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Forfatter Dorthe Nors



Velkommen til arrangementer på Aarhus Kommunes Biblioteker. Vi håber, at du har lyst til at 
deltage i de mange spændende tilbud på bibliotekerne. 

I alt er der mere end 200 arrangementer at vælge imellem for både 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.

På Aarhus Kommunes Biblioteker er vi vilde med litteratur. Vi har en litteraturklub, hvor du via 
nyhedsbreve kan holde dig orienteret om, hvad der sker på litteraturområdet i Aarhus. Du kan 
deltage i forfattermøder, BookTalks, oplæsning, læsekredse og som noget nyt tilmelde dig kalen-
derlitteratur. Sidst i august er der desuden mulighed for at deltage i litteraturfestivalen Vild med 
Ord, der i år har fokus på fransk kultur og litteratur.

Efteråret byder dog ikke kun på litterære arrangementer. Du kan blandt andet også høre om kri-
gen i 1864, deltage i klassisk lytteklub, høre Music Talks, se forskellige udstillinger, tilmelde dig 
skriveværksteder, bygge simple elektroniske instrumenter eller få gode tips til slægtsforskning. 
Hen over sæsonen er temaerne for Mandagsdokumentaren henholdsvis Sindet og Krig. 

Vi har selvfølgelig også tænkt på børnene, og der er masser af film, børneteater, musik og sjov 
samt kreative aktiviteter med f.eks. cupcakes og byggeværksteder. I efteråret kan fantasifulde 
drenge deltage i en Lyveskole og er du mellem 7 og 17, kan du blive teknologi-pirat. I Hovedbib-
liotekets børneafdeling er der endvidere mulighed for, at du selv kan være vært for et arrange-
ment efter egen interesse. 

Tjek dit lokale bibliotek, eller et af de andre biblioteker, og se om der sker noget spændende for 
dig. Du er altid velkommen til at fortælle os, hvordan du kunne have lyst til at bruge biblioteket.

God fornøjelse med arrangementerne på Aarhus Kommunes Biblioteker.
Vi glæder os til at se dig.Forsidefoto: Jens Blendstrup
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LITTERATUR
Forfattermøder, booktalks, oplæsning, læsekredse og kalenderlitteratur: 
på biblioteket kan man møde litteraturen i alle former og udtryk.

LITTERATURKLUBBEN
Litteraturklubben er Aarhus Kommunes Bibliotekers klub til de litteratu-
rinteresserede. Som medlem modtager du hver måned et nyhedsbrev 
med tilbud, relevante litteraturarrangementer, konkurrencer samt en år-
lig litteraturbrunch arrangement kun for klubbens medlemmer. Senest 
havde vi besøg af forfatterne Sissel Jo-Gazan og Svend Åge Madsen. 
Tilmeld dig gratis via denne side: www.aakb.dk/litteraturklubben.

LITTERATER TIL LÅNS
Er du interesseret i litteratur? Har du lyst til at beskæftige dig med litte-
ratur og formidling på en kreativ måde?  
Så er Litterater til Låns måske noget for dig. Litterater til Låns er en 
frivillig gruppe under Aarhus Kommunes Biblioteker, der blev etableret 
i efteråret 2009. Vores gruppe består hovedsageligt af studerende, som 
gerne vil beskæftige sig med litteratur uden for uddannelsesinstitu-
tionernes rammer og bruge vores viden til noget i samarbejde med 
andre. Vi arbejder med flere forskellige typer medier og platforme, 
f.eks. blogs, videoblogs, udstillinger m.m., og vi er altid åbne over for 
nye ideer og nye mennesker.

Vi mødes hver onsdag i ulige uger fra kl. 17.30 til 19.30 på Hovedbibli-
oteket. Hvis du har lyst til at være med, kan du kontakte vores tovholder 
Cecilia på ceciliadybrismarini@hotmail.com eller skrive til vores fælles 
mail littillaans@outlook.dk. 

Du kan læse mere om os på Aarhus Kommunes Bibliotekers hjem-
meside: www.aakb.dk/litterater, hvor du også kan læse vores mange 
blogindlæg. Endelig kan du også tjekke os ud på Facebook på:  
www.facebook.com/LitteraterTilLaans, og ydermere kan du følge vores 
to litterære venner Littera Thure og Bibliote Karen på Facebook.

Vi glæder os til at se dig!

LÆSEKREDSE
Mangler du eller din læsekreds læsemakkere til at snakke litteratur med?  
Eller har du lyst til at starte en ny læsekreds op?  
Så tilmeld dig Læsekreds i Aarhus Kommune på Litteratursiden.dk, hvor 
du kan se listen over øvrige interesserede og selv tage kontakt til dem:  
www.litteratursiden.dk/laeseklubber/laesekreds-i-aarhus-kommune-1
Bibliotekerne opretter hvert år nye læsetasker, så der er altid nyt læse-
stof at diskutere, vi har blandt andet 'Dandy' af Jan Guillou, da duerne 
forsvandt af Sofi Oksanen, Den søndejyske farm af Erling Jepsen og 
mange flere. Se listen over alle titlerne på: www.aakb.dk/laesetasker.
 
På bibliotekets hjemmeside kan du også se en videopræsentation af 
bøger, der egner sig godt til diskussion.  
Hjemmesiden www.aakb.dk/indibogen opdateres løbende med video-
optagelser fra Højbjerg Biblioteks åbne læsekreds (se side 25).

LITTERATUR PÅ BIBLIOTEKERNE



VILD MED ORD
Ridehuset, 28.-31. august
Vild med ORD er en årlig, forfriskende litteraturindsprøjtning i det aarhu-
sianske kulturliv. Festivalen indbyder alle litteraturglade mennesker til at 
komme tæt på den danske og den internationale litteraturscene.

I 2014 er fokus fransk kultur og litteratur. Årets program byder på  
franske lækkerier inden for de fleste genrer, med deltagelse af  
Jean-Christophe Grange, Helene Lenoir, Tanguy Viel m.fl.

Udover det franske præsenteres også Håkan Nesser, Kristian Leth, 
Fredrik Sjöberg, Anne Lise Mastrand-Jørgensen, Kim Leine, Leif Davi-
sen, Maria Helleberg m.fl. 

OPTAKT TIL
Som optakt til VMO kan man 28. august møde Helle Helle på Åby 
Bibliotek kl. 16.00 (se side…) og Pia Juul hos boghandleren Kristian F. 
Møller kl. 19.00. Begge arrangementer er gratis.
 
KONCERT 
Ridehuset, fredag 29. august kl. 20.00, 100 kr.
Oplev Morten Seiftert med Øberg/Mydtskov 4 og Nikolaj Nørlund solo.

BØRNENES BOGDAG
Festivalens første dag er dedikeret til børn og bøger. Torsdag 28. 
august kan man på Ridehuset møde forfattere som Kirsten Sonne 
Harlid, Kenneth Bøgh Andersen, Søren Jessen og Ceclie Eken. 

Se mere på vildmedord.dk og følg med på Vild Med Ords Facebook side. 

NYT – KALENDERLITTERATUR
Mikkels Mareridt
Aarhus Kommunes Biblioteker og Merete Pryds Helle præsenterer 
en hel ny form for litteratur: en novelle, som lagrer sig ind i læsernes 
digitale kalender. Den udkommer torsdag 28. august.
 
Det siger forfatteren:
”Vi kender det alle; man læser nogle gamle kalendernoter og kan se et 
mønster tegne sig. En historie over ens liv. Det gælder også for Mikkels 
kalender, som du kan følge med i fra den dag i august, hvor han har 
et stævnemøde med Mette, hen over en kaotisk september og frem til 
julen, hvor alting bryder sammen.”

Tilmelding
For at kunne læse Mikkels Mareridt skal man tilmelde sig på  
kalendernovelle.dk.

Foredrag
Lørdag 30. august kl. 11.55, Ridehuset
Merete Pryds fortæller mere om sit arbejde med kalenderlitteratur og 
viser andre former for litteratur, som er skrevet til digitale medier. 

UDSTILLINGER
LitteraturStedet på Åby Bibliotek har skiftende litterære udstillinger, se side 40.



Forfattermøde: Helle Helle
Torsdag 28. august kl. 16.00
Åby Bibliotek, gratis (side 00)

Forfattermøde: Stefan Hertmans
Mandag 8. september kl. 19.00 
Åby Bibliotek (side 00)

Forfattermøde: Pernille Højmark
Tirsdag 9. september kl. 19.00
Risskov Bibliotek, 50 kr. (side 00)

Forfattermøde: Elsebeth Egholm
Torsdag 11. september kl. 19.00
Hovedbiblioteket (side 00)

Ind i bogen – Kantslag af Dorthe Nors
Onsdag 24. september kl. 19.00
Højbjerg Bibliotek, 50 kr. (side 00)

Lyst til at læse med andre?  
Få din egen læsekreds
Mandag 29. september kl. 19.00
Højbjerg Bibliotek (side 00)

Forfattermøde: Bjarne Nielsen Brovst
Onsdag 1. oktober kl. 16.00
Risskov Bibliotek, 25 kr. (side 00)

Foredrag: Performativ biografisme – fiktion 
eller virkelighed? Ved Jon Helt Haarder
Torsdag 2. oktober kl. 19.00
Højbjerg Bibliotek, 25 kr. (side 00)

Forfattermøde: Andrea Hejlskov
Mandag 6. oktober kl. 19.30
Viby Bibliotek, 25 kr. (side 00)

Foredrag: Indviet i krig 
Ved Lea Sander Thomsen
Tirsdag 7. oktober kl. 19.00
Risskov Bibliotek (side 00)

BookTalk
Tirsdag 7. oktober kl. 16.00
Hovedbiblioteket (side 00)

BOGMESSE8270
Mandag 13. oktober kl. 10.00 / 18.00
Højbjerg Bibliotek (side 00)

BookTalk
Tirsdag 14. oktober kl. 16.00
Hovedbiblioteket (side 00)

Forfattermøde: Dorthe Nors
Mandag 20. oktober kl. 19.30 
Viby Bibliotek, 25 kr. (side 00)

BookTalk
Tirsdag 21. oktober kl. 16.00
Hovedbiblioteket (side 00)

Forfattermøde: Jens Blendstrup og  
Bjørn Rasmussen
Onsdag 22. oktober kl. 19.00
Åby Bibliotek, 50 kr. (side 00)

Åben læsekreds: Gå væk Ghana af Tayie Selasi
Torsdag 23. oktober kl. 19.00
Harlev Bibliotek (side 00)

BookTalk in English
Tirsdag 28. oktober kl. 16.00
Hovedbiblioteket (side 00)

Ind i bogen – Puls af Julian Barnes
Onsdag 29. oktober kl. 19.00
Højbjerg Bibliotek, 50 kr. (side 00)

Dansk PEN 
Forfulgte journalister og forfattere
Torsdag 30. oktober kl. 16.00
Hovedbiblioteket (side 00)

Forfattermøde: Gretelise Holm
Søndag 2. november kl. 14.00
Tranbjerg Bibliotek, 25 kr. (side 00)

LITTERATURARRANGEMENTER



Foredrag: Kom i gang med e-bøger, både som 
udgiver og læser ved Anette Harbech Olesen
Tirsdag 4. november kl. 16.30
Viby Bibliotek, 25 kr. (side 00)

Fernisering af udstillingen Laminat og op-
læsning v. Christian Yde Frostholm, Rasmus 
Graff, Gitte Broeng og Morten Søndergaard
Fredag 7. november kl. 16.00
Åby Bibliotek (side 00)

Fælles oplæsning: Stallo af Stefan Spjut
Mandag 10. november kl. 19.00
Sabro og Harlev Bibliotek (side 00 og side 00)

Foredrag: Kaptajn Dinesen  
Ved Tom Buk-Swienty
Tirsdag 11. november kl. 19.00 
Sabro Bibliotek, 100 kr. (side 00)

Fra Sherlock Holmes til Carl Mørck
Mandag 17. november kl. 19.00
Solbjerg Bibliotek, gratis (side 00)

Sæsonens bøger
Mandag 17. november kl. 19.00
Lystrup Bibliotek (side 00)

Sæsonens bøger
Onsdag 19. november kl.  
Åby Bibliotek (side 00)

Sæsonens bøger
Torsdag 20. november kl. 19.00
Viby Bibliotek (side 00)

Åben læsekreds: Fodspor på himlen  
af Einar Már Gudmundsson
Torsdag 20. november, kl. 19.00
Harlev Bibliotek (side 00)

Ind i bogen – Effekten af Susan af Peter Høeg
Onsdag 26. november kl. 19.00
Højbjerg Bibliotek, 50 kr. (side 00)

Årets bøger: Populær faglitteratur, biografier 
og krimier ved Jannik Lunn
Onsdag 26. november kl. 8.30
Hovedbiblioteket, 40 kr. (side 00)

Årets bøger: Dansk og udenlandsk skønlitte-
ratur ved Kåre V. Poulsen
Tirsdag 2. december kl. 8.30
Hovedbiblioteket, 40 kr. (side 00)

Blogkollektivet  Promenaden
Lørdag 10.  januar kl. 15.00
Åby Bibliotek, 25 kr. (side 00)
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BEDER-MALLING BIBLIOTEK
Kirkebakken 41 · 8330 Beder · Tlf. 8940 9500 · bederbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/beder-malling

Beder-Mallings Egnsarkiv viser film fra 
lokalområdet
Tirsdag 30. september kl. 19.00
Beder-Malling Bibliotek inviterer til filmfrem-
visning på Beder-Malling Egnsarkiv. Filmen 
er nummer to i rækken om Beder, Malling 
og oplandet omkring. Filmen omhandler 
nogle af de gamle lokale virksomheder - bl.a. 
Malling Kro og Manufakturhandler Vilhelm 
Gammelby. Arkivleder Kirsten Williams 
introducerer filmen og vil efterfølgende 
besvare eventuelle spørgsmål. 
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra fredag 1. august kl. 10.00. 
NB! Arrangementet holdes på: 

Egnsarkivet i Malling ⋅ Tværgade 18 ⋅ 8340 Malling

Workshoppen: Fede ideer med læste bøger     
Lørdag 22. november kl. 10.00 -13.00
Gitte Lacarriere blev uddannet som indret-
ningsarkitekt i London i 2002. Efterfølgende 
har hun arbejdet kreativt på alle mulige projek-
ter. Denne lørdag vil hun vise, hvordan man 
kan lave spændende ting ud af brugte bøger. 
Kom til en inspirerende workshop, hvor man 
får mulighed for at udfolde sin kreativitet.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden. 
Maks. 20 personer.
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GELLERUP BIBLIOTEK
Gudrunsvej 78 · 8220 Brabrand · Tlf. 8940 9500 · gellerupbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/gellerup

Radikalisering og ekstremisering af unge  
muslimer i Danmark
Tirsdag 16. september kl. 17.30 - 20.00
Kom og debatter et af de mest omdiskuterede 
emner både lokalt og globalt. Oplægsholdere 
med forskellig baggrund vil give os et bud på 
omfanget af det radikaliserede miljø og belyse 
årsagerne til det. Retssamfundets perspektiv 
bliver også belyst, for hvordan agerer et rets-
samfund, når dets borgere accepterer anven-
delsen af udemokratiske eller voldelige midler 
i et forsøg på at opnå et bestemt politisk eller 
ideologisk mål? 
Denne debataften om radikalisering og eks-
tremisme følges op af endnu en debataften, 
hvor de forskellige indsatser belyses. Hvilke 
indsatser virker og hvilke virker ikke? Hold øje 
med www.aakb.dk/gellerup for annoncering af 
dato og tid.
Arrangør: Det Multietniske KulturCenter, Forbundet af Islamiske 

Foreninger, Somali Community in Denmark og Gellerup Kirke.

Samarbejdspartnere: FOF Aarhus, Gellerup Bibliotek, Gelle-

rup Fællesråd og Samvirket i Gellerup og Toveshøj.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Sexturisme – Hvad er ægte Kærlighed?
Torsdag 25. september kl. 16.30 -18.00
Sexturisten Hubert lever det meste af året i 
en tropisk badeby i Kenya. Her fester han hver 
aften med unge smukke kvinder. Det kan være 
svært at forstå, hvorfor Hubert vælger denne 
livsstil, og fordommene bliver hurtigt store. 
Henriette Jakobsen giver i sit foredrag en dy-
bere forståelse af Huberts valg, det samfund 
han har forladt og det samfund han er draget 
til – måske er emnet ikke så sort/hvidt, som 
man kunne tro. 
Arrangementet er gratis og man kan tilmelde 
sig via tlf. 8940 9500.
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HARLEV BIBLIOTEK
Gl. Stillingvej 424 · 8462 Harlev · Tlf. 8940 9500 · harlevbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/harlev

Fuglelivet, som det kan opleves omkring Harlev
Torsdag 18. september kl. 19.00 -21.00
Så du storkene ved Tåstrup Bæk eller havør-
nen, der fløj højt over Tåstrup Sø?
Biolog Christian A. Jensen, som i mere end 25 
år har fulgt fuglelivet omkring Harlev, fortæller 
om hvor i lokalområdet, man kan opleve fugle-
livet, og hvilke fugle man kan se. Inden for en 
radius af 5 km kan man se og høre mere end 
200 forskellige fuglearter. Foredraget er krydret 
med Christians egne billeder, fotograferet gen-
nem hans mangeårige interesse for fugle.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

Gratis arrangement uden tilmelding.

Nederlaget i 1864 – årsager og følger
Torsdag 2. oktober kl. 19.00
Krigen i 1864 er en af de enkeltbegivenheder, 
der har fået størst betydning for danskernes 
nationale identitet, selvforståelse og syn på 
omverdenen helt frem til i dag. Historiker, 
ph.d. Lars Hovbakke Sørensen tilføjer i sin 
nyligt udkomne bog, En europæisk Dan-
markshistorie. Fra oldtiden til i dag, det brede 
europæiske perspektiv til de snævre danske 
forklaringer, som historikerne hidtil har anført 
på krigen og nederlaget. 
Arrangeret i samarbejde med Harlev Biblioteks Venner og  

Foreningen Norden.

Billetter kan købes for 25 kr. via hjemmesiden.
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Harlev Læsekreds
Torsdag 23. oktober kl. 19.00-21.00
Aftenens bog er Gå væk Ghana af Tayie Selasi. 
Bogen kan hentes på biblioteket ca. en måned før.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

Tilmelding til læsekredsens møder kan ske fra 
gang til gang og ved afhentning af bogen.

Skumringstime:
Hygge og højtlæsning i stearinlysenes skær!
Mandag 10. november kl. 19.00
Skumringstimen indleder Den Nordiske
Biblioteksuge 2014 med højtlæsning af
den samme tekst på samme tid rundt om i
Norden og Baltikum. Årets tema er: Trolde
i Norden. Teksten er fra Stallo af Stefan Spjut 
og læses af Camilla Fabricius. Harlevkoret 
synger nordiske sange.
Arrangeret i samarbejde med Harlev Biblioteks Venner og 

Foreningen Norden.

Gratis arrangement uden tilmelding.

Harlev Læsekreds
Torsdag 20. november kl. 19.00-21.00
Aftenens bog er Fodspor på himlen af Einar 
Már Gudmundsson. Bogen kan hentes på 
biblioteket ca. en måned før.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

Tilmelding til læsekredsens møder kan ske fra 
gang til gang og ved afhentning af bogen.

Fernisering – Malerier af Rikke Sort
Torsdag 4. december kl. 16.30-17.30
Rikke Sort fortæller lidt om sig selv og sin 
kunst. Hyggeligt samvær med servering af 
gløgg og pebernødder og så skal billederne 
selvfølgelig nydes.
I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

Udstilling – Malerier af Rikke Sort
November og december måned
Rikke Sort, fra Harlev, er en anderledes og 
fascinerende kunstner, der dyrker mødet mel-
lem tid og mennesker. Hun rækker hånden ud 
til beskueren og fører vedkommende ind i sit 
finurlige univers, sådan at der stadig er plads 
til den individuelle fantasi. Dette gælder både 
for hendes abstrakte tidsrejse-malerier, stærke 
portrætter og udfordrende skulpturer.
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HASLE BIBLIOTEK
Kappelvænget 2 · 8210 Aarhus V · Tlf. 8940 9500 · haslebibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/hasle

BYG LYD!
Byg dine egne simple elektroniske  
instrumenter – hver mandag 16.00 -17.00

For forældre og børn fra 8 år og op, unge og 
gamle med interesse for musik og elektronik.

Uden at have noget forstand på elektro-
nik kan du lave legetøj om til et instru-
ment, bygge mini synthesizere, oscillato-
rer og meget mere i bibliotekernes Circuit 
Bending klub. Det er nemt og sjovt, og 
det eneste det kræver er gå-på-mod!

Vi mødes hver mandag fra 16.00 -17.00 
i dette uformelle fællesskab for musik- 
og elektronik-interesserede. Biblioteket 
stiller loddekolbe, potmetre, batterier og 
andet udstyr til rådighed. Medbring ger-
ne eget elektronisk børnelegetøj – det 
skal bare kunne sige en lyd – og ellers 
bare godt humør.

Circuit Bending klubben starter til  
september og det er gratis at deltage.

Dialogmøde: 
Har du talt med din nabo i dag?
Torsdag 11. september kl. 16.30
Grænseforeningen afholder dialogmøde i 
samarbejde med Kulturhus Herredsvang og 
Hasle Bibliotek. Vi gør det for at styrke sam-
mehængskraften i lokalsamfundet.
Vi vil gerne sætte fokus på, at kulturelle 
mindretal er en vigtig ressource i et demokra-
tisk samfund, samt at dansk sprog og kultur 
styrkes i mødet med andre sprog og kulturer.
Der bliver serveret mad fra forskellige kulturer i 
området. Kom og lær din nabo bedre at kende.
Det er gratis at deltage.

Identitet 
– et foredrag om, hvordan du blev til dig
Torsdag 25. september kl. 16.30
Et menneskes identitet er som et klaver. Hver 
tangent har en lyd, og man kan lære at spille 
fine melodier, eller man kan hamre så klaveret 
lyder frygteligt. Med engagement og indlevelse 
viser antropologistuderende Katrine Mandrup 
i sit foredrag, at en person både er et selvstæn-
digt individ, men også et produkt af forældre, 
pædagoger, venner og families forventninger 
og forestillinger om personen. Dette er et 
foredrag om, hvordan du blev til dig!
Det er gratis at deltage.

4 EVER - Opgang 2 opførerer deres Reu-
mert-vindende teaterstykke
Onsdag 19. november
4 EVER er en forestilling om fire unge mænd, 
hvis skæbne blev beseglet dengang de, som 
4 små drenge, udfordrede døden, en frostklar 
vinterdag. En oplevelse, som mærker dem 
dybt og knytter dem til hinanden – for altid.
4 EVER er en tankevækkende og dialogskaben-
de forestilling om livsvalg, loyalitet og de om-
kostninger, der følger med ubrydeligt venskab.
Det er gratis at deltage.
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HOVEDBIBLIOTEKET
Møllegade 1 · 8000 Aarhus C · Tlf. 8940 9200 · hovedbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/hovedbiblioteket

Spørgehjørne for slægtsforskere
Tirsdag 12. august kl. 13.00-16.00
Tirsdag 9. september kl. 13.00-16.00
Tirsdag 14. oktober kl. 13.00-16.00
Tirsdag 11. november kl. 13.00-16.00
Slægtshistorisk Forening holder åbent hus, 
hvor du kan 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.
Deltagelse er gratis, men tilmeld dig via  
jn@slaegt-aarhus.dk.

Startmøde for iværksættere  
ved STARTVÆKST Aarhus 
Tirsdag 26. august kl. 16.00-18.00, Salen
Informationsmødet er for dig, der har planer 
om at starte egen virksomhed i Aarhus. 
Mød op og få en uforpligtende og spændende 
introduktion til at blive iværksætter.
På mødet kan du høre om, hvordan du 
udarbejder en god forretningsplan samt få 
faktuelle oplysninger om regler, moms, regi-
strering mv. i forbindelse med start af egen 
virksomhed. Du får overblik over de mange 
muligheder, der findes for iværksættere og får 
lejlighed til at stille spørgsmål til en konsulent 
fra STARTVÆKST Aarhus.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Den store krig og den lille mand
Onsdag 27. august kl. 16.00 -17.30, Lille Scene
I forbindelse med 100 året for 1. Verdenskrigs 
begyndelse i 1914, fortæller historiker, sogne-
præst og foredragshold Morten Skovsted om 
krigens årsager, forløb og konsekvenser. Fore-
draget tager udgangspunkt i Morten Skov-
steds oldefar, Jørgen Eriksen og de 854 breve 
han sendte hjem fra fronten. Jørgen Eriksen 
deltog bl.a. i den tyske offensiv ind i Polen og 
Rusland i sommeren 1915 og ved Verdun ved 
Vestfronten, i sommeren 1916.
Gratis entré.

Elsker du at skrive fantasy? 
– så kom til skriveværksted
Tirsdag 26. august kl. 16.00-17.30, Lille Scene
Vil du deltage i Herlufsholm Fantasybogmes-
ses store novellekonkurrence eller vil du have 
et par fif med på vejen, så kom til skriveværk-
sted, hvor vi laver skriveøvelser mv.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Brætspil
Lørdag 30. august kl. 10.00 -14.00
Lørdag 27. september kl. 10.00 -14.00
Lørdag 25. oktober kl. 10.00 -14.00
Lørdag 29. november kl. 10.00 -14.00
For 13-årige og opefter.
Kom og spil brætspil på Hovedbiblioteket. 
Der vil være mulighed for at prøve og lære nye 
spil, møde andre brætspilsentusiaster eller 
blive inspireret til hvilket spil, der skal være 
det næste i din egen samling. Der serveres 
kaffe og the til arrangementet
Gratis entré.
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Akamas – film fra Cypern
Tirsdag 19. august kl. 19.00, Salen
Engelske undertekster. 
Panikos Chrysathou er prisvindende cypriotisk 
filmskaber, og filmen Akamas fra 2006 er hans 
første spillefilm. Filmens tema er det klassiske 
om ung kærlighed, der bliver vanskeliggjort 
af samfundets normer. I dette tilfælde skellet 
mellem græsk- og tyrkiskcypriotisk og dermed 
mellem kristne og muslimer i 1940’erne. 
Filmen vises i samarbejde med Cyperns 
Konsulat i Aarhus i anledning af 50-året for de 
første danske FN soldater på Cypern. Der vil 
være en kort introduktion inden filmen vises. 
Gratis entré.

Tænkepauser: Loven
Torsdag 4. september. kl. 16.00-17.30, Salen
I foredragsrækken Tænkepauser, formidler 
forskere deres viden til borgerne. Denne 
gang fortæller Professor Gorm Toftegaard 
Nielsen om Loven. 
Gratis entré.

Elsebeth Egholm: Forelsket i den gode krimi
Torsdag 11. september kl. 19.00 -21.00, Salen
Med udgangspunkt i romanerne om Dicte 
Svendsen og de seneste om Dictes søn, Peter 
Boutrup, giver Elsebeth Egholm sit bud på, 
hvad den gode krimi er for en størrelse: Hvad 
skal der til for, at vi gider følge hovedpersonen 
i tykt og tyndt? Hvad er vigtigst: plot eller 
personer? Og hvad er det, krimien kan og 
som gør, at så mange fanges af universet med 
drab, efterforskning og opklaring? Arrangeret i 
samarbejde med NOTA. Nationalbibliotek for 
mennesker med læsevanskeligheder
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Skriv din egen livshistorie  
– skriveværksted med fokus på erindringer
Lokale 3, i kælderen på Hovedbiblioteket.
Torsdag den 11. september, kl. 16.00-18.00
Torsdag den 23. oktober, kl. 16.00-18.00
Torsdag den 13. november kl. 16.00-18.00
Hvordan er vi blevet til den, vi er i dag? Har 
du lyst til at fordybe dig i din egen historie, 
kan du over tre torsdage få indblik i, hvordan 
andre har grebet arbejdet an og få vejledning 
til at skrive din egen livshistorie. Undervis-
ningen er tilrettelagt som workshops, hvor 
der dels er oplæg om det at arbejde med 
livshistorier dels individuel og fælles sparring 
til at få skabt netop din livshistorie. Skrivepro-
cessen vil fortrinsvis foregå hjemme mellem 
de tre kursusgange.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.Professor Gorm Toftegaard Nielsen

Forfatter Elsebeth Egholm
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Hvordan har din Facebook dag været? 
– unges digitale liv og din rolle som forælder
Tirsdag 30. september kl. 19.00, Salen
Mange forældre oplever at stå på sidelinjen 
af deres børns digitale liv. Usikkerhed og 
bekymringer kan fylde meget, ikke mindst 
om hvordan og hvornår vi som forældre skal 
blande os. Dette oplæg har til hensigt at give 
forældre en dybere forståelse af den unges 
digitale hverdag, samt give konkrete ideer og 
redskaber til, hvordan du kan tage ansvar som 
forældre – også på det digitale område.
Billetter skal købes for 50 kr. via hjemmesiden.
     

BookTalks
Tirsdag 7. oktober kl. 16.00 -17.00
Tirsdag 14. oktober kl. 16.00 -17.00
Tirsdag 21. oktober kl. 16.00 -17.00
Tirsdag 28. oktober kl. 16.00 -17.00 (In English)
Hovedbibliotekets bogslugere inviterer til fire 
gange BookTalk i oktober. Personale fra bibliote-
ket, samt indbudte gæster fra det litterære miljø 
i Aarhus vil præsentere deres egen favoritudgi-
velse fra 2014.  Publikum er desuden velkomne 
til sidst i programmet at byde ind med deres 
bedste læseoplevelser fra årets udgivelser.
Gratis entré, Lille Scene.

Dansk PEN
Forfulgte journalister og forfattere
Torsdag 30. oktober kl. 16.00 -17.30
Dansk PEN, Hovedbiblioteket og en gruppe 
danske forfattere sætter fokus på de forfattere 
og journalister rundt omkring i verden, som 
ikke er i stand til at udtrykke sig frit. Hvordan 
er det at være forfatter eller journalist og leve 
med frygten, når det frie ord slippes løs?
Gratis entré, Lille Scene.

Hvor er vi på vej hen? Hør om Dokk1
Torsdag 27. november kl. 16.00 -17.30
I 2015 flytter Hovedbiblioteket ned i Dokk1. 
Men hvad er Dokk1 for noget? Hvordan har 
projektet udviklet sig? Hvilket bibliotek vil I 
møde dér og hvad kan man bruge Dokk1 til? 
Gratis entré, Lille Scene.

BOGPUSHERNE
Jannik Lunn og Kåre V. Poulsen leverer 
en engageret og subjektiv gennemgang af 
væsentlige bøger fra 2014. Du får anbefa-
linger af bøger du bør læse, og advarsler 
om ikke at spilde tiden på ligegyldige udgi-
velser. Bliv godt klædt på til bogsæsonen.

Populær faglitteratur, biografier og krimi-
er ved Jannik Lunn, Salen
Onsdag 26. november kl. 8.30 -11.30
Jannik Lunn har de sidste 15 år været 
journalist på branchebladet Bogmarkedet 
og inden da arbejdede han 30 år i for-
lagsverdenen. Han er en kendt foredrags-
holder om bøger og har stået for mange 
større forfatterarrangementer. 
Billet købes for 40 kr. via hjemmesiden og 
er inkl. morgenmad

Dansk og udenlandsk skønlitteratur ved 
Kåre V. Poulsen, Salen
Tirsdag 2. december kl. 8.30 -11.30
Kåre V. Poulsen er cand. mag i littera-
turvidenskab og visuel kommunikation. 
Han er redaktør på DR Kultur, hvor han 
siden 1999 har lavet kultur- og littera-
turformidling. Kåre V. Poulsen er netop 
nu bestyrer af bl.a. DRs Bogklubber og 
DR Romanprisen. 
Billet købes for 40 kr. via hjemmesiden og 
er inkl. morgenmad.



18  BIBLIOTEKSKALENDEREN EFTERÅR 2014 · VOKSEN

Torsdag 18. september kl. 16.00-17.30, Lille Scene
Det har ikke skortet på velfortjent opmærksomhed omkring 
den canadiske sangskriver Leonard Cohen, som i 2008 
vendte tilbage til scenen efter femten års koncertpause. 
 
Siden er det blevet til flere danske koncerter og det modne 
mesterværk Old Ideas fra 2012, og i september fylder 
mestersangskriveren så 80 år. 
 
I denne måneds Music Talk vil journalist, forfatter og lit-
teraturhistoriker Espen Strunk give en introduktion til det 
monumentale sangværk og manden bag.
Gratis entré.

Torsdag 9. oktober kl. 16.00-17.30, Lille Scene
I oktober er det et halvt århundrede siden, Simon & Gar-
funkel udsendte deres debutalbum Wednesday Morning 3 
a.m. og dermed markerede 'starten' på et af populærmu-
sikkens mest frugtbare makkerskaber. 
 
I anledning af jubilæet står Music Talks i oktober i Paul 
Simons tegn, når GAFFAs Espen Strunk fortæller om en af 
populærmusikkens mest markante profiler.
Gratis entré.

LEONARD COHEN PAUL SIMON
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Sergej Prokofiev: Romeo og Julie, opus 64
Onsdag 10. september kl. 16.30-18.15, Salen
Prokof’evs musik til Romeo og Julie har gjort 
balletten til den mest elskede fra det 20. 
århundrede. Musikken rummer det hele: Glæ-
den, legen og de skæbnesvangre hændelser, 
som fører til katastrofen. Med cand.mag. Arne 
Kjær som kyndig guide tager den klassiske 
lytteklub fat på værker, som senere bliver 
transmitteret af DR.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Johannes Brahms: Violinkoncert, D-dur, 
opus 77
Onsdag 8. oktober kl. 16.30-18.15, Salen
Brahms’ violinkoncert er stor som en symfoni 
og gribende som en hel opera. Den spænder 
fra sorg til jubel og rummer en verden af 
følelser, formet i perfekt balance.
Med cand.mag. Arne Kjær som kyndig guide 
tager den klassiske lytteklub fat på værker, 
som senere bliver transmitteret af DR.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Klassisk filmmusik
Onsdag 29. oktober kl. 16.30-18.15, Salen
Hvordan er den klassiske musik blevet brugt 
i film? Hvad kan klassisk musik tilføre filmen? 
Temaet belyser emnet fra forskellige vinkler 
med eksempler fra musik og film.
Med cand.mag. Arne Kjær som kyndig guide 
tager den klassiske lytteklub fat på værker og 
temaer, som senere bliver sendt af DR.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

KLASSISK LYTTEKLUB
Hovedbibliotekets klassiske lytteklub fortsætter i efteråret med endnu tre introduktioner

Hvad foregår der i musikken?  
Hvordan fortæller komponisten sin historie, når det hele foregår uden ord, eller når ordene 
kun er en del af det, der foregår?  

Hovedbibliotekets klassiske lytteklub bringer musikken ned i øjenhøjde og skærper ørerne 
for musikoplevelsen. Eneste forudsætning for deltagelse er lysten til at slå ørerne ud.
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 og BibZoom

Onsdag 10. september kl. 16.30-18.15
Sergej Prokofiev: Romeo og Julie, opus 64

Onsdag 8. oktober kl. 16.30 -18.15
Johannes Brahms: Violinkoncert, D-dur, opus 77

Onsdag 29. oktober kl. 16.30 -18.15
Klassisk filmmusik

Arrangementerne er gratis og foregår i Salen
Tilmelding via www.aakb.dk
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HOVEDBIBLIOTEKET MANDAGSDOKUMENTAREN
Hver mandag viser Hovedbiblioteket en ny dokumentarfilm. 
Der er gratis adgang – alle filmene kan også ses på www.filmstriben.dk

TEMA:SEPTEMBER
SINDET

Mettes stemme (58 min.)
Mandag 1. september kl. 14.00, Lille Scene
Mette er 43 år og uddannet sygeplejerske. 
Hun har været psykiatrisk patient i 15 år. Hørt 
stemmer fra hun var 8 år. Diagnose: Paranoid 
skizofreni. Behandling: voldsomt meget me-
dicin, 150 elektro-chock og en førtidspension. 
Med sin diagnose tilhører Mette en af de tun-
ge grupper indenfor psykiatrien. En gruppe, 
der stadig er stigmatiseret og omgærdet af 
fordomme. Mette drømmer om at komme ud 
af medicinen. Tilbage til livet og følelserne.

Jeg hader ADHD  
– børn i en diagnosetid (1t. 27min.)
Mandag 8. september kl. 14.00, Lille Scene
Victor er 9 år, han hader ADHD og tror, at 
det har noget at gøre med hans klumpfødder. 
Når nogen nævner ADHD kravler han ned 
under bordet og nægter at tale. Martine lukker 
sig hurtigt inde i sig selv og kæmper med en 
ukontrollerbar vrede, når hun oplever at noget 
går hende imod. Marino melder sig oftest ud 
af fællesskabet, bliver meget hurtigt aggres-
siv og slår ud efter sine omgivelser. Victor, 
Martine og Marino går i specialklasse på 
Lindevangsskolen på Frederiksberg. 

Free the mind (1t. 12min.)
Mandag 15. september kl. 14.00, Lille Scene
Free the Mind er fortællingen om, hvordan én 
mands vision vender tre personers skæbne - 
ikke blot med vidtrækkende perspektiver for 
dem, men også for menneskeheden i fremti-
den. Professor Richard Davidson er en af ver-
dens førende hjerneforskere. Han har sat sig for 
at undersøge, hvordan man fysisk kan ændre 
menneskets hjerne – kun ved tankens kraft.

Ylva og dragen (29 min.)
Mandag 22. september kl. 14.00, Lille Scene
Som 13-årig vejede Ylva knapt 37 kilo. Hun 
tabte håret, og kropstemperaturen sank. 
”Anoreksi er en måde at stoppe tiden på”, 
fortæller Ylva. ”En dag gik det op for mig, hvor 
lang tid det ville tage at sulte mig ihjel. Jeg 
var så træt. I desperation skreg jeg om hjælp 
hos min far og mor.” I dag er Ylva på vej til at 
vinde over anoreksien. Men det har været en 
kamp på liv og død. „Ylva og dragen“ handler 
om Ylvas vej gennem livet.

Min fars sind (55 min.)
Mandag 29. september kl. 14.00, Lille Scene
Da instruktøren Vibe Mogensen var lille, 
filmede hendes far hende. Han optog kilo-
metervis af smalfilm. Det var i 60’erne, og alt 
tegnede godt for familien Mogensen; Vibe, 
hendes bror og deres mor og far. I 2004 filmer 
Vibe sin far. I den mellemliggende tid er der 
sket smerteligt hårde forandringer i familiens 
liv. Moderen er død, og faderen kæmper med 
skizofreni, diagnosticeret sent i hans liv. 
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TEMA:OKTOBER
KRIG

Krig (51 min.)
Mandag 6. oktober kl. 14.00, Lille Scene
Det tyvende århundrede har i vores del af 
verden været præget af krig, ikke mindst de 
to verdenskrige og konflikten i eks-Jugosla-
vien. For de, der oplever en krig, repræsen-
terer den destruktion og død, men under 
rædslerne trives også håb og næstekærlig-
hed. I filmen mødes billedernes skønhed og 
beretningernes gru i et forsøg på at forstå 
menneskets adfærd og oplevelse af sig selv 
under og efter krigens ekstremer. 
     
Armadillo (59 min.)
Mandag 13. oktober kl. 14.00, Lille Scene
Filmen følger en flok danske soldater i Afgha-
nistan. De to unge soldater, Mads og Daniel, 
er i krig for første gang. Daniel er den sarkasti-
ske vovehals og Mads den følsomme idealist. 
I seks måneder står de ansigt til ansigt med 
fjenden, mens de er udstationeret i lejren 
Armadillo i Helmand provinsen. Angsten for 
den pludselige død og den stigende mistro til 
afghanerne, gør dem mere og mere isolerede 
og kyniske blandt de mennesker, de er sendt 
af sted for at hjælpe.

Den hemmelige krig (59 min.)
Mandag 20. oktober kl. 14.00, Lille Scene
I begyndelsen af 2002 blev danske specialstyr-
ker sendt til Afghanistan for at deltage i krigen 
mod terror. Den hemmelige krig undersø-
ger, hvad de danske soldater foretog sig i 
Afghanistan, og på hvilket politisk grundlag. 
Filmens centrale spørgsmål er, hvorvidt dan-
ske soldater tog afghanere i fangenskab for 
efterfølgende at udlevere dem til amerikaner-
ne på et tidspunkt, hvor den danske regering 
vidste, at amerikanerne ikke nødvendigvis 
overholdt Genève-konventionen? 
     

Krigskampagnen (59 min.)
Mandag 27. oktober, Lille Scene
Krigskampagnen er en dokumentarisk politisk 
thriller, der samler trådene i det komplekse, 
internationale spil, der ledte op til Irakkrigen. 
En række centrale vidner og whistleblowers 
bringer os med helt ind i de kontorer, hvor 
kampagner udtænkes, efterretningsvurderin-
ger tilpasses, og taler forfattes. De var selv en 
del af spillet, men besluttede at offentliggøre 
den manipulation af verdenssamfundet, som 
de mente fandt sted.
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A soft and quiet start to the weekend
Saturday 16 August 9 -11AM
Saturday 18 October 9 -11AM
The children’s library makes it possible for 
families to get a gentle start to the weekend.
With quiet and relaxing music, little activities 
and a cup of coffee or tea you can get your 
weekend started. So come and enjoy a rela-
xing and cozy morning with us. 
For international children and families.
Book a free ticket at www.aakb.dk.
Location: The Children’s Library

Startup meeting for entrepreneurs  
by STARTVÆKST Aarhus 
Tuesday 16 September 4 - 6 PM
This information meeting is for English 
speaking persons planning to start their own 
business in Aarhus. It will give you a basic intro-
duction on how to start up a company. At the 
meeting you will become well prepared to enter 
the world of entrepreneurs and learn about:
 » Making a business plan.
 » Get an overview of registration forms, tax 

and moms.
 » Find out about the many entrepreneurial 

activities going on.
 » Have the opportunity to ask questions to a 

consultant from STARTVÆKST Aarhus.
The meeting is in English. 
There is no attendance fee, but registration on 
www.aakb.dk is required. 
Location: The lecture hall on the 1st floor.

BookTalk in English
Tuesday 28 October 4 - 5 PM
The Main Library hosts a series of four Book-
Talks in October. Three of these are in Danish, 
but the last one will be in English. A group of 
librarians will give their personal recommen-
dations of new books to read. Hopefully, you, 
the participants will contribute with your own 
favourites. So let’s talk about books!

AARHUS MAIN LIBRARY INTERNATIONALS

INTER-
NATIONAL 
PLAYGROUP
Check dates at www.aakb.dk or  
ias.au.dk/uic

In collaboration with UIC, Aarhus Main 
Library wishes to welcome children and 
their families to join our fun playgroup. 
We will have a nice time together at this 
casual event where children can play, 
listen to stories, dress up or draw, while 
parents network and meet other interna-
tionals. The programme will change from 
time to time.

Location: The Children’s Library
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Gør ferien mere 
eventyrlig
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HØJBJERG BIBLIOTEK
Oddervej 74 · 8270 Højbjerg · Tlf. 8940 9500 · hoejbjergbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/hojbjerg

[sæijmbåt’di:frent] – Festugeudstilling med 
temaet Same but different
29. august - 27. september
Aarhus Festuge holder 50 års jubilæum, og på 
Højbjerg Bibliotek er det blevet en tradition, 
at en gruppe kunstnere giver deres bud på 
festugens tema. Denne gang er deltagerne 
blevet pålagt at holde sig inden for en strengt 
afgrænset ramme – nemlig en flyttekasse. 
Det giver dem alle en udfordring, der nok 
skal tilføre udstillingen en fornyelse – helt i 
festugetemaets ånd.
Fernisering fredag 29. august kl. 16.00.
Alle er velkomne.

Performativ biografisme 
– fiktion eller virkelighed?
Torsdag 2. oktober kl. 19.00
Forfatterne skriver i stigende grad romaner, 
hvor de selv og deres venner optræder, men 
er det fiktion eller virkelighed? Det giver Jon 
Helt Haarder svaret på i en ny bog ’Perfor-
mativ biografisme’, hvor han sammenligner 
litteraturen med tv-serien ’Klovn’, Facebook 
og reality-tv. Jon Helt Haarder er lektor, ph.d. 
på SDU og anmelder i JP.
Billetter kan købes for 25 kr. via hjemmesiden.

BOGMESSE8270
Mandag 13. oktober kl. 10.00 -18.00
Højbjergs forfattere og udgivere afholder
deres egen bogmesse på Højbjerg Bibliotek.
Der er opbygget et netværk at lokale forfattere,
og de vil sørge for, at der på efterårsferiens før-
ste dag bliver noget for både børn og voksne.
Se dagens program på bibliotekets hjemmeside.

Lyst til at læse med andre?  
Få din egen læsekreds
Mandag 29. september kl. 19.00
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 lejlig-
hed til at møde andre ’løsgængere’ og måske 
etablere en eller flere læsekredse.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Amerikanske tv-serier 
Foredrag af Jakob Isak Nielsen
Mandag 10. november kl. 19.00
Amerikanske tv-serier har fået en renæssance. 
Serier som Sopranos, Mad men og House of 
Cards er næsten kult og flere kommer til. Som 
noget nyt er kritikkerne fulde af lovord om 
kvaliteten og fornyelsen af tv-dramatikken.
Jakob Isak Nielsen giver en analyse af fæno-
menet og kommer med de væsentligste for-
klaringer på den eksplosive udvikling inden for 
området. Jakob Isak Nielsen er medforfatter til 
Fjernsyn for viderekomne – og medieforsker på 
Aarhus Universitet.
Billetter kan købes for 25 kr. via hjemmesiden.
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Billetterne kan købes for 50 kr. via hjemmesiden og bøgerne lånes ud til de 15 første tilmeldte.

Effekten af Susan af Peter Høeg
Onsdag 26. november kl. 19.00
Peter Høeg har udgivet endnu en bog – den-
ne gang om Susan, der har en særlig evne, 
der får folk til at være oprigtige. Vær med når 
lektor Susanne Richardt Kall fortæller om 
Susan og den dødsensfarlige opgave, hun og 
hendes familie bliver pålagt at udføre.

Kantslag af Dorthe Nors
Onsdag 24. september kl. 19.00
Kantslag er noget så sjældent som en dansk 
novellesamling, der er udgivet i USA, hvor 
OPRAH har kaldt den uforglemmelig! Lektor 
Susanne Richardt Kall fortæller om de 15 
grumme og satiriske noveller, der også er 
afvæbnende fulde af humor.

Puls af Julian Barnes
Onsdag 29. oktober kl. 19.00
Julian Barnes seneste bog er en novellesam-
ling, der i 14 historier belyser parforholdet i 
mange af dets afskygninger. Lektor Susanne 
Richardt Kall søger bag om motiverne og viser 
forfatterens evne til at afdække sider af den 
menneskelige eksistens.

HØJBJERG BIBLIOTEK

Mød Dorthe Nors  på Viby Bibliotek  mandag 20. oktober.
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KOLT-HASSELAGER KOMBI-BIBLIOTEK
Kolt Østervej 45 · 8361 Hasselager · Tlf. 8940 9500 · koltbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/kolt-hasselager

Læsekreds
Onsdag 27. august kl. 19.00
Igen i år afholdes den populære læsekreds 
ved Else Marie Østergård  
(mail: elsemariesmail@gmail.com). Efterføl-
gende aftaler vi i gruppen, hvilke bøger der er 
interesse for at læse. Det er ikke nødvendigt 
at deltage i alle møder. Man kan være med til 
enkelte bøger – alt efter ønske. 
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Udstilling af gamle tegneserier
September
Leo Thinesen udstiller sin tegneseriesamling. 
Der vil være lidt for enhver smag. Udstillingen 
kan ses i bibliotekets åbningstid.

Æblepresning for hele familien
Oktober, uge 43
Har du lyst til at lave frisk æblemost, er der 
mulighed for at prøve kræfter med den store 
æblepresser, som - traditionen tro - står på 
plænen foran biblioteket. Man behøver ikke 
selv at tage æbler med. Husk fryseposer eller 
plastflasker, når du skal bringe saften hjem til 
køleskabet eller fryseren.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.
     

Juleølsmagning
Lørdag 22. november kl. 19.00
Kan du lide øl, og er du nysgerrig på alle de 
spændende øl, der dukker op til jul, så tag til 
ølsmagning på Kolt-Hasselager Kombi-Bib-
liotek, hvor ølentusiasten Leo Thinesen vil 
præsentere et udvalg af velsmagende juleøl. 
Overraskelser vil kunne forekomme.
Billetter kan købes for 80 kr. via hjemmesiden.
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LYSTRUP BIBLIOTEK
Bystævnet 4B · 8520 Lystrup · Tlf. 8940 9500 · lystrupbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/lystrup

Sæsonens bøger
Mandag 17. november kl. 19.00-21.00
Så er det atter tid til en lyngennemgang af 
årets bedste skønlitterære udgivelser. Sæso-
nens bøger præsenteres i år af et rent bibliote-
karhold. Vi medbringer tykke romaner, blodige 
krimier, historiske genudgivelser, lidt til de 
alleryngste, digte og novellesamlinger. Kom 
og find ud af, hvad du mangler at få læst. 
Det er før set, at en tilhører har fået ordnet 
samtlige julegaver på én aften med Sæsonens 
bøger. Dét er da ikke til at modstå.
Sæsonens bøger garanterer forøget læselyst.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

LYSTRUP  
BIBLIOTEK 
ER MED  
BORGEREN
Vi er åbne for DINE idéer og aktiviteter!
Vi vil gerne høre din idé til, hvordan du, 
din mormor, din hemmelige klub, din 
forening, din læseklub, din mødregruppe 
eller mandegruppe kunne have lyst til 
at bruge biblioteket – fortæl os hvad du 
drømmer om, biblioteket kan bruges til!  
 
Skriv til os eller kom forbi med dine 
idéer og tanker, og vi vil lade dem indgå 
i arbejdet med at udvikle biblioteket med 
DIG og andre MED-borgere.  
 
Hold øje med aktivitetskalenderen på 
Lystrup Bibliotek. 
 
Lystrup Bibliotek – et fælles sted.
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RISSKOV BIBLIOTEK
Fortebakken 1 · 8240 Risskov · Tlf. 8940 9500 · risskovbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/risskov

BÆR! sylt på biblioteket
Torsdag 14. august kl. 16.00 -19.00
Kom med bær og frugt fra din have, fra 
byens grønne områder eller fra din nabo 
og tryl det om til lækkerier, som kan holde 
efteråret ud. Medbring skoldede glas med 
låg, samt bær og frugt.
[DYRK! Dit bibliotek].
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Kom og mød Pernille Højmark
Tirsdag 9. september kl. 19.00-20.30
Pernille Højmark er uddannet skuespiller, 
men bedst kendt som forsanger i Sweethearts 
og fra roller på film og tv bl.a. serier som 
TAXA og Krøniken.
I slutningen af 2013 udkom Først nu for-
står jeg intet. Bogen er Pernille Højmarks 
personlige fortælling om barndommen i 
60’ernes Grønland med en alkoholisk far og 
en fraværende mor. Om skilsmisser, ensom-
hed og depression. Om kærlighed og succes. 
En spændende og barsk beretning fortalt med 
humor og livsglæde. 
Billetter kan købes for 50 kr. via hjemmesiden, 
fra tirsdag 26. august.

Det handler om kærlighed  
Onsdag 24. september Kl. 19.00 -21.30
Hvorfor reagerer vi altid på samme måde, når 
vi ikke føler os elsket? En trang til tryghed får 
os til at gentage gamle mønstre og temaer, 
som intet har med vores partner at gøre, lige 
meget hvor uhensigtsmæssigt det er.
Aftenens foredrag er baseret på bogen Det 
handler om kærlighed og tager fat om vores 
forestillinger om kærlighed og hvordan vi 
undgår at sabotere os selv. Bogen blev modta-
get med forståelse og genkendelse.
Charlotte Fruergaard har arbejdet som coach 
og parterapeut i over 20 år.
Billetter kan købes for 50 kr. via hjemmesiden.

Beatles for alle
Mandag 29. september kl. 19.00-21.00
Med sit underholdende foredrag fortæller Per 
Wium om magien i sangskrivningen, om part-
nerskabet Lennon/McCartney og om de fanta-
stiske vokaler. Foredraget tager udgangspunkt 
i hans bog Beatles for alle – en introduktion 
til gruppens musik. Per Wium fortæller om, 
hvordan musikken blev til og hvorfor The 
Beatles adskiller sig fra alle andre musiknavne 
med deres unikke og originale musik.
Per Wium er musikjournalist med speciale i 
The Beatles og deres musik.
Billetter kan købes for 25 kr. via hjemmesiden.
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„Da Beatles kom til Brovst“ ved fhv. højsko-
leforstander Bjarne Nielsen Brovst
Onsdag 1. oktober kl. 16.00-17.30
Foredraget om Da Beatles kom til Brovst har 
det hele. Det er en ungdomshistorie, en jysk 
ungdomshistorie. Det begynder i 1960-63. 
Da Beatles kom til Brovst rummer fire Beatles  
drømme om voksenlivet, fortællinger om den 
smertefulde overgang fra at være en uregerlig 
pubertetsknægt til at blive voksen. Det handler 
naturligvis om opgør, ungdomsoprør, rasende 
opgør med forældrenes generation, men det 
handler også om at miste sin bedste ven og 
om mødet med kærligheden og erotikken.
Billetter kan købes for 25 kr. via hjemmesiden.

Individet i krig
Tirsdag 7. oktober kl. 19.00-20.30
Lea Sander Thomsen fortæller hvordan 
krigslitteratur fra det 20. og 21. århundrede 
formidler individets erfaring. Der er en klar 
tendens til at få værkernes form og indhold 
til at afspejle hinanden - den kronologiske 
orden er brudt og fortællingen er fremstillet 
i fragmenter og læseren sættes derfor på 
prøve, i forsøg på at sammenstykke en samlet 
fortælling. Hovedværkerne er:
The Things They Carried, Tim O’Brien (1990)
Waltz with Bashir, Ari Folman (2004)
Jeg er en Hær, Lars Husum (2010)  
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Store mostdag: 25 kg æbler = 20 liter most
Lørdag 11. oktober kl. 10.00-15.00
Denne lørdag er der traditionen tro Store 
Mostdag  på Risskov Bibliotek.
Det er gratis at deltage, og alle kan få presset 
op til 25 kg æbler eller pærer. 
Arrangementet er et samarbejde mellem Grøn 
Guide Aarhus Nord, Fællesrådet i Vejlby-Ris-
skov og [DYRK! dit bibliotek].
Læs mere om mosterierne på www.hjemme-
mosteri.dk.
Husk flasker eller kartoner til din most.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Nanowrimo kick-off møde
Lørdag 18. oktober
For tredje år i træk afholder vi kick-off møde 
på Risskov Bibliotek som optakt til novembers 
skrivemaraton. Kick-off mødet er for dig, der 
har planer om at deltage i Nanowrimo eller 
som gerne vil mødes med andre skrivende til 
en snak og peptalk.
Læs mere på www.aakb.dk/risskov.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

SUNDHEDS-
PLEJEN BYDER 
VELKOMMEN 
Åbent Hus på Risskov Bibliotek med 
kostintroduktion i BØRNEBIBLIOTEKET

Tirsdag i lige uger kl. 10.00 -11.00 med 
start 5. august og afslutning 16. december

Sundhedsplejen inviterer spædbørns-
familier i området til Åbent Hus-arran-
gement, til en generel introduktion til 
„Overgangskost” – dvs. overgangen fra 
flydende til fast føde til dit barn. Arran-
gementet vil blive gentaget med 2 ugers 
interval, hvilket forhåbentlig vil give dig 
mulighed for at få den nødvendige viden 
om overgangskost på det tidspunkt, der 
passer netop dit barn. Du er velkommen 
flere gange. Det kræver ingen tilmelding. 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at barnevogne 
ikke kan medtages indenfor, men place-
res udenfor langs bygningens tre sider. 
Lifte kan naturligvis tages med ind.
 
Tilmelding er ikke nødvendig, se flere 
informationer på www.aakb.dk/risskov.
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[DYRK! DIT 
BIBLIOTEK]
Risskov Biblioteks projekt om bære-
dygtighed – socialt, økonomisk og 
klimamæssigt

Tjek hjemmesiden og  
www.facebook.dk/dyrkditbibliotek

[DYRK! dit bibliotek] arrangerer works-
hops i haven og foredrag, der på 
forskellig vis tematiserer bæredygtighed. 
[DYRK! dit bibliotek] vil gerne arrangere 
foredrag og aktiviteter sammen med dig, 
så har du forslag, som kunne interessere 
andre, og har du lyst til at give en hånd 
med at få det til at ske, så tøv ikke med at 
kontakte Risskov Bibliotek.
Vi er åbne for dine initiativer og støtter 
dit initiativ.
 
Biblioteket er Bæredygtigt!

Juleværksted  
December tjek hjemmesiden
Værkstedet er åbent for alle. 
Det er gratis at være med, og du får både tips 
og hjælp og noget sødt at spise. Gammel 
julepynt, små garnrester, æggebakker og 
gavepapir fra sidste år får nyt liv i værkstedet, 
så tag også dine egne rester med af flot papir, 
stof, osv. Kan du ikke komme, må du meget 
gerne donere dine fine rester til biblioteket. 
Vi glæder os til at se dig til juleværksted på 
Risskov Bibliotek i hele december.
[DYRK! Dit bibliotek].
Tilmelding er ikke nødvendig.

Strikkekammeraterne 
En strikke/hækleklub på Risskov Bibliotek
Tjek hjemmesiden
Sidder du også hjemme med et ufærdigt 
kreativt hækle-/strikkeprojekt?
Vi vil gerne mødes med dig og dele erfaringer 
over et stykke kage. Klubben er for alle, i alle 
aldersgrupper og det er gratis. 
Venlig hilsen Monica og Amalie.
[DYRK! Dit bibliotek].
Tilmelding er ikke nødvendig.
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Gør bilturen 
mere magisk

E-bøger og netlydbøger fra bibliotekerne
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SABRO BIBLIOTEK
Sabro Skolevej 4 · 8471 Sabro · Tlf. 8940 9500 · sabrobibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/sabro

Skumringstime
Mandag 10. november kl. 19.00
Sabro Biblioteks Venner og Sabro Bibliotek 
deltager igen i år i Foreningen Nordens op-
læsning af en fælles tekst i hele Norden, samt 
dele af Baltikum. 
Arrangementet i stearinlysenes skær er på Sabro Bibliotek, 

der vil blive serveret en kop kaffe/te med småkager. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Kaptajn Dinesen 
Foredrag ved Tom Buk-Swienty
Tirsdag 11. november kl. 19.00
Tom Buk-Swienty stødte under arbejdet med 
bøgerne om 1864 på en ung løjtnant Wilhelm 
Dinesen. Dinesen skrev dagbog under denne 
og flere krige. Om et ophold i USA skrev han 
under navnet Bogani sine Jagtbreve. 
Men det, der nok har gjort ham mest kendt er, 
at han er far til den nok så berømte forfatter 
Karen Blixen. Familien Dinesen var i familie 
med familien Frijs på Frijsenborg og kom ofte 
på godset i Hammel.
I Buk-Swientys hånd er det blevet til et første 
bind om Kaptajn Dinesen: Ild og blod. 
Arrangør: Sabro Biblioteks Venner.

Billetter kan købes for 100 kr. på biblioteket 
eller bestilles på tlf. 8940 9500 fra,  
mandag 27. oktober.

STRIKKECAFÉ
Torsdag 25. september kl. 19.00-21.00
Torsdag 30. oktober kl. 19.00-21.00
Torsdag 27. november kl. 19.00-21.00

Sabro Biblioteks Venner fortsætter 
succesen med  strikkecafeer 3 torsdage i 
efteråret 2014.

Hver gang på Sabro Bibliotek. Hold øje 
med bibliotekets hjemmeside, da der kan 
forekomme ændringer. 
Kom med godt humør og strikketøj. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

Pris pr. gang 20,- medbring selv kaffe/te, 
der vil være lidt til kaffen/teen.

Tom Buk-Swienty
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SKØDSTRUP KOMBI-BIBLIOTEK – KOMFORBI
Rosenbakken 4 · 8541 Skødstrup · Tlf. 8940 9500 · skoedstrupbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/skodstrup

STRIKKEKLUB
Den første mandag i hver måned,  
kl. 15.00 -17.00, første gang 1. september

Tag strikketøjet med og mød andre glade 
strikkere. Vi hjælper hinanden og hygger 
os. Alle interesserede er velkomne.
     
Arrangementet er gratis og tilmelding er 
ikke nødvendig.

ÅBENT  
HUS MED  
SUNDHEDS-
PLEJERSKEN
Den første mandag i hver måned  
fra 13.00 -15.00

Kom og få en snak med sundhedsplejer-
sken og med andre nybagte forældre

Arrangmentet er gratis og tilmelding er 
ikke nødvendig.
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Fra Sherlock Holmes til Carl Mørck
Mandag 17. november kl. 19.00
Søren & Morten Ellemose er tvillinger og 
skriver romaner i fællesskab. Med udgangs-
punkt i deres egen krimitrilogi, gennemgår 
brødrene i dette foredrag kriminalromanens 
fascinerende verden og fortæller om mord, 
opklaringsarbejde, berømte romanfigurer 
og deres skabere. Kom helt tæt på arsenik i 
kaffen, forrådnelsesprocesser og paraplymord. 
Få et indblik i en verden, som har fascineret 
læsere i mere end 100 år og i 2014 er mere 
populær end nogensinde. 
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

SOLBJERG BIBLIOTEK
Kærgårdsvej 4 · 8355 Solbjerg · Tlf. 8940 9500 · solbjergbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/solbjerg
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TILST BIBLIOTEK
Tilst Skolevej 13 A · 8381 Tilst · Tlf. 8940 9500  · tilstbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/tilst

Morgenmad og borgermøde på Tilst Bibliotek
Tirsdag 9. september kl. 9.00
Tilst Bibliotek har åbent for dig og dine akti-
viteter 62 timer om ugen! Vi inviterer derfor 
alle borgere til en kop morgenkaffe, så I kan 
komme og få en snak med os og hinanden 
om, hvad I kan bruge biblioteket til. F. eks. 
mødes med mødregruppen, kortklubben eller 
grundejerforeningen. Biblioteksrummet er 
borgernes rum, og alle er meget velkomne! 
Tilmelding er ikke nødvendig.
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TRANBJERG BIBLIOTEK
Kirketorvet 6 · 8310 Tranbjerg · Tlf. 8940 9500 · tranbjergbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/tranbjerg

Et liv i løb med Gitte Karlshøj
Torsdag 11. september kl. 19.00
Hvordan bliver man en succesfuld løber?  
Få gode råd til at forbedre din løbestil og træ-
ning. Gitte Karlshøj har været førende inden 
for løb i Danmark i mange år. Hør hende 
fortælle, hvad der har holdt hende på toppen, 
og hvad der motiverer hende.
Billetter kan købes for 25 kr. via hjemmesiden.

Gretelise Holm om sit liv og forfatterskab
Søndag 2. november kl. 14.00
Gretelise Holm er mest kendt for sine krimier 
og biografien Jesus, pengene og livet. I Kærlig-
heden, kampen og kloden, som er en ny selv-
stændig fortsættelse af den sidste biografi, 
fortæller Gretelise Holm om sit private liv og 
om de mærkesager, som har præget hendes 
journalistik og forfattervirksomhed. Undervejs 
bliver læserne også præsenteret for nogle af 
de skarpe holdninger, som ikke altid har gjort 
livet let for forfatteren. Der er lagt op til en 
morsom og underholdende eftermiddag.
Billetter kan købes for 25 kr. via hjemmesiden.

Workshoppen: Fede ideer med læste bøger     
Lørdag 6. dec. kl. 10.00-13.00
Gitte Lacarriere blev uddannet som indret-
ningsarkitekt i London i 2002. Efterfølgende 
har hun arbejdet kreativt på alle mulige projek-
ter. Denne lørdag vil hun vise, hvordan man 
kan lave spændende ting ud af brugte bøger. 
Kom til en inspirerende workshop, hvor man 
får mulighed for at udfolde sin kreativitet. 
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.
Maks 30 personer.

Gretelise Holm
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VIBY BIBLIOTEK
Skanderborgvej 170 · 8260 Viby J · Tlf. 8940 9500 · vibybibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/viby

Ældre Sagen Aarhus Syd  
udstiller på Viby Bibliotek
1.-31. oktober
Udstilling med malerholdet Living Art, der 
består af 14 deltagere under ledelse af Ruth 
Zachariassen. De repræsenterer bare ét af de 
mange kreative hold, som hører under Ældre 
Sagen. Deltagerne er primært fra lokalområdet 
og har gået til kunstundervisning i mange år. 
Motiverne spænder fra det abstrakte til det na-
turalistiske, hvor der er arbejdet med farver, lys, 
skygge m.m. En alsidighed indenfor akvarel og 
akryl. Der er mulighed for at købe billederne, så 
kik forbi og se om noget har interesse.

Foredrag med forfatter Andrea Hejlskov om at 
hive stikket ud og flygte ud i de svenske skove
Mandag 6. oktober kl. 19.30
Hverdagen og samfundet var blevet for meget 
– de ville væk. Andrea Hejlskov flyttede sam-
men med sin familie ind i en lille hytte langt 
inde i de svenske skove. De slog sig ned som 
nybyggere og byggede deres egen bjælkehytte. 
De ville tættere på hinanden, naturen og me-
ningen med livet. Og det kom de. I den grad. 
Andrea Hejlskov fortæller om sin seneste bog 
Den store flugt, der tager udgangspunkt i Fa-
milien Hejlskov / Juul’s flugt fra det moderne 
samfund til det primitive og simple.
Billetter kan købes for 25 kr. via hjemmesiden.

Strikke-workshop
Lørdag 11. oktober kl. 11.00 -13.00
Savner du ny strikkeinspiration? Så mød op 
på Viby Bibliotek, når den lokale strikkegruppe 
holder workshop. De har mange års erfaring 
i at strikke og kan hjælpe med både valg af pin-
de, garntyper og inspiration til strikketøjet. Det 
gælder såvel nybegynderen som den øvede.
Op til workshoppen, er der en udstilling med 
strikkegruppens kreationer.
Tilmelding er ikke nødvendig.    

Andrea Hejlskov
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Foredrag ved forfatter Dorthe Nors
Mandag 20. oktober kl. 19.30
Dorthe Nors debuterede med romanen Soul 
i 2001 og har senest udgivet kortromanen 
Minna mangler et øvelokale. Kantslag, som 
udkom på dansk i 2008, og genudgivet i 2014, 
blev i starten af året udgivet i USA under titlen 
Karate Chop, hvor den har fået en fin mod-
tagelse og flotte anmeldelser. Med et skarpt 
blik for hverdagslivets drama skriver Dorthe 
Nors om mennesker på kanten og skårede 
eksistenser. Kom og hør den fremadstormen-
de forfatter fortælle levende og inspirerende 
om sit forfatterskab.
Billetter kan købes for 25 kr. via hjemmesiden.

Mettes stemme  
– et indblik i livet som psykiatrisk patient
Onsdag 22. oktober kl. 16.30
Mette er 43 år og uddannet sygeplejerske. 
Hun har været psykiatrisk patient i 15 år. Hørt 
stemmer fra hun var otte år. Med diagnosen 
paranoid skizofreni tilhører Mette en af de 
tungeste grupper inden for psykiatrien. Filmen 
følger Mette i fire gode år; Mette trapper ned i 
medicin, bearbejder et traume og får tilknyt-
ning til arbejdsmarket. Instruktør Katrine Borre 
og filmens hovedperson, Mette, vil begge være 
til stede efter filmvisningen og vil efterfølgende  
besvare spørgsmål og debattere.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Sundhedsplejersken kommer på besøg
Torsdag 23. oktober klokken 10.30 
Oplever du, at dit barn kan have svært ved 
f.eks. at spise eller falde i søvn? Oplever du, 
at dit barn græder meget? Ønsker du mere 
glæde i samværet med dit barn? I oplægget 
sættes der fokus på, hvordan man via sin 
kommunikation kan understøtte sit barns 
udvikling. Der vil blive givet eksempler fra 
praksis og der vil blive mulighed for dialog, 
hvor vi kan snakke om dine egne erfaringer/
oplevelser. Forældre, pædagog- og lærerstu-
derende mv. 
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra onsdag 1. september kl. 10.00.

Malerværksted
Lørdag 25. oktober kl. 11.00 -13.00
Der er kreativt malerværksted med deltagere 
fra Living Art (Ældre Sagen Syd). Kom og hent 
inspiration til dine egne billeder. Der er noget 
for både den øvede og for nybegynderen.
Tilmelding er ikke nødvendig.

MetteDorthe Nors
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Natur, dyreliv og kultur  
– forskning og udforskning i Australien
Lørdag 1. november kl. 11.00 -13.00
Dorthe Birkmose og Mogens Gissel Nielsen 
har siden 1993 arbejdet og rejst med deres 
4-hjuls trækker „down under“ i nogle måneder 
hvert år. Parret har været i områder, hvor abori-
ginals har deres egne landområder og lands-
byer. Det har givet mulighed for at samarbejde 
med et folk, der har en enorm viden og evner, 
som man heldigvis er begyndt at få øjnene 
op for. Hør om aboriginals, natur og dyreliv. I 
forbindelse med foredraget er der en udstilling 
med kunst og håndværk fra Australien.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Kom i gang med e-bøger  
– både som udgiver og læser!
Tirsdag 4. november kl. 16.30
E-bøgerne stormer frem på bogmarkedet og 
hver tiende dansker læser og downloader e-bø-
ger hver måned. Forfatter og blogger Anette 
Harbech Olesen udgiver bøger om mad og 
sundhed. Hun har været med på e-bogmar-
kedet siden starten og har udgivet de to mest 
downloadede bøger i Danmark. Hør hende 
fortælle, hvordan markedet fungerer, både hvis 
du overvejer at udgive selv, og hvis du skal i 
gang med at købe eller låne e-bøger.
Deltagerne får en gratis e-bog af Anette Har-
bech Olesen og kan med fordel medbringe en 
tablet eller e-bogslæser.
Billetter kan købes for 25 kr. via hjemmesiden.

Sæsonens bøger
Torsdag 20. november kl. 19.00-21.00
Så er det atter tid til en lyngennemgang af 
årets bedste skønlitterære udgivelser. Sæso-
nens bøger præsenteres i år af et rent bibliote-
karhold. Vi medbringer tykke romaner, blodige 
krimier, historiske genudgivelser, lidt til de 
alleryngste, digte og novellesamlinger. Kom 
og find ud af, hvad du mangler at få læst. 
Det er før set, at en tilhører har fået ordnet 
samtlige julegaver på én aften med Sæsonens 
bøger. Dét er da ikke til at modstå.
Sæsonens bøger garanterer forøget læselyst.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Smag juleøl på Viby Bibliotek     
Torsdag 4. december kl. 19.00
Findes der en ideel juleøl til ris a la mande? 
Julen er hjerternes og ikke mindst madens 
fest. Ifølge ølentusiasten Leo Thinesen kan 
der drikkes øl til hvilken som helst juleret – 
selv ris a la mande. Til ølarrangementet på 
Viby Bibliotek vil du blive guidet gennem en 
lang række juleøl, og du vil helt sikkert finde 
din egen personlige favorit.
Billetter kan køber for 80 kr. via hjemmesiden, 
senest torsdag 13. november.



40  BIBLIOTEKSKALENDEREN EFTERÅR 2014 · VOKSEN

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

Helle Helle besøger LitteraturStedet i  
forbindelse med Vild med ORD
Torsdag 28. august kl. 16.00-18.00
Forfatteren Helle Helle besøger Åby Bibliotek 
som optakt til Vild med ORD, der er en årlig, 
forfriskende litteraturindsprøjtning i det aarhu-
sianske kulturliv. Helle Helle interviewes af chef-
redaktør på Litteratursiden Lise Vandborg om 
forfatterskabet og vil også læse op. En udstilling 
om Helle Helles forfatterskab og om Vild med 
ORD danner ramme om arrangementet.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.
Arrangører: Åby Bibliotek og Åby Biblioteks Venner.

Krisens navn
Tirsdag 23. september kl. 19.00
Ved Jørgen Goul Andersen, professor ved 
Aalborg Universitet og åbyhøjborger. 
Kom og bliv klogere på den økonomiske krise. 
Hvad er årsagen til krisen? Der er i dag enighed 
om, at vi ikke blot er ramt af en international kri-
se – der er også en særlig dansk krise. Krisepoli-
tikken har trukket krisen i langdrag og der findes 
desværre ingen nemme veje ud af krisen.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.     
Arrangører: Åby Bibliotek og Åby Biblioteks Venner.

Åby-fortællinger
Mandag 29. september kl. 19.00
Åby Bibliotek og Aaby-Aabyhøj Lokalhistoriske 
Forening indsamler frem til 1. september for-
tællinger under overskrifterne Min tilknytning 
til Åbyhøj og Mit liv i Åbyhøj. Fortællingerne 
skal bidrage til Åbyhøj som sted og skabe nye 
fortællinger om Åbyhøj. Vinderne offentliggø-
res d. 29. september, hvor uddrag af nogle af 
fortællingerne præsenteres sammen med en 
særlig billedserie om Åbyhøj. 
Gratis billetter kan bestiles via hjemmesiden.
Arrangører: Åby Bibliotek og Aaby-Aabyhøj Lokalhistoriske 

Forening.

Rejseforedrag og film om Det Sydfynske øhav
Torsdag 2. oktober kl. 15.00
Eigil Lyhne fra Rejseforeningen Under Solen 
tager denne gang publikum med til Det Sydfyn-
ske Øhav, der er betegnelsen for det lavvan-
dede farvand syd for Fyn, hvor der ligger mere 
end 55 øer, småøer og holme. I rejseforedraget 
besøges øerne: Avernakø, Drejø, Svelmøerne, 
Lyø, Skarø, Strynø, Tåsinge, Ærø og Langeland. 
Temperaturen tages på de enkelte øer, herun-
der de store udfordringer øerne i dag står over 
for, og hvilke løsninger, de selv peger på. 
Arrangør: Rejseforeningen Under solen.

Tilmelding er ikke nødvendig.Helle Helle
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Jagten på de kvindelige aner og Legacy
Torsdag 2. oktober kl. 19.00
Mette Fløjborg vil lege skørtejæger og vise, 
hvordan vi finder gode oplysninger om vores 
kvindelige aner. Undervejs vil hun vise hvordan 
fundene registreres i slægtsprogrammet Legacy. 
Derudover kigger vi på nogle gode funktioner i 
Legacy 8. Mette Fløjborg er formand for en af 
landets største lokale slægtsforskningsforenin-
ger – hjemmehørende i Odense. Slægtsforsket i 
20 år og lavet vejledninger mm. til Legacy.
Billetter kan købes for 50 kr. via hjemmesiden. 
Arrangører: Åby Bibliotek og Åby Biblioteks Venner.

Æblets dag
Lørdag 4. oktober kl. 10.00-14.00
Kom og pres lækker most af dine egne æbler. 
Medbring æbler og emballage.
Åby Biblioteks Venner og Åby Bibliotek
Tilmelding er ikke nødvendig.

Mellem fiktion og virkelighed  
– Jens Blendstrup og Bjørn Rasmussen 
Onsdag 22. oktober kl. 19.00
Forfatterne Jens Blendstrups og Bjørn Ras-
mussens værker bevæger sig mellem fiktion og 
virkelighed og repræsenterer en aktuel tendens, 
hvor forfatteren bevidst og tydeligt blander 
fiktion med det selvbiografiske. Aftenen med 
Blendstrup og Rasmussen byder blandt andet 
på oplæsning og uforudsigelighed. Arrange-
mentet indgår i oktober måneds temaudstilling 
om det selvbiografiske og litteraturen, hvor de 
to forfatteres værker indgår.
Billetter kan købes for 50 kr. via hjemmesiden.
Arrangører: Åby Bibliotek og Åby Biblioteks Venner.

1864 og hvad deraf fulgte i grænselandet 
Onsdag 5. november kl. 19.00
Efter nederlaget til preusserne og østriger-
ne måtte Danmark „finde sig selv“ som en 
småstat. Det lykkedes over al forventning og 
fjendskabet mellem dansk og tysk har i årene, 
der er gået udviklet sig så positivt, at det 
dansk-tyske grænseland i dag betragtes som 
en model for, hvordan fredelig sameksistens 
mellem to tidligere fjender kan praktiseres til 
fælles bedste. Johan Herold er tidligere Orga-
nisationskonsulent for Grænseforeningen og 
skoleinspektør på Gammelgårdsskolen.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmeside.
Arrangører: Åby Bibliotek og Åby Biblioteks Venner.

Sæsonens bøger
Onsdag 19. november kl. 19.00-21.00
Så er det atter tid til en lyngennemgang af 
årets bedste skønlitterære udgivelser. Sæso-
nens bøger præsenteres i år af et rent biblio-
tekarhold, der medbringer tykke romaner, 
blodige krimier, historiske genudgivelser, lidt 
til de alleryngste, digte og novellesamlinger. 
Kom og find ud af, hvad du mangler at få 
læst. Det er før set, at en tilhører har fået 
ordnet samtlige julegaver på én aften med 
Sæsonens bøger. Dét er da ikke til at modstå.
Sæsonens bøger garanterer forøget læselyst
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Udstilling – Litterære blogs
December / januar
LitteraturStedet etablerer i december måned 
en udstilling om litterære blogs, herunder 
om blogkollektivet Promenaden, der består 
af kritikere, litterater, forfattere, redaktører og 
forlæggere, kort sagt litteraturinteresserede. 
Promenaden ønsker at holde liv i en debat om 
litteratur. Som afslutning på udstillingen besø-
ger forfatterne Lars Frost, Thomas Boberg og 
Niels Frank LitteraturStedet den 12. januar for 
at snakke om litteratur og læse op. 
Billetter kan købes for 50 kr. via hjemmesiden.
Arrangører: Blogkollektivet Promenaden og Åby Bibliotek.

Jens Blendstrup
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Laminat – Fernisering og oplæsninger
Fredag 7. november kl. 16.00
Præsentation af udstillingen Laminat ved 
Lasse Krogh Møller, ord af Mathias Kok-
holm og oplæsninger fra den nye bogudgi-
velse Laminat af forfatterne Christian Yde 
Frostholm, Rasmus Graff, Gitte Broeng og 
Morten Søndergaard. 
Billetter kan købes for 25 kr. via hjemmesiden.
Arrangører: Forlaget Antipyrine, billedkunstner Lasse Krog 

Møller og Åby Bibliotek.

LITTERATUR-
STEDET
 
August/September
Vild med ORD og Helle Helle.
– Arrangeret af Åby Bibliotek og Åby Biblioteks Venner

Oktober
Mellem fiktion og virkelighed  
– Jens Blendstrup og Bjørn Rasmussen.
– Arrangeret af Åby Bibliotek og Åby Biblioteks Venner

November
Udstillingen Laminat  
– Fernisering og oplæsninger ved Chris-
tian Yde Frostholm, Rasmus Graff, Gitte 
Broeng og Morten Søndergaard. 

December
Litterære blogs, herunder blogkollektivet 
Promenaden.

Laminat – en bibliotekshistorie
7. november - 13. december
På Åby Bibliotek præsenteres værket Laminat 
– en bibliotekshistorie. Værket opbygges som 
en totalinstallation i kælderen under Åby Bib-
liotek. Installationen opbygges af forskelligt 
inventar; reoler, møbler, skriveborde, montrer, 
bogstabler og andet gemt og glemt kasseret 
biblioteksinventar, der findes opmagasineret 
i bibliotekets kælder. Publikum bevæger sig 
gennem en labyrintisk struktur, ad små gange, 
langs reoler, montre og opstablede skrivebor-
de. En arkivmæssig fortættethed, hvor skulp-
turelle konstruktioner, avisfolianter, kasserede 
bøger, aflagte kontorapparater, kartoteker, 
'elefantfødder', o. lign. inventariseres og præ-
senteres som genstande i et museum. 

Som en del af, og i forlængelse af værket 
udkommer også en bogudgivelse på Forlaget 
Antipyrine med nyproducerede tekster af Gitte 
Broeng, Rasmus Graff, Christian Yde Frost-
holm, Mathias Kokholm og Morten Sønder-
gaard. Samt bidrag fra Åby-Åbyhøj Lokalhisto-
riske Arkiv og Dansk Plakatmuseum, der begge 
har til huse på Åby Bibliotek. 

Udstillingens åbningstider og to særlige frem-
visninger vil fremgå af hjemmesiden.

Morten Søndergaard



BIBLIOTEKSKALENDEREN EFTERÅR 2014 · VOKSEN  43

Gør regnvejrsdagen 
mere spændende

E-bøger og netlydbøger fra bibliotekerne





DET’FOR BØRN
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BEDER-MALLING BIBLIOTEK
Kirkebakken 41 · 8330 Beder · Tlf. 8940 9500 · bederbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/beder-malling

Børnekulissen præsenterer: 
En flyvende fortælling
Torsdag 2. oktober kl. 10.00-10.40
For de 2- 4 årige.
En sjov og enkel bordteaterforestilling om en 
papegøje, en masse dyr og en dreng, der er 
stolt af det, han kan. En historie om glæden 
ved alt det, kroppen kan.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra mandag 4. august kl. 10.00.

DRENGE – nu må I lyve for vildt!
Mandag 13. oktober 10.00-12.00
Tirsdag 14. oktober 10.00-12.00
Onsdag 15. oktober 10.00-12.00
Torsdag 16. oktober 10.00-12.00
For de 10 -12 årige drenge.
Er du dreng? Mellem 10 -12 år? Har du lyst til 
at lyve for vildt? Ja?  
Så kan du nu tilmelde dig Lyveskolen i efter-
årsferien på Beder-Malling bibliotek. Du vil 
her lære at fortælle de vildeste historier. Den 
professionelle fortæller Hans Laurens vil un-
dervise i løgn og latin og gøre dig til en dygtig 
fortæller. Læs mere på side 65.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden. 
fra fredag 1. september klokken 10.00.  
Man tilmelder sig til alle fire dage.

Bamsedag
Mandag 27. oktober kl. 10.00 
For de 2-5 årige.
Kom og hør de gode bamsehistorier som 
bibliotekaren læser op, og vær med til at fejre 
bamsedagen. Imens bibliotekaren læser højt 
kan børn og deres voksne tegne tegninger 
af bamser, der bagefter vil blive udstillet på 
biblioteket.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Julehistorier & Julehjerter
Torsdag 4. december kl. 9.00-10.00
Torsdag 11. december kl. 9.00-10.00
Torsdag 18. december kl. 9.00-10.00
For de 1-6 årige.
På Beder-Malling Bibliotek vil vi gerne have 
din/jeres hjælp til at pynte vores juletræ med 
julehjerter. Så er du god til at klippe, flette 
eller klistre julehjerter, kan du aflevere dem 
på Beder-Malling Bibliotek hver torsdag i 
december måned. 
Når du har hængt dit hjerte på juletræet, kan 
du bagefter høre bibliotekaren læse en rigtig 
julehistorie. Så lav et flot julehjerte du vil 
dele med biblioteket, og tilbring en hyggelig 
formiddag på det lille bibliotek.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Teater Lille Hest opfører: 
Nissen der ville være berømt – et juleeventyr
Mandag 8. december kl. 10.00 -10.45
For de 4 -9 årige.
Nissen drager ud i verden for at blive berømt. 
Han drømmer om, at folk vil råbe hurra og 
putte ham i fjernsynet. For han er jo en vaske-
ægte nisse, og de er meget sjældne nu om 
dage. Men bagsiden af berømmelsen viser sig 
at være en helt anden historie. Frit efter bogen 
med samme titel skrevet af Kim Fupz Aakeson.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra mandag 24. november.
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EGÅ KOMBI-BIBLIOTEK
Egå Havvej 5 · 8250 Egå · Tlf. 8940 9500 · egaabibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/egaa

Årstider på spring – børneteater for de små
Mandag 8. september kl. 10.00 -10.45
For de 2- 6 årige.
Kom med på en tur rundt i de 4 årstider med 
sang, musik og bevægelse og enkle scenogra-
fiske og sanselige installationer.
Teaterværkstedet Madam Bach har i mange år 
arbejdet med teater for de mindste med fokus 
på det nærværende møde og en udforskning 
af lyd, musik, ord og bevægelser.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra fredag 22. august.

Familielørdag med Dorte Nørgaard
Lørdag 1. november kl. 10.00 -10.45
For de 0 - 6 årige og deres familier.
Musik og sjov med Dorte Nørgaard. Kom og 
syng, dans og leg med Dorte Nørgaard, der 
besøger Egå Bibliotek med sit populære ryt-
mik-arrangement. Biblioteket har efterfølgende 
åbent til kl. 12.00.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra mandag 13. oktober.
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GELLERUP BIBLIOTEK
Gudrunsvej 78 · 8220 Brabrand · Tlf. 8940 9500 · gellerupbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/gellerup

Musik og bevægelse med Rytmetoget
Onsdag 24. september kl. 9.30 -10.30
For de 1½- 4 årige.
Lene Kieldsen fra Rytmetoget leger sang- og 
bevægelseslege med børnene. Lene har 
mange rekvisitter med, som hun inddrager i 
børnenes leg. 
Tilmelding 14 dage før på Gellerup Bibliotek 
eller på tlf. 8940 9500. Gratis arrangement.

Børnekulissen: Ulvehyl og Bjørneklo
Tirsdag 28. oktober kl. 9.30 -10.10 
For de 3 - 6 årige.
En forestilling om venskab og hvad der kan 
ske, når man begynder at holde de andre 
udenfor, og mest tænker på sig selv.
I dag er en særlig dag på prærien. Det er tid 
til den store bisonjagt. Alle indianerne i både 
Ulvestammen og Bjørnestammen gør sig klar. 
Men høvding Ulvehyl og Høvding Bjørneklo 
begynder at skændes om, hvem der er den 
bedste. De glemmer helt at tage på jagt. 
Tilmelding 14 dage før på Gellerup Bibliotek 
eller på tlf. 8940 9500. Gratis arrangement.

Eventyrværkstedet
Onsdag 19. november kl. 10.00 -10.40
For de 3 - 6 årige. 
Forestillingen Tommelise bygger på H.C. 
Andersens eventyr og er en fantasifuld musisk 
fortælling om den lille pige Tommelise, som 
kommer ud for utrolige oplevelser på sin færd 
gennem verden. Børn og voksne inviteres til 
at deltage aktivt undervejs i denne eventyrlige 
forestilling gennem fagter, rim og bevægelse.
Tilmelding 14 dage før på Gellerup Bibliotek 
eller på tlf. 8940 9500. Gratis arrangement.

HØJT-
LÆSNING
Hver onsdag kl.9.30-10.00

For de 1½ - 6 årige.
Vi vil gerne læse gode billedbøger højt 
for børneinstitutioner, børn fra dagplejen 
samt børn med deres forældre.
     
Tilmelding er ikke nødvendig.
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HARLEV BIBLIOTEK
Gl. Stillingvej 424 · 8462 Harlev · Tlf. 8940 9500 · harlevbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/harlev

Sørøvene kommer! 
Udstilling med minibamser
September og oktober måned
For børn i alle aldre.
Pirates of the caraBEARan, i form af Dorthe 
Salamanders minibamser, indtager biblioteket.

Cupcake workshop
Lørdag 27. september kl. 11.00 -12.00 
For de 5 -12 årige. 
Er du vild med cupcakes, så kom og leg 
Rosa fra Rouladegade! Kast dig ud i kage-
pyntningens univers med glimmer og andet 
spændende pynt. Du skal selv medbringe 4-6 
muffins (de behøver ikke være hjemmebagte), 
et forklæde og noget at have kagerne med 
hjem i. Biblioteket sørger for pynt og glimmer, 
sådan at du kan lave de mest fantastiske 
udsmykkede cupcakes. To af bibliotekets bage- 
og kageglade medarbejdere hjælper dig. 
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Film for de små
Fredag 3. oktober kl. 10.00
Fredag 31. oktober kl. 10.00
Fredag 28. november kl. 10.00
For de 2-5 årige.
Filmhygge for de mindste på biblioteket.
Det varer ca. 30 min.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.
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HASLE BIBLIOTEK
Kappelvænget 2 · 8210 Aarhus V · Tlf. 8940 9500 · haslebibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/hasle

FORFATTERSPIRER  
SAXO FORFATTERKLUB
4.-8. august kl. 10.00 -14.00
Har du lyst til at skrive, evt. skrive sammen med andre og deltage i 
SAXO forfatterspirerklub?

Det er helt almindeligt at gå til svømning eller fodbold, men hvorfor 
ikke gå til skrivning? I samarbejde med SAXO Forfatterspirerklub 
kan du nu deltage i en skriveklub for unge mellem 12 og 16.

I slutningen af sommereferien uge 32 afholdes en uges intensivt 
skriveklub i landets 5 største byer: Aalborg, Sønderborg, Odense, 
København og Aarhus.

I SAXO Forfatterspirerklub mødes vi hver dag kl 10 -14 og skriver 
løs. Vi snakker om, hvordan man bliver bedre til at skrive, laver sjove 
skriveøvelser og giver hinanden feedback. Man behøver ikke skrive 
i forvejen, bare du har lyst til at prøve! Efterfølgende vil historierne 
blive samlet i en antologi, der udgives på SAXO.com

SAXO Forfatterspirerklub handler om at skabe læseglæde og skrive-
lyst, og især om at være sammen om at skrive.

Kom på en hel uges forfatterspirerkursus på Hasle Bibliotek med 
den professionelle forfatter til fantasytrilogien om Næslandet Eva 
Egeskjold som underviser og mød masser af andre unge med den 
samme interesse.

Der er et begrænset antal pladser, så meld dig til allerede nu.  
Du skal være mellem 12 og 16 år for være med på forfatterskolen.
Kurset foregår mandag til fredag fra 10.00 -14.00 på Hasle Bibliotek 
og det er gratis at deltage.

Find mere information her: http://forfatterspirerne.saxo.com
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Mini Bio
Torsdag 18. september kl. 10.00 -11.00
Vi viser film for de mindste.

Historier om dyr
Torsdag 16. oktober kl. 10.00-11.00
Kan du lide dyr og historier om dyr? Så kom 
og få læst højt om vilde dyr, kæledyr, underlige 
dyr og sjove dyr.

Røverhistorier
Torsdag 13. november kl. 10.00 -11.00
Så skal der læses højt og denne gang 
handler det om røvere og røverhistorier i al 
almindelighed.

Julehistorier
Torsdag 9. december kl. 10.00 -11.00
Julen står for døren og vi dykker ned i bibliote-
kets billedbogskrybber og finder de bedste og 
sjoveste julehistorier.

Alle arrangementer er for de 3-6 årige og 
gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
senest dagen før.

GOD FAMILIESTART
Hver tirsdag kl. 12.00 -15.00 i september, oktober, november og december  
ved Kulturhus Herredsvang.

Alle forældre til børn på 0 -1 år og dem der har et barn på vej, har mulighed for at deltage. 
God familiestart er et tilbud i Herredsvang om rådgivning, faglig viden, netværk og aktivite-
ter til familier med helt små børn.

Indholdet i kursustilbuddet spænder bredt. Der bliver besøg på biblioteket og i instituti-
oner, snak om kost, familieliv og børns udvikling. Og der bliver aktiviteter sammen med 
børnene. Forældre kan deltage uanset om det er det første eller fjerde barn. På kurserne 
bliver det muligt at møde forældre med jævnaldrene børn. Forhåbentlig kan forældre få 
inspiration og opbakning ved at dele erfaringer, bekymringer og gode ideer.

Kurserne er først og fremmest et tilbud til beboere i Fjældevænget, Rydevænget, Torpevæn-
get, Kappelvænget og på Trillegårdsvej, Sandkåsvej og Snogebæksvej. Bor du længere væk 
kan du være med, hvis der er ledige pladser.

Du kan tilmelde dig hos Anne Dalsgaard i Kulturhus Herredsvang på mail: ada@aabnet.dk 
eller på tlf. 6155 7586.
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HJORTSHØJ KOMBI-BIBLIOTEK
Virupvej 75 · 8530 Hjortshøj · Tlf. 8940 9500 · hjortshoejbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/hjortshoj

Den sultne larve Aldrigmæt  
– børneteater for de små
Torsdag 23. oktober kl. 10.00 -10.30
For de 1½ - 5 årige.
Mandag morgens morgensol...UMM,MUMS 
MORGENMAD! Måske marmelade? Et æble? 
Larven siger hej, tirsdag kigger den på mig, 
onsdag deler vi en blomme, torsdag sidder 
den i min lomme, fredag er den væk - er den 
gnaven, lørdag får den ondt i maven. Søndag 
sker der magi - en larve slippes fri. 
Erik Carles bog om en larves forvandling til 
sommerfugl er perfekt til de små - en skøn 
enkel historie med varme farver og poetisk 
dybde. Opføres her af Nørregaards Teater.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra torsdag 9. oktober.
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MINIBIBLIOTEKER 
INSPIRATION TIL HØJTLÆSNING
For de 0 -3 årige.
I Aarhus har Magistraten for Børn og Unge og Magistraten for Kultur og Borgerservice i et 
samarbejde oprettet ”Minibiblioteker” på en række udvalgte daginstitutioner. 

Mange undersøgelser viser, at en tidlig sproglig indsats resulterer i bedre sprogudvikling 
og med oprettelsen af ”Minibiblioteker” ønsker vi at give børnefamilier i udsatte områder 
mulighed for at sætte fokus på at bruge højtlæsning i dagligdagen og dermed have et fokus på 
samvær, samtale og sprogbrug. 

Målgruppen er børn mellem 0 og 3 år og forældre. Foruden depotet med bøger til hjemlån, vil 
der være en række aktiviteter og arrangementer for målgruppen, der fokuserer på højtlæsning 
og sprogstimulering.

Indsatsen løber fra 1. august 2013 til 31. december 2016 og målet er oprettelse af 10 -12 
Minibiblioteker. Indsatsen støttes af ”Tidlig og forstærket sproglig indsats i dagtilbud, Børn og 
Unge, Aarhus Kommune”.

Hvis du vil vide mere så kontakt:
Projektleder og Børnebibliotekskonsulent
Kirsten Dyhrberg Grønne
E-mail: kdg@aarhus.dk 
Tlf.: 5157 5367

M I N I B I B L I O T E K E R

I  AA R H US
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HOVEDBIBLIOTEKET
Møllegade 1 · 8000 Aarhus C · Tlf. 8940 9200 · hovedbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/hovedbiblioteket

Dyt dyt – ska’ vi byt’?  
Båt båt – det ka’ vi da godt!
Torsdag 16. oktober kl. 10.00  -14.00
Kom til bytte-legetøjsdag på Hovedbiblioteket!
Tag det legetøj eller fastelavnstøj under 
armen, som stadig er i god stand, men som 
du ikke længere synes er spændende. Find 
samlekortene eller klistermærkerne frem. Tag 
det hele med ned i børneafdelingen og se, 
om du kan bytte noget af det til andre gode 
ting. Uanset om du har lidt eller meget legetøj 
med, kan der byttes lige så meget, som du 
har lyst til med de andre børn. 
Arrangementet er gratis og foregår i børneaf-
delingen på Hovedbiblioteket.

Babyrytmik v. Aarhus Musikskole
Torsdag 28. august 10.15 -11.00
Torsdag 25. september kl. 10.15 -11.00
Torsdag 30. oktober kl. 10.15 -11.00
For de 0 -1 årige og deres forældre i Salen. 
Babyer synger, før de taler! De leger med 
lyde, tonehøjder og synger med i deres eget 
pludrende sprog. De hviner og griner, når 
de danser rundt på mors arm eller tager en 
ride ranketur på fars ben. Når man synger og 
danser med sit barn, skabes et unikt samvær 
mellem forældre og barn, hvor kontakt og 
musik er i centrum for en sanselig oplevelse 
for barnet. Underviseren er Signe Thorborg, 
uddannet musik- og bevægelseslærer fra Det 
Jyske Musikkonservatorium og til daglig ansat 
ved Aarhus Musikskole.
Billetter kan købes for 50 kr. via hjemmesiden 
og er kun nødvendig for børn. 

Familiemusik – et åbent musikalsk værksted 
for hele familien
Lørdag 6. september kl. 10.30-12.00
Lørdag 4. oktober kl. 10.30-12.00
Lørdag 1. november kl. 10.30 -12.00
For hele familien i Salen.
Efter en lang uge er det dejligt med en fridag, 
hvor familien kan lave noget sammen. Så tag 
hinanden under armen og kom på Hoved-
biblioteket den første lørdag i måneden, hvor 
Aarhus Musikskole laver åbne musikwork-
shops for hele familien. Indholdet varierer fra 
gang til gang.
I kan deltage hele tiden eller komme og gå 
som det passer i jeres familie.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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International Spildag
Lørdag 15. november kl. 10.00 -14.00
Forhallen på hovedbiblioteket
For alle.
Igen i år fejrer hovedbiblioteket den internatio-
nale spildag! I år bliver der sat fokus på brætspil 
og brætspilsmiljøet her i Aarhus. Så har du lyst 
til at spille, opleve, vise eller snakke brætspil, så 
er spildagen lige for dig! Der vil være en masse 
forskellige brætspil på dagen for både store og 
små, så kig forbi og lad dig inspirere til en god 
oplevelse rundt om bordet. Hold øje med hjem-
mesiden for det endelige program! 
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Ulvehyl og Bjørneklo
Torsdag 23. oktober kl. 10.00 -11.00
For de 3 - 6 årige ifølge med voksne.
I dag er en særlig dag på prærien. Det er tid 
til den store bisonjagt. Alle indianerne i både 
Ulvestammen og Bjørnestammen gør sig klar. 
Men Høvding Ulvehyl og Høvding Bjørneklo 
begynder at skændes om, hvem der er den 
bedste. De glemmer helt at tage på jagt. De to 
høvdinges børn får ikke lov at lege sammen, 
og alle må gå sultne i seng. Men så får høv-
dingenes jagtheste en god idé. Forestillingen 
præsenteres i samarbejde med Børnekulissen. 
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.     

En aften i uhyggens tegn 
Fredag 31. oktober kl. 19.00 -21.00
For de 9 -12 årige og deres forældre.
(U)hygge på biblioteket!
Tør du være med til en aften med gys og gru?
Uhyggelige historier og jagt på spøgelser?
Se mere om, hvad der kommer til at ske på 
www.aakb.dk.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.
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HOVEDBIBLIOTEKET FILM FOR BØRN

 DE 1-3 ÅRIGE
Der vises små tegnefilm i børnebio på 
Hovedbiblioteket for dagplejen, vuggestuer 
og børn med bedsteforældre. 
Filmene er gratis, varer ca. 20 minutter og 
tilmeldingen foregår via hjemmesiden.

Torsdag 9. oktober kl. 9.30
Storvask forsvundet
Karla Kanin på stranden
     

Torsdag 23. oktober kl. 9.30
Storvask vrideleg
Pipungerne

 DE 3-6 ÅRIGE
Onsdag 10. september kl. 10.00 (ca. 25 min.)
Pipungerne – Hittebarnet
Fugleungerne Sille og Saxe finder en lille 
unge, der er blevet væk fra sin mor.

Den lille gris flyver
En lille gris drømmer om at kunne flyve.

Karla Kanin på stranden
En kaninpige med lange ører og prikkede 
bukser møder en mariehøne på stranden.

Onsdag 1. oktober kl. 10.00 (ca. 37 min.)
Ormens øje
Ormen i æblet har alt, hvad den kan ønske 
sig: fuglesang, mad og sit eget kære hjem.

Den lille ridder
En lille dreng, der gerne vil være en ædel rid-
der, drager ud og besøger tre forskellige riger.

Ernst i svømmehallen
Ernst og mor skal i svømmehallen, og 
Ernst stikker af ud på det dybe vand.

Onsdag 29. oktober kl. 10.00 (ca. 28 min.)
Derfor prutter man
Hvordan mennesket i fordums tid lærte at 
tale numsesprog.

Jims vinter 
Græshoppen Jim vågner midt om vinteren 
omgivet af hvid sne, han ikke kender til. 

Prik og Plet i sneen
De to kaniner, Prik og Plet, går ud i den 
bløde sne.

Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.



Coding Pirates – bliv teknologi-pirat!
For 7-17 årige
Vil du være teknologi-pirat? Vil du skabe og 
være kreativ gennem nye teknologier? Vil du 
designe, konstruere og omforme fantasier, 
idéer og opfindelser. Vil du kunne programme-
re robotter og lave digitale spil? I efteråret 2014 
starter Coding Pirates Aarhus op her i byen. 

Fra september kan du gå til Coding Pirates og 
lege, lære og skabe med IT. 

Onsdage kl. 17.00 -19.00 på CUDiM, Aarhus 
Universitet, Paludan-Müllers Vej 48, Aarhus N 

Se nærmere om tilmelding på www.facebook.
com/codingpiratesaarhus og www.aakb.dk/
codingpiratesaarhus. Begrænset antal pladser. 

Deltag i hele efterårets program fra  
10. september til 3. december for kr. 500.  

Følg et kvartal fra 
10. september til 22. oktober eller  
29. oktober til 3. december for kr. 300.  

Coding Pirates  
Game.Play.Design fremvisning
For alle interesserede og navnlig dem, som kun-
ne have lyst til at være frivillig i Coding Pirates.

CUDiMs summerschool “Game.Play.Design” 
holder fernisering med fremvisning og afprøv-
ning af udviklede spilkoncepter med/for børn 
på Hovedbiblioteket.  
Se de nye digitale spildesigns og -opfindelser. 
Hør mere om Coding Pirates og om at være 
frivillig eller deltager i Coding Pirates Aarhus. 
Oplev hvilke spændende muligheder der er 
for dig som teknologi-pirat i Coding Pirates 
Aarhus. Kom glad! 

Fredag 29. august kl. 13.00 -17.00 i Hovedbib-
liotekets Forhal.

Coding Pirates – hvad er en pirat?
For familier og børn og andre teknologi-inte-
resserede.

Hvad er en pirat? Hvad er en teknologisk 
pirat? Vi kobler fortællinger med teknologier 
og ser, hvad der sker. Fortæl, skab, byg – det 
er pirater – skib-o-høj!

CUDiM og Coding Pirates Aarhus fejrer dette 
efterårs søsætning af den aarhusianske pirat! 
  
Lørdag 29. november kl. 10.00 -14.00 i Hoved-
bibliotekets Forhal.  

Coding Pirates – Præsentation af teknolo-
gi-piraternes opfindelser og åbent værksted 
for alle interesserede
For familier og børn samt andre teknologi-in-
teresserede

Coding Pirates Aarhus viser i 2 omgange alle 
de spændende ting frem, som de går og laver. 
Det er alt fra robotter, digitale spil, frugt-klave-
rer, 3D-print til kreative kredsløb. 

Der er mulighed for at komme på besøg og 
snakke med de opfindsomme børn samt se, 
prøve, lege, nørde og skabe som teknologi-pi-
rat i det åbne værksted 

Onsdag 22. oktober kl. 17-19 i Salen på Ho-
vedbiblioteket
Onsdag 3. december kl. 17-19 i Salen på 
Hovedbiblioteket

Mere info: codingpirates.dk og www.facebook.com/codingpiratesaarhus
Coding Pirates Aarhus er et samarbejde mellem Coding Pirates, Center for Undervisningsudvikling & Digitale Medier (CUDiM), AU samt Borgerservice og Biblioteker. 
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Nørregaards Teater: 
Den sultne larve – Aldrigmæt
Tirsdag 4. november kl.10.00
Mandag morgens morgensol...UMM, MUMS 
MORGENMAD! Måske marmelade? Et æble? 
Larven siger hej, tirsdag kigger den på mig, 
onsdag deler vi en blomme, torsdag sidder 
den i min lomme, fredag er den væk - er den 
gnaven, lørdag får den ondt i maven. Søndag 
sker der magi – en larve slippes fri. 

Teater Lille Hest: 
Nina Sardina
Torsdag 6. november kl. 10.00 og kl.11.00
… og historien om hvor Laika blev af. I året 
1957 blev det første levende væsen sendt ud 
i rummet. Det var russerne, der opsendte 
rumraketten Sputnik 2 med hunden Laika om 
bord. Men hvad blev der egentlig af den arme 
hund? En dag begiver sardinen Nina sig ud 
på en rejse i rummet. Hun ender på Månen, 
hvor hun møder Laika. 

Teater Blik: 
Vejen rundt
Onsdag 12. november kl. 10.00
Her! Der! den vej! Og den vej! op og ned! 
Rundt! Der var engang... Der var engang en 
vej... Der var engang en vej dengang... Der var 
engang en vej dengang jeg var lille...en lang 
vej... Så en dag gik jeg ud for at se, hvor vejen 
endte, men vejen ender ikke, og verden er hele 
tiden rundt om mig. Med enkle begreber, som 
alle børn genkender, med maling, sang, musik 
og bevægelse fortælles en stor historie om det 
at være til, alene og blandt andre i verden. 

SCENEKUNST TIL DE 4-ÅRIGE
Pædagogik og Integration i Aarhus Kommune og Børnekulissen ønsker at tilbyde kommunens 
4-årige børnehavebørn en scenekunstoplevelse på kunstnerisk niveau. I den forbindelse vises 
tre forestillinger for institutioner og deres 4-årige i Salen på Hovedbiblioteket. 

Billetter bestilles via Børnekulissen på www.kulissen.dk/billetter. 
Der skal bestilles billetter til både børn og voksne.
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Bygge lørdag
Lørdag 9. august kl. 10.00 -14.00
Lørdag 13. september kl. 10.00 -14.00
Lørdag 11. oktober kl. 10.00 -14.00
For de 4 -8 årige, Børnebiblioteket.
Er du vild med at bruge dine hænder og være 
kreativ? Og kunne du tænke dig at prøve kræf-
ter med alle mulige former for materialer? Så 
er byggelørdag lige noget for dig! Vi vil skabe 
og kreere en masse forskellige ting, hver gang 
det er den 2. lørdag i måneden. Vi finder på 
noget nyt at udfordre dig med hver måned, lige 
fra sokker og knapper til robotdele og ledninger 
– så kom med og se, hvad du kan finde på.

Biblioteket er dit!
Lørdag 27. september
Lørdag 25. oktober
For de 0 -12 årige og deres familier.
Vi vil gerne have din hjælp til at finde på, hvad 
der skal ske i børnebiblioteket. Der skal ske 
noget nyt og sjovt, og du kan få lov til at være 
værten! Skriv til os og fortæl, hvad du vil lave 
for og med børn og familier i børnebiblioteket. 
Vil du vise noget frem, lege nogle lege eller no-
get helt andet? Du er med til at bestemme det! 
Du kan sende en mail til mlog@aarhus og 
helst i god tid, inden du vil være vært i børne-
biblioteket. Følg programmet på hjemmesiden.

En blid start på weekenden
Lørdag 16. august kl. 9.00 -11.00 
Lørdag 20. september kl. 9.00 -11.00 
Lørdag 18. oktober kl. 9.00 -11.00
Så er der mulighed for en blid opvågning 
på biblioteket for hele familien. Der vil være 
stille og rolig musik, små aktiviteter til for-
dybelse og en kop kaffe eller te. Kom og nyd 
en rolig morgen/formiddag, hvor samvær og 
hygge er i højsædet.
Gratis billetter via hjemmesiden.

Aktiv torsdag
Hver torsdag i august, september og oktober 
kl. 15.30 -17.00
For børn og familier afhængigt af emnet.
Kom og deltag i forskellige aktiviteter på 
børnebiblioteket. Det kan være alt fra højt-
læsning til porcelænsmaling til 3D-print – 
kom og vær med til en sjov og spændende 
torsdag. Hver torsdag vil næste uges aktivitet 
blive præsenteret på hjemmesiden.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Mandagsfilm
Mandage kl. 10.30 -11.00
For de 2 -5 årige, Børnebiblioteket.
Mandag er filmdag på biblioteket! Kom og 
besøg biblioteket og se korte, sjove og under-
holdende film med dine forældre og andre 
børn. Vi viser både tegnefilm, animationsfilm 
og spillefilm, og så er det gratis at se med.

Bibliotekspræsentation
For 0.-6. klassetrin.
Biblioteket kan være en vigtig medspiller, når 
klassen skal arbejde med læsning, emneopga-
ver eller projekter. Biblioteket har spændende 
materialer og kan understøtte elevernes 
læsefærdigheder. Vi målretter til de enkelte 
klassetrin og efter behov og arbejder f.eks. 
med søgning i vores biblioteksbase tilpasset 
børnenes alder, it-værktøjer, medier børnene 
kan lege med og lære af. I er velkomne til at 
kontakte os og høre nærmere. 
Kommer I før åbningstid kl. 10.00 er der roligt 
og god plads. Book en tid eller hør nærmere 
via: usk@aarhus.dk.

Morgensang
Hver lørdag kl. 10.00
For hele familien.
Det er så dejligt at synge sammen, men man-
ge gør det alt for lidt! I efteråret vil vi prøve at 
skabe en tradition for at synge sammen hver 
lørdag formiddag. Det vil være forskellige, der 
styrer morgensangen fra gang til gang, og alle 
kan komme og være med! Vi synger enten i 
forhallen eller i børneafdelingen.
Hvis du har lyst til at stå for morgensang en 
lørdag, kan du sende en mail til:  
tlt@aarhus.dk og helst i god tid, inden du vil 
være morgensangsvært.
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FIRST LEGO 
LEAGUE
Uge 39 og 40

Hvordan skal fremtidens skole være? 
Er der en fysisk skole?  
Hvordan ser den ud?  
Hvad lærer eleverne og hvordan? 
Det er dette års tema i First Lego League!
 
Byg fremtidens skole! Mød andres bud 
på fremtidens skole! Formuler fremtidens 
skole! Mal fremtidens skole! Byg robotter 
til fremtidens skole! 
 
Arrangementet laves i samarbejde mellem 
Magistraten for Børn og Unge, Aarhus 
Universitet og Hovedbiblioteket. For nær-
mere info se: aakb.dk/firstlegoleague.

MÅNEDENS 
INSTRUMENT
     
Hver måned præsenterer Aarhus Musik-
skole et nyt instrument, så du kan lade 
dig inspirere af mulighederne i musik-
kens verden. Det bliver præsenteret ved 
en lille koncert eller et foredrag.

Er du interesseret i et instrument, kan du 
efterfølgende kontakte Aarhus Musiksko-
le for at høre mere om undervisning i 
netop dette instrument. 

Hold øje med de enkelte arrangemen-
ter, der bliver slået op på bibliotekets 
hjemmeside.

Læs også om månedens instrument på 
musikskolens hjemmeside: www.aarhus-
musikskole.

LÆSEKLUBBEN  
DEN ORANGE 
LOGE
Onsdage i lige uger kl. 15.00 -16.00  
– start onsdag 20. august

For de 10  -11 årige, Børnebiblioteket. 
Er du glad for at læse gode historier og 
har lyst til at dele dine læseoplevelser med 
andre?

Læseklubben Den Orange Loge søger nye 
medlemmer, der kan svare ja til det.
Klubben er på 10 -12 medlemmer mellem 
10 og ca.13 år, der mødes hver anden uge 
og får præsenteret nye bøger fra biblioteket 
og anbefaler læste bøger til hinanden.
     
Kontakt Den Orange Loge på  
hbboern@mkb.aarhus.dk
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Mega MineCraft Meeting! 
Mandag 13. oktober fra kl. 10.00 -15.00
Tirsdag 14. oktober fra kl. 10.00 -15.00
 
For 8 -12 årige.
Så er der Mega Minecraft på biblioteket! Tag din computer eller tablet 
med, og kom og spil Minecraft sammen med en masse andre, der 
elsker at bygge og hygge! 

Vi åbner salen for børnene og deres medbragte tablet/pc og sætter 
fokus på at hygge sammen med andre, der kan lide Minecraft! 

Måske laver vi film, måske printer vi i 3D, måske laver vi små turnerin-
ger og konkurrencer, men mest af alt bliver der hygget! 

Bemærk: 
Der kræves egen Minecraft konto.
Du skal selv have egen computer eller tablet med.

Pris:
30 kr. for adgang til begge dage.

Minecraft – Family day
Onsdag 15. oktober fra kl. 13.00 -17.00

Familier med børn i alderen 8 -12 år.
Pak din computer eller tablet og tag din far, mor eller bedste under 
armen, og kom og spil Minecraft sammen som familie! 

Vi byder på en begynderworkshop for voksne, hvor de får en kort intro 
til spillet, en kort guide til hvor de kan finde hjælp og nogle tekniske fif 
(hvordan laver man en server osv.).

Imens de voksne bliver klogere på Minecraft, varmer børnene op med 
masser af sjov i Minecraft og forbereder en overraskelse til forældrene.

Der sluttes af med en sandwich og lidt at drikke, mens der vises Mine-
craft på storskærmen.

Bemærk: 
Der kræves egen Minecraft konto.
Du skal selv have egen computer eller tablet med.

Pris:
50 kr. for voksne (med op til 3 børn), gratis for børn ifølge med voksne.
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HØJBJERG BIBLIOTEK
Oddervej 74 · 8270 Højbjerg · Tlf. 8940 9500 · hoejbjergbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/hojbjerg

Ulvehyl og Bjørneklo 
Onsdag 8. oktober kl. 10.00 -10.40
For de 3-6 årige.
Børnekulissen opfører Ulvehyl og Bjørneklo.
I dag er en særlig dag på prærien. Det er tid 
til den store bisonjagt. Alle indianere i både 
Ulvestammen og Bjørnestammen gør sig 
klar. Men så begynder de 2 stammehøvdinge 
at skændes om, hvem der er den bedste. De 
glemmer helt at tage på jagt. De 2 høvdinges 
børn får ikke lov at lege sammen, og alle må 
gå sultne i seng. Men så får høvdingenes 
jagtheste en god ide. Alle publikummer med-
virker som medspillere i fortællingens rum.
Spillested: Den Blå Hest
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Dukketeater med Prop og Berta  
ved Niels Ingolf
Tirsdag 14. oktober kl. 10.00 -10.45 
Fra 4 år og opefter.
Prop forlader byen for at finde sig et hus på 
landet. Her møder han jersey-koen Berta, 
som kan tale samt Tyttebøvserne og en me-
get ond heks. Forestillingen udspiller sig i det 
univers, som er kendt fra tv, bøger og dvd'er, 
og det er et hyggeligt gensyn og genhør med 
de populære figurer og kendte sange.
Et nyt koncept udviklet af Niels Ingolf kombi-
nerer det traditionelle dukketeater med ny tek-
nologi, idet der er implementeret en kæmpe 
fladskærm i forestillingen.
Spillested: Den Blå Hest.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra mandag 6. oktober.

Bamseudstilling
27. oktober - 1. november i åbningstiden
For de 0 -13 årige.
Mandag 27. oktober er Bamsens Internatio-
nale Fødselsdag. Vi fejrer fødselsdagen hele 
ugen med en udstilling af biblioteksperso-
nalets bamser samt alle børnebibliotekets 
bamsebøger for små og store. Alle bøgerne 
kan lånes med hjem. Vi har også en bamse-
quiz. Vi trækker lod om en præmie blandt de 
rigtige besvarelser.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Lav festlig halloween pynt
Onsdag 29. oktober kl. 10.00-11.30
For de 3 -6 årige.
Lav pynt til halloween. Kan evt. bruges til en 
halloween fest. F.eks. edderkopper af garn, 
lygter af græskar, flagermus, spøgelser o.s.v.
Egå Produktionsskole står for workshoppen, 
og biblioteket leverer materialerne.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.
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Engleklip for små og store børn
Lørdag 29. november kl. 10.00 -12.00
For de 4 -12 årige (yngre ifølge med voksen).
Kom og klip din egen englepynt. Det kan 
være til ophæng i vinduet eller til at hænge på 
juletræet eller som bordpynt, bordkort, gave-
mærker og julekort. Måske har du flere ideer? 
Dekorér med glimmer og anden glitterstads. 
Biblioteket sørger for alle materialer og sakse.
Børnebibliotekaren hjælper dig og har skabelo-
ner til mange forskellige udgaver af engle. Der 
er både lette og svære modeller. Mød op til et 
par hyggelige timer med klip og lidt julegodter.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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KOLT-HASSELAGER KOMBI-BIBLIOTEK
Kolt Østervej 45 · 8361 Hasselager · Tlf. 8940 9500 · koltbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/kolt-hasselager

Børnekulissen opfører: Ulvehyl og Bjørneklo
Onsdag 29. oktober kl. 10.00 -10.45
For de 3 - 6 årige.
En forestilling om venskab og hvad der kan ske, 
når man holder andre udenfor og mest tænker 
på sig selv. I dag er en særlig dag på prærien. 
Det er tid til den store bisonjagt. Alle indianerne 
i både Ulvestammen og Bjørnestammen gør 
sig klar. Men Høvding Ulvehyl og Høvding 
Bjørneklo begynder at skændes om, hvem der 
er den bedste. De glemmer helt at tage på jagt, 
og alle må gå sultne i seng. Men så får høv-
dingenes jagtheste en god idé. I forestillingen 
medvirker alle publikummer som medspillere. 
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra onsdag 22. oktober.

Det Lille Verdens Teater opfører: En julehistorie
Mandag 8. december kl. 10.00-10.30
For de 2-5 årige.
Julie Nissen elsker historier og julens historie 
er en af dem. Foran publikum skaber hun 
billederne om en nat for længe, længe siden. 
Men ting bliver væk og dukker pludselig op 
igen. Der må være en drillenisse på spil, så 
Julie må hellere stille grød frem, selv om hun 
egentlig ikke tror på nisser. Et krybbespil for 
de mindste, hvor julens historie folder sig ud.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra mandag 24. november.
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PROJEKT LYVESKOLE 
ET TILBUD TIL 
FANTASIFULDE DRENGE
For de 10 -12 årige.
Børnebiblioteket har et godt tilbud til fantasifulde og frække drenge i klassen. I efteråret 2014 
kan de deltage i en ”Lyveskole” og lære at fortælle skrøner og andre usandsynlige historier så 
tilhørerne vil spidse øre!

I Aarhus vil der være ”Lyveskole” i uge 42 på Beder-Malling Bibliotek og i uge 46 på Gellerup 
Bibliotek. Det er ”Lyveskolelærer” Hans Laurens, som vil forestå ”lyveskoleundervisningen”  to 
timer hver dag i fire dage i de to uger.

Der åbner også ”Lyveskoler” i Odense, Ørestaden og på et fællesbiblioteket i Christiansfeld. 
Skoleåret i ”Lyveskolerne” afsluttes med en ”Lyvefestival” i Odense i november, hvor de stær-
keste historier fra de uddannede historiefortællere kåres, og hvor der også vil være optræden af 
professionelle fortællere.

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen, der gennem fortælleforløb ønsker at lære drenge at fortæl-
le den overbevisende skrøne, som skaber levende billeder inde i hovedet på tilhøreren.

Hvis du vil vide mere så kontakt:
Projektleder og Børnebibliotekskonsulent
Kirsten Dyhrberg Grønne
E-mail: kdg@aarhus.dk 
Tlf.: 5157 5367
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LYSTRUP BIBLIOTEK
Bystævnet 4 B · 8520 Lystrup · Tlf. 8940 9500 · lystrupbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/lystrup

Tirsdag 2. september kl. 10.15 -10.45

Biernes by
Oliver på seks år, hans venner og biavleren 
fortæller om årets gang hos honningbier-
ne, og kameraet følger biernes fantastiske 
liv helt tæt, fra den lysende, blomstrende 
natur til det velorganiserede hemmelige liv 
i kubens mørke.

Tirsdag 9. september kl. 10.15 -10.45
Hønsenes have
En dokumentarfilm om høns og deres 
forunderlige verden.

Tirsdag 30. september kl. 10.15 -10.30
Lauges kat
Lauge bor på landet og ønsker sig en 
kattekilling. Da hans far skal aflive et kuld 
killinger, der bor i laden, løber en af dem 
væk. Lauge finder den og skjuler den på 
sit værelse. Men så kommer nabodrengen 
Sonny og blander sig.

Tirsdag 21. oktober kl. 10.15 -10.45

Tommelise
H.C. Andersen digter sin egen vemodige 
opfattelse af at være anderledes ind i den 
lille pige, der kommer til verden mellem 
kronblade i en dejlig tulipan.

Tirsdag 28. oktober kl. 10.15 -10.30
Den standhaftige tinsoldat
Den kendte historie om tinsoldaten, som er 
anderledes, går så grueligt meget igennem 
og ender i kakkelovnen.

Tirsdag 4. november kl. 10.15 -10.40
Klods Hans
Halløj, her kommer jeg! H.C. Andersens 
eventyr om den fattige dreng fra landet, der 
i kraft af sin kreativitet og åbenhed, vinder 
prinsessen og det halve kongerige, opføres 
her som Mester Jakel Teater.

Tirsdag 11. november kl. 10.15 -10.50

Fyrtøjet
Der kom en Soldat marcherende henad 
Landevejen: Een, To! Een, To! Han havde 
sit tornyster på ryggen og en sabel ved 
siden, for han havde været i krig og nu 
skulle han hjem.

Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

TIRSDAGSBIO FOR  DE 3-6 ÅRIGE
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Fantasistafet-udstilling
26. september -10. oktober
Børn i Lystrup udstiller skulpturer på bibliote-
ket. Ovenpå bibliotekets bogreoler kan man 
fra 26. september finde sjove skulpturer fra 
Børnekulissens projekt Fantasistafetten. Det 
er børn fra daginstitutionen Blomsterhaven i 
Lystrup, der har lavet skulpturerne sammen 
med billedkunstner Sidsel Effersøe og histo-
riefortæller Mariane Siem.
Der er fernisering på Fantasistafetten på 
Lystrup bibliotek 26. september kl. 15.00. 
Udstillingen kan ses frem til 10. oktober på 
Lystrup Bibliotek.

Ulvehyl og Bjørneklo   
Tirsdag 7. oktober kl. 10.00 -10.45
For de 3 - 6 årige.
En børneteaterforestilling med Børnekulissen 
om venskab blandt indianere i Ulvestammen 
og Bjørnestammen. Alle tilskuere bliver india-
nere og medspillere i historien.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra tirsdag 23. september.

Så er der mad – børneteater for de små
Onsdag 5. november kl. 10.00 -10.35
For de 2- 4 årige.
Spise! Mmmm! Børn bliver inviteret ind i en 
verden af smag, farver, tilberedning, ingre-
dienser og en klodset kok. Teatret Kriskat 
serverer en skøn forestilling om noget alle 
mennesker i alle aldre beskæftiger sig med 
hver dag. Kong Gulerod kommer på besøg i 
restauranten, men hvad skal kokken servere, 
når han mangler en masse ingredienser? Og 
hvad gør man, når der flytter en syngende 
rottefamilie ind i køkkenet?
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra onsdag 22. oktober.

Bamsehospitalet kommer på biblioteket
Lørdag 8. november kl. 10.00 -12.00
For de 3 -5 årige og deres familie.
Har din bamse brækket benet? Er den forkø-
let? Eller skal den bare til bamseundersøgelse? 
Så kan du få hjælp på Bamsehospitalet, hvor 
der både er en lægesekretær og en læge. Bam-
sehospitalet er en landsdækkende organisati-
on bestående af frivillige medicinstuderende.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Stimulastik – gymnastik og stimulation  
til spædbørn 3 -12 måneder ved  
Signe Bredsdorff-Larsen
Tirsdag 18. november kl. 9.30-10.40
For de 0 -1 årige.
Du og din baby får nu mulighed for at blive 
introduceret til stimulastik. Du lærer sjove 
og stimulerende lege, som kan fremme dit 
barns naturlige udvikling. Stimulastik kommer 
af ordene stimulation og gymnastik, og er 
inspireret af udenlandske især amerikan-
ske træningskoncepter for 'elitebørn', men 
tilpasset danske forhold og danske forældres 
forventninger til deres børn. Stimulastik er et 
varemærkeregistreret navn og det er udeluk-
kende uddannede ergoterapeuter, som kan 
undervise i konceptet.
Billetter kan købes for 25kr. via hjemmesiden.
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RISSKOV BIBLIOTEK
Fortebakken 1 · 8240 Risskov · Tlf. 8940 9500 · risskovbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/risskov

Pjaltehætte – en musikalsk familieforestilling
Lørdag 20. september kl. 10.00 -10.45 
Fra 4 år og opefter.
Teater Viva opfører en livsglad historie om 
at vokse ud af skyggerne og tage kampen op 
med troldene for at blive sig selv. Både med 
det hæslige og med det smukke. Skuespil-
ler og historiefortæller Katrine Faber spiller 
alle rollerne som Dronning, Tiggerkælling, 
Pjaltehætte, Prinsesse, Troldkællinger, Prinser, 
Hest og Gedebuk. Forestillingen opføres 
med akkompagnement af levende musik af 
en musiker, som spiller på lyre, trommer og 
svaneknoglefløjte.  
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra lørdag 6. september.

Børnekulissen opfører: 
En flyvende fortælling
Onsdag 8. oktober kl. 10.00 -10.30
For de 2- 4 årige.
En flyvende fortælling er en sjov og enkel bord-
teaterfortælling om en papegøje, en masse 
dyr og en dreng, der er stolt af det, han kan. 
Ved hjælp af små sange og dukker fortæller 
Mariane Siem historien, der handler om 
glæde. I en park sidder en papegøje. Det er 
en nysgerrig fugl, der holder øje med alle, der 
kommer forbi. Da en dreng kommer kørende 
på sit skateboard, bliver papegøjen ret impo-
neret. Især da drengen også viser, at han kan 
alt det, som alle dyrene i parken kan.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra onsdag 24. september.

HØJTLÆSNING
Hele familien
Fredag 17. oktober kl. 9.30 -10.00

For de 2-årige
Fredag 19. september kl. 9.30 -10.00
Fredag 24. oktober kl. 9.30 -10.00

For de 3-årige
Fredag 26. september kl. 9.30 -10.00

For de 4-årige
Fredag 3. oktober kl. 9.30 -10.00

For de 5-årige
Fredag 10. oktober kl. 9.30 -10.00
Fredag 31. oktober kl. 9.30 -10.00

Vi inviterer på hyggelig højtlæsning for 
børn, så tag din pædagog, forælder eller 
bedste i hånden og gå på biblioteket. 
 
Vi har fundet nogle af de gamle billedbø-
ger frem og præsenterer også en af de 
helt nye. Gratis billetter kan bestilles via 
hjemmesiden 14 dage før arrangementet.
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Nissen, der ville være berømt – et juleeventyr
Lørdag 29. november kl. 10.00 -10.45
For de 4 - 9 årige.
Teater Lille Hest opfører fortællingen om Nis-
sen, der drager ud i verden for at blive berømt 
– frit efter Kim Fupz Aakesons bog.
Nissen drømmer om, at folk vil råbe hurra 
og putte ham i fjernsynet. Men bagsiden af 
berømmelsen viser sig at være en helt anden 
historie. Forestillingen er produceret som 
fortælleteater, hvor humor, musikalitet og den 
gode historie er i fokus.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra lørdag 15. november.

Julebio
Fredag 5. december kl. 9.30 -10.00
Fredag 12. december kl. 9.30 -10.00
Fredag 19. december kl. 9.30 -10.00
For de 0 - 6 årige.
De 3 første fredage i julemåneden inviterer vi 
indenfor i varmen til snedækkede film på Ris-
skov bibliotek. Vi byder på lækre pebernødder, 
så kom med dagplejen, vuggestuen eller din 
bedstemor og hyg dig med en god film.     
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.
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 FREDAGSBIO
0 - 3 år
Fredag 22. august kl. 9.30 -10.00
Fredag 29. august kl. 9.30 -10.00
Fredag 5. september kl. 9.30 -10.00
Fredag 12. september kl. 9.30 -10.00

3 - 6 år
Fredag 22. august kl. 10.30 -11.00
Fredag 29. august kl. 10.30 -11.00
Fredag 5. september kl. 10.30 -11.00
Fredag 12. september kl. 10.30 -11.00

I sensommeren viser vi ”dyrebare” film 
på Risskov bibliotek. 

Filmene er særligt henvendt til de 0 -3 
årige og 3 -6 årige, men alle er naturlig-
vis velkomne. 

Vi byder på popcorn, så kom med dag-
plejen, vuggestuen eller din bedstemor 
og hyg dig med en god film.

Arrangementet er gratis og billetter kan 
bestilles via hjemmesiden.

 FREDAGSBIO
0 - 3 år
Fredag 7. november kl. 9.30 - 10.00
Fredag 14. november kl. 9.30 - 10.00
Fredag 21. november kl. 9.30 - 10.00
Fredag 28. november kl. 9.30 - 10.00

I november viser vi film om Cirkeline på 
Risskov bibliotek. 

Filmene er særligt henvendt til de 0 -3 
årige, men alle er naturligvis velkomne. 

Vi byder på popcorn, så kom med dag-
plejen, vuggestuen eller din bedstemor 
og hyg dig med en god film.     
     
Arrangementet er gratis og billetter kan 
bestilles via hjemmesiden.

 FREDAGSBIO
3 - 6 år
Fredag 7. november kl. 10.30 - 11.00
Fredag 14. november kl. 10.30 - 11.00
Fredag 21. november kl. 10.30 - 11.00
Fredag 28. november kl. 10.30 - 11.00

I november viser vi animerede H.C.  
Andersen eventyr på Risskov bibliotek.

Filmene er særligt henvendt til de 3-6 
årige, men alle er naturligvis velkomne. 

Vi byder på popcorn, så kom med børne-
haven, dagplejen eller din bedstemor og 
hyg dig med en god film.

Arrangementet er gratis og billetter kan 
bestilles via hjemmesiden.
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SABRO BIBLIOTEK
Sabro Skolevej 4 · 8471 Sabro · Tlf. 8940 9500 · sabrobibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/sabro

Eventyrværkstedet opfører Tommelise
Mandag 17. november kl. 10.00
For de 3 - 6 årige.
Forestillingen Tommelise bygger på H.C. 
Andersens eventyr og er en fantasifuld musisk 
fortælling om den lille pige Tommelise og hen-
des færd gennem verden. Hun bliver taget af 
en hæslig skruptudse og møder blandt andre 
en markmus, som vil have hende til at indgå 
giftermål med den underjordiske muldvarp. 
Tommelise klarer skærene, og hun ender med 
at flyve til vejrs på ryggen af en svale. Børnene 
deltager aktivt undervejs i denne eventyrlige 
forestilling gennem fagter, rim og bevægelse.
Tilmelding på tlf. 8940 9500 mandag og ons-
dag fra 3. november.
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SKØDSTRUP KOMBI-BIBLIOTEK – KOMFORBI
Rosenbakken 4 · 8541 Skødstrup · Tlf. 8940 9500 · skoedstrupbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/skodstrup

Familielørdag med Dorte Nørgaard
Lørdag 4. oktober kl. 10.00 -10.45
For de 0 - 6 årige.
Musik og sjov med Dorte Nørgaard, for 
familier med børn i alderen 0 -6 år. Kom og 
syng, dans og leg med Dorte Nørgaard, der 
besøger Skødstrup Bibliotek med sit populære 
rytmik-arrangement. Biblioteket har efterføl-
gende åbent til kl. 12.00.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra 15. september. Kun børn skal bruge billet.

Ulvehyl og Bjørneklo
Torsdag 9. oktober kl 10.00 -10.45
For de 3 - 6 årige.
En børneteaterforestilling med Børnekulissen 
om venskab blandt indianerne i Ulvestammen 
og Bjørnestammen. Alle tilskuere bliver india-
nere og medspillere i historien.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra torsdag 25. september.

Stimulastik – gymnastik og stimulation  
til spædbørn 3 -12 måneder ved  
Signe Bredsdorff-Larsen
Mandag 13. oktober kl. 9.30-10.40
Du og din baby får nu mulighed for at blive 
introduceret til stimulastik. Du lærer sjove 
og stimulerende lege, som kan fremme dit 
barns naturlige udvikling. Stimulastik kommer 
af ordene stimulation og gymnastik, og er 
inspireret af udenlandske især amerikan-
ske træningskoncepter for „elitebørn“ men 
tilpasset danske forhold og danske forældres 
forventninger til deres børn. Stimulastik er et 
varemærkeregistreret navn og det er udeluk-
kende uddannede ergoterapeuter, som kan 
undervise i konceptet.
Billetter kan købes for 25 kr. via hjemmesiden, 
fra fredag 26. september.

Så er der mad – børneteater for de små
Torsdag 6. november kl. 10.00 -10.35
For de 2- 4 årige
Spise! Mmmm! Børn bliver inviteret ind i en 
verden af smag, farver, tilberedning, ingredien-
ser og en klodset kok. Teatret Kriskat serverer 
en skøn forestilling om noget alle mennesker i 
alle aldre beskæftiger sig med hver dag. 
Kong Gulerod kommer på besøg i restauran-
ten, men hvad skal kokken servere, når han 
mangler en masse ingredienser? Og hvad gør 
man, når der flytter en syngende rottefamilie 
ind i køkkenet? 
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra torsdag 23. oktober.
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Bio for de små
Torsdag 13. november kl. 10.00 -10.30
Torsdag 20. november kl. 10.00 -10.30
Torsdag 27. november kl. 10.00 -10.30
For de 0 -3 årige.
Vi viser film om vennerne Rita og Krokodille. 
Se vores hjemmeside for et mere detaljeret 
program: www.aakb.dk/skodstrup
Gratis billetter kan bestille via hjemmesiden.

Julebio for de små
Torsdag 4. december kl. 10.00 -10.30
Torsdag 11. december kl. 10.00 -10.30
Torsdag 18. december kl. 10.00 -10.30
For de 0 -3 årige.
Vi viser film med snegaranti.
Se vores hjemmeside for et mere detaljeret 
program: www.aakb.dk/skodstrup.
Gratis billetter kan bestille via hjemmesiden.
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SOLBJERG BIBLIOTEK
Kærgårdsvej 4 · 8355 Solbjerg · Tlf. 8940 9500 · solbjergbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/solbjerg

Slut sut finale
Lørdag 25. oktober kl. 10.00 -14.00
For alle.
Det kan være rigtig svært at sige farvel til sin 
sut. Heldigvis findes der mange gode billed-
bøger på biblioteket, der kan hjælpe med at 
tage det store skridt. Kom denne dag og vær 
med til at indvi Solbjerg Biblioteks nye sutte-
træ. Når du bliver klar til at sige farvel til din 
sidste sut, måske på dagen, hænger vi den 
på træet i et fint silkebånd og læser en lille 
historie. Når du har sagt farvel til sutten, får 
du en bog som gave, og HUSK – du kan altid 
komme på biblioteket og besøge sutten.

Børnekulissen opfører:  
Ulvehyl og Bjørneklo
Torsdag 6. november kl. 10.00 -10.45
For de 3- 6 årige.
En forestilling om venskab og hvad der kan ske, 
når man holder andre udenfor og mest tænker 
på sig selv. I dag er en særlig dag på prærien. 
Det er tid til den store bisonjagt. Alle indianerne 
i både Ulvestammen og Bjørnestammen gør 
sig klar. Men Høvding Ulvehyl og Høvding 
Bjørneklo begynder at skændes om, hvem der 
er den bedste. De glemmer helt at tage på jagt, 
og alle må gå sultne i seng. Men så får høv-
dingenes jagtheste en god idé. I forestillingen 
medvirker alle publikummer som medspillere. 
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra torsdag 23. oktober.

Teater Lille Hest opfører: 
Nissen der ville være berømt – et juleeventyr
Torsdag 4. december kl. 10.00 -10.45
For de 4 -9 årige.
Nissen drager ud i verden for at blive berømt. 
Han drømmer om, at folk vil råbe hurra og 
putte ham i fjernsynet. For han er jo en vaske-
ægte nisse, og de er meget sjældne nu om 
dage. Men bagsiden af berømmelsen viser sig 
at være en helt anden historie. Frit efter bogen 
med samme titel skrevet af Kim Fupz Aakeson.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra torsdag 20. november.
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TILST BIBLIOTEK
Tilst Skolevej 13 A · 8381 Tilst · Tlf. 8940 9500  · tilstbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/tilst

Lav dine egne cupcakes på biblioteket
Lørdag 20. september kl. 11.00
For de 5 -10 årige.
Tilst Bibliotek afholder cupcake-workshop 
for alle kagebage-glade børn. Cupcake-Ka-
trine - som er bibliotekernes svar på Mette 
Blomsterberg - står klar med kreativ kagepynt, 
fantasifuld fondant og venlig vejledning. Man 
skal selv medbringe 4-6 muffins og et forklæ-
de, biblioteket sørger for pynt og glimmer. 
På bibliotekshylderne er der masser af gode 
opskrifter og inspiration. Vel mødt til et sødt 
og velsmagende arrangement!
Tilmelding på tlf. 8940 9500 fra tirsdag  
9. september i bibliotekets åbningstid.

Da Victor rejste til den 7. himmel  
for at finde bedste
Lørdag 25. oktober kl. 11.00
For alle børn og deres forældre/bedsteforældre.
Louise Lund Olesen (f.1994) har skrevet siden 
barndommen i Brabrand. I 9.klasse besluttede 
hun sig for at blive forfatter. Dette lykkedes 
i 2014 med billedbogen „Da Victor rejste til 
den 7. himmel for at finde bedste“ Louise vil 
fortælle om sin nye bog og læse op fra den. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

Teaterforestillingen Tommelise
Torsdag 20. november kl. 10.00
For de 3 - 6 årige.
Forestillingen Tommelise bygger på H.C. 
Andersens eventyr og er en fantasifuld musisk 
fortælling om den lille pige Tommelise og hen-
des færd gennem verden. Hun bliver taget af 
en hæslig skruptudse og møder blandt andre 
en markmus, som vil have hende til at indgå 
giftermål med den underjordiske muldvarp. 
Tommelise klarer skærene, og hun ender med 
at flyve til vejrs på ryggen af en svale. Børnene 
deltager aktivt undervejs i denne eventyrlige 
forestilling gennem fagter, rim og bevægelse.
Tilmelding på tlf. 8940 9500 fra tirsdag 11. 
november i bibliotekets åbningstid.

Louise Lund Olesen
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TRANBJERG BIBLIOTEK
Kirketorvet 6 · 8310 Tranbjerg · Tlf. 8940 9500 · tranbjergbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/tranbjerg

Dukketeater med Prop og Berta  
ved Niels Ingolf
Onsdag 15. oktober kl. 10.00 -10.45
Fra 4 år og opefter.
Forestillingen udspiller sig i det univers, 
som er kendt fra tv, bøger og dvd’er, og er et 
hyggeligt gensyn og genhør med de populære 
figurer og kendte sange. Et nyt koncept udvik-
let af Niels Ingolf kombinerer det traditionelle 
dukketeater med ny teknologi, idet der er imp-
lenteret en kæmpe fladskærm i forestillingen.
Handlingen tager udgangspunkt i Prop, der 
forlader byen for at finde et hus på landet. Her 
møder han jersey koen Berta, som kan tale, 
Tyttebøvserne og en meget ond heks. 
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra onsdag 1. oktober.

Lav festlig halloween pynt
Torsdag 23. oktober kl. 10.00 -11.30
For de 3 - 6 årige.
Lav pynt til halloween. Kan evt. bruges til en 
halloween fest. F.eks. edderkopper af garn, lyg-
ter af græskar, flagermus, spøgelser o.s.v.
Egå Produktionsskole står for workshoppen, 
og biblioteket giver materialerne.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Børnekulissen opfører:  
Ulvehyl og Bjørneklo
Onsdag 5. november kl. 10.00 -10.45
For de 3 - 6 årige.
En forestilling om venskab og hvad der kan ske, 
når man holder andre udenfor og mest tænker 
på sig selv. I dag er en særlig dag på prærien. 
Det er tid til den store bisonjagt. Alle indianerne 
i både Ulvestammen og Bjørnestammen gør 
sig klar. Men Høvding Ulvehyl og Høvding 
Bjørneklo begynder at skændes om, hvem der 
er den bedste. De glemmer helt at tage på jagt, 
og alle må gå sultne i seng. Men så får høv-
dingenes jagtheste en god idé. I forestillingen 
medvirker alle publikummer som medspillere. 
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra onsdag 22. oktober.

Eventyrlig skattejagt
Onsdag 12. november
Onsdag 19. november 
Fra 5 år og opefter.
Åhh nej, onde kræfter har været forbi på bib-
lioteket og nogle af tingene fra eventyrbøgerne 
er sluppet ud. Bl.a. det giftige æble fra Snehvi-
de, træskoen fra Klods Hans og prinsessens 
ært er væk! Kom og hjælp os med at finde 
tingene, så vi igen kan læse eventyrerne. Efter 
skattejagten slutter vi af med højtlæsning.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.
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TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK
Smedebroen 21 · 8380 Trige · Tlf. 8940 9500 · trigebibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/trige

Alabadoster – Syng sammen for de mindste
For spædbørn og deres forældre.
I løbet af efteråret mødes vi nogle gange og syn-
ger højt fra Alabadoster – og andre dyresange 
for børn af Bente Bech. Hold øje med hjemme-
siden, hvor eksakte tidspunkter vil fremgå. 
Arrangementerne er et samarbejde mellem Projekt Bogstart, 

Trige Kombi-Bibliotek og Helhedsplanen for Trigeparken.

Små synger sammen
Torsdag 11. september Kl. 10.00
For de 0 - 6 årige.
Igen i år mødes dagplejere og daginstitutioner 
i Trige og Spørring til fælles formiddagssang 
på Små Synger Sammen-dagen. Vi mødes i 
Bakkegårdsskolens Gymnastiksal.

Babymassage ved Lillian Dalgaard 
Lørdag 13. september kl. 10.00-12.00
For de 0 -1 årige.
Massør, zone- & kranio-sakral terapeut 
Lillian Dalgaard underviser i babymassage 
og zoneterapi til gavn og glæde for dit barn i 
rigtig mange år. Når babyerne er trætte efter 
massagen er der mulighed for at snakke med 
Lillian om stort og småt. 
Medbring noget lunt som dit barn kan ligge 
på, håndklæde og olie.
Arrangementet er et samarbejde mellem Helhedsplanen for 

Trigeparken og Trige Kombi-bibliotek.

Billetter kan købes for 25 kr. via hjemmesiden.

Ulvehyl og Bjørneklo  
En teaterforestilling om venskab 
Onsdag 22. oktober kl. 10.00 -10.45
For de 4 - 6 årige.
Børnekulissen præsenterer forestillingen Ulve-
hyl og Bjørneklo. En forestilling om venskab og 
hvad der kan ske, når man begynder at holde 
de andre udenfor, og mest tænker på sig selv. I 
forestillingen medvirker alle publikummer som 
medspillere i fortællingens rum. De to høvdin-
ge spilles af voksne, seks børn medvirker som 
heste og høvdingebørn, og resten af publikum 
spiller jægere i de to indianerstammer
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra mandag 6. oktober.

Månen over baobabtræet – teater for de små
Mandag 1. december kl. 10.00 -10.35
For de 2- 4 årige.
En forestilling for børn og deres voksne 
inspireret af afrikansk historie og kultur. Histo-
rien bevæger sig i et fabulerende og poetisk 
univers. Månen over baobabtræet er historien 
om en dreng fra Danmark, som mødes med 
en dreng fra Afrika. En poetisk fortælling fyldt 
med varm afrikansk stemning, sang, musik og 
humor for børn og deres voksne, om venska-
ber og om at hjælpe hinanden
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra mandag 17. november.



78  BIBLIOTEKSKALENDEREN EFTERÅR 2014 · BØRN

VIBY BIBLIOTEK
Skanderborgvej 170 · 8260 Viby J · Tlf. 8940 9500 · vibybibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/viby

Børnekulissen præsenterer: 
En flyvende fortælling
Onsdag 1. oktober kl. 10.00 -10.30
For de 2 - 4 årige.
En sjov og enkel bordteaterforestilling om en 
papegøje, en masse dyr og en dreng, der er 
stolt af det, han kan. En historie om glæden 
ved alt det, kroppen kan.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra onsdag 17. september kl. 10.00.

Niels Ingolf præsenterer 
Prop og Berta Showet
Tirsdag 14. oktober kl. 14.00 -14.45
For de 4-årige og opefter.
Show med de kendte figurer fra film og bøger.
Kom til en sjov og underholdende eftermiddag.
Gratis billetter kan bestilles på hjemmesiden, 
fra tirsdag 30. september kl. 10.00.

Børnekulissen præsenterer  
Ulvehyl og Bjørneklo
Tirsdag 21. oktober kl. 10.00 -10.40
For de 3 - 6 årige.
Det er tid til den store bisonjagt. Alle indianer-
ne i Ulvestammen og Bjørnestammen gør sig 
klar. Desværre begynder Høvding Ulvehyl og 
Høvding Bjørneklo at skændes. En forestilling 
hvor alle publikummer medvirker.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra tirsdag 7. oktober kl. 10.00.

Sundhedsplejersken kommer på besøg
Torsdag 23. oktober kl. 10.30
Oplever du, at dit barn kan have svært ved 
f.eks. at spise eller falde i søvn? Oplever du, 
at dit barn græder meget? Ønsker du mere 
glæde i samværet med dit barn? I oplægget 
sætter vi fokus på, hvordan man via sin 
kommunikation kan understøtte sit barns 
udvikling. Der vil blive givet eksempler fra 
praksis - og der vil blive mulighed for dialog, 
hvor vi kan snakke om dine egne erfaringer/
oplevelser. Forældre, pædagog- og lærerstu-
derende mv. 
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra onsdag 1. september klokken 10.00.



International Bamsedag
Mandag 27. oktober kl. 9.30
Børnebibliotekaren læser spændende bam-
sehistorier - og bagefter kan børn og voksne 
svare på svære bamsequizzer og se den flotte 
bamsebogsudstilling.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra mandag 13. oktober kl. 10.00.

Alle disse spørgsmål kan femte klasserne 
i Viby nu få svar på, i deres egne undervis-
ningslokaler. Bibliotekar2Go er et biblioteks-
orienteringskoncept, der løber over to gange. 
Først booker man bibliotekaren, som kommer 
ud på skolen og fortæller om Aarhus Kom-
munes Bibliotekers tilbud til børn og unge – 
både fysiske og digitale tilbud.  Efterfølgende 
inviteres skoleklassen til Viby Bibliotek, hvor 
der vil være rundvisning, brugeroprettelse og 
en afsluttende biblioteksquiz.  
 

BIBLIOTEKAR2GO

Bibliotekar2Go er et gratis tilbud til femte 
klasserne i Viby J. Tidsrammen der skal 
afsættes for dette tilbud er 2 × 45 minutter 
– på forskellige dage. 

Kun for 5. klasser på skolerne i Viby
Tilmelding til prl@aarhus.dk fra 1. januar.

Biblioteksorientering ud af huset, for 5. klasserne i Viby

Hvorfor SKAL man være stille på et bibliotek?  
Har en bibliotekar læst ALLE bøgerne på biblioteket?  
Hvorfor skal man have et lånerkort?  
Hvad er Palles Gavebod? 
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Engleklip
Lørdag 6. december kl. 10.00 -12 .00
For de 4 -12 årige (yngre ifølge med voksen).
Vær med til at tilbringe en kreativ lørdag for-
middag på Viby Bibliotek. Du kan klippe din 
egen englepynt. Pynten kan du hænge i vindu-
et, på juletræet eller noget helt andet – måske 
har du selv flere ideer? Biblioteket sørger for 
alle materialer og sakse. Børnebibliotekaren 
hjælper dig og har skabeloner til mange 
forskellige udgaver af engle. Der er både lette 
og svære modeller. Mød op til et par hyggelige 
timer med klip og lidt julegodter.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Børnebiblioteket viser julefilm
Tirsdag 9. december kl. 10.00 -10.30
Tirsdag 20. december kl. 10.00 -10.30
For de 3 - 6 årige.
Børnebiblioteket viser korte julefilm, så tag 
nissehuen på og kom til julehygge.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Lav festlig halloween pynt
Torsdag 30. oktober kl. 10.00 -11.30
For de 3 - 6 årige.
Lav pynt til halloween. Kan evt. bruges til en 
halloween fest. F.eks. edderkopper af garn, lyg-
ter af græskar, flagermus, spøgelser o.s.v.
Egå Produktionsskole står for workshoppen, 
og biblioteket giver materialerne.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Natur og dyr i Australien
Lørdag 1. november kl. 11.00 -13.00
Fra 9 år og opefter.
Dorthe Birkmose og Mogens Gissel Nielsen 
har siden 1993 arbejdet og rejst med deres 
4-hjuls trækker „down under“ i nogle måneder 
hvert år. De har mødt aboriginals og oplevet 
øde og barske landskaber og fantastisk dyreliv.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Vi rimer og remser på biblioteket
Onsdag 5. november kl. 9.30 -10.00
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 nogen rim. Kig 
forbi til en hyggelig formiddag.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra onsdag 22. oktober kl. 10.00.

(u)hyggelige troldehistorier
Mandag 10. november kl 9.00 -9.30
For de 3 - 6 årige.
Børnebibliotekaren har fundet nogle af de 
gode troldehistorier frem, som bliver læst op 
for børn og deres voksne. 
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra mandag 27. oktober kl. 10.00

Se nordiske børnefilm på biblioteket
Tirsdag 11. november kl. 10.00 -10.30
For de 3 - 6 årige.
Børnebiblioteket viser små korte nordiske 
børnefilm.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.
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Undervisningsforløb målrettet folkeskolen
Det kræver indblik og udsyn, at kunne begå sig i informationssamfundet og det stiller store krav 
til vores informationsteknologiske og kildekritiske kompetencer. I Lokalbibliotekerne ønsker vi at 
kvalificere den enkeltes evne til at navigere i informationssamfundet. Vi tilbyder derfor folkesko-
lerne fire forskellige undervisningsforløb. Med den øgede indsats på erhvervelse af informati-
onsteknologiske og kildekritiske kompetencer ønsker Lokalbibliotekerne sammen med skolerne 
at kvalificere elevernes formelle og uformelle kompetencer.

Undervisningsforløbene har følgende indhold:

Informationssøgning og kildekritik
Eleverne får kendskab til bibliotekets databaser og introduceres til forskellige søgeteknikker.  
De lærer at finde viden i forskellige digitale medier og vurdere den viden, de har fundet.

Biblioteksorientering
Eleverne får kendskab til bibliotekets fysiske materialer og lærer at søge i bibliotekets materiale-
samling og finde bogen på hylden.

e-Reolen
Hvordan læser man på en tablet? Eleverne får kendskab til e-Reolens skøn- og faglitterære titler, 
og lærer at finde bøgerne.

Tips og tricks til den første læsning 
Eleverne får vejledning og inspiration til den første læsning og kendskab til børnebibliotekets 
fysiske materialer og bibliotekets opstillingssystem.

Undervisningsforløbene er målrettet eleverne i 2., 5., 6. og 8. klasse, men skolerne kan altid 
rette henvendelse til deres lokale bibliotek, hvis andre klassetrin ønsker et forløb.

For mere information om de enkelte undervisningsforløb se ULF i Aarhus  
(Undervisnings- og læringsforløb for børn og unge) www.ulfiaarhus.dk.
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ÅBY BIBLIOTEK
Ludvig Feilbergs Vej 7 · 8230 Åbyhøj · Tlf. 8940 9500 · aabybibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/aaby

Da Victor rejste til den 7. himmel  
for at finde bedste
Lørdag 23. august kl. 11.00
Louise Lund Olesen (f.1994) har skrevet 
siden barndommen i Brabrand. I 9.klasse 
besluttede hun sig for at blive forfatter. Dette 
lykkedes i 2014 med billedbogen „Da Victor 
rejste til den 7. himmel for at finde bedste“ 
Louise vil fortælle om sin nye bog og læse op 
fra den. En uformel bogcafé med kaffe,the og 
saftevand for børn og børnefamilier.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Højtlæsning på engelsk og dansk for børn
Onsdag 3. september kl. 10.00 -10.30
Onsdag 1. oktober kl. 10.00 -10.30
Onsdag 5. november kl. 10.00 -10.30
Onsdag 3. december kl. 10.00 -10.30
For de 6 -8 årige.
Vi læser op på både engelsk og dansk og 
lærer forskellige engelske ord at kende. 
Højtlæsningen er både for elever fra de yngste 
klassetrin og for andre interesserede. 
Tilmelding er ikke nødvendig, men giv gerne 
besked ved større gruppe.

Film for de 3-6 årige
Tirsdag 16. september kl. 10.00
Tirsdag 30. september kl. 10.00
Tirsdag 14. oktober kl. 10.00
Tirsdag 28. oktober kl. 10.00
Tirsdag 11. november kl. 10.00
Tirsdag 25. november kl. 10.00
Tirsdag 9. december kl. 10.00
For de 3 - 6 årige.
Det er en overraskelse hvad vi viser, men hvis 
det er vigtigt at vide, kan man ringe dagen før 
på tlf. 8940 9500. Man er velkommen til at be-
nytte salen til madpakkespisning efter filmen.
Tilmelding er ikke nødvendig.

En flyvende fortælling
Torsdag 9. oktober kl. 10.00
For de 2- 4 årige.
En sjov og enkel bordteaterfortælling om en 
papegøje, en masse dyr og en dreng, der er 
stolt af det, han kan. Ved hjælp af små sange 
og dukker fortæller Mariane Siem fra Børneku-
lissen historien, der handler om glæden ved 
alt det, kroppen kan. Varighed: ca. 30 min.
Tilmelding fra 1. september.
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Ulvehyl og Bjørneklo
Tirsdag 4. november kl. 10.00
For de 3 - 6 årige.
En indianerforestilling med Ulvestammen 
og Bjørnestammen og hvad der skete, da de 
kom op at skændes. I forestillingen med-
virker alle publikummer styret af Mie Lotus 
Lykke fra Børnekulissen.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra lørdag 1. november.

Lav figurer i ostevoks
Lørdag 15. november kl. 10.30 -13.00
For de 7-12 årige.
Maria og Lone fra biblioteket, synes det 
kunne være sjovt at lave figurer i ostevoks. 
Det er den voks, som blandt andet bruges til 
at beskytte ost. Voksen lugter ikke af ost, det 
lover vi. Så er du i aldersgruppen 7-12 år, så 
kom på Åby Bibliotek til en hyggelig lørdag, 
hvor vi sammen vil lave ostevoks-ting. Det kan 
blive smadderflot. Biblioteket vil rigtig gerne 
udstille dit flotte kunstværk efterfølgende, hvis 
du har lyst. Figuren kan selvfølgelig afhentes 
inden jul, så den kan bruges til gave.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra mandag 3. november.

Tommelise
Lørdag 22. november kl. 11.00
For de 3 - 6 årige og deres forældre.
En fantasifuld og musisk teaterforestilling om 
den lille pige Tommelise, som kommer ud 
for alskens oplevelser på sin lange rejse. Hun 
møder blandt andre en hæslig skruptudse, en 
markmus og en muldvarp, der gerne vil giftes. 
Børn og voksne inviteres til at deltage aktivt 
undervejs i dette fængende eventyr gennem 
fagter, rim og remser.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden, 
fra lørdag 1. november.
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OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER FOR VOKSNE

August

Tirsdag 12. august Spørgehjørne for slægtsforskere Hovedbiblioteket 15

Torsdag 14. august Bær – sylt på biblioteket Risskov Bibliotek 28

Lørdag 16. august Internationals: A soft and quiet start to the weekend Hovedbiblioteket 22

Tirsdag 19. august Akamas – film fra Cypern Hovedbiblioteket 16

Tirsdag 26. august Startmøde for iværksættere ved STARTVÆKST Aarhus Hovedbiblioteket 15

Tirsdag 26. august Elsker du at skrive fantasy? Så kom til skriveværksted Hovedbiblioteket 15

Onsdag 27. august Den store krig og den lille mand Hovedbiblioteket 15

Onsdag 27. august Læsekreds Kolt-Hasselager Bibliotek 26

Torsdag 28. august Helle Helle besøger LitteraturStedet i forbindelse med Vild med ORD Åby Bibliotek 40

29. august - 27. september [sæijbåt'di:drent] – Festugeudstilling med temaet Same but different Højbjerg Bibliotek 24

Lørdag 30. august Brætspil Hovedbiblioteket 15

 

September

Mandag 1. september Mandagsdokumentaren: Mettes Stemme Hovedbiblioteket 20

Torsdag 4. september Tænkepauser: Loven Hovedbiblioteket 16

Mandag 8. september Mandagsdokumentaren: Jeg hader ADHD – børn i en diagnosetid Hovedbiblioteket 20

Tirsdag 9. september Spørgehjørne for slægtsforskere Hovedbiblioteket 15

Tirsdag 9. september Kom og mød Pernille Højmark Risskov Bibliotek 28

Tirsdag 9. september Morgenmad og borgermøde på Tilst Bibliotek Tilst Bibliotek 35

Onsdag 10. september Klassisk Lytteklub: Sergej Prokofiev: Romeo og Julie, opus 64 Hovedbiblioteket 19

Torsdag 11. september Elsebeth Egholm: Forelsket i den gode krimi Hovedbiblioteket 16

Torsdag 11. september Skriv din egen historie – skriveværksted med fokus på erindringer Hovedbiblioteket 16

Torsdag 11. septemper Dialogmøde: Har du talt med din nabo i dag? Hasle Bibliotek 14

Torsdag 11. september Et liv i løb med Gitte Karlshøj Tranbjerg Biliotek 36

Mandag 15. september Mandagsdokumentaren: Free the mind Hovedbiblioteket 20

Tirsdag 16. september Radikalisering og ekstremisering af unge muslimer i Danmark Gellerup Bibliotek 11

Tirsdag 16. september Internationals: Startup meeting for entrepreneurs by STARTVÆKST Aarhus Hovedbiblioteket 22

Torsdag 18. september Fuglelivet, som det kan opleves omkring Harlev Harlev Bibliotek 12
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Torsdag 18. september Music Talks: Leonard Cohen Hovedbiblioteket 18

Mandag 22. september Mandagsdokumentaren: Ylva og dragen Hovedbiblioteket 20

Tirsdag 23. september Krisens navn Åby Bibliotek 40

Onsdag 24. september Ind i bogen: Kantslag af Dorthe Nors Højbjerg Bibliotek 25

Onsdag 24. september Det handler om kærlighed Risskov Bibliotek 28

Torsdag 25. september Sexturisme – hvad er ægte kærlighed? Gellerup Bibliotek 11

Torsdag 25. september Identitet – et foredrag om, hvordan du blev til dig Hasle Bibliotek 14

Torsdag 25. september Strikkecafé Sabro Bibliotek 32

Lørdag 27. september Brætspil Hovedbiblioteket 15

Mandag 29. september Mandagsdokumentaren: Min fars sind Hovedbiblioteket 20

Mandag 29. september Lyst til at læse med andre? Få din egen læsekreds Højbjerg Bibliotek 24

Mandag 29. september Beatles for alle Risskov Bibliotek 28

Mandag 29. september Åby-fortællinger Åby Bibliotek 40

Tirsdag 30. september Beder-Mallings Egnsarkiv viser film fra lokalområdet Beder-Malling Bibliotek 10

Tirsdag 30. september Hvordan har din Facebook dag været? Ungs digitale liv og din rolle... Hovedbiblioteket 17

 

Oktober

Onsdag 1. oktober Da Beatles kom til Brovst ved fhv. højskoleforstander Bjarne Nielsen Brovst Risskov Bibliotek 29

1.-31. oktober Ældre Sagen Aarhus Syd udstiller på Viby Bibliotek Viby Bibliotek 37

Torsdag 2. oktober Nederlaget i 1864 – årsager og følger Harlev Bibliotek 12

Torsdag 2. oktober Performativ biografisme – fiktion eller virkelighed? Højbjerg Bibliotek 24

Torsdag 2. oktober Rejseforedrag og film om Det sydfynske øhav Åby Bibliotek 40

Torsdag 2. oktober Jagten på de kvindelige aner og Legacy Åby Bibliotek 41

Lørdag 4. oktober Æblets dag Åby Bibliotek 41

Mandag 6. oktober Mandagsdokumentaren: Krig Hovedbiblioteket 21

mandag 6. oktober Foredrag med forfatter Andrea Hejlskov, om at hive stikket... Viby Bibliotek 37

Tirsdag 7. oktober BookTalks Hovedbiblioteket 17

Tirsdag 7. oktober Individet i krig Risskov Bibliotek 29

Onsdag 8. oktober Klassisk Lytteklub: Johannes Brahms: Violinkoncert, D-dur, opus 77 Hovedbiblioteket 19

Torsdag 9. oktober Music Talks: Paul Simon Hovedbiblioteket 18

Lørdag 11. oktober Store mostdag: 25 kg. æbler = 20 liter most Risskov Bibliotek 29

Lørdag 11. oktober Strikke-workshop Viby Bibliotek 37

Mandag 13. oktober Mandagsdokumentaren: Armadillo Hovedbiblioteket 21

Mandag 13. oktober BOGMESSE8270 Højbjerg Bibliotek 24
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Tirsdag 14. oktober BookTalks Hovedbiblioteket 17

Tirsdag 14. oktober Spørgehjørne for slægtsforskere Hovedbiblioteket 15

Lørdag 18. oktober Internationals: A soft and quiet start to the weekend Hovedbiblioteket 22

Lørdag 18. oktober Nanowrimo kick-off møde Risskov Bibliotek 29

Mandag 20. oktober Mandagsdokumentaren: Den hemmelige krig Hovedbiblioteket 21

Mandag 20. oktober Foredrag ved forfatter Dorthe Nors Viby Bibliotek 38

Tirsdag 21. oktober BookTalks Hovedbiblioteket 17

Onsdag 22. oktober Mettes stemme – et indblik i livet som psykiatrisk patient Viby Bibliotek 38

Onsdag 22. oktober Mellem fiktion og virkelighed – Jens Blendstrup og Bjørn Rasmussen Åby Bibliotek 41

Torsdag 23. oktober Harlev Læsekreds Harlev Bibliotek 13

Torsdag 23. oktober Skriv din egen historie – skriveværksted med fokus på erindringer Hovedbiblioteket 16

Torsdag 23. oktober Sundhedsplejersken kommer på besøg Viby Bibliotek 38

Lørdag 25. oktober Brætspil Hovedbiblioteket 15

Lørdag 25. oktober Malerværksted Viby Bibliotek 38

Mandag 27. oktober Mandagsdokumentaren: Krigskampagnen Hovedbiblioteket 21

Tirsdag 28. oktober BookTalks Hovedbiblioteket 17

Tirsdag 28. oktober Internationals: BookTalk in English Hovedbiblioteket 22

Onsdag 29. oktober Klassisk Lytteklub: Klassisk filmmusik Hovedbiblioteket 19

Onsdag 29. oktober Ind i bogen: Puls af Julian Barnes Højbjerg Bibliotek 25

Torsdag 30. oktober Dansk PEN – Forfulgte journalister og forfattere Hovedbiblioteket 17

Torsdag 30. oktober Strikkecafé Sabro Bibliotek 32

 

November

Lørdag 1. november Natur, dyreliv og kultur – forskning og udforskning i Australien Viby Bibliotek 39

Søndag 2. november Gretelise Holm om sit liv og forfatterskab Tranbjerg Biliotek 36

Tirsdag 4. november Kom i gang med e-bøger – både som udgiver og læser Viby Bibliotek 39

Onsdag 5. november 1864 og hvad deraf fulgte i grænselandet Åby Bibliotek 41

Fredag 7. november Laminat – Fernisering og oplæsning Åby Bibliotek 42

7. november - 13. december Laminat – En bibliotekshistorie Åby Bibliotek 42

Mandag 10. november Skumringstime: Hygge og højtlæsning i stearinlysets skær Harlev Bibliotek 13

Mandag 10. november Amerikanske tv-serier – foredrag af Jakob Isak Nielsen Højbjerg Bibliotek 24

Mandag 10. november Skumringstime Sabro Bibliotek 32

Tirsdag 11. november Spørgehjørne for slægtsforskere Hovedbiblioteket 15
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Tirsdag 11. november Kaptajn Dinesen – Foredrag ved Tom Buk-Swienty Sabro Bibliotek 32

Torsdag 13. november Skriv din egen historie – skriveværksted med fokus på erindringer Hovedbiblioteket 16

Mandag 17. november Sæsonens bøger Lystrup Bibliotek 27

Mandag 17. november Fra Sherlock Holmes til Carl Mørck Solbjerg Bibliotek 34

Onsdag 19. november 4 EVER – Opgang 2 opfører deres Reumert-vindende teaterstykke Hasle Bibliotek 14

Onsdag 19. november Sæsonens bøger Åby Bibliotek 41

Torsdag 20. november Harlev Læsekreds Harlev Bibliotek 13

Torsdag 20. november Sæsonens bøger Viby Bibliotek 39

Lørdag 22. november Workshoppen: Fede idéer med læste bøger Beder-Malling Bibliotek 10

Lørdag 22. november Juleølsmagning Kolt-Hasselager Bibliotek 26

Onsdag 26. november Populær faglitteratur, biografier og krimier ved Jannik Lunn Hovedbiblioteket 17

Onsdag 26. november Ind i bogen: Effekten af Peter Høeg Højbjerg Bibliotek 25

Torsdag 27. november Hvor er vi på vej hen? Hør om Dokk1 Hovedbiblioteket 17

Torsdag 27. november Strikkecafé Sabro Bibliotek 32

Lørdag 29. november Brætspil Hovedbiblioteket 15

 

December

Tirsdag 2. december Dansk og udenlandsk skønlitteratur ved Kåre V. Poulsen Hovedbiblioteket 17

Torsdag 4. december Fernisering – Malerier af Rikke Sort Harlev Bibliotek 13

Torsdag 4. december Smag på juleøl på Viby Bibliotek Viby Bibliotek 39

Lørdag 6. december Workshoppen: Fede idéer med læste bøger Tranbjerg Biliotek 36

 

Løbende arrangementer

Mandage  Byg lyd Hasle Bibliotek 14

1. mandag hver måned Åbent hus med sundhedsplejersken Skødstrup Kombi-bibliotek 33

1. mandag hver måned Strikkeklub Skødstrup Kombi-bibliotek 33

Tirsdag i ulige uger Sundhedsplejen byder velkommen Risskov Bibliotek 29

September Udstilling af gamle tegneserier Kolt-Hasselager Bibliotek 26

Oktober, uge 43 Æblepresning for hele familien Kolt-Hasselager Bibliotek 26

November-december Udstilling – Rikke Sort Harlev Bibliotek 13

December Juleværksted Risskov Bibliotek 30

December-januar Udstilling – Litterære blogs Åby Bibliotek 41

Tjek hjemmesiden [Strikkekammeraterne] – en strikkeklub / hækleklub på Riskkov Bibliotek Risskov Bibliotek 30
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OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER FOR BØRN

August

Lørdag 9. august Byggelørdag Hovedbiblioteket 59

Lørdag 16. august En blid start på weekenden Hovedbiblioteket 59

Lørdag 23. august Biblioteket er dit Hovedbiblioteket 59

Torsdag 28. august Babyrytmik ved Aarhus Musikskole Hovedbiblioteket 54

 

September

Tirsdag 2. september Tirsdagsbio for de 3-6 årige Lystrup Bibliotek 66

Lørdag 6. september Familiemusik – et åbent musikalsk værksted for hele familien Hovedbiblioteket 54

Mandag 8. september Årstider på spring – børneteater for de små Egå Bibliotek 47

Tirsdag 9. september Tirsdagsbio for de 3-6 årige Lystrup Bibliotek 66

Onsdag 10. september Film for de 3-6 årige Hovedbiblioteket 56

Lørdag 13. september Byggelørdag Hovedbiblioteket 59

Torsdag 18. september Mini Bio Hasle BIbliotek 51

Lørdag 20. september En blid start på weekenden Hovedbiblioteket 59

Onsdag 24. september Musik og bevægelse med Rytmetoget Gellerup Bibliotek 48

Torsdag 25. september Babyrytmik ved Aarhus Musikskole Hovedbiblioteket 54

26. september -10. oktober Fantasistafet-udstilling

Lørdag 27. september Cupcake workshop Harlev Bibliotek 49

Lørdag 27. september Biblioteket er dit Hovedbiblioteket 59

Tirsdag 30. september Tirsdagsbio for de 3-6 årige Lystrup Bibliotek 66

 

Oktober

Onsdag 1. oktober Film for de 3-6 årige Hovedbiblioteket 56

Torsdag 2. oktober Børnekulissen præsenterer: En flyvende fortælling Beder-Malling Bibliotek 46

Fredag 3. oktober Film for de små Harlev Bibliotek 49

Lørdag 4. oktober Familiemusik – et åbent musikalsk værksted for hele familien Hovedbiblioteket 54

Tirsdag 7. oktober Ulvehyl og Bjørneklo Lystrup Bibliotek 67

Onsdag 8. oktober Ulvehyl og Bjørneklo Højbjerg Bibliotek 62
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Torsdag 9. oktober Film for de 1-3 årige Hovedbiblioteket 56

Lørdag 11. oktober Byggelørdag Hovedbiblioteket 59

Mandag 13. oktober Drenge – Nu må i lyve for vildt Beder-Malling Bibliotek 46

Mandag 13. oktober Mega Minecraft Meeting Hovedbiblioteket 61

Tirsdag 14. oktober Mega Minecraft Meeting Hovedbiblioteket 61

Tirsdag 14. oktober Drenge – Nu må i lyve for vildt Beder-Malling Bibliotek 46

Tirsdag 14. oktober Dukketeater med Prop og Berta ved Niels Ingolf Højbjerg Bibliotek 62

Onsdag 15. oktober Drenge – Nu må i lyve for vildt Beder-Malling Bibliotek 46

Onsdag 15. oktober Minecraft – Family Day Hovedbiblioteket 61

Torsdag 16. oktober Drenge – Nu må i lyve for vildt Beder-Malling Bibliotek 46

Torsdag 16. oktober Historien om dyr Hasle BIbliotek 51

Torsdag 16. oktober Dyt dyt – ska' vi byt'? Båt båt – det ka' vi godt! Hovedbiblioteket 54

Lørdag 18. oktober En blid start på weekenden Hovedbiblioteket 59

Tirsdag 21. oktober Tirsdagsbio for de 3-6 årige Lystrup Bibliotek 66

Torsdag 23. oktober Den sultne larve Aldrigmæt – børneteater for de små Hjortshøj Kombi-bibliotek 52

Torsdag 23. oktober Ulvehyl og Bjørneklo Hovedbiblioteket 55

Torsdag 23. oktober Film for de 1-3 årige Hovedbiblioteket 56

Lørdag 25. oktober Biblioteket er dit Hovedbiblioteket 59

Mandag 27. oktober Bamsedag Beder-Malling Bibliotek 46

27. oktober - 1. november Bamseudstilling Højbjerg Bibliotek 62

Tirsdag 28. oktober Børnekulissen: Ulvehyl og Bjørneklo Gellerup Bibliotek 48

Tirsdag 28. oktober Tirsdagsbio for de 3-6 årige Lystrup Bibliotek 66

Onsdag 29. oktober Film for de 3-6 årige Hovedbiblioteket 56

Onsdag 29. oktober Lav festlig halloween pynt Højbjerg Bibliotek 62

Onsdag 29. oktober Børnekulissen opfører: Ulvehyl og Bjørneklo Kolt-Hasselager Bibliotek 64

Torsdag 30. oktober Babyrytmik ved Aarhus Musikskole Hovedbiblioteket 54

Fredag 31. oktober Film for de små Harlev Bibliotek 49

Fredag 31. oktober En aten i uhyggens tegn Hovedbiblioteket 55

 

November

Lørdag 1. november Familielørdag med Dorte Nørgaard Egå Bibliotek 47

Lørdag 1. november Familiemusik – et åbent musikalsk værksted for hele familien Hovedbiblioteket 54

Tirsdag 4. november Nørregaards Teater: Den sultne larve Aldrigmæt Hovedbiblioteket 58

Tirsdag 4. november Tirsdagsbio for de 3-6 årige Lystrup Bibliotek 66
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Onsdag 5. november Så er der mad – børneteater for de små Lystrup Bibliotek 67

Torsdag 6. november Teater Lille hest: Nina Sardina Hovedbiblioteket 58

Lørdag 8. november Bamsehospitalet kommer på biblioteket Lystrup Bibliotek 67

Tirsdag 11. november Tirsdagsbio for de 3-6 årige Lystrup Bibliotek 66

Onsdag 12. november Teater Blik: Vejen rundt Hovedbiblioteket 58

Torsdag 13. november Røverhistorier Hasle BIbliotek 51

Lørdag 15. november International spildag Hovedbiblioteket 55

Tirsdag 18. november Stimulastik – Gymnastik og stimulation til spædbørn Lystrup Bibliotek 67

Onsdag 19. november Eventyrværkstedet Gellerup Bibliotek 48

Fredag 28. november Film for de små Harlev Bibliotek 49

Lørdag 29. november Engleklip for små og store børn Højbjerg Bibliotek 63

 

December

Torsdag 4. december Julehistorier og julehjerter Beder-Malling Bibliotek 46

Mandag 8. december Teater Lille Hest opfører: Nissen der ville være berømt Beder-Malling Bibliotek 46

Mandag 8. december Det Lille Verdens Teater opfører: En julehistorie Kolt-Hasselager Bibliotek 64

Torsdag 9. december Julehistorier Hasle BIbliotek 51

Torsdag 11. december Julehistorier og julehjerter Beder-Malling Bibliotek 46

Torsdag 18. december Julehistorier og julehjerter Beder-Malling Bibliotek 46

 

Løbende arrangementer

Mandage  Mandagsfilm Hovedbiblioteket 59

Tirsdage  God fmiliestart Hasle BIbliotek 51

Onsdage  Højtlæsning Gellerup Bibliotek 48

Onsdage i lige uger Læseklubben Den orange loge Hovedbiblioteket 60

Torsdage  Aktiv Torsdag Hovedbiblioteket 59

Lørdage  Morgensang Hovedbiblioteket 59

Uge 39-40 First Lego League Hovedbiblioteket 60

Hver måned Månedens instrument Hovedbiblioteket 60
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