torsdag 5. december
Tænkepauser: Kærlighed
Anne Marie Pahuus

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

Tænkepauser er et samarbejde mellem Aarhus Universitetsforlag, DR, Jyllandsposten og Litteratursiden.
Læs mere på litteratursiden.dk

HØJBJERG BIBLIOTEK

Oddervej 74 / 8270 Højbjerg / Tlf. 8940 9580 / hoejbjergbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/hojbjerg

30. august til 28. september
Aarhus Festuge
LIVSTEGN – Festugeudstilling med
temaet Tegn på liv, i en ny virkelighed
Er der liv på Mars? På FaceBook? Er det
et livstegn, at vi kan skabe nyt liv i reagensglas? Er der et liv før døden, eller er vi så
bedøvede af vores magelige og materielle
tilværelse, at vi må helt ud på kanten, før vi
mærker noget? Måske kan alt i virkeligheden fortolkes som tegn på liv. Spørgsmålet
er så bare, hvilken retning vi bevæger os
i, og hvilke spor vi afsætter undervejs. En

gruppe kunstnere har sat sig for at undersøge disse forhold
Fernisering fredag 30. august. Kl. 16.00.
Alle er velkomne.
Onsdag 25. september kl. 19.00
Ind i en bog – og et forfatterskab
Brun mands byrde af Hassan Preisler
Anmelderne følte sig blæst omkuld af denne
debutroman, som både er en slags montage
over livet som selvudnævnt ’præmieperker’
i dagens Danmark, en munter og vittig
selvbiografi og en slægtsroman med
litterære hilsner til Lille sorte sambo
og Rudyard Kiplings digt Den hvide
mands byrde. Vær med når vi sammen med lektor Susanne Richardt Kall
snakker om denne aktuelle, skægge og
skarpe samfundsroman.
Pris: Kr. 50.
Bogens udleveres til låns til de første 15
tilmeldte.
Billetter købes via hjemmesiden.

Lørdag 5. oktober kl. 10.00-14.00
BOGMESSE8270
Det er blevet en tradition, at Højbjergs
forfattere og udgivere afholder deres egen
bogmesse på Højbjerg Bibliotek. Der er
opbygget et netværk af lokale forfattere,
men der er plads til flere!
Hvis du vil repræsenteres på bogmessen
skal du bo i Højbjerg og omegn.
Tilmelding på biblioteket inden 2. september.
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Onsdag 2. oktober kl. 19.00
Er oplæsning af noveller go’
aftenunderholdning?
Ja – og det har de fire aarhusforfattere,
Inge Pedersen, Brian Ørnbøl, Morten Leth
Jacobsen og Terje Nordberg sat sig for at
bevise denne aften på Højbjerg Bibliotek,
hvor de på hver sin måde søger at underbygge påstanden. De fire forfattere mødes
jævnligt og inspirerer hinanden og har
allerede optrådt sammen ved forskellige
lejligheder.
Billetter bestilles via hjemmesiden.

Onsdag 23. oktober kl. 19.00
Spiritualitet. Foredrag ved religionsforsker
ved Aarhus Universitet Jørn Borup
Spiritualitet kendes fra religionernes verden, men de sidste par årtier har begrebet
vundet stor indflydelse også i erhvervsli-
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Mandag 4. november kl. 19.00
Forfatteraften med Inger Wolf
Mød forfatteren til krimierne om makkerparret Daniel Trokic og Lisa Kornelius.
Inger Wolf har netop udgivet den 6. bog i
serien, og mens de første foregik i Højbjerg
og omegn, har hun nu flyttet handlingen
vet, uddannelsessystemet, helsesystemet
og selvudviklingsindustrien.
Men hvad er egentlig spiritualitet? Moderne religiøsitet, autentisk dybdesøgen eller
smart storytelling til et lukrativt marked?
Billetter bestilles via hjemmesiden
Onsdag 30. oktober kl. 19.00
Ind i en bog – og et forfatterskab
Den ny tid af Katrine Marie Guldager
Forfatteren er i gang med en familiekrønike på i alt 8 bind – dette er den 3.
Som i de 2 foregående Ulven og Lille hjerte
møder vi bl.a. Lilly, Lille-Ib og Leonora.
Året er 1967 og der er en ny tid på vej.
Også denne bog er en afsøgning af, hvad

Katrine Marie Guldager, Foto: Isak Hoffmeyer

Mandag 14. oktober kl. 19.00
Lyst til at læse med andre?
Få din egen læsekreds!
Det er dejligt at læse selv, men det giver
læsningen en ekstra dimension, hvis man
kan dele oplevelsen med andre. Har du
lyst til at være med i en privat læsekreds,
så mød op denne aften, hvor vi fortæller
om bibliotekets tilbud til læsekredse, og
hvor der bliver lejlighed til at møde andre
’løsgængere’ og måske etablere en eller
flere læsekredse.

familien og kærligheden kan rumme. Det
er ikke nødvendigt at have læst de andre
bind i serien, når lektor Susanne Richardt
Kall lukker op for temaer og debat.
Pris: Kr. 50.
Bogens udleveres til låns til de første 15
tilmeldte.
Billetter købes via hjemmesiden

helt til Alaska. Hun har også selv rykket
teltpælene op og er flyttet til Spanien, hvor
hun skriver og selv udgiver sine bøger. Hun
har altid været vild med efterforskningen af
emner i forbindelse med sit forfatterskab
– hør om det og livet som forfatter uden
opbakning fra et etableret forlag.
Billetter bestilles via hjemmesiden.
4.-16. november
Bogsalg
Mangler du lidt læsestof til vinterens hyggelæsning, så kom og gør et godt kup. Vi
sælger både fagbøger, krimier og andre
romaner indenfor alle genrer. Du kan også
købe børnebøger til både små og store.
Bøger og cd’er koster 10 kr., blade koster 2
kr. Bemærk at vi ikke modtager kontanter.
Der modtages kun betalingskort!
Onsdag 13. november kl. 19.00
Færøerne. Historie og samfund.
Kunst og kultur. Foredrag ved forfatter
Ingrid Falktoft Andersen
Tag med på en kulturhistorisk tidsrejse
fra de første mennesker kom til øerne til i
dag og hør om øernes tilknytning til først
Norge og senere Danmark. Forfatteren fortæller om samfunds- og kulturudviklingen
set med både færøske og danske øjne – og
ikke mindst om den færøske kunst – den er

et helt kapitel for sig. Ingrid Falktoft Andersen udgav i 2012 en bog om øerne.
Billetter bestilles via hjemmesiden.
Onsdag 27. november kl. 19.00
Ind i en bog – og et forfatterskab
Jeg nægter af Per Petterson
Forfatteren til bl.a. Ud og stjæle heste siger
selv, at der skulle ske noget nyt, da han
gik i gang med denne roman, der handler
om Tommy der bliver banket sønder og
sammen af sin far og er bedste venner med
Jim. Venskabet glider ud, men efter 35 år

mødes de igen. Er der noget nyt på færde i
forfatterskabet – det og meget andet finder
vi ud af, når lektor Susanne Richardt Kall
lukker op for temaer og skrivestil.
Pris: Kr. 50. Bogens udleveres til låns til de
første 15 tilmeldte.
Billetter købes via hjemmesiden.
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KOLT-HASSELAGER KOMBI-BIBLIOTEK

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

Onsdag 25. september kl. 19.00
Udflugt til det nye museum på Moesgård
Ormslev-Kolt Lokalhistoriske Samling og
støtteforeningen arrangerer udflugt til
det nye museum på Moesgård. Det nye
museum forventes at åbne for publikum i
efteråret 2014. Men forinden kan man få
mulighed for at deltage i en guidet rundvisning i Moesgård Museums nye bygninger.
Mødested ved det nye museum. Vej til
museet overfor den store parkeringsplads.
Bindende tilmelding senest 12. september
til: akselj@gmail.com eller på tlf. 6135 5615

Foto: Moesgård Museum
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Kontaktperson er Else Marie
Østergård: elsemariesmail@gmail.com
Lørdag 26. oktober kl. 10.00-14.00
Æblepresning
Kom og pres din egen, lækre æblesaft på
bibliotekets æblepresse. Bibliotekets venner hjælper til på dagen.
Mød bare op – der er ingen tilmelding.

Onsdag 23. oktober kl. 19.00
Læsekreds
Nu starter vi en læsekreds på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek, og som den første
bog læser vi Per Petterson: Jeg nægter.
Efterfølgende aftaler vi i gruppen, hvilke
bøger der er interesse for at læse. Det er
ikke nødvendigt at være med til at læse
alle, man kan være med til enkelte bøger
– alt efter ønske. Bogen kan afhentes på
biblioteket en måned før, og tilmeldingen
til læsegruppen sker ved afhentningen af
bogen.

Mandag 4. november kl. 19.00
Så fletter vi
Har du lyst til selv at fremstille tasker,
mapper og lign. af genbrugsmaterialer, så
kom og lær den grundlæggende teknik.
Medbring saks, lineal, blyant og det materiale, du vil flette med: gavepapir, blade,
aviser, rengjorte kaffe- eller chipsposer.
Vil du flette med papir medbringes også
en klar pakketape. Vil du flette med f.eks.
kaffeposer medbringes også en vandfast
tusch. I forbindelse med arrangementet vil
der være en udstilling på biblioteket.
Tilmelding til Hanne Carlsson:
hanmarcar@yahoo.dk

Lørdag 9. november kl. 14.00-17.00
Arkivets Dag – Ormslev Kolt
Lokalhistoriske Samling holder åbent hus
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag og se, hvad vi går og laver på arkivet.
Hvis I skulle have noget materiale, I mener
kan have vores interesse, er I velkomne til
at tage det med. I skrivende stund er vores
program ikke helt på plads, men der kommer nærmere informationer på bibliotekets
og lokalarkivets hjemmesider.
Alle er hjerteligt velkomne.
Torsdag 21. november kl. 19.00
Juleølsmagning
Det er næsten blevet en tradition, at man
mødes på biblioteket før jul for at høre om
julens traditioner med mad og drikke før i
tiden. Her havde juleøllet en stor betydning. Ølentusiasten Leo Thinesen står igen
i år for arrangementet. Udover at smage på
forskellige, spændende julebryg bliver der
nok også lidt til ganen. I november måned
vil der være en bryggerihistorisk udstilling
på biblioteket. Pris: kr. 70.
Tilmelding via bibliotekets hjemmeside fra
1. november.
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LYSTRUP BIBLIOTEK

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

Torsdag 26. september kl. 10.00-11.00
Babymassage og zoneterapi
v. Lillian Dalgaard
For børn 1-12 måneder og deres voksne
Massør, zone- & kranio-sakral terapeut
Lillian Dalgaard giver råd og vejledning til
dig, der lige har født.
Hvordan får du en glad og afslappet baby?
Hvordan får du og din baby en god nattesøvn? Lær selv at behandle din baby og bliv
i stand til at øge dit barns immunforsvar
Husk liggeunderlag og massageolie.
Pris: Kr. 25.
Billetter kan købes via hjemmesiden
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Torsdag 3. oktober kl. 19.00-21.00
London – fra fancy city til East End.
Fotoforedrag v. havearkitekt Hanne Nippin
Tag med til kendte og mindre kendte
steder i denne charmerende og travle by.
Turen ender i de skønne, royale parker, der
strækker sig som frodige, grønne bælter
gennem byen. Efter en pause med kaffe/te
og en kage fortsætter vi i det grønne spor
og går en tur i haverne. Englænderne elsker
Cottage Garden stilen. Her hjemme vinder
stilen frem, men vi har faktisk haft den hele
tiden i kolonihaverne.
Pris: Kr. 25.
Billetter kan købes via hjemmesiden.
Mandag 28. oktober kl. 19.00-21.30
Slægtsforskning og lokalhistorie
Slægtsforskning og lokalhistorie er to sider
af samme sag. Mange kilder er fælles, og
slægtsforskning bliver først rigtig interessant, når forfædrene ikke bare er navne og
årstal, men også kan placeres i en historisk
ramme i et lokalsamfund. Værktøjer og
søgemaskiner på computeren vil blive præsenteret. Aftenen er et samarbejde mellem

Lystrup Bibliotek og Lystrup-Elsted-Elev
Lokalhistoriske Samling.
Tilmelding via hjemmesiden.
Mandag 4. november kl. 12.00
Bogsalg på Lystrup Bibliotek.
Kom og gør et kup på Lystrup Biblioteks
halvårlige bogsalg. Der er kasseret mange
forskellig slags bøger. De mange bøger er
kasserede, fordi de måske er slidte, ikke
bliver brugt eller fordi biblioteket har fået
en ny bog om det samme emne. Der er
bogsalg hele ugen.
Tirsdag 12. november kl. 10.00-11.30
Lær din mobil at kende – for seniorer
Har du brug for at blive lidt mere dus
med din mobil, så tilbyder vi et formiddagsarrangement i samarbejde med Egå
Produktionshøjskole. Kom og få en kop
formiddagskaffe og bliv bedre til at sende
sms’er. Eleverne fra Produktionshøjskolen
underviser i mobilens mange muligheder.
Tilmelding på Lystrup Bibliotek.
Tlf.: 8713 1980

RISSKOV BIBLIOTEK

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

Lørdag 24. august kl. 10.00-12.00
Klap en lækker bil
Er du ved at vride nakken af led når en
klassisk Vauxhall, en rød Ferrari eller en
kæmpestor Chrysler drøner forbi? Har du
før stået og set beundrende på læderindtrækket i en elegant Jaguar? Vi pynter
parkeringspladsen foran biblioteket med
20+ lækre biler. Kom og grib muligheden
for at klappe nogle biler der bestemt ikke
forsvinder i mængden.

Torsdag 19. september kl.17.30-20.30
Juice up your life
For unge mellem 17 og 21 år Drømmer du
store drømme, men får ikke ført dem ud i livet? Ved du, hvad der motiverer dig? Har du
lyst til at blive klogere på dig selv, så kom
og mød de unge coaches fra Mindjuice, der
vil give dig øvelser og personlig coaching.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Tirsdag 24. september kl. 19.00-21.00
Særligt sensitive børn – foredrag v.
psykoterapeut Dorthe Gjerlevsen
Cirka hvert 5. barn udviser en særlig form
for sensitivitet. Børnene registrerer og
bearbejder indtryk dybere og meget nuanceret og kan have et stort behov for ro og
mulighed for fordybelse. De har ofte sans
for detaljer, for kreativitet og besidder stor
indlevelsesevne. Under forskellige omstæn-

Tirsdag 10. september kl. 19.00-21.00
Venedig – fotoforedrag v. havearkitekt
Hanne Nippin
Et vidunderligt sted man længes efter at
vende tilbage til. Bølgeskvulp – ingen biler.
Vi skal også på visit på nogle af de maleriske småøer i lagunen. Masser af sydlandsk
stemning... Efter en pause med kaffe/
te og en kage fortsætter vi med: Fra have
til mave. Tilbage til egne matrikler – hent
masser af inspiration til at skabe smukke,
frodige og spiselige haver, og til at bruge
havens afgrøder i køkkenet.
Pris: kr. 25.
Billetter kan købes via hjemmesiden.
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Onsdag 2. oktober kl. 18.30-21.30
Hvad kan jeg blive?
Overvejer du, hvilken uddannelse du skal
have? Du kender måske bogen Hvad kan jeg
blive, som introducerer en lang række uddannelser, men har du mødt et rigtigt menneske
med din farvorituddannelse eller med et
arbejde, som du selv ser som en mulighed?
Denne aften får du mulighed for at møde
SFO-pædagog Jeppe H. Eriksen og havbiolog
Anja Skov. De fortæller om deres fag og deres job, og svarer gerne på dine spørgsmål.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.
7. oktober kl. 19.00-20.30
Forfatteraften med Sally Altschuler
Sally Altschuler har udgivet ca. 40 bøger for
børn og unge siden 1993. I september 2011
udkom hans første roman for voksne En
engel bag øret. Romanen er en slægtsfortælling baseret på hans egen families historie
i Østeuropa fra midten af 1800-tallet til
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Sally Altschuler, Foto: Morten Holtum

digheder kan det komme til udtryk ved at
barnet bliver uroligt/udadreagerende – eller
modsat – udpræget indadvendt. Psykoterapeut Dorthe Gjerlevsen giver gode råd og
tips til at understøtte børnenes udvikling
og trivsel. Halvdelen af aftenen er sat af til
spørgsmål fra publikum.
Pris: kr. 50.
Billetter kan købes via hjemmesiden.

bedsteforældrenes ankomst til København
i 1912. Ikke kun en fortælling om ud- og
indvandring, men også en fabulerende og
frodig beretning, hvor der optræder dværge, engle, bombemænd, falskmøntnere og
mange andre. Sally Altschuler vil desuden
fortælle om forholdet mellem fiktion og
fakta og vise billeder fra sin research i
Ukraine og Hviderusland, men også om at
være sekulær jøde i Danmark.
Pris: kr. 25.
Billetter kan købes via hjemmesiden

Tirsdag 8. oktober kl. 10.00-11.00
Babymassage og zoneterapi
v. Lillian Dalgaard
Massør, zone- & kranio-sakral terapeut Lillian Dalgaard giver råd og vejledning til dig,
der lige har født.
Hvordan får du en glad og afslappet baby?
Hvordan får du og din baby en god nattesøvn? Lær selv at behandle din baby og bliv
i stand til at øge dit barns immunforsvar.
Husk liggeunderlag og massageolie.
For børn mellem 1 og 12 måneder og deres
voksne. Pris: kr. 25.
Billetter købes via hjemmesiden.
Onsdag 9. oktober kl. 18.30-21.30
Hvad kan jeg blive?
Overvejer du, hvilken uddannelse du skal
have? Du kender måske bogen Hvad kan
jeg blive, som introducerer en lang række
uddannelser, men har du mødt et rigtigt
menneske med din farvorituddannelse eller
med et arbejde, som du selv ser som en
mulighed?
Denne aften får du mulighed for at møde
tv-tilrettelægger og journalist Søren
Hartmann og politiassistent Bent Møller.
De fortæller om deres fag og deres job, og
svarer gerne på dine spørgsmål.
Gratis. Billetter bestilles via hjemmesiden.

[DYRK!
dit
bibliotek]
Risskov Bibliotek giver
haven til de unge
[DYRK! dit bibliotek] er et
biblioteksprojekt, hvor haven er
biblioteksarena. Projektet er for
unge mellem 14 og 24 år og skal
bl.a. indeholde havedyrkning,
loppemarked, udebibliotek og
kæmpevæg.
Projektet handler i korthed om,
at øve sig- og blive klogere på
forskellige former for bæredygtighed
og at give unge erfaringer med
at arbejde med et af tidens store
dannelsesspørgsmål Hvordan lever
vi bæredygtigt?
Følg os på Facebook
Projektet løber fra februar 2013 til og
med august 2014
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Lørdag 12. oktober kl. 10.00-15.00
Store mostdag: 25 kg æbler = 20 liter most
Denne lørdag er der traditionen tro Store
Mostdag på Risskov Bibliotek. Du kan få
presset op til 25 kg af dine egne æbler eller
pærer. Du kan få yderligere oplysninger
ved at kontakte Grøn Guide Erik Stryhn
Rasmussen på Tlf. 5183 7017. Husk flasker
eller kartoner til din most.
Tirsdag 22. oktober kl. 10.00-11.30
Lær din mobil at kende – for seniorer
Har du brug for at blive lidt mere dus
med din mobil, så tilbyder vi et formiddagsarrangement i samarbejde med Egå
Produktionshøjskole. Kom og få en kop
formiddagskaffe og bliv bedre til at sende
sms’er. Eleverne fra Produktionshøjskolen
underviser i mobilens mange muligheder.
Tilmelding på Risskov Bibliotek.
Tlf.: 8940 9600
Onsdag 23. oktober kl. 10.00-11.30
Lær din mobil at kende – for seniorer
Har du brug for at blive lidt mere dus
med din mobil, så tilbyder vi et formiddagsarrangement i samarbejde med Egå
Produktionshøjskole. Kom og få en kop
formiddagskaffe og bliv bedre til at sende
sms’er. Eleverne fra Produktionshøjskolen
underviser i mobilens mange muligheder.
Tilmelding på Risskov Bibliotek.
Tlf.: 8940 9600
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Lørdag 26. oktober 10.00-12.00
NaNoWriMo Kick-off møde
Så er det atter november og dermed tid
til verdens største litterære skrivekonkurrence. Deltagerne i NaNoWriMo forpligter
sig til at skrive 50.000 skønlitterære ord i
november måned. Som optakt holder vi
Kick-off møde med skrivelege, goodie bags
og måske inspiration til din næste roman?
NaNoWriMos danske forbindelse Barrett
Clemmensen Powell sørger for grundig
introduktion og forfatter Nick Clausen giver
en pep-talk. Kom gerne (ud)klædt som
din litterære favorit karakter – eller som en
karakter fra din kommende bog.
For deltagere eller potentielle deltagere i
Nanowrimo. Tilmelding via hjemmesiden.
Mandag 4. november, kl. 19.00-21.30
Slægtsforskning og lokalhistorie
Slægtsforskning og lokalhistorie er to sider
af samme sag. Mange kilder er fælles, og
slægtsforskning bliver først rigtig interessant, når forfædrene ikke bare er navne og
årstal, men også kan placeres i en historisk
ramme i et lokalsamfund. Værktøjer og
søgemaskiner på computeren vil blive præsenteret. Aftenen er et samarbejde mellem
Risskov Bibliotek og Lystrup-Elsted-Elev
Lokalhistoriske Samling.
Tilmelding via hjemmesiden.

13.-23. november
Bogsalg
Efterårets bogsalg afholdes igen i den røde
pavillon. Mangler du lidt læsestof til vinterens hyggelæsning eller et par billedbøger
til børnebørnene – så kig forbi bibliotekets
bogsalg. Her kan du gøre et godt kup og
købe en krimi eller en pose tidsskrifter til
billige penge.
Bogsalget finder sted i bibliotekets bemandede åbningstid.

Kristín Marja Baldursdóttir Foto: Einar Falur Ingolfsson

Mandag 11. november, kl. 19.00-21.00
Forfatteraften med
Kristín Marja Baldursdóttir
Islandske Kristín Marja Baldursdóttir tog
landet med storm med romanerne om
Karitas. Hendes forfatterskab er på én
gang en skildring af forskellige menneskers
karakterer, et studie af deres psykologi, en
beskrivelse af en nation, af et landskab og
af en kultur, en beretning om liv, død og
kærlighed, om verdenskrig, kunst og kvinderoller. Men frem for alt er det levende
fortælling, fortalt med så meget sjæl, saft
og kraft, at man som læser nærmest suges
ind i historien. Senest er hendes roman Fra
hus til hus udkommet på Gyldendal.
Pris: kr. 70.
Billetter købes via hjemmesiden.
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SABRO BIBLIOTEK

Sabro Skolevej 4 / 8471 Sabro / Tlf. 8694 8480 / sabrobibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/sabro

Mandag 23. september kl. 19.00
Sabro Korsvejskolen, Grøn Sal
Herbert Pundik – Jødernes flugt til
Sverige i 1943
Den kendte journalist, tidligere chefredaktør og forfatter Herbert Pundik fortæller om
jødernes flugt til Sverige for 70 år siden.
Som 16 årig flygtede han selv sammen
med sin familie pga. besættelsesmagtens
forfølgelse af de danske jøder.
Pris: kr. 50.
Billetter kan købes ved indgangen.
Arrangør: Sabro Biblioteks Venner

Torsdag 26. september, 31. oktober
og 28. november kl. 19.00
Strikkecafé hos Sabro Biblioteks Venner
Find strikkepinde, kaffe og godt humør
frem. Vi hjælper hinanden med gode råd
og fif om masker og garn.
Pris: kr. 20 pr. gang.

Herbert Pundik
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KOMFORBI – SKØDSTRUP KOMBI-BIBLIOTEK

Rosenbakken 4 / 8541 Skødstrup / Tlf. 8713 9860 / skoedstrupbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/skodstrup

Mandag 23. september kl. 19.00-21.00
Betagende Barcelona – fotoforedrag v.
havearkitekt Hanne Nippin
På rundtur med kameraet i Cataloniens
perle. Kendt arkitektur, de skønneste markeder og stribevis af små og store parker
samt grønne byrum.
Efter en pause med kaffe/te og en kage
fortsætter vi med: Fra have til mave.
Tilbage til egne matrikler – hent masser
af inspiration til at skabe smukke, frodige
og spiselige haver, og til at bruge havens
afgrøder i køkkenet.
Pris: kr. 25.
Billetter købes via hjemmesiden
Mandag 28. oktober 19.00-21.00
Sæsonens Bøger
Hvert efterår går to boghandlere fra
Kristian F. Møller og to bibliotekarer fra
Aarhus Kommunes Biblioteker sammen og
laver bogcaféen Sæsonens Bøger. Oplægsholderne er garvede læsere og vi kommer
vidt omkring i årets danske udgivelseslandskab fra spøjse digtsamlinger til tykke
historiske romaner. Formålet er at inspirere
godt og grundigt til efterårets og vinterens

læsning. Det skulle ikke være muligt at
komme ud af en bogcafé med Sæsonens
Bøger uden en stærkt forøget læselyst.
Billetter bestilles via hjemmesiden.
Torsdag 7. november kl. 10.00-11.00
Babymassage og zoneterapi
v. Lillian Dalgaard
For børn mellem 1-12 måneder og deres
voksne.
Massør, zone- & kranio-sakral terapeut Lillian Dalgaard giver råd og vejledning til dig,
der lige har født. Hvordan får du en glad og
afslappet baby? Hvordan får du og din baby
en god nattesøvn? Lær selv at behandle
din baby og bliv i stand til at øge dit barns
immunforsvar.
Husk liggeunderlag og massageolie.
Pris: kr. 25.
Billetter købes via hjemmesiden.
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Anette Harbech Olesen
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TILST BIBLIOTEK

Tilst Skolevej 13 A / 8381 Tilst / Tlf. 8713 1820 / tilstbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/tilst

Torsdag 26. september kl. 19.00
Inspiration til en sundere dagligdag med
forfatter og blogger om mad og sundhed
Anette Harbech Olesen.
Her får du inspiration til sund mad, skræddersyet motion, bedre nattesøvn og mere
energi og livsglæde. Kom til en humørfyldt
og informativ aften.
Tilmelding på Tilst Bibliotek eller på tlf.:
8713 1820 fra torsdag 19. september.
Torsdag 24. oktober kl. 19.00
Hvordan trives din hund bedst?
Foredrag ved hundepsykolog
cand. psych. Lone Greva
Ved at kende hundens behov og opfylde
dem, sikrer hundeejeren, at hunden får det
bedst mulige hundeliv. Hør Lone Greva og
lær noget om hunde og om mennesker.
Tilmelding på Tilst Bibliotek eller på tlf.:
8713 1820 fra torsdag 17. oktober.

Lone Greva

BIBLIOTEKSKALENDEREN EFTERÅR 2013 / VOKSEN   49

TRANBJERG BIBLIOTEK

Kirketorvet 6 / 8310 Tranbjerg / Tlf. 8713 2435 / tranbjergbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/tranbjerg

Torsdag 5. september kl. 18.00-19.30
Strikke-workshop v. Charlotte Tøndering
Charlotte Tøndering fortæller om forskellige
strikketeknikker samt viser prøver på strik.
Hun medbringer et stort udvalg af strikmodeller, tag-selv-bord med lækkert garn til
strikkeprøver samt masser af strikkebøger.
Alle får udleveret et lille strikkekompendium. Arrangementet afholdes i forbindelse
med den lokale strikkeklub Strik-in i Tranbjerg. Strikkeklubben er åben for alle.
Gratis. Tilmelding via hjemmesiden.
Maks. antal deltagere 40.

50   BIBLIOTEKSKALENDEREN EFTERÅR 2013 / VOKSEN

Tirsdag 8. oktober kl. 19.30-21.00
Tranbjerg Sognegård,
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg J.
Min vej til filmen v. Nils Malmros
Med udgangspunkt i Kundskabens Træ
vil Nils Malmros fortælle om sin vej fra
selvlært amatør til professionel instruktør
af 11 spillefilm og vise scener fra sine film.
Nils Malmros er filminstruktør samt uddannet læge. Han har blandt andre lavet
filmene Kærlighedens smerte, Århus by night
samt Drenge. De fleste af filmene har været
baseret på instruktørens egen opvækst
og har tematisk handlet om uskyldstabet.
Fire af filmene er blevet belønnet med
Bodil-prisen som årets bedste danske film.
Desuden er Kundskabens træ med i den
danske film-kanon.
Pris: kr. 50. Tilmelding via hjemmesiden.
Billetter sælges ved døren.
Torsdag 10. oktober kl. 18.00-19.30
Garngaragen – uldent ’Tubberware Party’
Garngaragen rykker ud med alle deres farver og garnkvaliteter samt opskrifter, bøger
og strikkepinde. Du får lov til at føle, kigge
farver, spørge om vejledning og evt. bestille

garn. Kom og bliv inspireret til efterårets
strikkerier. Arrangementet afholdes i samarbejde med Tranbjergs lokale strikkeklub
Strik-in. Alle er velkomne.
Gratis. Tilmelding via hjemmesiden.
Maks. antal deltagere 40.

Torsdag 10. oktober kl. 19.30-21.00
Lad os læse 80’er lyrik 2
I denne anden ud af tre læsekredse om
1980’ernes lyrik ser vi nærmere på barokken som inspirationskilde for digterne,
hvor vi vil læse Søren Ulrik Thomsens
Ukendt under den samme måne og Bo
Green Jensens Requiem og messe. Denne
gang vil vi også inddrage malerkunst af Michael Kvium og Christian Lemmerz. Litteraturstuderende og 80’er-entusiast Christine
Granild er tovholder for læsekredsen og
sørger for et niveau, hvor både helt nye og
mere erfarne lyriklæsere kan være med.

mig at sige, for det holder jo ikke.’ Forfatter
og foredragsholder Leif Davidsen er aktuel
med Patriarkens hændelige død, som foregår
i Rusland. I aften fortæller han om sin
seneste bog samt de russiske tematikker i
sit forfatterskab.
Pris kr. 50. Tilmelding via hjemmesiden.

I løbet af efteråret 2013 afholder vi tre læsekredse om 80’er lyrik (se øvrige side 12, 55)
og slutter af med en oplæsningsaften med
Søren Ulrik Thomsen torsdag 14. November kl. 19.00 i Viby (se side 56). Du kan
deltage i alle arrangementerne eller vælge
bare at være med en enkelt gang.
Gratis. Tilmelding og spørgsmål vedr. læsekredsen til Litteraturkonsulent, Lise Kloster
Gram. lkg@aarhus.dk eller tlf.: 5123 1454.

indvendigt. Aldrig så snart havde hun fået
den ene til at fungere, før helvede brød løs
i den anden. I løbet af dette foredrag hører
vi om hendes kaotiske liv samt sammenhængen mellem liv og digtning. Jeannet
Ulrikkeholm sætter lyd og musik til Tove
Ditlevsens tekster.
Pris: kr. 25. Tilmelding via hjemmesiden.

Mandag 14. oktober kl. 19.00-21.00
Musik i biblioteket og i litteraturen
Tove Ditlevsens liv i litteratur og musik
Foredragsholder, sanger og forfatter Jeannet Ulrikkeholm vil denne aften fortælle om
Tove Ditlevsen, som selv mente, at hun var
født med en slags sivebrønd og septiktank

Torsdag 7. november. kl. 19.00-21.00
Leif Davidsen og det russiske
Leif Davidsen har indset det. Han bliver
aldrig færdig med Rusland. ’Jeg har nogle
gange været så dum at sige, at nu var
det nok, nu ville jeg ikke skrive mere om
Rusland. Men det har min kone forbudt

Onsdag 11. december kl. 16.00-17.15
Mordmysterier og julehygge
Søren og Morten Ellemose er det eneste
tvillingepar, der skriver skønlitteratur i
fællesskab. Glæd jer til et underholdende
og inspirerende foredrag om livet som
forfattere samt om at skrive indenfor krimigenren. Foredraget tager udgangspunkt i
forfatterparrets trilogi, men kommer på en
munter måde rundt om en del anden litteratur: Sherlock Holmes, Agatha Christie,
Jussi Adler etc. Vi byder på julekaffe og
muligvis forgiftede pebernødder :-)
Gratis. Tilmelding via hjemmesiden.
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Simi Jan
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TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK

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

Mandag 9. september kl. 10.00-11.00
Babymassage og zoneterapi
v. Lillian Dalgaard
Massør, zone- & kranio-sakral terapeut Lillian Dalgaard giver råd og vejledning til dig,
der lige har født. Hvordan får du en glad og
afslappet baby? Hvordan får du og din baby
en god nattesøvn? Lær selv at behandle
din baby og bliv i stand til at øge dit barns
immunforsvar.
Husk liggeunderlag og massageolie.
Pris: kr. 25.
For børn mellem 1-12 måneder og deres
voksne.
Billetter købes via hjemmesiden fra 26.
august.

kidnapningstrussel. Om at arbejde som
kvinde i et mandsdomineret fag og rapportere fra konservative lande, hvor kvinders
plads ofte er bag hjemmets fire vægge.
Arrangementet afholdes i samarbejde med
Helhedsplanen for Trige-Parken og Sundhedscafeen Trige.
Pris: kr. 25.
Billetter købes via hjemmesiden.

Mandag 11. november, kl. 19.00-21.30
Slægtsforskning og lokalhistorie
Slægtsforskning og lokalhistorie er to sider
af samme sag. Mange kilder er fælles, og
slægtsforskning bliver først rigtig interessant, når forfædrene ikke bare er navne og
årstal, men også kan placeres i en historisk
ramme i et lokalsamfund. Værktøjer og
søgemaskiner på computeren vil blive
præsenteret. Aftenen er et samarbejde
mellem Trige Kombi-bibliotek,Trige-Ølsted
Lokalhistoriske Arkiv og Lystrup-Elsted-Elev
Lokalhistoriske Samling.
Gratis billetter via hjemmesiden fra 28.
oktober

Mandag 21. oktober kl 19.00-21.00
På job i verdens brændpunkter – foredrag
med Simi Jan, korrespondent ved TV2
Simi Jan vil denne aften give en unik
smagsprøve på livet som korrespondent
i orkanens øje – hør historierne bag om
historierne på tv. Gennem personlige
beretninger fortæller hun om at rapportere
fra verdens brændpunkter. Om at turde
bo i et land med en konstant terror- og

BIBLIOTEKSKALENDEREN EFTERÅR 2013 / VOKSEN   53

Søren Ulrik Thomsen / Foto: Arte
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VIBY BIBLIOTEK

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

Mandag 2. september kl. 19.00
Find din slægt – og gør den levende
Slægtsforskning er populært som aldrig før.
Tove Glud Rasmussen, tidligere formand
for Slægtshistorisk Forening Århus, vil
fortælle om, hvordan man kommer i gang
med at kortlægge sin slægt og om internettets muligheder for slægtsforskere. Hvordan indsamles familieoplysninger, hvilke
bøger og digitale hjælpemidler findes der?
Gratis. Tilmelding via hjemmesiden.

2.-30. september
Udstilling med keramiker Asse Due
Asse Due har beskæftiget sig med lerets
vidunderlige verden i godt 40 år. Hendes
arbejdsområde dækker såvel kreativ, finurlig
brugskunst som unika. Hverdagens små fortællinger giver hende næring til idéerne, og
hun ønsker at give beskueren en humoristisk
og positiv oplevelse ved at omgive sig med
hendes keramik. Der bliver arbejdet med
former, felter og farver. Læs og bliv mere
inspireret på hjemmesiden www.asse.dk
Torsdag 19. september kl. 19.30-21.00
Lad os læse 80’er lyrik 1
I denne første ud af tre læsekredse om
1980’ernes lyrik læser vi uddrag fra F.P. Jacs
Jeg er fandme til, Pia Tafdrups Den inderste zone og Morti Vizkis Digtsamling. Vi
fokuserer på den samtid digterne skrev i og
de fællesskaber de blev en del af. Litteraturstuderende og 80’er-entusiast Christine
Granild er tovholder for læsekredsen og
sørger for et niveau, hvor både helt nye og
mere erfarne lyriklæsere kan være med.

80’er lyrik
I løbet af efteråret 2013 afholder vi tre
læsekredse om 80’er lyrik (se øvrige
side 12, 51) og slutter af med en oplæsningsaften med Søren Ulrik Thomsen
(se side 56). Du kan deltage i alle arrangementerne eller vælge bare at være
med en enkelt gang.
Tilmelding og spørgsmål vedr. læsekredsen til Litteraturkonsulent, Lise
Kloster Gram. lkg@aarhus.dk eller tlf.:
5123 1454. 1.-31. oktober

1.-31. oktober
Udstilling af keramik og papirkunst
v. Inger Bruhn og Jytte Rasmussen
Keramiker Inger Bruhn er lokal kunstner og
har værksted i Baghusatelieret i Viby. På udstillingen vises keramiske orme, som hun er
blevet inspireret til af den lille sarte grønne
sommerfuglelarve. Den gentagende form
i de keramiske orme symboliserer samhørigheden, bølgernes rytme og tavshed eller
mangel på samme, det vægtløse univers
man bevæger sig i, når man færdes på van-
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det og bølgerne, der forsvinder i intetheden.
Se www.ingerbruhn.dk.
Jytte Rasmussen er også lokal kunstner og
arbejder med papirkunst. Solenergi har haft
indflydelse på hendes seneste værker med
hensyn til form og idé, f.eks. Solceller og
Utopi. Materialet er denne gang bølgepap,
men hun arbejder fortsat med papirpulp af
genbrugspapir til skulpturer, figurer og tavler.
Lørdag 19. oktober kl. 11.30
Lørdagsmusik
Jesper Karkov & Høstsjakket
Jesper Karkov & Høstsjakket er folkbeat
– stemningsfyldt og ikke mindst dansksproget. Teksterne bakkes op af gode melodier,
finurligt sammensat instrumentering og
interessante arrangementer.
Lyt til musikkken på www.jesperkarkov.dk
I samarbejde med musikforeningen Mono

Onsdag 23. oktober kl. 19.00
Helt elektrisk jorden rundt
v. Nina Rasmussen og Hjalte Tin
Foredraget handler om, hvordan en eventyrlig drøm udviklede sig fra idé til virkelighed.
Og om Nina Rasmussens og Hjalte Tins tro
på elektricitet som drivkraft bag fremtidens
transport. Turen strakte sig over 30.000
kilometer og gik gennem Rusland, Kina,
USA og Europa. Den bød på alverdens
strabadser og tekniske problemer, men
også på mange eksotiske oplevelser og på
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mødet med mange forskellige mennesker
kloden rundt. Med på turen fulgte datteren
Ida og barnebarnet Elliott et stykke af vejen.
Der bliver vist et rigt udvalg af billeder fra
jordomrejsen med elbilen Grønne.
Pris: kr. 50. Billetter købes via hjemmesiden
fra mandag 30. september.
The Tristesse of Enola

Lørdag 26. oktober kl. 11.30
Lørdagsmusik
Tristesse of Enola
The Tristesse of Enola opstod i 2011 og
har rødder i den melankolske singersongwriter stil med afstikkere til rock, blues
og country. Det er historier, livserfaringer
og følelser tilsat musik, som leveres med
nerve og autencitet. Se hjemmesiden:
www.tristesseofenola.com
I samarbejde med musikforeningen Mono

1.-30. november
Malerier, smykker og sten
v. Sanne Juliet Krüger
Sanne Juliet Krüger er autodidakt og har
udstillet på kunstmesser og kunstforeninger, samt flere andre steder. Billederne er
stærkt inspireret af naturen, og arbejdet
med lyset er et gennemgående tema.
Udstillingen omfatter også håndlavede
smykker af forskellige materialer blandet
med sten og fossiler, som er fundet på
male- og inspirationsture i naturen. Se
www.art-multikunst.dk
Torsdag 14.november kl. 19.00-21.30
Musik i biblioteket og i litteraturen
Digteren Søren Ulrik Thomsen
fra 80’erne til i dag
Digteren Søren Ulrik Thomsen debuterede
i 1981 med digtsamlingen City Slang og
er i dag kendt som en vores allerstørste

Lørdag 16. november kl. 11.00-12.30
Verdens bedste kaffe i Viby
Én af verdens bedste baristaer og kafferistere er dansk. Mød Søren Stiller Markussen, indehaver af Great Coffee i Klostergade, når han kommer til Viby Bibliotek for at
vise, hvordan man laver ’en ordentlig kop
kaffe’. Gennem sit Kaffe Akademi er Søren
Stiller Markussen en erfaren underviser
for både private og professionelle. Under
foredraget vil der være smagsprøver og
mulighed for at stille spørgsmål.
Pris: kr. 25.
Billetter købes via hjemmesiden fra
mandag 28. oktober.
Onsdag 27. november kl. 19.00
Hvor svært kan det være: værd at vide
om voksne hjerner ved lektor cand. mag i
dansk og psykologi Ann-Elisabeth Knudsen
Hvorfor oplever mænd og kvinder ofte den
samme situation vidt forskelligt? Hvad
handler det om, når nogle mænd begynder
at rydde op i garagen lige inden gæsterne

Ann-Elisabeth Knudsen / Foto: Anne Kring

digtere. Søren Ulrik Thomsen læser op af
sit forfatterskab og tager os med på en
poetisk rejse tilbage til 80’erne. Lyt til musikken, mærk stemningen, se billederne og
hør ordene. Som optakt til arrangementet
afholdes tre læsekredse om 80’er lyrik (se
side 12 ,51, 55) Pris: kr. 25.
Tilmelding nødvendig via hjemmesiden.

køns hjerner og dermed deres reaktioner
og handlemønstre.
Pris: kr. 25. Billetter købes via hjemmesiden
fra mandag 4. november.
2.-30. december
Udstilling med keramiker Susanne Bidstrup
Susanne Bidstrup arbejder både med drejede brugsting og unikke former i stentøjsler og porcelæn. Hun bruger ofte skrifttegn
i sine dekorationer. Gentagelsen og rytmen
giver en fornemmelse af ro, og udover det
rent dekorative, udtrykker skrifttegnene
også kommunikation mellem mennesker
– også på tværs af tid og sted. Inspirationen kommer mange steder fra og det er
hensigten på samme tid at skabe noget
genkendeligt og nyt, hvor det æstetiske
udtryk er væsentligt.
Se www.bidstrupkeramik.dk

kommer? Hvorfor synes mange mænd, at
kvinder snakker for meget, og hvorfor har
mange kvinder svært ved at sige nej, uden
at der automatisk skal følge en forklaring.
Hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen vil
med humor tage os med på opdagelse i
mænds og kvinders hjerner. Udgangspunktet er hendes seneste bog Hvor svært kan
det være: værd at vide om voksne hjerner, der
sætter fokus på forskellen mellem de to
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ÅBY BIBLIOTEK

Ludvig Feilbergs Vej 7 / 8230 Åbyhøj / Tlf. 8940 9500 / aabybibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/aaby

Torsdag 29. august kl. 19.00
Slægten kalder
Leif Winther, som Åby Biblioteks Venner
tidligere har samarbejdet med, fortæller
med udgangspunkt i programmet Legacy
Family Tree om, hvordan man kan gribe
arbejdet med slægten an. Arrangementet
henvender sig både til begyndere og øvede.
Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.

Mandag 23. september kl. 19.00
Den jord vi bor på her i Åbyhøj – set som
geolog og med erindringer fra barndom og
ungdom i Åbyhøj
Strejftog i sognets geologi og erindringer
fra Åbyhøj, blandt andet fra 1940’erne ved
geolog og tidligere professor ved Roskilde
Universitet, Erling Bondesen.
Kaffe/te: 20 kr. Tilmelding til Åby Bibliotek
fra 26. august. Arrangører: Aaby-Aabyhøj

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner.

Lokalhistoriske Forening og Åby Bibliotek

Torsdag 12. september kl. 19.00
Lars Morell om Per Kirkeby
Forfatter og idehistoriker Lars Morell fortæller om Per Kirkebys kunst i anledning af
kunstnerens 75 års fødselsdag. En plakatudstilling med Per Kirkeby-plakater og en udstilling i LitteraturStedet af, om og med Per
Kirkeby danner ramme om arrangementet.
Pris: kr. 25. Tilmelding via hjemmesiden fra
2. september.
Arrangører: Dansk Plakatmuseum og Åby Bibliotek

Tirsdag 17. september kl. 19.00
Herbert Pundik: Det er ikke nok at overleve
– Et portræt af et liv
Herbert Pundik beretter om en dramatisk
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tilværelse, bl.a. om flugten over Øresund
under krigen og årene som chefredaktør på
Politiken.
Pris: kr. 50. Tilmelding fra 26. august via
hjemmesiden
Arrangører: Åby Bibliotek og Åby Biblioteks Venner

Mandag 23. september kl. 19.30
Internationalt forfatterbesøg i
LitteraturStedet: Milton Hatoum
Den brasilianske forfatter Milton Hatoum
udkommer nu på dansk med romanen Aske
fra Amazonas og gæster i den anledning
Det kongelige biblioteket i København og
LitteraturStedet på Åby Bibliotek. Den internationalt roste roman er et tidsbillede af
Brasilien under militærdiktaturet fra 1964
og frem til 1985. Det er en fortælling om
venskab og faderopgør, og om den politiske kunsts muligheder og begrænsninger i
Brasilien som i resten af verden.
Pris Kr. 25. Arr. foregår på engelsk.

Tirsdag 24. september kl. 19.00
Erling Jepsen i LitteraturStedet
Forfatteren Erling Jepsen er bogaktuel med
Den sønderjydske farm, der er en særlig historie fra den danske provins i 1960’erne.
Forfatteren læser op fra bogen og fortæller
om sit forfatterskab. Arrangementet er
led i LitteraturStedets tema om aktuelle
danske forfattere.
Pris: kr. 50. Tilmelding via hjemmesiden fra
9. september.

raturStedet, hvor de tre forfatteres værker,
der også rummer billeder, boghåndværk og
performance, præsenteres.
Pris: kr. 25. Tilmelding via hjemmesiden fra
mandag 23. september.
Arrangører: Åby Bibliotek og Åby Biblioteks Venner

Arrangører: Åby Bibliotek og Åby Biblioteks Venner

Tirsdag 1. oktober kl. 19.00
TV-serien Dicte
Elsebeth Egholms bøger danner baggrunden for TV2’s krimiserie Dicte, som udspiller sig i Aarhus. Ellen Riis fra Basmati Film,
som er Dicte-seriens lokale co-producer,
fortæller om arbejdet med at omsætte
bøgerne til populært fjernsyn og om de
mange locations, der har været i spil.
Pris: kr. 25. Tilmelding fra mandag 16.
september via hjemmesiden.
Tirsdag 8. oktober kl. 19.00
Prosadigterne Eske K. Mathiesen, Carsten
René Nielsen og Louis Jensen
Tre af Danmarks bedste prosadigtere
indtager scenen i LitteraturStedet på Åby
Bibliotek med oplæsning.
I forbindelse med arrangementet etableres
der i oktober måned en udstilling i Litte-

Erling Jepsen / Foto: Morten Holtum

Tirsdag 22. oktober 19.30 / LitteraturStedet
Mikkel Bolding om Kraftwerk
– de elektroniske pionerer fra Düsseldorf
Den tyske gruppe Kraftwerk har ydet stor
påvirkning på den moderne rytmiske musik
via sin undersøgende og eksperimenterende tilgang. Producer og musiker Mikkel
Bolding underbygger sin fortælling om
Kraftwerk med musikeksempler, billeder
og film. Arrangementet er led i oktober
måneds litterære tema om musik.
Pris: kr. 25. Tilmelding fra mandag 7. oktober via hjemmesiden.
Arrangører: NOLINE ONLINE og Åby Bibliotek.

Torsdag 24. oktober kl. 15.00-17.00
Rejsefilm og rejseforedrag om Nicaragua
Eigil Lyhne fra den lokale rejseforening Under Solen fortæller om steder i Nicaragua og
om landets historie og udvikling til i dag.
Gratis. Tilmelding ikke nødvendig.
Arrangører: Under Solen og Åby Bibliotek

Kraftwerk

Tirsdag 29. oktober 19.00
Sæsonens Bøger
Hvert efterår går to boghandlere fra
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Kristian F. Møller og to bibliotekarer fra
Aarhus Kommunes Biblioteker sammen og
laver bogcaféen Sæsonens Bøger. Oplægsholderne er garvede læsere og kommer vidt
omkring i årets danske udgivelseslandskab
fra spøjse digtsamlinger til tykke historiske
romaner. Formålet er at inspirere godt og
grundigt til efterårets og vinterens læsning.
Det skulle ikke være muligt at komme ud
af en bogcafé med Sæsonens Bøger uden en
stærkt forøget læselyst.
Tilmelding fra mandag 14. oktober via hjemmesiden.
Onsdag 13. november kl. 19.00
Ursula Andkjær Olsen i LitteraturStedet
Digteren Ursula Andkjær Olsen læser, performer og samtaler med Dan Ringgaard fra
Aarhus Universitet. Det sker i forbindelse
med ferniseringen af en temaudstilling om
Ursula Andkjær Olsens mangfoldige forfatterskab, der også inddrager lyd og billede.
Udstillingen etableres i samarbejde med
Ursula Andkjær Olsen.
Pris: kr. 25. Tilmelding fra mandag 21.
oktober via bibliotekets hjemmeside.
Arrangører: Åby Bibliotek og Åby Biblioteks Venner

Bogsalg
Der afholdes bogsalg på Åby Bibliotek i
løbet af efteråret. Følg med på bibliotekets
hjemmeside www.aakb.dk/aaby for at se
nærmere om tidspunkt.

Ursula Andkjær Olsen
60   BIBLIOTEKSKALENDEREN EFTERÅR 2013 / VOKSEN

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

Efterårets temaer
og arrangementer i
LitteraturStedet:
August/September:
Per Kirkeby (Lars Morell)
September:
Aktuelle danske forfatterskaber
(Erling Jepsen)
September/Oktober:
Tre prosadigtere
(Eske M. Mathiesen, Carsten René
Nielsen og Louis Jensen)
Oktober:
Musik i biblioteket og i litteraturen
(Mikkel Bolding om Kraftwerk)
November/December:
Ursula Andkjær Olsens forfatterskab
(Ursula Andkjær Olsen).

Mangler du lidt læsestof til vinterens hyggelæsning?
- Så kom og gør et godt kup!
Der afholdes bogsalg på følgende biblioteker
i løbet af efteråret: Hovedbiblioteket, Gellerup,
Højbjerg, Lystrup, Risskov, Viby og Åby.
Se under det enkelte bibliotek, hvornår bogsalget
starter eller følg med på www.aakb.dk

App’en giver dig adgang til at…
• søge og bestille f.eks. bøger, musik, film eller spil
• få overblik over dine bestillinger og lån
• forlænge låneperioden for dine lånte materialer
• læse nyheder fra biblioteket
• blive inspireret til gode oplevelser

arrangementer
FOR BØRN

Besøg fra Limfjordsmuseet

BIBLIOTEKSKALENDEREN EFTERÅR 2013 / BARN   63

BEDER-MALLING BIbLIOTEK

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

Torsdag 17. oktober kl. 12.30-13.30
UGE 42 Få fingrene i naturen
Under vandoverfladen – besøg fra
Limfjordsmuseet
For børn 7-12 år
Om stranden og muslinger. I Løgstør er
der en strand, der næsten kun består af
muslingeskaller. Naturvejlederen tager en
god dynge med, som målgruppen kan rode
rundt i og finde skaller frem fra. Han vil så
fortælle historierne om det, de graver frem.
Levende muslinger kommer også med, så
børnene kan forundres over, hvad det er for
et dyr, og hvad bruger det egentlig sin dag
på? Til afrunding står menuen på dampede
muslinger efter målgruppens input. Om
det skal være cola-, kokosmælk-, juice- eller
tomatdampede muslinger er op til dem.
Tilmelding via bibliotekets hjemmeside fra
30. september.
Torsdag 3. oktober kl. 10.00-10.45
Musik og sjov med Dorte Nørgaard
For børn 0-3 år og deres voksne
Dorte Nørgaard kommer forbi med sit populære arrangement for de mindste. Kom
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og dans med. Dorte Nørgaard har bl.a.
skrevet bogen Babyrytmik.
Tilmelding via hjemmesiden fra
16. september.
Torsdag 24. oktober kl. 10.00-10.40
Koncert med Tine Mynster
For børn fra 2 år
Kom til en festlig musikforestilling med
sange om biler og deres mennesker. Kridt
danseskoene – det bliver svært at stå stille!
Tilmelding via hjemmesiden fra 1. oktober.
Torsdag 28. november kl. 10.00-10.40
For børn 3-6 år
Juleteater med Børnekulissen
Børnekulissen opfører: Skovnissernes jul.
Skovnisserne holder jul med deres gode
venner, dyrene i skoven. Alt er klart –
pynten er hængt op, bordet er dækket og
grøden står klar i gryden. Det eneste, der
mangler, er juletræet som alle skal hjælpe
med at hente. Da alle er ude af skovhytten,
kommer trolden, og så er julefreden forbi.
Børn blandt publikum har mulighed for at
spille med.
Tilmelding via hjemmesiden.

EGÅ KOMBI-BIBLIOTEK

Egå Havvej 5 / 8250 Egå / Tlf. 8713 6390 / egaabibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/egaa

Fredag 11. oktober kl. 10.00-10.45
Totte bygger – børneteater for de små
For børn mellem 2 og 4 år og deres voksne.
De fleste kender Gunilla Woldes børnebogsserier om Lotte og Totte, som fortæller om
små og store hverdagsoplevelser. Nu kan
Totte også mødes i en munter dukketeaterforestilling opført af Teatret Aspendos.
Totte vil bygge et hus. Mor og far har ikke tid,
så det er kun Bamse, der kan hjælpe. Hele
Tottes værktøjskasse må i brug, før han kan
invitere mor, far og publikum til ’kaffe’ i sit
nye hus. Gratis billetter kan bestilles via
hjemmesiden fra fredag 27. september.
Uge 43 og 44
Bamseuger på biblioteket
For børn og deres bamser.
27. oktober er international bamsedag, og
det fejrer vi her på biblioteket med bamseaktiviteter i uge 43 og 44. Måske bager vi
bamsepandekager, måske kan du høre en
bamsehistorie, måske er der en bamsekonkurrence – eller noget helt fjerde. Hold
øje med hjemmesiden eller hent en folder
med omtale af de forskellige aktiviteter på
biblioteket efter 1. oktober.
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GELLERUP BIBLIOTEK

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

Torsdag 19. september kl. 9.30-10.15
Babyrytmik
Voksne og børn 1 ½-4 år
Dorte Nørgaard har mange års erfaring
med at undervise i babyrytmik. Kom og få
en sjov dag med dit lille barn – fyldt med
leg og musik!
Gratis. Tilmelding fra 1. september.

Lørdag 14. september kl. 11.00-12.00
Ella Bellas eventyr – at rejse med børn
Voksne og børn 5-12 år
Kom og hør Sara Helena Kangas fortælle
om sin nye serie af guidebøger, som handler om Ella Bella og hendes families rejser
til bl.a. London, Berlin og Oslo. Formålet
med bøgerne er at give børnefamilier
mulighed for kulturelle storbyoplevelser
– samtidig med at børnene i højere grad
bliver inkluderet i familiens rejser. Under
foredraget vil de små have mulighed for
at farvelægge Elle Bella/storebror påklædningsdukker.
Tilmelding fra 1. september.
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Onsdag 16. oktober. kl. 14.00
UGE 42 Få fingrene i naturen
STØRST, STÆRKEST OG
FARLIGST, spændende og sjov
læring om dyr
Børn 7-12 år
Mød en formidler fra Givskud
Zoo, og hør om de største,
stærkeste og farligste dyr. Efter
en farverig fortælling om dyrene, får du mulighed for at
røre ved f.eks. knogler, kranier og skind. Du kan således
føle en løve på tænderne,
strække hals med en giraf
og gå i elefantens fodspor.
Og du kan se, hvad en
rigtig elefantlort vejer!

Onsdag 30. oktober kl. 10.00
Dit eget cirkus
Voksne og børn 3-6 år
Har du lyst til selv at være med til at få
boldene til at jonglere, loppen til at hoppe
eller prøve at lave dit eget ballondyr? Så
kom og hjælp eleverne fra Egå Produktionshøjskole med at få lavet en STUR STUR
cirkusforestilling. Vi klæder os ud – laver
gøgl og cirkusnumre – det bliver sjovt!
Tilmelding fra 1. oktober.
Tirsdag 11. december kl. 9.30-10.30
Dias og højtlæsning af Astrid Lindgrens
Jul i Bulderby
Voksne og børn 3-7 år
Kom og hør hvordan man holdt jul i gamle
dage i Sverige.
Tilmelding fra 1. oktober.
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HARLEV BIBLIOTEK

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

Torsdag 17. oktober kl. 14.30-15.30
UGE 42 Få fingrene i naturen
Leg med EL. Lær om elektricitet og lav
sjove forsøg
For børn 7-12 år
Kom og lav kredsløb, tyverialarmer, trafiklys, telegrafer o. m. m. En strømekspert fra
Energimuseet vil hjælpe børnene med råd
og vejledning. Med Energimuseets elkasse
kan alle lære om elektricitetens spændende
verden på en underholdende måde, hvor
hænderne arbejder med ledninger og batterier uden at få stød. Forløbet er også for de
børn, der ikke ved noget om elektricitet.
Tilmelding fra 16. september via hjemmesiden.
Fredag 25. oktober kl. 10.00
Film for de små
For børn 2-5 år
Filmhygge for de mindste på Biblioteket.
Det varer ca. 30 min.
Tilmelding via hjemmesiden.
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Fredag 8. november kl. 10.00
Film for de små
For børn 2-5 år
Filmhygge for de mindste på Biblioteket.
Det varer ca. 30 min.
Tilmelding via hjemmesiden.
Torsdag 28. november kl.10.00
Dit eget cirkus
3-6 årige
Har du lyst til selv at være med til at få
boldene til at jonglere, loppen til at hoppe
eller prøve at lave dit eget ballondyr? Så
kom og hjælp eleverne fra Egå Produktionshøjskole med at få lavet en STUR STUR
cirkusforestilling. Vi klæder os ud – laver
gøgl og cirkusnumre – det bliver sjovt.
Tilmelding på tlf. 8713 9705.
Fredag 13. december kl. 10.00
Film for de små
For børn 2-5 år
Filmhygge for de mindste på Biblioteket.
Det varer ca. 30 min.
Tilmelding via hjemmesiden.

r være arrangeI efterårsferien vil de
på mange af
menter for skolebørn
sætter fokus
lokalbibliotekerne. Vi
turen, så du
på sjov læring om na
dspor, lave en
kan gå i elefantens fo
på en søstjerne.
telegraf eller smage
tekernes hjemHold øje med biblio
ngementerne
meside, eller find arra
deren.
her i bibliotekskalen
www.aakb.dk
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Bibliotekerne i Gellerup, Hasle og Trige fortsætter med, at uddele
bogpakker de næste fire år.
Fra 2009 til 2012 har Bibliotekerne i Gellerup og Hasle besøgt
småbørnsfamilierne i udvalgte boligområder, for at give en bogpakke og en snak om, hvordan børnene kommer godt i gang med
deres sproglige udvikling.
Regeringen har på baggrund af de gode erfaringer besluttet, at afsætte midler til en fireårig forlængelse af Bogstart. Den nye periode
kører fra 2013 til udgangen af 2016 og omfatter boligområderne
Gellerupparken/Toveshøj, Bispehaven og Trigeparken.
Småbørnsfamilierne får gratis bogpakker når barnet er ½ år, 1år,
1½ år og 3 år og bibliotekerne i Gellerup, Hasle og Trige har
arrangementer for aldersgruppealdersgruppen 2-4 år.
Se bibliotekernes hjemmeside for dato og klokkeslæt:
http://www.aakb.dk/biblioteker
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HASLE BIBLIOTEK

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

Tirsdag 12. september kl. 10.00
Robotværksted
For børn 4-6 år
Alle bibliotekets robotter er faldet fra hinanden, så nu har du chancen for at samle din
helt egen kartonrobot!
Tilmelding fra 2. september.
Torsdag 3. oktober
Sjov, rim og ballade
For børn 3-6 år
Højtlæsning af udvalgte rim og remser. Vi
skal også lave vores egne rim, og hvad vi
nu ellers kan finde på.
Tilmelding fra 2. september.
Onsdag 16. oktober kl. 14.30
UGE 42 Få fingrene i naturen
Leg med EL. Lær om elektricitet og lav
sjove forsøg
For børn 7-12 år
Kom og lav kredsløb, tyverialarmer, trafiklys, telegrafer o.m.m. En strømekspert fra
Energimuseet vil hjælpe børnene med råd
og vejledning. Med Energimuseets elkasse
kan alle lære om elektricitetens spændende
verden på en underholdende måde, hvor

hænderne arbejder med ledninger og batterier uden at få stød. Forløbet er også for de
børn, der ikke ved noget om elektricitet.
Torsdag 24. oktober og 12. december
Film for de små
For børn 3-6 år
Hvilke film vi viser er en overraskelse, men
vi kan afsløre, at det bliver rigtig hyggeligt.
Hvis man gerne vil vide, hvilke film, der bliver vist, kan man kontakte Hasle bibliotek i
ugen op til forevisningen.
Tilmelding fra 2. september.

Torsdag 7. november kl. 10.00
Dit eget cirkus
For børn 3-6 år
Har du lyst til selv at være med til at få
boldene til at jonglere, loppen til at hoppe
eller prøve at lave dit eget ballondyr? Så
kom og hjælp eleverne fra Egå Produktionshøjskole med at få lavet en STUR STUR
cirkusforestilling. Vi klæder os ud – laver
gøgl og cirkusnumre – det bliver sjovt!
Tilmelding fra 1. oktober.
Torsdag 28. november
Højtlæsning
For børn 3-6 år
Bibliotekar Mark Bundgaard Hansen læser
højt af nogle af sine yndlingshistorier.

BIBLIOTEKSKALENDEREN EFTERÅR 2013 / BARN   71

HJORTSHØJ KOMBI-BIBLIOTEK

Virupvej 75 / 8530 Hjortshøj / Tlf. 8674 1122 / hjortshoejbibliotek@aarhus.dk

Torsdag 17. oktober kl. 14.00-15.00
UGE 42 Få fingrene i naturen
STØRST, STÆRKEST OG FARLIGST,
spændende og sjov læring om dyr
For de 7-12 årige.
Mød en formidler fra Givskud Zoo, og hør
om de største, stærkeste og farligste dyr.
Efter en farverig fortælling om dyrene, får
du mulighed for at røre ved f.eks. knogler,
kranier og skind. Du kan således føle en
løve på tænderne, strække hals med en
giraf og gå i elefantens fodspor. Og du kan
se, hvad en rigtig elefantlort vejer!

Uge 43 og 44
Bamseuger på biblioteket
For børn og deres bamser.
27. oktober er international bamsedag og
det fejrer vi her på biblioteket med bamseaktiviteter i uge 43 og 44. Måske bager vi
bamsepandekager, måske kan du høre en
bamsehistorie, måske er der en bamsekonkurrence – eller noget helt fjerde. Hold
øje med hjemmesiden eller hent en folder
med omtale af de forskellige aktiviteter på
biblioteket efter 1. oktober.
Torsdag 24. oktober 10.00-10.30
Vi rimer og remser på biblioteket
For de 5-6-årige.
Bibliotekaren har fundet nogle af de gode
bøger med rim og remser frem. Dem skal
vi læse i, og vi skal også selv lave nogle
rim. Kig forbi til en hyggelig formiddag.
Gratis billetter kan bestilles på hjemmesiden fra 10. oktober.
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For femte gang åbnes dørene for Børnenes Bogdag
Fredag 6. september kl. 9.00 -16.00 i Ridehuset
Børnenes Bogdag er en del af Vild med ORD, Aarhus
Litteraturfestival og det bliver en dag med god litteratur i
børnehøjde. Du kan møde to af de forfattere, der blev nomineret
til Orlaprisen 2013; Anne-Marie Donslund, som har skrevet
bøgerne om Ærtehalm og Lars Holmgaard Jørgensen, der har
skrevet serien om Egernfolket. Kim Fupz Aakeson, LG Jensen og
flere andre kommer også og fortæller om deres bøger.
Der vil være skattejagt med Mytens forbandelse af Boris Hansen,
og du kan skrive dine egne historier i Kunstcamperen med
Aarhus Billed- og Medieskole, eller være med til at skabe liv i
en lydlabyrint i Ridehuset sammen med Katrine Faber og Aksel
Striim, på en ord- og lydworkshop. På de forskellige stande
kan du besøge forlagene Carlsen, Siesta og Turbine samt
Biblioteket. Kl. 14.00 kåres vinderen af novellekonkurrencen.
Vinderen får titlen Årets Aarhusianske Børneforfatter 2013.
Om eftermiddagen rykker vi ud i byparken, hvor talenter fra
både kreativ skrivning, musik og teater folder sig ud på den
udendørs scene.
Der er fri entré.
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HOVEDBIBLIOTEKET

Møllegade 1 / 8000 /Aarhus C / Tlf. 8940 9200 / hovedbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk

Tirsdage og torsdage 15.00-17.00
Aktivitetseftermiddage
Børn, tweens og teenagers.
Kom og vær med til sjove og kreative aktiviteter på Hovedbiblioteket. Det kan være du
har lyst til at bygge sjove og nyttige ting,
lave film, tegne, læse, lege med ord eller
gøre lige det, du synes er sjovt. Se løbende
programmet på www.aakb.dk/arrangementer. Vi ser frem til at være aktive og kreative
med jer alle sammen i børnebiblioteket.
Fredage 10.30-11.00
Legestue
Hovedbiblioteket i Aarhus byder internationale og danske børnefamilier velkommen
til leg og højtlæsning. Børnene kan også
tegne, lege med byggeklodser eller blive
malet i ansigtet.
Mandage 10.30-11.00
Små film for små børn:
Mandag er filmdag på biblioteket! Små film
for små børn giver både internationale og
danske børn muligheden for at besøge biblioteket og til at se korte, sjove og underholdende film sammen med forældre og andre
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børn. Vi viser både tegnefilm, animationsfilm og spillefilm – oftest uden tale eller på
engelsk. Bestilling af billetter er ikke nødvendig og arrangementet er gratis for alle.
Onsdag 18. september kl. 10.00
Film i Salen
Mis med de blå øjne: Mis med de blå øjne

går ud i verden for at finde landet med de
mange mus. Krig og kager: Dyrene i Kong
Løves rige sulter, så han opsøger de tykke
mennesker, der har masser af mad.
Schhh!: Det er tidlig morgen og Louis og
hans bedste ven, Dynen, går på opdagelse.
Tegnefilm. 30 min.
Tilmelding fra en uge før på tlf.: 8940 9220.

Lørdag 21. september kl. 10.30
Salen
Den Jyske Opera – Rejsen til solen, månen
og stjernerne
4-6 årige og deres forældre.
Interaktivt musikteater med inspiration fra
Østen. Børnene kommer med på Rejsen
med den traditionelle japanske fortælleform
Kamishibai, hvor historier fortælles ledsaget
af billeder, præsenteret i en kasse af form
som et lille dukketeater. I Rejsen til solen,
månen og stjernerne deltager børnene i fortællinger fra flere kulturer gennem sang,
musik, lyd og leg sammen med sanger Birgitte Holt Nielsen og musiker Ulla Schmidt.
Pris: Kr. 50. Kun børn skal have billet.
Billetter bestilles på www.aakb.dk.
Onsdag 23. oktober kl. 10.00
Film i Salen
Den lille gris flyver: En lille gris drømmer om
at kunne flyve. Orla Frøsnapper, Bertram og
hunden Pølse: Orla forsøger at fange den
frække hund Pølse, Ernst i fjeldet: Ernst og
mor er på campingtur i bjergene. Her får
Ernst øje på en stor elg, som han følger efter.
Tegnefilm og dukkefilm. 28 min.
Tilmelding fra en uge før på tlf.: 8940 9220.
Tirsdag 12. november kl. 10.30
Salen
Babyrytmik med Dorte Nørgaard
For 0-1 årige og deres forældre.

Babyrytmik er musik og bevægelse på babyers betingelser. Børnenes medfødte musikalitet støttes og styrkes i en varm og tryg
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.
Pris: Kr. 50. Kun baby skal have billet.
Billetter bestilles på www.aakb.dk.
Onsdag 13. november kl. 10.00
Film i Salen
Storvask – Forsvundet: Vasketøjet leger gemmeleg bag vaskemaskinens rude. Astons
sten: Aston samler på sten, som han tager
med hjem, for at de ikke skal være alene. Cirkeline – Klodsmus: Det er regnvejr, og musebedstefar fortæller historien om Klodsmus.
Tegnefilm. 28 minutter.
Tilmelding fra en uge før på tlf.:
8940 9220.
Lørdag 23. november kl. 10.30
Salen
Rytmik med Dorte Nørgaard
For 1-6 årige og deres forældre
Dorte Nørgaard sørger for, at der
kommer gang i både små og store,
når hun gennem sang og leg giver
dem mulighed for at hoppe, danse,

Hver dag i oktober
i bibliotekets åbningstid

Skrotlab !
For alle aldre
Skrot bliver godt, skrot bliver flot,
skrot bliver robot!
I Skrotlab bliver der repareret
skrot, genanvendt skrot, lavet kunst
af skrot, bygget af skrot, debatteret
skrot. I løbet af oktober bliver
der forskellige aktiviteter for alle
aldre. Hovedbiblioteket sætter i
samarbejde med Open Space Aarhus,
Arkitektskolen, Sagerdersamler,
Moesgård Museum og Teknik og Miljø
fokus på en række aspekter ved skrot.
Byg, skab, lær, eksperimenter i
Skrotlab.

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.
Pris: Kr. 50. Kun børn skal have billet.
Billetter bestilles på www.aakb.dk.
Onsdag 11. december kl. 10.00
Film i Salen
Juleland: Karl Ludvig er en piberensernisse,
der bor i et julelandskab, men en jul går
det galt, da et vindpust fører ham ud i den
store, skræmmende verden. Prik og Plet i
sneen: De to kaniner, Prik og Plet, går ud i
den bløde sne. Tegnefilm. 32 min.
Tilmelding fra en uge før på tlf.: 8940 9220.

Honningbanden
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Lørdag 14. december kl. 10.30
Salen
Honningbanden – Hvem har stjålet
Nissekraften
For 3-10 årige og deres forældre
Juleteater for hele familien når Honningbanden opfører forestillingen Hvem har
stjålet Nissekraften? Nissen med det mærkelige navn, som de andre nisser griner
af, mister det allervigtigste og pludselig er
Julens trylleri borte. Hvem har dog gjort
sig til tyv af noget så betydningsfuldt? Og
hvorfor? Bliver juleglæden reddet?
50 kr. – kun børn skal have billet.
Billetter bestilles på www.aakb.dk.

Lørdag 16. november kl. 10.00-14.00
Forhallen

Nordisk Spildag
2013
Spil og spilkultur er i centrum, når vi
fejrer Nordisk Spildag på biblioteket.
Der vil blandt andet være mulighed
for at prøve forskellige måder at
spille på, nye og gamle spil, brætspil
og mulighed for at deltage i quizzer
og konkurrencer. Nordisk Spildag
er for hele familien, både store og
små! I år arbejder vi sammen med
Trøjborg Arkadespilforening(TASF)
om at skabe et spændende spilmiljø
og med fokus på arkadespillene.
Følg med på www.aakb.dk og
www.tasf.dk for mere information.

HØJBJERG BIBLIOTEK

Oddervej 74 / 8270 Højbjerg / Tlf. 8940 9580 / hoejbjergbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/hojbjerg

Fredag 11. oktober kl. 10.00-10.45
Musik og sjov med Dorte Nørgaard
For børn 0-3 år og deres voksne
Dorte Nørgaard kommer forbi med sit populære arrangement for de mindste. Kom
og dans med. Dorte Nørgaard har bl.a.
skrevet bogen Babyrytmik.
Tilmelding via hjemmesiden fra fredag 4.
oktober.

Mandag 14. oktober kl. 14.30
UGE 42 Få fingrene i naturen
Leg med EL. Lær om elektricitet og lav
sjove forsøg
For børn 7-12 år
Kom og lav kredsløb, tyverialarmer, trafiklys, telegrafer o.m.m. En strømekspert fra
Energimuseet vil hjælpe børnene med råd
og vejledning. Med Energimuseets elkasse
kan alle lære om elektricitetens spændende
verden på en underholdende måde, hvor
hænderne arbejder med ledninger og batterier uden at få stød. Forløbet er også for de
børn, der ikke ved noget om elektricitet.
Tilmelding via hjemmesiden fra 2. oktober
Onsdag 23. oktober kl. 10.00
Koncert med Tine Mynster
For børn fra 2 år
Kom til en festlig musikforestilling med
sange om biler og deres mennesker. Kridt
danseskoene – det bliver svært at stå stille!
Tilmelding via hjemmesiden fra 1 uge før.

26. oktober-2. november
International bamsedag
Gå på bamsejagt i børnebiblioteket. Vi har
gemt et antal bamser, som alle er udstyret med et flag. Gæt hvor mange der er
og deltag i konkurrencen om en præmie.
Der er fine bamse- og kyllingtegninger til
farvelægning, og så kan I låne en dejlig
bamsehistorie med hjem.
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Onsdag 27. november kl. 10.00-10.40
Skovnissernes jul
Juleteater med Børnekulissen
For børn 3-6 år
Opføres i teatersalen Den Blå Hest – lige
overfor biblioteket.
Skovnisserne holder jul med deres gode
venner, dyrene i skoven. Alt er klart –
pynten er hængt op, bordet er dækket og
grøden står klar i gryden. Det eneste der
mangler er juletræet, som alle skal hjælpe
med at hente. Da alle er ude af skovhytten
kommer trolden, og så er julefreden forbi.
Børn blandt publikum har mulighed for at
spille med.
Tilmelding via hjemmesiden – fra 1 uge før.
Onsdag 4. december kl. 10.00-11.30
Juleklip for børn fra 3 år
Højt fra træets grønne top… Kom og hjælp
eleverne fra Egå Produktionshøjskole med
at lave julepynt. Sammen vil vi klippe og
klistre hjerter, kræmmerhuse og musetrapper. Vi vil også danse omkring juletræet,
og måske er der en lille overraskelse til dig.
Du får hjælp til at lave dit eget julepynt,
som du enten kan tage med dig hjem eller
hænge på bibliotekets juletræ.
Tilmelding via hjemmesiden fra fredag 25.
november.
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KOLT-HASSELAGER KOMBI-BIBLIOTEK

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

Lørdag 5. oktober kl. 10.00
Koncert med Tine Mynster
For børn fra 2 år
Kom til en festlig musikforestilling med
sange om biler og deres mennesker. Kridt
danseskoene – det bliver svært at stå stille!
Tilmelding via hjemmesiden fra 16. september.

hænderne arbejder med ledninger og batterier uden at få stød. Forløbet er også for de
børn, der ikke ved noget om elektricitet.
Tilmelding via hjemmesiden fra 2. oktober.

1.-31. oktober
Udstilling med GYS OG GRU
Bibliotekar Dorthe Salamander viser med
sin udstilling, hvordan de små bamser
fejrer Halloween i uhyggelige dragter. Og
det bliver meget skræmmende!

Fredag 1. november kl. 10.00-10.45
Musik og sjov med Dorte Nørgaard
For børn 0-3 år og deres voksne
Dorte Nørgaard kommer forbi med sit
populære arrangement for de mindste. Tag
din bamse med. Et par bamsesange er på
programmet i anledning af International
Bamsedag søndag 27. oktober.
Bestil billetter via hjemmesiden fra 14.
oktober.

Onsdag 16. oktober kl. 10.00
UGE 42 Få fingrene i naturen
Leg med EL. Lær om elektricitet og lav
sjove forsøg
For børn 7-12 år
Kom og lav kredsløb, tyverialarmer, trafiklys, telegrafer o.m.m. En strømekspert fra
Energimuseet vil hjælpe børnene med råd
og vejledning. Med Energimuseets elkasse
kan alle lære om elektricitetens spændende
verden på en underholdende måde, hvor

Onsdag 4. december kl. 10.00-10.45
Julekoncert med Frank M
For børn 3-8 år og deres voksne
Sammen med børnene synger Frank M
julesange fra sin cd: Min allerførste julesang.
Blandt sangene er de gode gamle kendte
som Søren Banjomus og Til julebal i nisseland, men også et par nyskrevne sange har
fundet vej til koncerten.
Bestil billetter via hjemmesiden fra 20.
november.

Tine Mynster
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LYSTRUP BIBLIOTEK

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

Tirsdag 1. oktober kl. 10.00-10.35
Team Teatret opfører forestillingen
Min mormors Gebis
For børn fra 3 til 8 år
Buschaufføren Åge har styr på både rute
og stoppesteder i bus nummer 17. En dag
stiger Gitte på bussen med rygsæk, pakkenelliker, plaster og forbudte dyr.
En musikalsk og poetisk historie om venskab på trods af forskellighed. Forestillingen
er baseret på Jakob Martin Strids fabelagtige børnebogsklassiker Min mormors Gebis.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden fra tirsdag 17. september.
Uge 43 og 44
Bamseuger på biblioteket
For børn og deres bamser
27. oktober er international bamsedag og
det fejrer vi her på biblioteket med bamseaktiviteter i uge 43 og 44. Måske bager vi
bamsepandekager, måske kan du høre en
bamsehistorie, måske er der en bamsekonkurrence – eller noget helt fjerde. Hold
øje med hjemmesiden eller hent en folder
med omtale af de forskellige aktiviteter på
biblioteket efter 1. oktober.
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Min mormors gebis / Foto: Steen Jøker Dohn

Fredag 25. oktober kl. 9.30-10.00
og 10.30-11.00
Vi rimer og remser på biblioteket
For de 5-6 årige
Bibliotekaren har fundet nogle af de gode
bøger med rim og remser frem. Dem skal
vi læse i, og vi skal også selv lave nogle
rim. Kig forbi til en hyggelig formiddag.
Gratis billetter kan bestilles på hjemmesiden fra 11. oktober.
Tirsdag 29. oktober kl. 10.15-10.45
Bio for de små
Vi besøger bondegården og fåret Colette.
På bondegården er der magi og fantasi,
og dyrene slår prutter på tre forskellige
sprog. Colette og fåreflokken er på græs i
bjergene om sommeren, og om efteråret
skal de klippes.
Tilmelding via hjemmesiden.
Tirsdag 15. oktober. kl. 10.00-10.45
UGE 42 Få fingrene i naturen
Under vandoverfladen – besøg fra
Limfjordsmuseet. For de 7-12 årige
Om søanemone, vandmænd, søstjerner
og snegle. Der er en del ’smattede’ dyr ude
i vandet, men de er ret så meget sejere,
end de fleste børn, unge og voksne regner
med. Naturvejlederen vil tage et udvalg
af disse ’smattede’ dyr med, børnene kan
kigge, føle og smage lidt nærmere på dem.
Hvor er vandmandens maver, kan den nu
også brænde? Hvordan får en søanemone

unger? Har søstjernen øjne? Hvorfor er
dværgkonksneglen lidt af en gyser? Det og
meget mere vil børnene få at se…
Tilmelding via hjemmesiden.
Tirsdag 22. oktober kl. 10.15-10.45
Bio for de små
Vi besøger tyrekalven Ferdinand og Stine,
den plettede so. Ferdinand får en stedmor
sammen med en anden tyrekalv, og de
tilbringer sommeren sammen. Stine får 12
pattegrise, der leger og er meget nysgerrige.
Tilmelding via hjemmesiden.

Tirsdag 5. november kl. 10.15-10.45
Bio for de små
Vi tager ud i naturen og besøger ræven,
skovmusen og pindsvinet. Ræven har
unger og skal skaffe meget mad. Skovmusen sætter pris på sin gode hule, hvor den
samler forråd. Pindsvinet er sultent efter
sin vinterdvale og leder efter regnorme.
Tilmelding via hjemmesiden.
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RISSKOV BIBLIOTEK

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

Tirsdag 24. september kl.16.30-18.00
Mød Antboys ’far’
– Kenneth Bøgh Andersen
Fra 10 år
Nu har du chancen for at møde forfatteren
bag Antboy og Djævelens lærling-bøgerne.
Kenneth Bøgh Andersen fortæller, hvor han
får sine ideer fra, og hvordan Antboy blev til
en film. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Forfatterskolen i Aarhus.
Gratis. Billetter bestilles via hjemmesiden.

Kenneth Bøgh Andersen
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Onsdag 2. oktober kl. 10.00-10.35
Team Teatret opfører forestillingen
Min mormors Gebis
For børn fra 3-8 år
Buschaufføren Åge har styr på både rute
og stoppesteder i bus nummer 17. En dag
stiger Gitte på bussen med rygsæk, pakkenelliker, plaster og forbudte dyr.
En musikalsk og poetisk historie om venskab på trods af forskellighed. Forestillingen
er baseret på Jakob Martin Strids fabelagtige børnebogsklassiker Min mormors Gebis.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden fra onsdag 18. september.
Tirsdag 15. oktober kl. 12.30-13.30
UGE 42 Få fingrene i naturen
Leg med EL. Lær om elektricitet og lav
sjove forsøg
For børn fra 7-12 år
Kom og lav kredsløb, tyverialarmer, trafiklys, telegrafer o.m.m. En strømekspert fra
Energimuseet vil hjælpe børnene med råd
og vejledning. Med Energimuseets elkasse
kan alle lære om elektricitetens spændende
verden på en underholdende måde, hvor
hænderne arbejder med ledninger og batte-

Min mormors gebis / Foto: Steen Jøker Dohn

rier uden at få stød. Forløbet er også for de
børn, der ikke ved noget om elektricitet.
Lørdag 26. oktober 12.00-13.00
Gys og fantasyforfatter Nick Clausen
Fra 12 år
Nick Clausen debuterede i 2009 med gyseren Tidevand. Siden har han udgivet flere
bøger hvert år for børn og unge. Hør ham
fortælle, hvordan han kom i gang med at
skrive, om bøgerne og hvor idéerne kommer
fra. Nick tager udgangspunkt i sin fantasy-

trilogi Den sidste vindrytter og løfter sløret for
den nye fantasyroman, som er på vej. Der
bliver også tid til spørgsmål fra tilhørerne.
Gratis. Billetter bestilles via hjemmesiden.
Uge 43 og 44
Bamseuger på biblioteket
For børn og deres bamser
27. oktober er international bamsedag og
det fejrer vi her på biblioteket med bamseaktiviteter i uge 43 og 44. Måske bager vi
bamsepandekager, måske kan du høre en
bamsehistorie, måske er der en bamsekonkurrence – eller noget helt fjerde. Hold
øje med hjemmesiden eller hent en folder
med omtale af de forskellige aktiviteter på
biblioteket efter 1. oktober.

En heldig kartoffel / Foto: Søren Pagter

Tirsdag 29. oktober kl. 10.00-10.30
Vi rimer og remser på biblioteket
For de 5-6-årige
Bibliotekaren har fundet nogle af de gode
bøger med rim og remser frem. Dem skal
vi læse i, og vi skal også selv lave nogle
rim. Kig forbi til en hyggelig formiddag.
Gratis billetter kan bestilles på hjemmesiden fra 15. oktober.
Torsdag 31. oktober kl. 9.00-12.00
Bamsehospitalet kommer på biblioteket
For bamser og deres børn mellem 3 og 5 år.
Har din bamse brækket benet, er den forkølet eller skal den bare til bamseundersøgelse? Så kan du få hjælp på Bamsehospitalet, hvor der både er en lægesekretær og
en læge. Bamsehospitalet er en landsdæk-

kende organisation, bestående af frivillige
medicinstuderende.
Der er 3 hold:
1. hold: kl. 9.00-10.00.
2. hold: kl. 10.00-11.00
3. hold: kl. 11.00-12.00
Tilmelding via hjemmesiden fra torsdag
18. oktober.
Lørdag 2. november kl. 10.00-10.40
En heldig kartoffel – opført af Randers
EgnsTeater
For børn mellem 1½ og 4 år
’Jeg er sulten’, siger Musen. ’Det er jeg
også’, siger Damen. Men der er kun én
kogt kartoffel tilbage i kasserollen. ’Hvem
af os skal have den?’, spørger Damen. I
denne herlige forestilling inviterer Nanni
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publikum indenfor i sit grønne drivhus – i
et univers med lyde og dufte… og en historie fyldt med musik og humor.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden fra lørdag 19. oktober.
Lørdag 30. november kl. 10.00-10.40
Familien Nissen – en aktiv juleforestilling
For børn fra 2 år og op – samt deres voksne
Helt nye julesange med tekster af Gunvor
Bjerre og musik af Tine Mynster
Med sin glade og musikalske udstråling
sætter Tine Mynster gang i alle nissefødderne. Dansenissen Tine fortæller og
synger om Familien Nissen – både skovnissen, køkkennissen og havenissen deltager i
denne musikalske fortælling.
Forestillingen er en aktiv koncert, hvor
både børn og voksne kommer ud på dansegulvet – sangene er skrevet, så man hurtigt
kan synge med.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden fra lørdag 16. november.
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Onsdage: 4. september, 11. september,18.
september, 25. september og 9. oktober.
Kl. 9.30-10.00
Se film på Risskov Bibliotek
Dyrefilm for de små
Bondegårdens og skovens dyr er tema.
Kom med dagplejen, vuggestuen eller din
bedstemor og hyg dig med en god film og
lune popcorn.
Gratis.
Se det fulde program på aakb.dk/risskov
Tilmelding nødvendig for institutioner på
www.aakb.dk/risskov

Familien Nissen

SABRO BIBLIOTEK

Sabro Skolevej 4 / 8471 Sabro / Tlf. 8694 8480 /
sabrobibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/sabro

Fredag 4. oktober kl. 10.00
Sabro Bibliotek, SFOhallen på
Sabro Korsvejskolen
Auto-Otto – koncert med Tine Mynster
Børn fra 2-6 år
Kom til en festlig musikforestilling med
sange om biler og deres mennesker. Med
sin glade udstråling og smittende humør
synger og danser Tina sig igennem nye og
velkendte sange om biler.
Tilmelding på Sabro Bibliotek eller på tlf.:
8694 8480 fra mandag 16. september.

Auto-Otto

KOMFORBI – SKØDSTRUP KOMBI-BIBLIOTEK

Rosenbakken 4 / 8541 Skødstrup / Tlf. 8713 9860 / skoedstrupbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/skodstrup

Torsdag 12. september kl. 10.00-10.45
Rejs ud i verden med SKRALLEBANG
For børn mellem 3 og 6 år og deres voksne
Med alverdens transportmidler tager vi ud i
den store verden. Vi skal rejse med tog, på
cykel, med raket, sejle med det gode skib
Mary og flyve.
SKRALLEBANG spiller aktive koncerter for
børn og deres voksne, så find din kikkert
og dykkermasken frem, tag dine voksne
under armen og tag med SKRALLEBANG
ud i verden!
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden fra torsdag 29. august.
Bio for de små
Se film på Skødstrup Bibliotek
For de 0-3 årige
Torsdag 3. oktober kl. 10.00-10.30
Torsdag 10. oktober kl. 10.00-10.30
Torsdag 24. oktober kl. 10.00-10.30
Torsdag 31. oktober kl. 10.00-10.30
I oktober viser vi film om bondegårdens og
skovens dyr. Kom med børnehaven, dagplejen, vuggestuen eller din bedstemor og hyg
dig med en lille film og lune popcorn.
Tilmelding via hjemmesiden.

Uge 43 og 44
Bamseuger på biblioteket
For børn og deres bamser
27. oktober er international bamsedag, og
det fejrer vi her på biblioteket med bamseaktiviteter i uge 43 og 44. Måske bager vi
bamsepandekager, måske kan du høre en
bamsehistorie, måske er der en bamsekonkurrence – eller noget helt fjerde. Hold
øje med hjemmesiden eller hent en folder
med omtale af de forskellige aktiviteter på
biblioteket efter 1. oktober.

Torsdag 31. oktober kl. 10.30-11.00
Vi rimer og remser på biblioteket
for 5-6-årige
Bibliotekaren har fundet nogle af de gode
bøger med rim og remser frem. Dem skal
vi læse i, og vi skal også selv lave nogle
rim. Kig forbi til en hyggelig formiddag.
Gratis billetter kan bestilles på hjemmesiden fra 17. oktober

Skrallebang / Foto: Mogens Petersen
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SOLBJERG BIBLIOTEK

Kærgårdsvej 4 / 8355 Solbjerg / Tlf. 8692 8288 / solbjergbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/solbjerg

Mandag 7. oktober kl. 10.00-10.40
Koncert med Tine Mynster
For børn 2-6 år og deres voksne
Kom til en festlig musikforestilling med
sange om biler og deres mennesker. Kridt
danseskoene – det bliver svært at stå stille!
Gratis. Tilmelding via hjemmesiden fra
mandag 23. september.
Torsdag 17. oktober kl. 10.00-11.00
UGE 42 Få fingrene i naturen
Under vandoverfladen – besøg fra
Limfjordsmuseet
For børn 7-12 år
Om stranden og muslinger. I Løgstør er
der en strand, der næsten kun består af
muslingeskaller. Naturvejlederen tager
en god dynge med, som målgruppen
kan rode rundt i og finde skaller frem fra.
Han vil så fortælle historierne om det, de
graver frem fra dyngen. Levende muslinger kommer også med, så børnene kan
forundres over, hvad det er for et dyr, og
hvad det egentlig bruger sin dag på? Til
afrunding står menuen på dampede muslinger efter målgruppens input. Om det
skal være cola-, kokosmælk-, juice- eller
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tomatdampede muslinger er op til dem.
Gratis. Tilmelding via hjemmesiden fra
torsdag 3. oktober.
Mandag 28. oktober kl. 10.00-11.30
Uhygge på biblioteket
For børn 3-6 år
Tør du sammen med eleverne fra Egå
Produktionshøjskole lave uhyggelig pynt? Du
kan tage det med hjem og forskrække dine
forældre til Halloween. Du kan også blive
malet i ansigtet og læse uhyggelige bøger.
Gratis. Tilmelding via hjemmesiden fra
lørdag 12. oktober.
Mandag 18. november kl.10.00-10.45
Musik og sjov med Dorte Nørgaard
For børn 0-3 år og deres voksne
Dorte Nørgaard kommer forbi med sit populære arrangement for de mindste. Kom
og dans med. Dorte Nørgaard har bl.a.
skrevet bogen Babyrytmik.
Gratis. Tilmelding via hjemmesiden fra
mandag 4. november.

Torsdag 5. december kl. 10.00-10.45
Julekoncert med Frank M
For børn 3-8 år og deres voksne
Sammen med børnene synger Frank M
julesange fra sin cd: Min allerførste julesang.
Blandt sangene er de gode gamle kendte
som Søren Banjomus og Til julebal i nisseland men også et par nyskrevne sange har
fundet vej til koncerten.
Gratis. Tilmelding via hjemmesiden fra
torsdag 21. november.
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TILST BIBLIOTEK

Tilst Skolevej 13 A / 8381 Tilst / Tlf. 8713 1820 / tilstbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/tilst

Torsdag 14. november kl. 10.00
Dit eget cirkus
For børn 3-6 år
Har du lyst til selv at være med til at få
boldene til at jonglere, loppen til at hoppe
eller prøve at lave dit eget ballondyr? Så
kom og hjælp eleverne fra Egå Produktionshøjskole med at få lavet en STUR STUR
cirkusforestilling. Vi klæder os ud – laver
gøgl og cirkusnumre – det bliver sjovt!
Tilmelding fra tirsdag 5. november.

Mandag 28. oktober kl. 10.00
Har du nogensinde prøvet at krydse 3
dyrearter?
For børn 4-6 år
Hvad mon der sker, hvis man krydser hovedet fra en løve, kroppen fra en dinosaur
og halen fra en gris? Det finder du måske
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ud af, hvis du møder op til dette tegnearrangement! Kom og hjælp bibliotekar,
Mark Bundgaard Hansen, med at tegne og
opfinde sjove og underlige dyr.
Tilmelding fra fredag 18. oktober.

TRANBJERG BIBLIOTEK

Kirketorvet 6 / 8310 Tranbjerg / Tlf. 8713 2435 / tranbjergbibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/tranbjerg

Torsdag 26. september kl. 10.00-10.45
Musik og sjov med Dorte Nørgaard
For børn 0-3 år og deres voksne
Dorte Nørgaard kommer forbi med sit populære arrangement for de mindste. Kom
og dans med. Dorte Nørgaard har bl.a.
skrevet bogen Babyrytmik.
Gratis. Tilmelding via hjemmesiden fra
torsdag 19. september.
Onsdag 9. oktober kl. 10.00-10.40
Koncert med Tine Mynster
For børn 2-6 år.
Kom til en festlig musikforestilling med
sange om biler og deres mennesker. Kridt
danseskoene – det bliver svært at stå stille!
Gratis. Tilmelding via hjemmesiden fra
onsdag 2. oktober.

du mulighed for at røre ved f.eks. knogler,
kranier og skind. Du kan således føle en
løve på tænderne, strække hals med en
giraf og gå i elefantens fodspor. Og du kan
se, hvad en rigtig elefantlort vejer!
Gratis. Tilmelding via hjemmesiden fra
fredag 11. oktober.

Da alle er ude af skovhytten kommer trolden, og så er julefreden forbi. Børn blandt
publikum har mulighed for at spille med.
Gratis. Tilmelding via hjemmesiden fra
tirsdag 19. november.

Tirsdag 26. november kl. 10.00-10.40
Skovnissernes jul
Juleteater med Børnekulissen
For børn 3-6 år
Skovnisserne holder jul med deres gode
venner, dyrene i skoven. Alt er klart –
pynten er hængt op, bordet er dækket og
grøden står klar i gryden. Det eneste der
mangler er juletræet, som alle skal
hjælpe med at hente.

Fredag 18. oktober kl. 10.00-11.00
UGE 42 Få fingrene i naturen
STØRST, STÆRKEST OG FARLIGST,
spændende og sjov læring om dyr
For børn 7-12 år
Mød en formidler fra Givskud Zoo, og hør
om de største, stærkeste og farligste dyr.
Efter en farverig fortælling om dyrene, får
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TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK

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

Torsdag 12. september kl. 10.00
Små synger sammen
Småbørn fra Trige og Spørrings dagplejere
og daginstitutioner mødes til fælles morgensang ved Trige Kombi-bibliotek.
Torsdag 10. oktober kl. 10.00-10.45
Totte bygger – børneteater for de små
For børn 2-4 år og deres voksne
De fleste kender Gunilla Woldes børnebogsserier om Lotte og Totte, som fortæller
om små og store hverdagsoplevelser. Nu
kan Totte også mødes i en munter dukkete-

Totte bygger
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aterforestilling opført af Teatret Aspendos.
Totte vil bygge et hus. Mor og far har ikke
tid, så det er kun Bamse, der kan hjælpe.
Hele Tottes værktøjskasse må i brug, før
han kan invitere mor, far og publikum til
’kaffe’ i sit nye hus.
Gratis billetter bestilles via hjemmesiden
fra torsdag 26. september.
Mandag14. oktober kl. 10.00 -11.00
UGE 42 Få fingrene i naturen
Leg med EL. Lær om elektricitet og lav
sjove forsøg
For børn 7-12 år
Kom og lav kredsløb, tyverialarmer, trafiklys,
telegrafer o.m.m. En strømekspert fra Energimuseet vil hjælpe børnene med råd og vejledning. Med Energimuseets elkasse kan alle
lære om elektricitetens spændende verden
på en underholdende måde, hvor hænderne
arbejder med ledninger og batterier uden at
få stød. Forløbet er også for de børn, der ikke
ved noget om elektricitet. Gratis billetter via
hjemmesiden fra 30. september.

Uge 43 og 44
Bamseuger på biblioteket
For bamser og deres ejere
27. oktober er international bamsedag,
og det fejrer vi her på biblioteket med
bamseaktiviteter i uge 43 og 44. Måske kan
du høre en bamsehistorie, måske er der en
bamsekonkurrence – eller noget helt tredie.
Hold øje med hjemmesiden eller hent en
folder med omtale af de forskellige aktiviteter på biblioteket efter 1. oktober.

Mandag 28. oktober kl. 10.00
Vi rimer og remser på biblioteket
for 5-6-årige
Bibliotekaren har fundet nogle af de gode
bøger med rim og remser frem. Dem skal
vi læse i, og vi skal også selv lave nogle
rim. Kig forbi til en hyggelig formiddag.
Gratis billetter kan bestilles på hjemmesiden fra 14. oktober.
Mandag 25. november kl. 10.00-10.45
Jul med SKRALLEBANG
For børn 3-6 år og deres voksne
Nisse Trisse skal ud med juleposten og kan
ikke finde hjem til sin familie igen. Med
sin bedste ven – musen Mads – i lommen,
hopper Trisse på nissetoget i håb at møde
nogen, som kan hjælpe ham med at finde
hjem.
SKRALLEBANG spiller aktive koncerter
for børn og deres voksne – så på med
nissehuen og julehumøret – syng, dans og
leg julen ind sammen med dine voksne og
SKRALLEBANG.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden fra mandag 11. november.

Børn til Skrallebang / Foto: Mogens Petersen
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VIBY BIBLIOTEK

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

Onsdag 2. oktober kl. 10.00-10.40
Koncert med Tine Mynster
For børn fra 2 år
Kom til en festlig musikforestilling med
sange om biler og deres mennesker. Kridt
danseskoene – det bliver svært at stå stille!
Tilmelding via hjemmesiden fra 25. september.
Tirsdag 15. oktober kl. 10.00-11.00
UGE 42 Få fingrene i naturen
Leg med EL. Lær om elektricitet og lav
sjove forsøg
For børn 7-12 år
Kom og lav kredsløb, tyverialarmer, trafiklys, telegrafer o.m.a. En strømekspert fra
Energimuseet vil hjælpe børnene med råd
og vejledning. Med Energimuseets elkasse
kan alle lære om elektricitetens spændende
verden på en underholdende måde, hvor
hænderne arbejder med ledninger og batterier uden at få stød. Forløbet er også for de
børn, der ikke ved noget om elektricitet.
Tilmelding via hjemmesiden fra 7. oktober.
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Onsdag 16. oktober kl. 9.30-10.00
samt kl. 10.30-11.00
Filmhits for de små
For børn 3-6 år
Kom til en hyggelig filmformiddag. Tag dine
forældre eller bedsteforældre med og oplev
filmstemningen sammen med dem.
Tilmelding via hjemmesiden.

Onsdag 23. oktober kl. 14.00-15.30
Halloween på biblioteket
For børn 6-9 år
Sammen med eleverne fra Egå Produktionshøjskole laver du dit eget uhyggelige
Halloween kostume. Også en lille uhyggelig edderkop kan det blive til. Mød op,
hvis du tør!
Tilmelding via hjemmesiden fra lørdag 12.
oktober.

Dorte Nørgaard

26. oktober-2. november
International bamsedag
For børn 3-6 år
Kom og find bamser i børneafdelingen –
bamsekonkurrence. Udstilling af bamsebøger. Farvelæg en bamsetegning.

Min allerførste julesang. Blandt sangene er
de gode gamle kendte som Søren Banjomus
og Til julebal i nisseland men også et par nyskrevne sange har fundet vej til koncerten.
Tilmelding via hjemmesiden fra tirsdag 26.
november.

Onsdag 6. november kl. 9.30-10.00
samt kl. 10.30-11.00
Filmhits for de små
For børn 3-6 år
Kom til en hyggelig filmformiddag. Tag dine
forældre eller bedsteforældre med og oplev
filmstemningen sammen med dem.
Tilmelding via hjemmesiden.

7. december-30. december
Årets børnebøger
Udstilling af årets børnebøger. Kom og bliv
inspireret.

Mandag 11. november kl. 9.00-9.20
Højtlæsning i morgengryet
For børn 3-6 år
Vi læser højt af Vinteren hos Plup af Inga
Borg. Overalt i Norden bliver historien læst
højt på netop dette tidspunkt.
Tilmelding via hjemmesiden.
Lørdag 26. oktober kl. 10.00-10.45
Musik og sjov med Dorte Nørgaard
For børn 0-3 år og deres voksne
Dorte Nørgaard kommer forbi med sit
populære arrangement for de mindste. Tag
din bamse med. Et par bamsesange er på
programmet i anledning af International
Bamsedag søndag. 27. oktober.
Tilmelding via hjemmesiden fra lørdag 12.
oktober.

Onsdag 11. december kl. 9.30-10.00
samt kl. 10.30-11.00
December – julefilm
For børn 3-6 år
Tag nissehuen på og kom i julestemning.
Vi viser julefilm for de små.
Tilmelding via hjemmesiden.

Tirsdag 3. december kl. 10.00-10.45
Julekoncert med Frank M
For børn 3-8 år og deres voksne
Sammen med børnene synger
Frank M julesange fra sin cd:
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ÅBY BIBLIOTEK

Ludvig Feilbergs Vej 7 / 8230 Åbyhøj / Tlf. 8940 9500 / aabybibliotek@aarhus.dk / www.aakb.dk/aaby

Film for de små
For de 3-6 årige
17. september 		
1. oktober 		
15. oktober 		
29. oktober 		
12. november 		
26. november 		
10. december 		

kl.10.00
kl.10.00
kl.10.00
kl.10.00
kl.10.00
kl.10.00
kl.10.00

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.
Lørdag 5. oktober kl.10.30-12.30
Scrapbooking
Lav din egen bog på biblioteket
For børn fra 8 år og opefter
Kunne du tænke dig en bog med minder
fra sommerens skønne tur til udlandet?
Eller er du mere til en bog om din bedste
ven, din hund, din lillesøster eller dit idol?
Eller måske en bog med alle dine allerbed-

ste minder, samlet et sted? Mulighederne
er mange, når det handler om Scrapbooking. Lyder det som noget for dig? Så kom
til en dag fyldt med klippe og klistre på Åby
bibliotek, og få din helt egen unikke bog
med hjem. Vi sørger for den bog, som du
skal sætte dine minder ind i, samt diverse
materialer til at pynte siderne med.
Din opgave inden dagen bliver at finde og
medbringe de fotos, du ønsker at bruge.
Derudover kan du tage alt muligt andet sjovt
med. Eksempelvis: papiret fra sommerferiens allerbedste is, en tot hår fra dit kæledyr,
en pose med flot sand, servietten fra den allerbedste restaurant, billeder af dit idol eller
måske endda en af deres autografer.
Det er helt op til dig og din fantasi, hvad
du ønsker at medbringe til din egen personlige bog.
Tilmelding senest fredag 27. september.
14. oktober kl.12.30
UGE 42 Få fingrene i naturen
Under vandoverfladen – besøg fra
Limfjordsmuseet
For børn 7-12 år
Om søanemone, vandmænd, søstjerner

og snegle. Der er en del ’smattede’ dyr ude
i vandet, men de er ret så meget sejere,
end de fleste børn, unge og voksne regner
med. Naturvejlederen vil tage et udvalg
af disse ’smattede’ dyr med, børnene kan
kigge, føle og smage lidt nærmere på dem.
Hvor er vandmandens maver, kan den nu
også brænde? Hvordan får en søanemone
unger? Har søstjernen øjne? Hvorfor er
dværgkonksneglen lidt af en gyser? Det og
meget mere vil børnene få at se…
Tilmelding fra 23. september.
Lørdag 19. oktober kl. 10.30 og kl.12.00
Børnekulissens Hatteteater
– teatersport for børn
For børn 3-8 år
På scenen er historiefortælleren Mariane
Siem og en masse hatte. Frivillige fra publikum kommer på scenen, vælger en hat og
så improviseres en historie frem, hvor de
spiller rollerne og kommer med gode ideer.
Arrangementet er støttet af Aaby Sogns
Støtteforening.
Ingen tilmelding.
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22. oktober kl.10.00
Dit eget cirkus
For børn 3-6 år
Har du lyst til selv at være med til at få
boldene til at jonglere, loppen til at hoppe
eller prøve at lave dit eget ballondyr? Så
kom og hjælp eleverne fra Egå Produktionshøjskole med at få lavet en STUR STUR
cirkusforestilling. Vi klæder os ud – laver
gøgl og cirkusnumre – det bliver sjovt!
Tilmelding fra 1.oktober.
Lørdag 23. november kl.10.00-11.00
Nissen kommer på besøg
For de 2-8 årige
Legeforestilling med Ratatas hvor børn
og voksne inviteres med i spillet. Børnene
præsenteres for Julen i al dens mangfoldighed. Med nisser og engle, hjerter og stjerner, risengrød og rotter. Med dyr i stalden
og det lille julebarn. Med konger, guld og
gaver – og den første julefest.
Tilmelding fra 1. november.
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ørgetjeneste:
Palles Gavebod har fået en sp
Spørg Palles Venner.
på sms.
Børn kan få svar via mail eller

I efteråret starter også online
grupper på
Palles Gavebod, som for ekse
mpel en
filmklub og en krimiklub.

OVERSIGT over ARRANGEMENTer
Dato	Tid	Arrangement	Sted	Side
13. august
kl. 13.00-16.00	Spørgehjørne for slægtsforskere
Hovedbiblioteket
24. august
kl. 10.00-12.00 	Klap en lækker bil 	Risskov Bibliotek
29. august
kl. 19.00 	Slægten kalder 	Åby Bibliotek
30. august-28. september 	Udstilling: Livstegn
Højbjerg Bibliotek

25
41
58
35

September/oktober 	Malerier af Dorthe Margrethe Sørensen
Harlev Bibliotek
2.-30. september 		Udstilling med keramiker Asse Due 	Viby Bibliotek
2. september
kl. 14.00 	Mandagsdokumentaren: Palme
Hovedbiblioteket
2. september
kl. 19.00
Find din slægt – og gør den levende 	Viby Bibliotek
4. september
kl. 9.30-10.00 	Dyrefilm for de små 	Risskov Bibliotek
4. september
kl. 16.30 -18.15 	Richard Wagner: Mestersangerne
Hovedbiblioteket
5. september
kl. 16.00-17.30
Tænkepauser: Myrer
Hovedbiblioteket
5. september
kl. 18.00-19.30 	Strikke-workshop v. Charlotte Tøndering
Tranbjerg Bibliotek
9. september
kl. 10.00-11.00
Babymassage og zoneterapi
Trige Kombi-Bibliotek
9. september
kl. 14.00 	Mandagsdokumentaren: Dagbog fra midten
Hovedbiblioteket
10. september kl. 13.00-16.00	Spørgehjørne for slægtsforskere
Hovedbiblioteket
10. september kl. 19.00-21.00 	Venedig – fotoforedrag 	Risskov Bibliotek
11. september kl. 9.30-10.00 	Dyrefilm for de små 	Risskov Bibliotek
12. september kl. 10.00 	Små synger sammen
Trige Kombi-Bibliotek
12. september kl. 10.00 	Robotværksted
Hasle Bibliotek
12. september kl. 10.00-10.45 	Rejs ud i verden med Skrallebang 	Skødstrup Kombi-Bibliotek
12. september kl. 19.00 	Lars Morell om Per Kirkeby 	Åby Bibliotek
14. september kl. 11.00-12.00 	Ella Bellas eventyr – at rejse med børn 	Gellerup Bibliotek
16. september kl. 14.00 	Mandagsdokumentaren: Præsidenten
Hovedbiblioteket
16. september kl. 15.00-16.00 	Musik i Biblioteket
Harlev Bibliotek
16. september kl. 19.00-21.00
Berlin efter muren 	Egå Kombi-Bibliotek
17. september kl. 10.00
Film for de små 	Åby Bibliotek
17. september kl. 19.00
Herbert Pundik: Det er ikke nok at overleve	Åby Bibliotek
18. september kl. 9.30-10.00 	Dyrefilm for de små 	Risskov Bibliotek
18. september kl. 10.00
Film i Salen
Hovedbiblioteket
18. september kl. 16.00-17.45
Forfattermøde: 3 Aarhus forfattere
Hovedbiblioteket

17
55
29
55
84
23
23
50
53
29
25
41
84
92
71
87
58
66
29
17
13
97
58
84
74
23
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19. september
19. september
19. september
19. september
19. september
21. september
23. september
23. september
23. september
23. september
23. september
24. september
24. september
24. september
24. september
25. september
25. september
25. september
28. september
26. september
26. september
26. september
26. september
30. september

kl. 9.30-10.15
Babyrytmik 	Gellerup Bibliotek
kl. 10.00-11.00
Babymassage og zoneterapi
Hjortshøj Kombi-Bibliotek
kl. 16.00	Library Introduction
Hovedbiblioteket
kl. 17.30-20.30
Juice up your life 	Risskov Bibliotek
kl. 19.30-21.00 	Lad os læse 80’er lyrik 1 	Viby Bibliotek
kl. 10.30 	Rejsen til solen, månen og stjernerne
Hovedbiblioteket
kl. 14.00 	Mandagsdokumentaren: Lykketoft finale
Hovedbiblioteket
kl. 19.00
Herbert Pundik – Jødernes flugt til Sverige i 1943	Sabro Bibliotek
kl. 19.00 	Den jord vi bor på her i Åbyhøj	Åby Bibliotek
kl. 19.30 	Internationalt forfatterbesøg: Milton Hatoum 	Åby Bibliotek
kl. 19.00-21.00
Fotoforedrag: Betagende Barcelona 	Skødstrup Kombi-Bibliotek
kl. 16.00-17.45 	Klassikerdagen: Søren Kierkegaard
Hovedbiblioteket
kl. 16.30-18.00 	Mød Antboys ’far’ – Kenneth Bøgh Andersen 	Risskov Bibliotek
kl. 19.00 	Erling Jepsen i LitteraturStedet 	Åby Bibliotek
kl. 19.00-21.00
Foredrag: Særligt sensitive børn 	Risskov Bibliotek
kl. 9.30-10.00 	Dyrefilm for de små 	Risskov Bibliotek
kl. 19.00 	Ind i en bog: Brun mands byrde af Hassan Preisler
Højbjerg Bibliotek
kl. 19.00 	Udflugt til det nye museum på Moesgård 	Kolt-Hasselager Kombi-Bibliotek
kl. 9.00
Breakfast event for internationals
Hovedbiblioteket
kl. 10.00-10.45 	Musik og sjov med Dorte Nørgaard
Tranbjerg Bibliotek
kl. 10.00-11.00
Babymassage og zoneterapi 	Lystrup Bibliotek
kl. 19.00	Strikkecafé hos Sabro Biblioteks Venner 	Sabro Bibliotek
kl. 19.00 	Inspiration til en sundere dagligdag
Tilst Bibliotek
kl. 14.00 	Mandagsdokumentaren: Fogh bag facaden
Hovedbiblioteket

Oktober/november 	Gellerup Stemmer	Gellerup Bibliotek
	Skrotlab !
Oktober
Hovedbiblioteket
1.-31. oktober 		Udstilling: Inger Bruhn og Jytte Rasmussen 	Viby Bibliotek
1.-31. oktober 		Udstilling: Gys og gru 	Kolt-Hasselager Kombi-Bib.
1. oktober
kl. 10.00
Film for de små 	Åby Bibliotek
1. oktober
kl. 10.00-10.35
Team Teatret: Min mormors Gebis 	Lystrup Bibliotek
1. oktober
kl. 16.00-17.30 	Arbejdsløs – Verdens Hårdeste Job
Hovedbiblioteket
1. oktober
kl. 19.00
Om krimiserien Dicte 	Åby Bibliotek
1. oktober
kl. 19.00-21.00 	Egnsfilmen om Beder-Malling fra 1950
Beder-Malling Bibliotek
2. oktober
kl. 10.00-10.35
Team Teatret: Min mormors Gebis 	Risskov Bibliotek
2. oktober
kl. 10.00-10.40 	Koncert med Tine Mynster 	Viby Bibliotek

66
20
26
41
55
75
29
46
58
58
47
23
82
59
41
84
35
38
26
91
40
46
49
29
14
75
55
79
97
80
23
59
12
82
94
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2. oktober
3. oktober
3. oktober
3. oktober
3. oktober
3. oktober
3. oktober
4. oktober
5. oktober
5. oktober
5. oktober
5. oktober
5. oktober
7. oktober
7. oktober
7. oktober
8. oktober
8. oktober
8. oktober
8. oktober
9. oktober
9. oktober
9. oktober
10. oktober
10. oktober
10. oktober
10. oktober
10. oktober
10. oktober
10. oktober
11. oktober
12. oktober
14. oktober
14. oktober
14. oktober
14. oktober

kl. 18.30-21.30
Hvad kan jeg blive? 	Risskov Bibliotek
kl. 10.00	Sjov, rim og ballade
Hasle Bibliotek
kl. 10.00-10.30
Bio for de små 	Skødstrup Kombi-Bibliotek
kl. 10.00-10.45 	Musik og sjov med Dorte Nørgaard
Beder-Malling Bibliotek
kl. 14.00-17.00
Æblepresning for hele familien
Beder-Malling Bibliotek
kl. 16.00-17.30
Tænkepauser: Positiv psykologi
Hovedbiblioteket
kl. 19.00-21.00 	London – fra fancy city til East End 	Lystrup Bibliotek
kl. 10.00 	Auto-Otto – koncert med Tine Mynster 	Sabro Bibliotek
kl. 10.00 	Koncert med Tine Mynster 	Kolt-Hasselager Kombi-Bib.
kl. 10.00-14.00
BOGMESSE8270
Højbjerg Bibliotek
kl. 10.30-12.30 	Scrapbooking Lav din egen bog på biblioteket 	Åby Bibliotek
kl. 13.00-22.00 	Somalisk Bog- og Kulturfestival	Gellerup Bibliotek
kl. 19.00 	Er oplæsning af noveller go’ aftenunderholdning?
Højbjerg Bibliotek
kl. 10.00 	Koncert med Tine Mynster 	Solbjerg Bibliotek
kl. 14.00 	Mandagsdokumentaren: Tommy
Hovedbiblioteket
kl. 19.00-20.30
Forfatteraften med Sally Altschuler 	Risskov Bibliotek
kl. 10.00-11.00
Babymassage og zoneterapi 	Risskov Bibliotek
kl. 13.00-16.00	Lokalhistorie: Spørgehjørne for slægtsforskere
Hovedbiblioteket
kl. 19.00 	Eske K. Mathiesen, Carsten René Nielsen og Louis Jensen 	Åby Bibliotek
kl. 19.30 	Min vej til filmen v. Nils Malmros
Tranbjerg Bibliotek
kl. 9.30-10.00 	Dyrefilm for de små 	Risskov Bibliotek
kl. 10.00-10.40 	Koncert med Tine Mynster
Tranbjerg Bibliotek
kl. 18.30-21.30
Hvad kan jeg blive? 	Risskov Bibliotek
kl. 10.00-10.30
Bio for de små 	Skødstrup Kombi-Bibliotek
kl. 10.00-10.45
Totte bygger – børneteater for de små
Trige Kombi-Bibliotek
kl. 16.00
Biblioteksintroduktion
Hovedbiblioteket
kl. 16.30-17.30
Jan Toftlund – Et musikalsk foredrag
Hovedbiblioteket
kl. 18.00-19.30 	Garngaragen – uldent ’tubberware Party’
Tranbjerg Bibliotek
kl. 19.00
Forfatteraften med Ida Jessen
Harlev Bibliotek
kl. 19.30-21.00 	Lad os læse 80’er lyrik 2
Tranbjerg Bibliotek
kl. 10.00-10.45 	Musik og sjov med Dorte Nørgaard
Højbjerg Bibliotek
kl. 10.00-15.00 	Store mostdag 	Risskov Bibliotek
kl. 10.00-11.00
Få fingrene i naturen: Leg med el
Trige Kombi-Bibliotek
kl. 12.30
Få fingrene i naturen: Besøg fra Limfjordsmuseet 	Åby Bibliotek
kl. 14.00 	Mandagsdokumentaren: Musikken er et monster
Hovedbiblioteket
kl. 14.30
Få fingrene i naturen: Leg med EL
Højbjerg Bibliotek
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42
71
87
64
12
24
40
85
79
35
97
14
36
88
30
42
42
25
59
50
84
91
42
87
92
24
24
50
17
51
77
44
92
97
30
77

14. oktober
14. oktober
15. oktober
15. oktober.
15. oktober
15. oktober
16. oktober
16. oktober
16. oktober
16. oktober.
16. oktober
16. oktober
17. oktober
17. oktober
17. oktober
17. oktober
17. oktober
18. oktober
19. oktober
19. oktober
19. oktober
21. oktober
21. oktober
22. oktober
22. oktober
22. oktober
22. oktober
23. oktober
23. oktober
23. oktober
23. oktober
23. oktober
23. oktober
23. oktober
23. oktober
24. oktober

kl. 19.00 	Lyst til at læse med andre? Få din egen læsekreds!
Højbjerg Bibliotek
kl. 19.00-21.00
Tove Ditlevsens liv i litteratur og musik
Tranbjerg Bibliotek
kl. 10.00
Film for de små 	Åby Bibliotek
kl. 10.00-10.45
Få fingrene i naturen: Besøg fra Limfjordsmuseet 	Lystrup Bibliotek
kl. 10.00-11.00
Få fingrene i naturen: Leg med el 	Viby Bibliotek
kl. 12.30-13.30
Få fingrene i naturen: Leg med el 	Risskov Bibliotek
kl. 9.30-10.00
Filmhits for de små 	Viby Bibliotek
kl. 10.00
Få fingrene i naturen: Leg med el 	Kolt-Hasselager Kombi-Bibliotek
kl. 10.30-11.00
Filmhits for de små 	Viby Bibliotek
kl. 14.00
Få fingrene i naturen: Størst, stærkest og farligst 	Gellerup Bibliotek
kl. 14.30
Få fingrene i naturen: Leg med el
Hasle Bibliotek
kl. 16.30-18.15 	Mystica: Hildegard von Bingen og Arvo Pärt
Hovedbiblioteket
kl. 10.00
Få fingrene i naturen: Besøg fra Limfjordsmuseet 	Solbjerg Bibliotek
kl. 12.30-13.30
Få fingrene i naturen – besøg fra Limfjordsmuseet
Beder-Malling Bibliotek
kl. 14.00-15.00
Få fingrene i naturen: Størst, stærkest og farligst
Hjortshøj Kombi-Bibliotek
kl. 14.30-15.30
Få fingrene i naturen: Leg med el
Harlev Bibliotek
kl. 16.00-17.00 	Åben Scene: Knæk koden til livet
Hovedbiblioteket
kl. 10.00-11.00
Få fingrene i naturen: Størst, stærkest og farligst
Tranbjerg Bibliotek
kl. 10.30
Børnekulissens Hatteteater: Teatersport for børn 	Åby Bibliotek
kl. 11.30 	Lørdagsmusik: Jesper Karkov & Høstsjakket 	Viby Bibliotek
kl. 12.00
Børnekulissens Hatteteater: Teatersport for børn 	Åby Bibliotek
kl. 14.00 	Mandagsdokumentaren: Stages
Hovedbiblioteket
kl. 19.00-21.00
Foredrag: På job i verdens brændpunkter
Trige Kombi-Bibliotek
kl. 10.00 	Dit eget cirkus 	Åby Bibliotek
kl. 10.15-10.45
Bio for de små 	Lystrup Bibliotek
kl. 10.00-11.30 	Lær din mobil at kende – for seniorer 	Risskov Bibliotek
kl. 19.30 	Mikkel Bolding om Kraftwerk 	Åby Bibliotek
kl. 10.00
Film i Salen
Hovedbiblioteket
kl. 10.00 	Koncert med Tine Mynster
Højbjerg Bibliotek
kl. 10.00-11.30 	Lær din mobil at kende – for seniorer 	Risskov Bibliotek
kl. 14.00-15.30
Halloween på biblioteket 	Viby Bibliotek
kl. 19.00 	Læsekreds 	Kolt-Hasselager Kombi-Bibliotek
kl. 19.00
Foredrag: Spiritualitet
Højbjerg Bibliotek
kl. 19.00
Helt elektrisk jorden rundt 	Viby Bibliotek
kl. 19.00-21.00
Forfattermøde: Katrine Marie Guldager
Hovedbiblioteket
kl. 10.00
Film for de små
Hasle Bibliotek

36
51
97
81
94
82
94
79
94
66
71
24
88
64
72
68
24
91
97
56
97
30
53
98
81
44
59
75
77
44
94
38
36
56
24
71
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24. oktober
24. oktober
24. oktober
24. oktober
24. oktober
24. oktober
25. oktober
25. oktober
25. oktober
26. oktober
26. oktober
26. oktober
26. oktober
26. oktober
26. oktober
28. oktober
28. oktober
28. oktober
28. oktober
28. oktober
28. oktober
29. oktober
29. oktober
29. oktober
29. oktober
29. oktober
29. oktober
30. oktober
30. oktober
31. oktober
31. oktober
31. oktober
31. oktober
31. oktober

kl. 10.00-10.30 	Vi rimer og remser på biblioteket
Hjortshøj Kombi-Bibliotek
kl. 10.00-10.30
Bio for de små 	Skødstrup Kombi-Bibliotek
kl. 10.00-10.40 	Koncert med Tine Mynster
Beder-Malling Bibliotek
kl. 15.00-17.00 	Rejsefilm og rejseforedrag om Nicaragua 	Åby Bibliotek
kl. 19.00
Hvordan trives din hund bedst?
Tilst Bibliotek
kl. 19.00-21.00
Harlev Læsekreds
Harlev Bibliotek
kl. 9.30-10.00	Vi rimer og remser på biblioteket 	Lystrup Bibliotek
kl. 10.00
Film for de små
Harlev Bibliotek
kl. 10.30-11.00 	Vi rimer og remser på biblioteket 	Lystrup Bibliotek
kl. 9.00
Breakfast event for internationals
Hovedbiblioteket
kl. 10.00-10.45 	Musik og sjov med Dorte Nørgaard 	Viby Bibliotek
kl. 10.00-14.00
Æblepresning 	Kolt-Hasselager Kombi-Bibliotek
kl. 10.00-12.00 	NaNoWriMo Kick-off møde 	Risskov Bibliotek
kl. 11.30 	Lørdagsmusik: Tristesse of Enola 	Viby Bibliotek
kl. 12.00-13.00 	Gys og fantasyforfatter Nick Clausen 	Risskov Bibliotek
kl. 10.00
Har du nogensinde prøvet at krydse 3 dyrearter?
Tilst Bibliotek
kl. 10.00 	Vi rimer og remser på biblioteket
Trige Kombi-Bibliotek
kl. 10.00-11.30 	Uhygge på biblioteket 	Solbjerg Bibliotek
kl. 14.00 	Mandagsdokumentaren: Heftig og begejstret
Hovedbiblioteket
kl. 19.00-21.00 	Sæsonens Bøger 	Skødstrup Kombi-Bibliotek
kl. 19.00-21.30 	Slægtsforskning og lokalhistorie 	Lystrup Bibliotek
kl. 10.00
Film for de små 	Åby Bibliotek
kl. 10.00
Film for de små 	Åby Bibliotek
kl. 10.00-10.30 	Vi rimer og remser på biblioteket 	Risskov Bibliotek
kl. 10.15-10.45
Bio for de små 	Lystrup Bibliotek
kl. 19.00 	Sæsonens Bøger	Åby Bibliotek
kl. 16.00-17.30 	Åben Scene: Beatles
Hovedbiblioteket
kl. 10.00 	Dit eget cirkus 	Gellerup Bibliotek
kl. 19.00 	Ind i en bog: Den ny tid af Katrine Marie Guldager
Højbjerg Bibliotek
kl. 16.00-17.00 	Lyrik og musik / Høxbroe og Gilbert
Hovedbiblioteket
kl. 19.00	Strikkecafé hos Sabro Biblioteks Venner 	Sabro Bibliotek
kl. 9.00-12.00
Bamsehospitalet kommer på biblioteket 	Risskov Bibliotek
kl. 10.00-10.30
Bio for de små 	Skødstrup Kombi-Bibliotek
kl. 10.30-11.00 	Vi rimer og remser på biblioteket 	Skødstrup Kombi-Bibliotek

1.-30. november 		Udstilling: Malerier, smykker og sten 	Viby Bibliotek
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72
87
64
59
49
17
81
68
81
26
95
38
44
56
82
90
93
88
30
47
40
97
97
83
81
59
33
67
36
24
46
83
87
87
56

1. november-31. december 	Malerier af Hanne Torstensen
Harlev Bibliotek
1. november
kl. 10.00-10.45 	Musik og sjov med Dorte Nørgaard 	Kolt-Hasselager Kombi-Bibliotek
2. november
kl. 10.00-10.40 	Randers EgnsTeater: En heldig kartoffel 	Risskov Bibliotek
4.-16. november 		
Bogsalg
Højbjerg Bibliotek
4. november
kl. 12.00
Bogsalg 	Lystrup Bibliotek
4. november
kl. 16.00-17.30
Tænkepauser: Kroppen
Hovedbiblioteket
4. november
kl. 19.00 	Så fletter vi 	Kolt-Hasselager Kombi-Bibliotek
4. november
kl. 19.00
Forfatteraften med Inger Wolf
Højbjerg Bibliotek
4. november
kl. 19.30-21.00 	Lad os læse 80’er lyrik 3
Beder-Malling Bibliotek
4. november
kl. 19.00-21.30 	Slægtsforskning og lokalhistorie 	Risskov Bibliotek
5. november
kl. 10.15-10.45
Bio for de små 	Lystrup Bibliotek
5. december
kl. 16.30-17.30
Fernisering: Hanne Torstensen
Harlev Bibliotek
6. november
kl. 9.30-10.00
Filmhits for de små 	Viby Bibliotek
6. november
kl. 10.30-11.00
Filmhits for de små 	Viby Bibliotek
6. november
kl. 16.00-17.30 	Russisk bogcafé
Hovedbiblioteket
7. november
kl. 10.00 	Dit eget cirkus
Hasle Bibliotek
7. november
kl. 10.00-11.00
Babymassage og zoneterapi 	Skødstrup Kombi-Bibliotek
7. november
kl. 16.00-17.30 	Dansk PEN og forfulgte forfattere
Hovedbiblioteket
7. november.
kl. 19.00-21.00 	Leif Davidsen og det russiske
Tranbjerg Bibliotek
8. november
kl. 10.00
Film for de små
Harlev Bibliotek
9. november
kl. 14.00-17.00 	Lokalhistorisk Samling: Arkivets Dag 	Kolt-Hasselager Kombi-Bibliotek
11. november
kl. 9.00-9.20
Højtlæsning i morgengryet 	Viby Bibliotek
11. november
kl. 9.30-11.00
Hvis barnet kommer til skade	Gellerup Bibliotek
11. november
kl. 10.00-11.00
Babymassage og zoneterapi 	Egå Kombi-Bibliotek
11. november
kl. 14.00 	Mandagsdokumentaren: Space is Process
Hovedbiblioteket
11. november
kl. 19.00-21.00
Forfatteraften med Kristín Marja Baldursdóttir 	Risskov Bibliotek
11. november
kl. 19.00 	Skumringstime
Harlev Bibliotek
11. november
kl. 19.00-21.30 	Slægtsforskning og lokalhistorie
Trige Kombi-Bibliotek
12. november
kl. 10.00
Film for de små 	Åby Bibliotek
12. november
kl. 10.00-11.30 	Lær din mobil at kende – for seniorer 	Lystrup Bibliotek
12. november
kl. 10.30
Babyrytmik
Hovedbiblioteket
12. november
kl. 13.00-16.00	Lokalhistorie: Spørgehjørne for slægtsforskere
Hovedbiblioteket
13.-23. november
Bogsalg 	Risskov Bibliotek
13. november
kl. 10.00
Film i Salen
Hovedbiblioteket
13. november
kl. 19.00
Foredrag: Færøerne
Højbjerg Bibliotek
13. november
kl. 19.00 	Ursula Andkjær Olsen i LitteraturStedet 	Åby Bibliotek

18
79
83
37
40
25
38
36
12
44
81
18
95
95
25
71
47
25
51
68
39
95
15
13
31
45
18
53
97
40
75
25
45
75
37
60
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14. november
14. november
16. november
16. november
18. november
18. november
19. november
20. november
21. november
21. november
23. november
23. november
25. november
25. november
26. november
26. november
26. november
26 November
27. november
27. november
27. november
28. november
28. november
28. november
28. november
30. november

kl. 10.00 	Dit eget cirkus
Tilst Bibliotek
kl. 19.00-21.30 	Digteren Søren Ulrik Thomsen: Fra 80’erne til i dag 	Viby Bibliotek
kl. 10.00-14.00 	Nordisk Spildag 2013
Hovedbiblioteket
kl. 11.00-12.30 	Verdens bedste kaffe i Viby 	Viby Bibliotek
kl. 10.00-10.45 	Musik og sjov med Dorte Nørgaard 	Solbjerg Bibliotek
kl. 14.00 	Mandagsdokumentaren: Manden på bjerget
Hovedbiblioteket
kl. 15.00
Jesper Karkov & Høstsjakket	Gellerup Bibliotek
kl. 16.30-18.15 	Gustav Holst: Planeterne
Hovedbiblioteket
kl. 19.00
Juleølsmagning 	Kolt-Hasselager Kombi-Bibliotek
kl. 19.00-21.00
Harlev Læsekreds
Harlev Bibliotek
kl. 10.00-11.00 	Nissen kommer på besøg 	Åby Bibliotek
kl. 10.30 	Rytmik med Dorte Nørgaard
Hovedbiblioteket
kl. 10.00-10.45
Jul med Skrallebang
Trige Kombi-Bibliotek
kl. 14.00 	Mandagsdokumentaren: Onkel Danny
Hovedbiblioteket
kl. 10.00
Film for de små 	Åby Bibliotek
kl. 10.00-10.40
Juleteater med Børnekulissen: Skovnissernes jul
Tranbjerg Bibliotek
kl. 19.00-21.00
Forfattermøde: Morten Brask
Hovedbiblioteket
kl. 16.00	Library Introduction /Adults
Hovedbiblioteket
kl. 10.00-10.40
Juleteater med Børnekulissen: Skovnissernes jul
Højbjerg Bibliotek
kl. 19.00 	Ind i en bog: Jeg nægter af Per Petterson
Højbjerg Bibliotek
kl. 19.00 	Værd at vide om voksne hjerner 	Viby Bibliotek
kl. 10.00 	Dit eget cirkus
Harlev Bibliotek
kl. 10.00
Højtlæsning
Hasle Bibliotek
kl. 10.00-10.40
Juleteater med Børnekulissen
Beder-Malling Bibliotek
kl. 19.00 	Strikkecafé hos Sabro Biblioteks Venner 	Sabro Bibliotek
kl. 10.00-10.40
Familien Nissen – en aktiv juleforestilling 	Risskov Bibliotek

2.-30. december 		Udstilling: Keramiker Susanne Bidstrup 	Viby Bibliotek
3. december
kl. 10.00-10.45
Julekoncert med Frank M 	Viby Bibliotek
4. december
kl. 10.00-11.30
Juleklip for børn
Højbjerg Bibliotek
5. december
kl. 10.00-10.45
Julekoncert med Frank M 	Solbjerg Bibliotek
5. december
kl. 16.00-17.30
Tænkepauser: Kærlighed
Hovedbiblioteket
5. december
kl. 16.30-17.30
Fernisering: Hanne Torstensen
Harlev Bibliotek
7.-30. december 		Årets børnebøger 	Viby Bibliotek
10. december
kl. 10.00
Film for de små 	Åby Bibliotek
10. december
kl. 13.00-16.00	Lokalhistorie: Spørgehjørne for slægtsforskere
Hovedbiblioteket
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90
56
31
57
88
31
15
25
39
18
98
75
93
31
97
91
25
26
78
37
57
68
71
64
46
84
57
95
78
88
25
18
95
97
25

11. december
11. december
11. december
11. december
11. december
12. december
14. december

kl. 9.30-10.00	December/julefilm 	Viby Bibliotek
kl. 9.30-10.30 	Dias og højtlæsning: Jul i Bulderby 	Gellerup Bibliotek
kl. 10.00
Film i Salen
Hovedbiblioteket
kl. 10.30-11.00 	December/julefilm 	Viby Bibliotek
kl. 16.00-17.15 	Mordmysterier og julehygge
Tranbjerg Bibliotek
kl. 10.00
Film for de små
Hasle Bibliotek
kl. 10.30
Honningbanden: Hvem har stjålet Nissekraften
Hovedbiblioteket

95
67
76
95
51
71
76

Mandage
Mandage
Tirsdage
Onsdage
Torsdage
Fredage

kl. 10.30-11.00 	Small movies for small children
kl. 16.00-18.00	Language cafe
kl. 15.00-16.00	Creative Afternoons
kl. 10.00
Bogkunst
kl. 15.00-16.00	Creative Afternoons
kl. 10.30-11.00 	Int. play group for children and families

27
27
27
19
27
27

Hovedbiblioteket
Hovedbiblioteket
Hovedbiblioteket
Hasle Bibliotek
Hovedbiblioteket
Hovedbiblioteket

Uge 43 og 44 		
Bamseuger på biblioteket	Egå Kombi-Bibliotek			
				
Hjortshøj Kombi-Bibliotek			
				
Højbjerg Bibliotek			
				Lystrup Bibliotek			
				Risskov Bibliotek			
				Skødstrup Kombi-Bibliotek			
				
Trige Kombi-Bibliotek			
				Viby Bibliotek
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