
FORÅR 2017

AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER
www.aakb.dk



Forside: Morten Ramsland

Foto: POLFOTO / Joachim Adrian

Find arrangementet inde i programmet



PROGRAM
FORÅR 2017



Program – Forår 2017

Aarhus Kommunes Biblioteker

© ITK, Aarhus Kommune 2017

Redaktion: ITK, Lene Frandsen

Layout: ITK, Jan Thomassen

Tryk: Strandbygaard Grafisk a/s

Oplag: 12.000

ISBN: 978-87-89860-25-1



FORORD  |  7

INTERNATIONALS  |  8

REGISTER  |  122

DET KREATIVE 
HJØRNE  |  64

IT  |  86TENDENSER OG DEBAT  |  50

BØRN  |  102

ÅRHUNDREDETS FESTIVAL  |  12

LITTERATUR  |  22

MUSIK OG FILM  |  40

BLANDET GODT  |  96





Velkommen til programmet for forårets arrangementer på bibliotekerne i Aarhus. 

Aarhus Kommunes Biblioteker står klar med masser af kulturelle tilbud til dig. 

Programmet er delt op efter temaer: International, Århundredets Festival, Litteratur, 

Musik og Film, Tendenser og Debat, Det Kreative Hjørne, IT, Blandet Godt og Børn. 

Vil du se, hvad dit lokale bibliotek tilbyder, kan du danne dig et overblik på  

www.aakb.dk/arrangementer eller bagest i programmet, hvor du finder en oversigt 

over alle arrangementer opdelt efter bibliotek.  

Der er et bredt udbud at vælge imellem for både børn og voksne. Nogle koster et 

mindre beløb, men det er gratis at deltage i langt de fleste. Bemærk at nogle arrange-

menter kræver tilmelding, også selvom det står anført som gratis. Tilmelding foregår 

primært via www.aakb.dk, hvor du også kan læse mere om de enkelte arrangementer. 

God fornøjelse med programmet og med at finde lige netop det, der passer til dig. 

Vi glæder os til at se dig. 

Med venlig hilsen 

Aarhus Kommunes Biblioteker

Januar 2017

FORORD





If you aren’t a native speaker of the Danish 
language or if your Danish isn’t quite perfect, 
we have some events which you might find 
interesting. We also host several exciting  
literature, film and music events that you 
might find interesting. Please ask at your 
local library, they can inform and help you.
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INTERNATIONAL PLAYGROUP

Dokk1 – Every Friday from 10:00-12:00 am from January

The International PlayGroup is organized by UIC and the 

Main Library/Dokk1 at the new Main Library Dokk1. We 

are a community that always welcome new members, 

whether you are new in Aarhus or have lived here long. 

Please join us, both Internationals as Danes are welcome. 

No registration.

SKAK OG BACKGAMMON FOR NYDANSKERE

Dokk1 Torsdag 5. januar kl. 16.00-18.00 

 Torsdag 12. januar 16.00-18.00 

 Torsdag 19. januar 16.00-18.00 

 Torsdag 26. januar 16.00-18.00

Er du ny i Aarhus, og har du en flygtninge- og indvan-

drerbaggrund, så kom og spil Skak og backgammon 

med os! Har du lyst til at spille, og har du brug for at 

træne dit dansk – så kom og spil skak og backgammon. 

Du kan spille mod andre århusianere, som samtidig 

kan fortælle dig om mulighederne i byen, og hvad I 

ellers har lyst til at snakke om. Er du århusianeren, der 

kunne tænke dig at spille og fortælle om byens mulighe-

der, er du også rigtig velkommen. 

Samtidig er der ’Åben rådgivning for nyankommne flygtningefamilier’.

AGE

Dokk1 – Wedensday 25. January 4:30-6:00 pm

We do it all the time, but we don’t know how we do it. 

You can guess my age from the outside, but can you 

also guess how old I feel inside? Most of us want to 

attain a high age, but we do not want to appear old. 

Staying young and age-less forever could be our secret 

wish. We can fulfill it by embracing our mul-tiple ages. 

Body, mind and technology can help to achieve that. 

The lecture is given by Suresh Rattan, scientist and pro-

fessor at Aarhus University researching on the biology 

of ageing: biogerontology. 

Alle deltagere får Tænkepauser-bogen Alder (på dansk).

Registration is mandatory. Buy tickets on our website. Price 50 kr.

STARTUP MEETING FOR ENTREPRENEURS

Dokk1 Tuesday 21. February 4:30-6:30 pm 

 Monday 3. April 4:30-6:30 pm

This intro meeting is for English speaking persons plan-

ning to start their own business in Aarhus. In 2 hours 

you will get all the basic information needed to start a 

business including: Business plan, registration forms, 

tax and VAT and much more. Furthermore , you will get 

a chance to meet with other entrepreneurs in the same 

situation as yourself and broaden your network. Often 

we invite a startup to round the day off by telling about 

their business – successes and failures. More informati-

on on our website.

Registration is mandatory. Free tickets on our website.

LITTERATURSALON PÅ VIETNAMESISK

Tilst – En lørdag 

Kom og vær med til at snakke om vietnamesisk litte-

raturhistorie. Nguyen Trong Luu er uddannet i filosofi 

og interesserer sig derudover brændende for litteratur-

videnskab. Han vil inspirere os med sin viden om især 

moderne litteratur. Det hele foregår på vietnamesisk. 

Mød op og deltag i den livlige snak. Den præcise dato vil 

blive meldt ud på vores hjemmeside i løbet af februar.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



ÅBEN  
 RÅDGIVNING
På Dokk1 kan alle nye flygtninge få vejledning i  
familiemæssige, kulturelle eller administrative spørgsmål.
 
Hver torsdag kl. 15.00-17.00
 
Åben Rådgivning er målrettet flygtninge  
indenfor deres 3-årige integrationsperiode.





EUROPA 1950-2000
Good evening Europe! Århundredets Festival skruer 
i kulturbyåret tiden tilbage til forrige årtusinde, når vi 
kaster et kritisk, kyndigt og kærligt blik på Europa  
1950-2000. På kanten af årtusindskiftet tager den 
teknologiske udvikling for alvor fart. PC’er og 
mobil telefon bliver hvermandseje og det verdens-
omspændende internet gør verden mindre. 
I løbet af de 50 år sender vi mænd til månen, kvinder 
i kamp og hippier på ølejr. Ungdomsoprøret slår rod, 
mens fremmedarbejderne flytter ind og Europas jern-
tæppe deler både befolkningen og velstanden. Med 
murens fald i 1989 starter en ny tid for Europa. 

Kom med på en rejse gennem et halvt århundrede, 
når vi sætter fokus på babyboom, rock’n’roll, charter-
turisme, oliekrise, oprustning, atommarch, kold krig, 
kloning, peace, punk og porno.

I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus.



14 Program · Forår 2017

1970’ERNE I TRANBJERG

Tranbjerg – Fra 1. til 31. marts

I forbindelse med Århundredets festival har Lokalhisto-

rie været i arkiverne og fundet sjove historier og fakta 

om, hvordan Tranbjerg og borgerne så ud i 1970’erne. 

Kom og se – måske er der et billede af en langhåret 

onkel Ove eller moster Ketty med lilla ble på hovedet.

I samarbejde med Tranbjerg Lokalhistoriske Samling.

BEATS ’N’ BREAKFAST – GODMORGEN TIL 80’ERNE

Dokk1 – Fredag 3. marts kl. 7.00-9.00

Se morgenlyset bryde frem over Aarhus Bugt og mærk 

energien strømme ind i kroppen. Få al søvn ud af øjne-

ne, når vi danser solen op til sprøde 80'er-toner fra den 

legendariske danske DJ Master Fatman. Slip kontrollen 

og slå dig løs i morgendans. Alle kan være med! Efter 

sved på panden byder vi på morgenmad og en rejse 

gennem musikhistorien.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 100 kr. inkl. morgenmad. Studerende 75 kr.

SLÆGTSFORSKNINGSCAFÉ

Dokk1 Fredag 3.-5. marts kl. 13.00-16.00

 Mandag 6.-9. marts 13.00-19.00

 Fredag 10.-12. marts kl. 13.00-16.00

Find dine aner! Slægtshistorisk Forening, Århus og 

Lokalarkiverne i Aarhus hjælper dig med at finde 

dine aner. Hvem er dine aner, hvor boede de, og 

hvad vidste de mon om de mange kendte personer 

og spændende begivenheder, der fandt sted i deres 

levetid? Medbring fødested, fødeår og navne på dine 

bedsteforældre eller oldeforældre, så hjælper vi dig ind 

i kirkebøgerne og folketællingerne.

Tilmelding er ikke nødvendig.

RENE LINJER

Dokk1 – Lørdag 4. marts kl. 10.30-12.30

Teaktræ og palisander, blødt lys, rene linjer og smukt 

formsprog. Dansk design fra midten af det tyvende 

århundrede sætter stadig stilen for den moderne og 

stilbevidste forbruger. Vær med, når vi sætter fokus på 

det danske designeventyr i europæisk kontekst sammen 

med forfatter og designer Thomas Dickson. Bliv klogere 

på hvad der hitter lige nu, når vurderingsekspert Peter 

Tholstrup indtager scenen.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.

MUSIKKEN OG LIVET I 60’ERNE

Risskov – Lørdag 4. marts kl. 11.00-13.00

Musikjournalist og forfatter Per Wium fortæller om livet 

og musikken i Vejlby og Aarhus i 60’erne. Fortællingen 

krydres med masser af musikeksempler: Stones, Beat-

les, Hendrix, Beach Boys, Red Squares mfl.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 60 kr.



15Århundredets Festival

MORD I EUROPA

Dokk1 – Søndag 5. marts kl. 13.30-15.15

Nogle sager bliver aldrig opklaret. De stiller flere 

spørgsmål end svar og skaber stor frustration, utryghed 

og afmagt – både hos de efterladte, ved politiet og i 

samfund generelt. Hvem var gerningsmanden, hvad var 

motivet, og hvorfor kan sagen ikke opklares?  

Kan gerningsmanden finde på at slå til igen? 

Kom helt tæt på de fascinerende kriminalsager, når 

museumsleder på Politimuseet Frederik Strand tager os 

med på en gruopvækkende rejse gennem de mest gåde-

fulde uopklarede kriminalsager i Danmark og Europa.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.

I KAN IKKE SLÅ OS IHJEL

Dokk1 – Søndag 5. marts kl. 14.00-15.30

Kom med tilbage til 1970'ernes håbefulde unge og 

kampberedte venstrefløj. Det var dengang kvindekamp 

var klassekamp og merværdi, udbytning og fremmedgø-

relse var noget, man sang både om og imod. Sammen 

med multiinstrumentalisten Jacob Venndt opfører 

håbhistoriker Bertel Nygaard originale arrangementer 

af guldkorn fra periodens allerrødeste sangskat knyttet 

sammen til en enhed af historisk indsigt og oplevelse.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 100 kr. Studerende 50 kr.

QUANTUM MUSIC 2017

Dokk1 – Lørdag 4. marts kl. 14.30-16.00

Kom på bølgelængde med atomer og lyd, når Aarhus 

Sinfonietta og professor i fysik Klaus Mølmer tager dig 

med på en rejse inspireret af atomernes vilde verden. 

Hør komponisten Kim Helwegs nye symfoniske værk, 

som går i dialog med de seneste 30 års enestående 

forskning i atomers bølgebevægelser. Vi lover dig en 

vidensforestilling ud over det sædvanlige, hvor kunst og 

forskning smelter sammen.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.

MOR OG FAR BOLLER

Dokk1 – Søndag 5. marts kl. 10.30-12.30

Sex, kønsorganer og forplantning var ikke noget at blive 

rød i kinderne over i 70’erne, hvor seksualoplysningen 

kom på kernefamiliens bogreoler. Vær med, når vi ser 

nærmere på bollebøgerne, det bramfri sprog og de 

afslørende billeder. Vi har inviteret forfatteren Per Holm 

Knudsen til at dele sine tanker bag hans bog, og vi 

afslutter formiddagen med at tage pulsen på seksualop-

lysende bøger for børn i dag.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.

Klaus Mølmer

Venndt og Nygaard
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FYRAFTENSFOREDRAG

Dokk1 – 6. marts til 10. marts kl. 16.00-17.00

Festivalens fem hverdage byder på fem fyraftensfore-

drag om Danmark i Europa 1950-2000, hvor du gratis 

kan få serveret et emne fra årets festivalbog. Fem af 

bogens forfattere står klar til at sætte ord på kapitlerne 

om velfærd, atommarch, kræft, økologi og turisme.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BERLINMUR, BOWIE OG BETON-NOSTALGI

Dokk1 – Mandag 6. marts kl. 19.00-21.00

Vi tager til Berlin for at opleve et natteliv, der bliver til 

daggry, eller ose med den kreative klasse i det gamle 

Øst. Berlin er hovedstaden uden ét centrum. Die Mauer 

delte byen fra 1961-1989, og sporene ses stadig. Men 

hvordan spalter man egentligt lige en storby i to – i 

praksis?  På hvilken måde omformede Berlinmuren 

hverdagslivet for berlinerne? Og hvorfor er livet i det 

socialistiske Østtyskland i dag genstand for en nostal-

gisk strømning, der er så stærk, at den har fået sit eget 

navn – Ostalgie? Tag med til en aften om det hippe, 

vibrerende og (n)ostalgiske Berlin.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.

ANBRAGT I HISTORIEN 

Dokk1 – Mandag 6. marts kl. 10.00-12.00

Få stillet både nysgerrigheden og appetitten til videns-

brunch. Hør interviewet med historiker Jesper Vaczy 

Kragh om de tidligere meget lukkede verdener på bl.a. 

psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens anstalter 

og børnehjem, som på godt og ondt var opholdssteder 

for mennesker, der ikke kunne rummes i det danske 

normalsamfund. De anbragtes historier er en skyggesi-

de af Danmarks historie. For Danmark var et foregangs-

land, når det drejede sig om vidtgående indgreb som 

f.eks. kastration, sterilisation og det hvide snit.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 175 kr. inkl. brunch.

1970’ERNES AARHUS VED  

SØREN BITSCH CHRISTENSEN

Tranbjerg – Mandag 6. marts kl. 15.00-16.00

Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen holder oplæg 

om 1970’ernes Aarhus i anledning af udstillingen om 

1970’erne, som Tranbjerg Lokalhistoriske Samling viser 

i marts måned. Til fejring af Århundredets festival har 

de været i arkiverne og fundet sjove historier og fakta 

om, hvordan Tranbjerg og borgerne så ud i 1970’erne.

I samarbejde med Tranbjerg Lokalhistoriske Samling. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Søren Bitsch 
Christensen
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POP OG POLITIK

Dokk1 – Onsdag 8. marts kl. 10.00-12.00

Glimmer, glitter og glamour. Kitsch, vindmaskiner og 

højt hår. Det Europæiske Melodi Grand Prix forstås ofte 

som en harmløs hyldest til den ufarlige popmusik og 

den dårlige smag. Men konkurrencen har altid været 

et politisk rum, hvor vi til tonerne af mere eller mindre 

uforglemmelige schlagere og danseviser får indblik i, 

hvad der rører sig i Europa, og hvordan europæerne har 

det med hinanden. Få stillet både nysgerrigheden og 

appetitten til vidensbrunch, når lektor i europastudier 

Lisanne Wilken bliver interviewet om forholdet mellem 

pop og politik i det europæiske Melodi Grand Prix.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 175 kr. inkl. brunch.

KRIGENS USKYLDIGE OFRE

Dokk1 – Onsdag 8. marts kl. 19.00-21.30

Vietnamesiske børn løber på en landevej, store flyvema-

skiner fylder himmelrummet over Europa og civile men-

nesker flygter fra etnisk udryddelse i Bosnien. Efter 1950 

flytter krigen ind i de trygge rammer bag hjemmets fire 

vægge sammen med tv’et og ugebladspressen. Men 

hvordan inddrages vi i krigen, selvom den udkæmpes 

1.000 km væk? Hvorfor forsvinder de traumatiserende 

billeder på nethinden ikke, når vi lukker øjnene? Og 

hvordan kan vi stoppe de psykiske lidelser, som bliver 

ved med at passere revy og holde os vågne om natten? 

To historikere, en psykolog og en bosnisk flygtning står 

klar til at berette om krigens uskyldige ofre.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 100 kr. Studerende 75 kr.

VIDEO KILLED THE RADIO STAR

Dokk1 – Mandag 6. marts kl. 19.00-21.00

Du husker sikkert Michael Jackson og hans disko-

dansende zombiehær i musikvideoen til Thriller fra 

1982. MTV blev lanceret i 1980’erne og ikoniske 

musikvideoer rullede over skærmen. Men hvordan stod 

musikvideoen før MTV, og hvordan har den udviklet 

sig siden? Bliv klogere på musikvideoens historie og 

MTV’s indflydelse samt internettets og digitaliseringens 

betydning for musikvideoen i nyere tid, når vi inviterer 

til en nostalgisk aften i musikvideoens tegn.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.

BEVERLY HILLS  

– SERIEN DER FORMEDE EN GENERATION

Dokk1 – Tirsdag 7. marts kl. 19.00-21.00 

Beverly Hills 90210 tryllebandt 90’er-generationens 

unge og trak op imod 80 % af landets tv-seere. Vær 

med, når vi ser nærmere på kulturinstitutionen og kul-

turfænomenet, der gav os et indblik i livet hos de rige 

og smukke teenagere fra West Beverly High. Aftenen 

krydres med en forfriskning og et musikalsk indslag i 

bedste Beverly-stil.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.
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REVOLUTION!

Dokk1 – Fredag 10. marts kl. 10.00-12.00

Revolutionen – det hastige gennemgribende brud i 

samfundets udvikling, de store massers indtræden på 

historiens scene – er svimlende ofte blevet erklæret død 

og borte. Hver gang er den alligevel vendt tilbage i nye, 

overraskende former. De arabiske revolutionære i 2011, 

de østeuropæiske revolutionære i 1989 og den farverige 

palet af revolutionære verden over omkring 1968 havde 

vidt forskellige mål, drømme og aktionsformer. Få stillet 

både nysgerrigheden og appetitten til vidensbrunch, og 

hør lektor i historie Bertel Nygaard blive interviewet om 

forskning i revolutioner i både fortid, nutid og fremtid.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 175 kr. inkl. brunch.

FANTASY FRIDAY

Dokk1 – Fredag 10. marts kl. 19.00-21.00

Fysikkens love sprænges, ildspydende drager indtager 

himmelrummet og helte kæmper mod magiske kræfter. 

Den moderne fantasygenre indledes med Tolkiens 

mesterværk Ringenes Herre fra 1954, men op igennem 

perioden til 2000 ser andre bestsellere dagens lys, og i 

1990’erne starter både George R.R. Martin og J.K. Row-

ling på hver deres successerie. Gå gennem garderobe-

skabet og tag med på en rejse i et eventyrligt univers, 

når vi ser nærmere på fantasy som genre for bøger, film 

og spil, der både er for børn og for voksne.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.

SPROGET I SPÆNDETRØJE

Dokk1 – Torsdag 9. marts kl. 19.00-21.00

Er det nu, vi gives it free? Skoler og medier har i flere 

hundrede år brugt københavnsk som rettesnor for 

rigtigt og forkert dansk, uden at skelne klart mellem 

skrift og tale. Skriftsproget er 300 år gammelt, og det 

håndhæves grundigt af blandt andre Dansk Sprognævn 

og DR, som især i perioden 1950-2000 lykkedes med at 

normere og kontrollere det danske talesprog. I dag er vi 

måske ved at være klar til at tage pænt imod fornyelser 

som ’bedte’, ’holdte’ og ’forpligtige’ – for slet ikke at 

tale om ’wallah’, ’lol’og ’perker’.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.

TARANTINO – EN LEVENDE KULTFIGUR

Dokk1 – Torsdag 9. marts kl. 19.00-21.00

‘And you will know My name is the Lord when I lay My 

vengeance upon thee…’ Tarantino fusionerer popkul-

tur og æstetik med brutale voldsscener, skaber unikke 

universer, er politisk ukorrekt og har sin helt enestående 

storytelling, som hyldes af fans verden over. Den ameri-

kanske filminstruktør Quentin Tarantino er kendt for sin 

originalitet, men har skabt sine film af klicheer fra genre-

film og fyldt dem med skæve personligheder, småforbry-

dere og hævntørstige krigere. Bliv klogere på Tarantinos 

fantastiske filmkundskaber, følg hans udvikling og tag 

med på opdagelse i hans omfattende filmografi.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.
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PRUTTER, PEGEFINGER-PÆDAGOGIK OG POLITIK

Dokk1 – Lørdag 11. marts kl. 10.30-12.30

Dansk børne-tv er blevet angrebet for mange ting: Kaj 

og Andreas manglende kønsdele, politisk indoktrine-

ring og kommercielt knæfald. Nyd et interessant og 

anderledes gensyn med Sonja fra Saxogade, Cirkeline 

og mange flere, når mediehistoriker Helle Strandgaard 

Jensen sætter B&U, børne-tv og det generelle syn på 

børn i perioden 1950-2000 under lup.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.

50’ERNE, JACK KEROUAC OG  

THE BEAT-GENERATION

Risskov – Lørdag 11. marts kl. 11.00-13.00

Med fokus på Kerouacs berømte bog Vejene, fortæller 

cand. mag. Anne V. Odgaard om 50’erne og beat-gene-

rationen.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 60 kr.

SEXY SATURDAY

Dokk1 – Lørdag 11. marts kl. 13.30-15.00

Vi kender Fifty Shades of Grey med saftige beskrivelser 

af sadomasochistisk sex. Men på trods af den enorme 

opmærksomhed trilogien fik, og det store boom i 

erotisk litteratur, er det slet ikke første gang, beskrivelser 

af sex, liderlighed, kærlighed og kropsvæsker har toppet 

bestsellerlisten og sat sindene i kog. Op gennem 1950-

70'erne blev flere erotiske værker udgivet, som alle blev 

ved med at forundre og forarge. Vær med, når vi tager 

livtag med erotisk litteratur og ser nærmere på, hvad 

det egentlig er ved sex på bogform, der bliver ved med 

at forarge os. Vi afslutter dagen med rødmefremkalden-

de oplæsning af forfatter Lone Hørslev.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.

BZ – FIRSERNES UNGDOMSOPRØR

Dokk1 – Lørdag 11. marts kl. 10.30-12.30

En efterårsdag i 1981 besatte en gruppe børn og unge 

en nedlagt rugbrødsfabrik på Nørrebro i København 

for at indrette den til Ungdomshus. Det blev starten på 

BZ-bevægelsen, som i de følgende ni år gang på gang 

tog fusen på politi og myndigheder og blev 80’ernes 

vigtigste ungdomsoprør med husbesættelser, gade-

kamp og happenings. På baggrund af sin nyeste bog 

BZ. Du har ikke en chance – tag den! trækker forfatter 

og journalist Peter Øvig Knudsen tråde tilbage til de 

tidligere generationers oprør og fortæller den dramati-

ske historie om kampen for et ungdomshus.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.

Peter Øvig Knudsen
Foto: Simon Klein Knudsen
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SCIENCE FICTION SUNDAY

Dokk1 – Søndag 12. marts kl. 13.30-15.30

Træd lysår væk og få oprullet historien om science 

fiction fra midten af 1900-tallet til i dag. Vi rejser i tiden, 

møder nye verdener og fascineres af de teknologi-

ske muligheder, når tre forskere tager fat i periodens 

scifi-forestillinger i litteraturen, kunsten og på det store 

lærred. May the force be with you!

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.

BØRNESANGE FOR VOKSNE… OG DERES BØRN

Dokk1 – Lørdag 11. marts kl. 14.00-15.30

Duoen Venndt & Nygaard tager dig med på en histo-

risk-musikalsk rejse tilbage gennem 1960'erne, 70'erne 

og 80'erne, hvor de populære børnesange aldrig kunne 

blive for politiske eller socialrealistiske. Multiinstrumen-

talist Jacob Venndt og historiker Bertel Nygaard børster 

nogle af datidens største og fineste sange af og blæser 

saft, kraft og skæve smil i dem med mundharper, guitar, 

bas og banjo.  

Tag børn eller børnebørn med – eller kom bare selv. Der 

er plads til alle på turen ned ad barndommens gade.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 100 kr. inkl. bolle. Børn 50 kr.

DRAGER OG DRILSKE DRENGE

Dokk1 – Søndag 12. marts kl. 10.30-12.30

Drager og magi. Det onde mod det gode. Fantasi og 

fremmede verdener. Børnene mod de voksne. Den 

fantastiske børnelitteratur er fyldt med fantasifulde 

væsner og forunderlige verdener. Vær med, når vi 

fortæller historien om den fantastiske børnelitteratur og 

dykker ekstra langt ned i Astrid Lindgren og Ole Lund 

Kirkegaards forfatterskaber. Arrangementet sluttes af 

med oplæsning fra Astrid Lindgrens fantastiske historie 

om Jonathan, Tvebak og den onde drage Katla.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.

KVINDEN I KRIMIEN

Dokk1 – Søndag 12. marts kl. 10.30-12.30

Vær med, når vi ser nærmere på de bloddryppende og 

samfundsrevsende krimier, som for alvor vandt fodfæ-

ste i 1970'erne. Krimi-ekspert Bo Tao Michaëlis udruller 

krimiens historie og sætter fokus på 'femikrimien', som 

opstår i kølvandet på kvindekampen. Den aarhusian-

ske krimiforfatter Elsebeth Egholm, der bl.a. står bag 

succeskrimierne Dicte, kommer på scenen og fortæller 

om kvinden i krimien. 

Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.



Folkeuniversitetet



Merete Pryds Helle



På bibliotekerne i Aarhus elsker vi litteratur. Læs, hør 
og oplev litteraturen sammen med os. Vi har bøger 
fra A-Å, danske og udenlandske forfattere på scenen, 
oplæsning til øregangene, anbefalinger på tungen, rum 
til at dele læseoplevelser og ord på vej til dig, der gerne 
selv vil skrive. 
Der er også plads til dig, der gerne vil dele din littera-
tur med andre. Kontakt dit lokale bibliotek og hør om 
mulighederne for at præsentere din nye bog, læse højt, 
lave litteraturudstillinger eller anbefale yndlingsbøger. 

Litteratur
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KRYDS GRÆNSEN TIL DEN TYSKE LITTERATUR  

– UDSTILLING OM NY TYSK LITTERATUR

Lystrup – Fra 2. januar til 31. januar

En udstilling om ny tysk litteratur. I udstillingen behandles 

temaet grænser på kryds og tværs af tid, sted og litteratur.

LITTERATURSTUDERENDE VÆKKER RESONANS

Åby – Tirsdag 24. januar kl. 19.30

Resonans er et litterært magasin udgivet af studeren-

de tilknyttet Litteraturhistorie på Aarhus Universitet. 

Magasinet bringer artikler og essays baseret på opgaver 

skrevet i forbindelse med studiet. Du kan få indsigt i de 

studerendes nyeste undersøgelse af litteraturen, når de 

i en række speedoplæg formidler deres nye viden til alle, 

der holder af at læse en god bog.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 30 kr. inkl. et glas rødvin.

BOGSNAK I SKUMRINGEN

Harlev Torsdag 26. januar kl. 16.30-18.00

Gellerup Tirsdag 31. januar kl. 16.30-18.00

Hasle Torsdag 9. februar kl. 16.30-18.00

Hør hvad din lokale bibliotekar læser. Tre bibliotekarer 

fra bibliotekerne i Aarhus vest fortæller om gode bøger.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BOGCAFÉ

Lystrup Mandag 30. januar kl. 19.00-20.00

Skødstrup Torsdag 2. februar kl. 18.30-19.30

Risskov Tirsdag 7. februar kl. 17.00-18.00

Mangler du inspiration til hvilken bog, du skal kaste dig 

over næste gang? Kom til bogcafé og få tips til gode 

bøger, som du kan kaste dig over i de kolde måneder.  

Få bøger til kaffen, når cand. mag. i Litteraturhistorie, Ka-

rina Høyer, give inspiration til din næste læseoplevelse. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FÆRØ BLUES

Dokk1 – Mandag 30. januar kl. 19.00-21.00

En aften om kærlighed, natur, kultur og musik i det lille 

land i Nordatlanten, som i de senere år er kommet på 

verdenskortet med ny nordisk gastronomi, strikkede 

sweatre og sangere som Eivør og Teitur. Lisbeth Ne-

belong, forfatteren bag Turen går til Færøerne og Færø 

Blues Trilogien giver os i aftenens første del en indføring 

i sit eget romanunivers og den research der ligger bag. 

Efter en pause går turen til Færøerne med en billedka-

valkade fra udvalgte attraktioner og forfatterens egne 

’hemmelige’ yndlingssteder.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 80 kr. Studerende 50 kr.

DEN STORE LÆSEDYST

Risskov – Fra 1. februar til 28. februar

Deltag i en dyst for hele familien, hvor I sammen 

kæmper om at blive den mest læsende familie. I hele 

februar skal der læses løs – det gælder om at få læst så 

mange sider som muligt! Den familie, der i gennemsnit 

har læst flest sider løber med sejren og førstepræmien: 

en tur i biografen for hele familien! De tre mest læsende 

familier offentliggøres til præmieoverrækkelser lørdag 

den 4. marts på biblioteket.

I samarbejde med Nordisk Film og forlaget Klim. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Lisbeth Nebelong
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TILBAGE TIL LITTERATUREN  

– GODE LÆSEOPLEVELSER!

Beder-Malling Mandag 27. marts kl. 18.15-19.00 

 Krimier 

 Mandag 24. april kl. 18.15-19.00 

 Forårets bedste bogudgivelser

Bibliotekspersonalet anbefaler deres yndlingsbøger.  

Bliv inspireret til at læse mere skønlitteratur.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ART BUBBLE: TEGNESERIER FOR ALLE 

Dokk1 – Lørdag 22. april kl. 10.00-16.00

Hele denne lørdag får vi besøg af Danmarks hyggeligste 

tegneseriefestival: Art Bubble. Kom forbi til en sjov og 

spændende temadag med bl.a. foredrag, paneldebatter, 

signering og live-tegning. Der bliver helt sikkert noget 

for både børn og voksne!

Tilmelding er ikke nødvendig.

POESIMASKINEN

Tranbjerg – Fra 24. april til 27. maj

På Roskilde Bibliotek har man arbejdet med at vise 

litteratur på nye måder. Et af disse produkter er Poesi-

maskinen, hvorpå man kan kreere sine egne digte, som 

kan skrives ud. Kom og se den på biblioteket og find ud 

af, om du har en digterspire gemt i maven.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KRIMIMESSEN – LIG MED MERE

Viby Onsdag 15. februar kl. 16.30-18.00

Dokk1 Tirsdag 21. februar kl. 16.30-18.00

Åby Onsdag 22. februar kl. 16.30-18.00

Hør, hvad du kan opleve på Krimimessen, når Vibeke 

Johansen og Lida Wengel fra Horsens Bibliotek dykker 

ned i programmet og fisker blodige mord, skumle mor-

dere og stakkels ofre frem.

I samarbejde med Horsens Bibliotek og Krimimessen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FANTASTISKE KRIMIER FRA HELE VERDEN

Tranbjerg – Onsdag 15. marts kl. 16.30-17.30

Med foredraget ’Fantastiske krimier fra hele verden’ 

håndplukker forfatter og foredragsholder Jens Østergaard 

de bedste og mest nervepirrende krimier fra hele verden, 

og fortæller om både bøgerne og deres forfattere. Over 

hele kloden bliver der skrevet stærke og gode krimier. 

Mange af dem bliver oversat til dansk – men de fleste 

når aldrig ud til det brede publikum. Jens Østergaard vil 

forsøge at lokke publikum til at læse andre bøger end de 

sædvanlige, og afprøve nye, spændende forfatterskaber.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 30 kr. 

Jens Østergaard



MØD VERDEN GENNEM LITTERATUREN
Aarhus Universitet og Aarhus Kommunes Biblioteker står 
sammen om at give dig litteraturoplevelser i verdensklasse. 
Under overskriften Authors in Aarhus inviterer vi 
internationale forfattere til Aarhus, skriver artikler, afholder 
læsekredse og poster nyt om de ord, der skrives uden for 
Danmarks grænser. Målet er at give indblik i verden gennem 
litteraturen.

Følg med på www.authorsinaarhus.dk og giv Authors 
in Aarhus et like på Facebook, hvis du vil vide mere om 
international litteratur og opdateres om nye begivenheder.

Authors 
in 
Aarhus
Forår 
2017

EINAR MÁR GUDMUNDSSON OG 
ALLAN OLSEN 
 
Authors in Aarhus præsenterer islandske Einar Már 
Gudmundsson og danske Allan Olsen i en samtale om ord, 
virkelighed og inspiration. Selv om Gudmundsson og Olsen 
skaber inden for hver deres felt, litteraturen og musikken, er 
de fælles om et blik for mennesket på kanten, om en evne til 
at bruge ordene til at tage os fra det konkrete til det almene 
og om en lang, elsket og anerkendt karriere. 

Onsdag 8. februar kl. 19.00–20.30 / Dokk1 / Hovedbiblioteket 
Pris 75 kr. Studerende 30 kr. Tilmelding er nødvendig. 
Arrangementet foregår på dansk.

HELGA FLATLAND OG  
CARSTEN JENSEN
Under dette års Vild med ORD festival præsenterer Authors 
in Aarhus en samtale om krig og litteratur mellem norske 
Helga Flatland og danske Carsten Jensen. Helga Flatland 
sætter i sin trilogi fokus på krigens konsekvenser for dem, 
der blev tilbage og dem, der måtte vende hjem uden deres 
kammerater, mens Carsten Jensen i sin bog Den første sten 
kryber helt ind under huden på krigen i Afghanistan.  

Lørdag 20. maj kl. 14.00–15.00 / Dokk1 / Hovedbiblioteket 
Pris 100 kr. Gælder som dagsbillet til hele lørdagen under 
Vild med ORD. Arrangementet vil foregå på dansk/norsk. 
OBS. Du kan også møde Helga Flatland på Risskov Bibliotek 
fredag 19. maj.

I samarbejde med Aarhus Universitet, Norla og  
Den Norske Ambassade. 

Køb billetter via hjemmesiden. 
www.authorsinaarhus.dk
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JULIE TOP-NØRGAARD OG SARA ROEPSTORFF

Dokk1 – Torsdag 9. februar kl. 16.30-18.00

Oplev Julie Top-Nørgaard og Sara Roepstorff i et 

forfattermøde, der tager sit udgangspunkt i det at miste 

sin far til kræft. Top-Nørgaard udgav i 2016 bogen Jeg 

går i min fars støvler, der gennem dagbogslignende 

tekst reflekterer over oplevelsen fra diagnose til død. 

Roepstorff udgav den poetiske roman Min far er en tiger 

om, hvordan sorg kan binde os sammen. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. studerende 25 kr. 

JOHANNES MØLLEHAVES 80 ÅRS FØDSELSDAG 

Viby – Tirsdag 10. januar kl. 18.30-21.00

Sig navnet Møllehave! Det er som om han har altid væ-

ret her og allevegne: Præst, humorist, Storm P-kender, 

hurtiglæseren med ufattelig hukommelse og legendarisk 

lyst til at dele sine oplevelser. Møllehave fejrer sin 80 

års fødselsdag på Viby Bibliotek og du er inviteret med 

til festen. Til arrangementet vil Møllehave fortælle frit 

om sit liv og recitere digte fra CD/DVD-udgivelserne 

Yndlings-digte og Digte til livet, ledsaget af musikeren 

Maiken Ingvordsen. Yndlingsdigte kan købes til særpris 

30 kr. med billet. Billetprisen er inkl. fødselsdagskage. 

I samarbejde med Viby Kirke. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 100 kr. / 130 kr. inkl. cd-/dvd-udgivelsen Yndlingsdigte.

FORFATTERAFTENER
Sara Roepstorff
Foto: Bastian Borup

Julie Torp-Nørgaard
Foto: Robin Skjoldborg

Maiken Ingvordsen og 
Johannes Møllehave
Foto: Lisbeth Holten
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HELGA FLATLAND

Risskov – Fredag 19. maj kl. 17.00-19.00

Med trilogien om den lille landsby i Telemarken, der 

mister tre bysbørn ved samme vejbombe i Afghanistan, 

slår norske Helga Flatland sit navn helt fast som en af 

nordens vigtige forfattere. Hendes psykologisk portræt 

af et samfund i chok og den efterfølgende sorgbearbej-

delse er umulig at lægge fra sig. Trilogien er en smuk, 

gribende og inderlig fortælling om os alle sammen. 

Vores hemmeligheder. Vores evne til at føle kærlighed 

og vores skam, når vi ikke magter det, der forventes af 

os – udefra eller af os selv.

Hør om et ret nyt, men yderst velanmeldt forfatterskab, 

om baggrunden for at skrive en trilogi om konsekvenser-

ne af tab, om forfatterens syn på valg og ikke-valg. Aftenen 

foregår som samtale med bibliotekar Christina Andersen.

I samarbejde med Norla, Den Norske Ambassade og  

Authors in Aarhus. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 60 kr.

MERETE PRYDS HELLE: FOLKETS SKØNHED

Dokk1 – Tirsdag 7. marts kl. 19.00-21.00

Mød forfatteren Merete Pryds Helle i samtale med 

chefredaktør for Litteratursiden Lise Vandborg om bl.a. 

kvindeliv, historie, fiktion og autofiktion. Merete Pryds 

Helle udgav i 2016 romanen Folkets skønhed, som nu 

står som et hovedværk i et omfattende forfatterskab. 

Romanen fortæller med udgangspunkt i forfatterens 

mors livsforløb en families historie i tre generationer, 

og tegner et skarp portræt af Danmark midt i det 20. 

århundrede. Fra det fattige Langeland til Københavns 

forstæder, giver Pryds Helle stemme til en generation af 

kvinder, der blev i hjemmene.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 100 kr. Studerende 70 kr.

KRISTINA STOLTZ OG KRISTINA NYA GLAFFEY

Dokk1 – Mandag 13. marts kl. 16.30-18.00

Oplev Kristina Stoltz og Kristina Nya Glaffey i et forfat-

termøde, der tager sit udgangspunkt i den moderne 

familie – og dennes opbrud. Stoltz har senest udgivet 

Som om en velskrevet kærlighedsroman om en kvindes 

forsøg på at redde sit ægteskab. Glaffey’s Mor og Busser 

skal skilles handler om en lesbisk kernefamilie i den krea-

tive klasse, som går i opløsning og bliver til noget andet.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.

Kristina Stoltz
Foto: Charlotte de la Fuente

Kristina Nya Glaffey
Foto: Sofie Amalie Klougart

Helga Flatland
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SØREN JESSEN OG  

INGER GAMMELGAARD MADSEN

Dokk1 – Onsdag 1. marts kl. 16.30-17.45

Oplev Søren Jessen og Inger Gammelgaard Madsen, 

der begge skriver om Aarhus – i forskellige genrer. Sø-

ren Jessen har bl.a. udgivet romanen Luftkasteller om et 

jordfaldshul og revner i virkeligheden, mens Inger Gam-

melgaard Madsen skriver velkomponerede krimier og 

senest har udgivet Blodregn. Det bliver en eftermiddag, 

hvor man kan få to forskellige indblik i og tilgange til at 

skrive om Aarhus og byens forskellige virkeligheder.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SEBASTIAN BUNE OG KATHRINE EG MØLHAVE

Dokk1 – Onsdag 1. februar kl. 16.30-17.45

Oplev Sebastian Bune og Kathrine Eg Mølhave, der 

begge er aktuelle med romaner om en svær opvækst. 

Sebastian Bune får i foråret 2017 udgivet romanen Min 

familie, mens Katrine Eg Mølhave fik udgivet ungdoms-

romanen Regnorm i november 2016. Det bliver en efter-

middag, hvor man kan få to forskellige indblik og tilgange 

til at skrive om opvækst og overgangen til voksenlivet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LOKALSPOT
Sebastian Bune

Foto: Mariana Gil

Kathrine Eg Mølhave

Søren Jessen
Foto: Thomas Knoop

Inger Gammelgaard  
Madsen
Foto: Anne Kring
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SKRIV DIG UD AF SKUFFEN – OG OP PÅ SCENEN

Dokk1 Tirsdag 28. februar kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 28. marts kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 18. april kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 16. maj kl. 16.00-18.00

’Skriv dig ud af skuffen’ er et skriveværksted, hvor du 

kan få bedre styr på poeten i maven. Vi fokuserer på at 

kanalisere alle de lækre ord ned på papiret og bagefter 

op på scenen i en spiselig størrelse. Vi laver derfor øvel-

ser i mikrofonteknik – og vi dykker dybere ned i, hvad 

der gør en god performance. 

Alle er velkommen uanset erfaring, og du kan være med 

så tit du vil. 

I samarbejde med HAPS – Hele Aarhus Poetry Slam. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SKRIVE LOUNGE

Dokk1 Hver anden onsdag kl. 16.00-18.00  

 fra 8. februar til 31. maj

Skriver du, eller vil du gerne skrive mere? 

Så er Skrive Lounge lige noget for dig, hvor du er 

sammen med Dokk1’s litteraturformidler og andre skri-

velystne, som har samme interesse som dig. Formålet 

er at blive klogere på din egen måde at skrive på, at 

udfordres gennem kreative øvelser for at åbne indgange 

til tekstskrivning og at mødes med ligesindede.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FOR DE  
SKRIVELYSTNE
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LÆS OG SNAK! HARLEV LÆSEKREDS

Harlev – Torsdag 9. februar kl. 19.00-21.00

Aftenens bog er Og vi kom over havet af Julie Otsuka. 

Bogen kan hentes på biblioteket ca. en måned før.

Harlev – Torsdag 9. marts kl. 19.00-21.00

Aftenens bog er Og sådan blev det af Maren Uthaug. 

Bogen kan hentes på biblioteket ca. en måned før.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

FIND EN LÆSEKREDS

Dokk1 – Torsdag 12. januar kl. 16.00-17.00

Savner du en læsekreds? Har du en læsekreds, men 

mangler deltagere? Så kom til læsekredsintroduktion. 

Bibliotekarerne vil fortælle om bibliotekets tilbud til 

læsekredse, præsentere vores læsetasker og give gode 

idéer til bøger, I kan tage op. Der bliver mulighed for at 

mingle og finde andre, der også savner nogen at læse 

sammen med.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSEKREDS

Højbjerg Tirsdag 31. januar kl. 10.30-12.00

 Tirsdag 28. februar kl. 10.30-12.00

 Tirsdag 28. marts kl. 10.30-12.00

 Tirsdag 25. april kl. 10.30-12.00

I foråret læser vi Og sådan blev det af Maren Uthaug, 

Empire Falls af Richard Russo, Dronningen af Tearling af 

Erika Johansen og Madam Bovary af Gustave Flaubert.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LÆSEKREDSE
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FORTÆLLESALON

Dokk1 Søndag 29. januar kl. 14.00-15.30

 Søndag 26. februar kl. 14.00-15.30

 Søndag 26. marts kl. 14.00-15.30

 Søndag 30. april kl. 14.00-15.30

Fortællere i Østjylland forsætter FortælleSalonen med 

'live' historiefortælling. Her kan du høre litterære 

fortællinger, sagn og myter eller spritnye historier. Pro-

grammet veksler mellem gode fortællere og musikalske 

indslag. Du er også velkommen til at indtage scenen og 

fortælle DIN historie, hvis bare du har mod på at fortæl-

le uden manuskript. Her dyrker vi nemlig den levende, 

mundtlige fortælling – en hyggelig og anderledes måde 

at mødes om gode historier på.

I samarbejde med Fortællere i Østjylland. 

DEN INDRE BIOGRAF  

– HØJTLÆSNING FOR VOKSNE

Dokk1 Mandag 16. januar kl. 16.30-17.30

 Mandag 13. februar kl. 16.30-17.30

 Mandag 13. marts kl. 16.30-17.30

 Mandag 10. april kl. 16.30-17.30

 Mandag 22. maj kl. 16.30-17.30

 Mandag 19. juni kl. 16.30-17.30

Læn dig tilbage og mød nogle af de bedste tekster, bibli-

oteket har på hylderne. Din biblioteksformidler læser op 

fra en blanding af udødelige klassikere og spændende 

nye forfattere, mens du tegner, strikker – eller bare luk-

ker øjnene og lader fortællingen rulle hen over lærredet 

i din indre biograf.

Tilmelding er ikke nødvendig.

EVENTYR ER IKKE KUN FOR BØRN

Højbjerg – Tirsdag 24. januar kl. 10.30-11.30

Denne vinterformiddag bliver Skyggen af H. C. Andersen 

læst højt. Læn dig tilbage med en god kop kaffe, mens et 

af H. C. Andersens mere dystre eventyr bliver læst højt.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LÆS OG  
FÅ LÆST HØJT



Mere end 2.000 litteraturentusiaster er allerede medlem  
af bibliotekets litteraturklub – vil du også være med?

På Aarhus Kommunes Biblioteker er vi vilde med litteratur. 
Faktisk så vilde, at vi har lavet en klub for alle, der holder af 

at opleve litteraturen. Klubben hedder Litteraturklubben. Det 
er gratis at være med, og du får tilbud på arrangementer, 

overblik over, hvad der sker på litteraturområdet i Aarhus og 
gode litteraturtilbud fra mange litterære aktører. 

Vi glæder os til at få dig med i klubben! 
Medlemskabet er gratis og helt uforpligtende.

Se mere om Litteraturklubben og meld dig ind på  
www.aakb.dk/litteraturklubben

Husk også at synes godt om os på Facebook.  
Find os under Litteraturklubben i Aarhus.

I 

LITTERATURKLUBBEN



AFLADNINGER – EN POETISK INSTALLATION

Dokk1 – fra 13. marts til 26. marts

En installation af Daniel Mantel og Max Madsen: Vi har 

sat strøm til afladningerne for at lade dem formere sig i 

tredimensionel poesi. Graver man i overfladen af årenes 

formuldning eller lader havet skylle vraggods ind på 

stranden, forandrer det hændte sig, omend slidt, til nye 

betydninger: Der bliver til her. Årsag bliver til virkning, 

hvis mylder af fremkaldte associationer vil modsige hin-

anden med paradokser, hvor det ene kun kan eksistere 

i kraft af det andet. Kan det være rigtigt? Kom og se og 

bliv svimmel!

BRUGER DU ORD I KAFFEN?

I foråret byder forlaget Lindhardt & Ringhof og Aar-

hus Kommunes Biblioteker indenfor til tre formidda-

ge med oplæsning for voksne, kaffe og croissanter. 

Efter hvert arrangementet vil det være muligt at få en 

god bogsnak og købe bogen til en særlig god pris.

I samarbejde med Forlaget Lindhardt & Ringhof.

STONER AF JOHN WILLIAMS 

Risskov Torsdag 2. februar kl. 10.30-11.30

Højbjerg Tirsdag 7. februar kl. 10.30-11.30

Det er en ganske enkel fortælling om en mand, der 

i den grad drages af litteraturens verden og har den 

som sit faste holdepunkt – også når konflikter og 

skuffelser truer med at ødelægge tilværelsen. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DRÆB IKKE EN SANGFUGL AF HARPER LEE

Risskov Torsdag 2. marts kl. 10.30-11.30

Højbjerg Tirsdag 7. marts kl. 10.30-11.30

En empatisk og gibende fortælling fra den lille syd-

statsby Maycomb, hvor fordomme, angst og hykleri 

lever i bedste velgående. Romanen er evigt aktuel 

og har haft en skelsættende betydning i 1960’ernes 

kamp mod racisme i USA.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FOLKETS SKØNHED AF MERETE PRYDS HELLE

Højbjerg Tirsdag 4. april kl. 10.30-11.30

Risskov Torsdag 6. april kl. 10.30-11.30

Romanen er en poetisk og medrivende fortælling 

om Marie og Otto og deres liv og opvækst på Lange-

land i 1930’erne. Folkets Skønhed er en slægtskrøni-

ke baseret på forfatterens egen familiehistorie. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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 DIGTOPLÆSNING TIL  
 VERDENS POESIDAG
Dokk1 – Tirsdag 21. marts kl. 16.00-18.00
Lyt til digte og få en poetisk Verdens Poesidag.  
Oplev Poul Lynggaard Damgaard, Anne Katrine Bagai,  
Martin Nørgaard, Nanna Westergaard, Sofie Eriksdatter  
og Martin Knabe.  
 
Alle digtere har en lokal tilknytning til Aarhus og er  
udgivet i bogform eller tidsskrifter i både ind- og udland.
 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Poul Lynggaard Damgaard
Foto: Morten Østergaard Jensen

Nanna Westergaard
Foto: Rasmus Skjoldborg Jakobsen

Sofie Eriksdatter
Foto: William Thiemer

Martin Knabe
Foto: Kristian Storgaard Kornerup Bang

Martin Nørgaard

Anne Katrine Bagai
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SERIER, SERIER, SERIER

Åby – Fra 8. februar til 6. marts

Serier bliver mere og mere populære. Hvad kan de? 

Hvilke er gode? Vi har tema om serier: bogserier, 

filmserier, tv-serier, krimiserier, serier for unge.  Vi finder 

serierne frem – kom og vær med.

SERIEFERIE

Åby – Fra 13. februar til 17. februar kl. 14.00-16.00

Hver dag i vinterferien viser vi en superfed tv-serie for 

unge i vores hyggehjørne. Tag din bedste ven under 

armen – det bliver fedt. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

PUNK I 80’ERNE

Åby – Fra 8. marts til 26. marts

I forbindelse med Folkeuniversitetets Århundredes Festi-

val stilles der skarp på 80’erne. Vi skruer tiden tilbage og 

sætter fokus på 80ernes punk, som den kom til udtryk i 

dansk litteratur og kultur.

PUNKPOESI, AIDSEPIDEMI OG BZ’ERI

Åby – Onsdag 8. marts kl. 19.30-21.00

Kom med ned i mørket, når vi genopliver 80’ernes 

punkmiljø i kælderen. Vi vækker Michael Strunges og 

F. P. Jac’s poesi til live og serverer speedforelæsninger 

om noget af det, der prægede tiden og miljøet: Poesien, 

udbredelsen af AIDS og BZ-bevægelsen.

I samarbejde med Folkeuniversitetet. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 75 kr. inkl. en øl.

Litteraturstedet på Åby Bibliotek er et udstillingsmøbel, 

et mødested og en scene. Her præsenteres hver måned 

en ny udstilling om litteratur koblet med en række lit-

terære arrangementer og aktiviteter. LitteraturStedet er 

også dit sted. Ønsker du at benytte LitteraturStedet til 

dit næste litteraturarrangement, så kontakt biblioteket 

og hør om mulighederne.

DANSK KOLONIHISTORIE

Åby – Fra 6. januar til 6. februar

Med udgangspunkt i 100 året for salget af de 

Dansk-Vestindiske Øer sætter vi fokus på den danske 

kolonihistorie. Vi har blandt andet fokus på, hvordan det 

kommer til udtryk i litteraturen, at Danmark og andre 

vesteuropæiske lande har været kolonimagter.

MICH VRAA OG HÅBET

Åby – Torsdag 2. februar kl. 19:00-21:00

Forfatteren Mich Vraa præsenterer sin roman Håbet. 

Håbet fortæller om en tid, da Vestindiens slavearbejdere 

skabte uhørt rigdom for Danmarks overklasse. Om kyniske 

slavehandlere, søfolk og plantere, men også om kærlighed 

til havet, til øerne under solen og håbet om en dag at blive 

fri. Til arrangementet vil repræsentanter tilknyttet projektet 

Reading Slavery på Aarhus Universitet også være tilstede. 

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er nødvendig.  

Billetter via hjemmesiden.  

Pris 60 kr.

LITTERATURSTEDET
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BRODÉR DIN EGEN BOGANMELDELSE.

Åby – Onsdag 26. april kl. 17.00-20.00

Vær med til at brodere din egen boganmeldelse på litte-

raturstedet. Kom forbi med et stykke lagenlærred, en nål 

og noget brodergarn, så hjælper Agnete Rasmussen dig 

i gang. Det er et ganske overskueligt projekt: Der skal 

blot stå titel, forfatternavn og det antal stjerner, du vil 

give den bog, du vil anmelde.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LITTERATURBYTTEDAG FOR HELE FAMILIEN

Åby – Lørdag 6. maj kl. 11.00-14.00

Få en god historie og giv din egen fortælling videre. Byt 

dine gamle bøger med andre. Syng en sang eller læs op 

af din yndlingsbog. Denne lørdag bytter vi litteraturople-

velser med hinanden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LITTERATUR OG NATUR

Åby – Fra 2. juni til 28. juni

Litteraturen flytter ud og naturen rykker ind, når der 

fusioneres med naturen og skabes en litteraturhave på 

terrassen. Vi planter litterære frø og lader litteraturen 

blomstre, mens udlånshylderne bliver overtaget af 

planter til hjemlån. Kom og dyrk din litteratur og læs din 

natur sammen med os.

SOMMERANBEFALINGER

Åby – Fra 2. juli til 28. august

Personalet finder deres bud på sommerlæsningen frem. 

Kom og fyld kufferten med vores favoritter og alle de 

titler vi glæder os til, at få fingrene i.

MORTEN RAMSLAND

Åby – 28. marts til 20. april

I anledning af at Morten Ramsland til foråret kommer 

med en ny bog, går vi i dybden med hans forfatterskab og 

stiller skarpt på hundehoveder, havmænd og sumobrødre.  

BOGRECEPTION: MORTEN RAMSLAND

Åby – Tirsdag 28. marts kl. 19.00-21.00

Morten Ramsland og hans forfatterskab hyldes i 

anledning af hans nyudgivelse Æg få dage forinden. 

Der vil være oplæsning fra bogen, bobler, udstilling om 

forfatterskabet, bogsalg, signering og overraskelser, der 

sætter spot på forfatterskabet og den nye udgivelse.

I samarbejde med Åby Biblioteks venner. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LITTERATURSTEDET ER DIT

Åby – fra 25. april til 31. maj

Har du lyst til at udstille dine yndlingsbøger, din morfars 

erindringer eller dine selvudgivelser? Er du vild med at 

læse op? Har du skrevet en sang, du vil synge for andre? 

Vil du give dine litteraturoplevelser videre til andre? I 

denne måned er scenen din. 

Morten Ramsland
Foto: Martin Dam Kristensen



Wolf and Sheep

MUSIK 
& 

FILM



Gå på opdagelse i vores musik- og 
filmarrangementer, der byder på Music 
Talks om rockhistoriske ikoner, klassisk 
kor, fællessang, lytteoplevelser i mørket, 
klassisk musik for dummies, foredrag 
om Steffen Brandts rockpoesi eller  
deltag i en rap-konkurrence.  
 
Se udvalgte film fra Øst fra Paradis før 
de bliver vist i landets biografer, og  
oplev nogen af verdens bedste doku-
mentarfilm søndag eftermiddag.
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LYTTEKLUBBEN – GI’ DET VIDERE

Dokk1 Mandag 23. januar kl. 16.30-18.00

 Mandag 27. februar kl. 16.30-18.00

 Mandag 27. marts kl. 16.30-18.00

 Mandag 15. maj kl. 16.30-18.00

I Lytteklubben skiftes vi til at høre hinandens yndlings-

musik. Nyt eller gammelt, uanset stil og genre. Tag din 

yndlings-LP, cd eller kassettebånd under armen - vælg 

ét eller to gode numre – og glæd dig til at møde andre 

musiknørder, der gider høre efter. Vi har også mulighed 

for at streame med god lyd, så du behøver ikke at have 

musikken med i fysisk format.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FYRAFTENSSANG

Gellerup Torsdag 2. februar kl. 16.30-17.30

 Torsdag 6. april kl. 16.30-17.30

Fyraftenssang er en times fællessang. Vi synger sange 

fra højskolesangbogen blandet med lidt nyere salmer 

og sange – sange der omhandler årstiderne og de 

ting, vi møder midt i hverdagen. Fællessangen ledes 

og akkompagneres af Gellerup Kirkes organist, Martin 

Lysholm Hornstrup.

I samarbejde med Gellerup Kirke. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MÅNEDENS KOR

Dokk1 Lørdag 11. februar kl. 11.00-11.45

 Lørdag 4. marts kl. 11.00-11.45

 Lørdag 8. april kl. 11.00-11.45

 Lørdag 27. maj kl. 11.00-11.45 

 Lørdag 17. juni kl. 11.00-11.45

Mange mennesker holder af at synge i kor, og Aarhus 

rummer en lang række kor inden for alle vokale genrer. 

Mød nogle af dem, når vi lader månedens kor fylde 

rummet. Se mere på hjemmesiden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FÆLLESSANG MED SANGKRAFT AARHUS

Dokk1 Lørdag 18. februar kl. 11.00-11.45

 Lørdag 25. marts kl. 11.00-11.45

 Lørdag 10. juni kl. 11.00-11.45

Sang er en fundamental måde at udtrykke sig på. At 

synge de samme ord til den samme melodi styrker 

fællesskab og samvær – og så er det sundt for sjæl og 

krop. Sammen med Sangkraft Aarhus fylder vi Dokk1 

med fællessang tre gange i løbet af foråret. Kom og 

syng med, børn og voksne, unge og gamle. Se på hjem-

mesiden, hvem der leder sangen de enkelte gange.

I samarbejde med Sangkraft Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MUSIK
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LIVET, DØDEN OG KÆRLIGHEDEN – STEFFEN 

BRANDT LÆST AF JESPER HOUGAARD LARSEN

Viby – Torsdag 9. marts kl. 19.00-21.00

Steffen Brandt har som sanger, musiker og tekstforfatter 

i bandet TV2 brugt snart 40 år på at udforske den almen-

menneskelige længsel efter det gode og kærligheden. 

Kom med teologen Jesper Hougaard Larsen på en tur 

de force gennem Steffen Brandts rockpoesi og hør mere 

om, hvad der er på færde i Steffen Brandts udredelse af 

tilværelsen. Gennemgangen bygger på Jespers bog fra 

2016, Livet, døden og kærligheden, og vi hører nogle af 

de sange, som særlig trænger sig på i fortællingen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FYRAFTENSKONCERT MED MEDLEMMER AF  

AARHUS SYMFONIORKESTER

Dokk1 – Onsdag 22. marts kl. 17.00-17.45

I uge 12 optræder medlemmer af Aarhus Symfoniorke-

ster i mindre grupper forskellige steder rundt i byen. Et 

ensemble på ca. 15 musikere gæster Dokk1 med en fyraf-

tenskoncert. Programmet består af populære klassikere 

med Stehgeiger og konferencier fra orkesteret i spidsen.

I samarbejde med Aarhus Symfoniorkester. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

NÅR MUSIKKEN SPILLER

Dokk1 – Onsdag 22. februar kl. 16.00-17.30

Når musikken spiller – klassisk musik for dummies: 

Musikkens historie på 1 time! 

Hvad sker der, når musikken spiller? Hvad er klassisk 

musik overhovedet for en størrelse? Kom med på en 

forrygende tur hele vejen gennem den klassiske musiks 

historie – fra Bach til i dag! Oplev musikken i øjenhøjde, 

når Christina Blangstrup Dahl fortæller og spiller ek-

sempler fra alle hjørner af musikken. Vi lover, at du går 

fra foredraget fyldt med nye ideer til, hvad du skal høre.

I samarbejde med Aarhus Symfoniorkester. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Christina Blangstrup Dahl
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A UNIVERSE FROM NOTHING

Dokk1 – Onsdag 5. april kl. 19.00-20.30

Koncert med Århus Sinfonietta og Vokalensemblet GAIA

Tekst: Ursula Andkjær Olsen, Anja C. Andersen, Musik: 

Niels Marthinsen, Optakt ved: Ole J. Knudsen

Videnskaben skaber resultater, musikken skaber kunst. 

Hvordan kan de to mødes i en fortælling om verdens 

tilblivelse? A Universe from Nothing er en korsymfoni, 

der illustrerer universets begyndelse og slutning som 

videnskaben forstår den i dag. Det er en poetisk, astro-

fysisk fortælling, der fører publikum igennem univer-

sets historie, og det er samtidig en musisk fortælling 

om, hvor alting kommer fra, hvordan alting udvider sig 

– og hvordan alting vil ende. Som optakt til koncerten 

giver astronom Ole J. Knudsen fra Aarhus Universitet 

et indblik i de videnskabelige opdagelser i astronomien 

og kosmologien, som er inspiration til værket.

I samarbejde med Aarhus Sinfonietta og Origins2017. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MUSIK I HAVEN

Risskov – Fredag 9. juni kl. 15.00-17.00

Vær med, når elever fra Den kreative skole holder kon-

cert i haven ved biblioteket.

I samarbejde med Den kreative skole. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

RAP-KONKURRENCE FOR UNGE

Gellerup – Torsdag 30. marts kl. 17.00

Vil du vinde flotte præmier som den bedste rapper i 

denne konkurrence, så fat pennen, begynd at skrive en 

tekst og lav en fed sang. Tekst og performance bedøm-

mes af kendte rappere fra Aarhus. Hold dig nærmere 

orienteret på vores hjemmeside og facebookside. 

I samarbejde med Rap Akademiet i Aarhus. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.
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ET VOKALT MESTERVÆRK 

GIUSEPPE VERDI: REQUIEM

Dokk1 – Onsdag 15. marts kl, 16.30-18.15

Verdi skrev næsten udelukkende operaer. En enkelt gang 

brugte han dog sine dramatiske evner til et stort kirke-

værk: i sit Requiem kombinerer han dramaet fra operaen 

med ærefrygten fra den latinske dødsmesse i et af de 

mægtigste stykker vokalmusik, der nogensinde er skrevet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SELVE SYMBOLET PÅ KLASSISK KLAVER 

PETR TJAJKOVSKIJ: KLAVERKONCERT NR. 1

Dokk1 – Onsdag 17. maj kl. 16.30-18.15

Et af de mest berømte klassiske værker er Tjajkovskijs 

Klaverkoncert nr. 1. Det fejende tema med de pompøse 

åbningsakkorder og solistens virtuose hovedrolle har 

gjort koncerten udødelig. Den rummer det hele: det 

voldsomme, det lyriske, det intime og det storladne.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Hvad foregår der i musikken? Hvordan fortæller kompo-

nisten sin historie, når det hele foregår uden ord, eller 

når ordene kun er en del af det, der foregår? Hoved-

bibliotekets 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 foråret dykke lidt dybere ned i 

store klassiske værker.

Lytteklubben er et samarbejde med DR Klub Klassisk og BibZoom.

TIL MINDE OM EN ENGEL 

ALBAN BERG: VIOLINKONCERT

Dokk1 – Onsdag 8. februar kl. 16.30-18.15

Alban Bergs violinkoncert fra 1935 er nok hans kend-

teste og hyppigst opførte orkesterværk. Det blev det 

sidste værk, som Berg fuldførte, stærkt ansporet af en 

ung kvindes dødsfald. Han tilegnede hende koncerten 

med undertitlen Til minde om en engel.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KLASSISK LYTTEKLUB

Alban Berg

Giuseppe Verdi



LEONARD COHEN

Dokk1 – Torsdag 5. januar kl. 16.30-18.00

Siden den canadiske sangskriver Leonard Cohen i 

2008 vendte tilbage til scenen, er det blevet til flere 

danske koncerter samt nye roste albums, senest  

You want it darker fra efteråret 2016. I foredra-

get giver journalist og forfatter Espen Strunk en 

introduktion til mennesket og musikeren Cohen, og 

ikke mindst de store, eksistentielle temaer der løber 

gennem hans plader og digtsamlinger. Vi skal natur-

ligvis høre såvel kanoniserede som mindre kendte 

optagelser med Cohen – og kommer også omkring, 

hvilke visdomsord Cohen havde i ærmet, da Strunk 

havde lejlighed til at interviewe ham.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.

JOHN LENNON

Dokk1 – Torsdag 9. februar kl. 16.30-18.00

Da en sindsforvirret fan skød og dræbte John Len-

non på gaden i New York i december 1980 mistede 

rockmusikken en af sine mest fascinerende og 

elskede figurer. I denne måneds Music Talk inviterer 

journalist og forfatter Espen Strunk indenfor i soloar-

tisten Lennons univers – med uundgåelige afstikkere 

til tiden i den revolutionerende popgruppe The Beat-

les, som blev Lennons vej til superstjernestatus.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.



PATTI SMITH

Dokk1 – Torsdag 16. marts kl. 16.30-18.00

69-årige Patti Smith har fået masser af opmærk-

somhed herhjemme efter erindringsbogen Just Kids 

(2010), og klichéen om ’punkens gudmor’ lever i 

bedste velgående. Men hvad er det egentlig på spil 

i hendes lyriske og musikalske univers – og hvad er 

der sket i alle årene mellem den skelsættende debut 

Horses fra 1975 og de senere års sene, semifolkelige 

gennembrud? Litteraturhistoriker og rockjournalist 

Espen Strunk er din guide ind i Smiths verden ved 

denne måneds Music Talk.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.

PINK FLOYD

Dokk1 – Tirsdag 23. maj kl. 16.30-18.00

Det er de færreste bands, der har sat et lige så unikt 

og eftertrykkeligt aftryk i populærmusikken som bri-

tiske Pink Floyd. I 2014 udgav gruppen deres første 

album i tyve år, og i år er det hele halvtreds år siden, 

de fandt sammen. GAFFAs Espen Strunk fortæller 

historien – fra den seriøst psykedeliske begyndelse 

med særlingen Syd Barrett i front over hovedvær-

kerne fra halvfjerdserne og frem til i dag, hvor Pink 

Floyd fortsat fortryller og fascinerer. Undervejs vil der 

være plads til spørgsmål, ligesom vi skal se og høre 

optagelser fra det bemærkelsesværdige bagkatalog.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.
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VINTEREN KOMMER  

– FORDYBELSE I GAME OF THRONES

Dokk1 – Onsdag 17. maj kl. 17.00-18.30

Game of Thrones-serien er en verdensomspænden-

de succes, som kun ser ud til at stige, her på vej ind 

i 7. sæson. Lektor Steen Beck har skrevet Vinteren 

kommer – en fordybelsesbog for Game of Thrones-fans, 

som er udgangspunkt for dette foredrag. Steen Beck 

mener Game of Thrones genopfører en række klassiske 

temaer i europæisk litteratur og idehistorie fra oldtiden 

til i dag, i forhold til magt, køn og identitetsprocesser. 

Dette sammen med hybridgenren mellem realisme og 

fantasy, og et blik på nøglekarakterer i serien, vil blive 

taget op i foredraget.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.

SØNDAGSDOKUMENTAREN

Dokk1 Hver søndag kl. 14.00-15.45  

 fra 8. januar til 25. juni

Dokk1 forsætter med at vise nogen af verdens bedste 

dokumentarfilm. Bliv inspireret, underholdt, forfærdet, 

oprørt og påvirket af den mangfoldighed af emner doku-

mentarene kan dække. Der er altid noget at hente en søn-

dag eftermiddag. Se de udvalgte film på www.aakb.dk.

Tilmelding er ikke nødvendig.

EN PORTRÆTFILM OM ADDA LYKKEBOE

Dokk1 – Lørdag 11. februar kl. 13.00-15.00

Adda Lykkeboe debuterede som 60-årig med den ero-

tiske roman Kontrakten efter at have trukket sig tilbage 

fra et langt virke ved biblioteksvæsenet i Aarhus. Det 

filmiske udtryk låner fra dokumentar- og interviewgen-

ren, og udtrykket bærer desuden præg af kunstnerisk 

bearbejdning i form af et fortolkningslag på såvel lyd- 

som billedsiden. Filmens tempo er dvælende og kan 

sammenlignes med et portrætmaleri.

I samarbejde med Apperaat. Tilmelding er nødvendig. 

Billetter købes i døren / bestilles på billet@apperaat.dk. Pris 50 kr.

FILM

Steen Beck

Adda Lykkeboe
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PARADIS PÅ DOKK1

I samarbejde med Dokk1 viser biografen Øst For Para-

dis fremover film, biografen selv importerer, i Dokk1. 

Filmene vises i Dokk1 nogle uger før de har premiere i 

landets biografer.

CREATIVE CONTROL

Dokk1 – Mandag 20. februar kl. 17.00-19.00

Er du fan af hjernevridende high tech-gåder som sidste 

års Ex Machina, så er Creative Control den nye must- 

have. En skarp og udfordrende science fiction-thriller 

om en fremtid, der kunne være i morgen, hvor man kan 

indlede et dampende forhold til en avatar af sin bedste 

vens kæreste. Og miste sig selv og sin forstand midt 

mellem virkelighed og fiktion.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

CHEVALIER

Dokk1 – Onsdag 15. marts kl. 17.00-19.00

Midt på det ægæiske hav, på luksusyacht, beslutter 

seks mænd på en fisketur at lege en særlig leg. Under 

denne leg vil ting blive sammenlignet, målt og blod 

vil blive afprøvet. Venner vil blive rivaler, men ved 

rejsens ende, når legen er forbi, vil vinderen bære 

sejremblemet: en Chevalier.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.





Tendenser  
& debat
Bliv klogere, følg med og få indsigt. 2017 byder på  
foredrag og debatter om vidt forskellige emner. 

Tendenser og debat rummer rejsebeskrivelser,  
livs historier, DEOs debatarrangementer om Europa,  
kaffens historie, arbejdet i Kirkens Korshær samt  
podcast foredrag. Søauditoriernes populære foredrag  
om naturvidenskab livestreames og kan opleves i  
vestbyen. Og vi kører selvfølgelig videre med  
Tænkepauser, og Klima & Popcorn, som med  
udgangspunkt i en dokumentarfilm lægger op til debat. 
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AT TÆNKE SIG (ATS) 

Dokk1 – Tirsdag 10. januar kl. 20.00-21.00

Vi garanterer, at nogen bliver til grin, når mændene bag 

Politikens daglige satirespalte, Gorm Vølver og Ole Ras-

mussen, fortæller om årets gang i injurier og sang. Der er 

tale om 100 procent økologisk, dansk produceret humor.

I samarbejde med Politiken. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris for Politiken-abonnenter 144 kr. For ikke-abonnenter 200 kr.

DEN DANSKE KAFFEHISTORIE – ET INDBLIK I 

NYDELSESMIDLERNES DANMARKSHISTORIE

Åby – Torsdag 19. januar kl. 19.00-21.00

Annette Hoff – historiker, forfatter og forsker i Den Gam-

le By fortæller med hovedvægten på kaffe, men også the 

og chokolade omtales. Foredraget giver indblik i dansker-

nes dagligdag, hvor kaffen er gået fra at være luksus til 

hverdagsbrug. Foredraget ledsages af billeder fra hendes 

3 bøger om Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 50 kr. 

STARTMØDE FOR IVÆRKSÆTTERE

Dokk1 Tirsdag 24. januar kl. 16.30-18.30

 Mandag 20. marts kl. 16.30-18.30

 Onsdag 31. maj kl. 16.30-18.30

Informationsmødet er for dig, der har planer om at 

starte egen virksomhed i Aarhus. Få en uforpligtende 

introduktion til at blive iværksætter. Du kan høre om, 

hvordan du udarbejder en god forretningsplan. Du får 

faktuelle oplysninger om regler, moms, registrering m.v. 

i forbindelse med start af egen virksomhed, overblik 

over de mange muligheder, der findes for iværksættere 

og lejlighed til at stille spørgsmål til en konsulent fra 

STARTVÆKST Aarhus. Ofte suppleres introduktionen 

med en iværksætterhistorie. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

REJS SOM FRIVILLIG

Åby – Torsdag 26. januar kl. 19.00-20.30

Er du nysgerrig på, hvordan man kan lave frivilligt 

arbejde i udlandet og hvordan det er at bo i en anden 

kultur? Hør beretninger fra unge, der har erfaring inden 

for frivilligt arbejde i udlandet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FRA STORBYEN TIL NATIONALPARKEN  

– ROADTRIP USA

Højbjerg – Mandag 30. januar kl. 19.00-21.00

Kom med på amerikansk roadtrip i selskab med en erfa-

ren USA traveller. USA-blogger Michael Bo Christensen 

vil guide dig rundt blandt de smukkeste naturområder 

og nærliggende storbyer. Michael viser kendte og 

ukendte nationalparker, er til hest i Yellowstone, på tur 

med en Navajo-indianer i Monument Valley og fortæller, 

hvorfor du nok aldrig kommer til at se guddommeligt 

smukke The Wave. Du vil få inspiration og råd om, 

hvordan du planlægger dit eget roadtrip – fly, leje af 

bil, overnatning, hvad bør man se, ruteforslag mm. 

Foredraget bliver krydret med fotos. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 30 kr.

Gorm Vølver Ole Rasmussen
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NATURVIDENSKAB TIL GELLERUP OG  

HERREDSVANG

Gellerup og Hasle

Tirsdag 7. februar kl. 18.45-21.00   

Fra de første ekspeditioner til den nyeste forskning i Grønland 

Tirsdag 21. februar kl. 18.45-21.00 

Kvantecomputeren

Tirsdag 28. februar kl. 18.45-21.00 

Når dyr bliver trælse

Tirsdag 7. marts kl. 18.45-21.00 

Tillid og matematikken bag vores viden om tillid

Tirsdag 14. marts kl. 18.45-21.00 

Det elektroniske menneske 

Tirsdag 21. marts kl. 18.45-21.00 

Videnskaben bag godt øl

Tirsdag 28. marts kl. 18.45-21.00 

Med Solen som nabo

Biblioteket livestreamer fra de offentlige foredrag i na-

turvidenskab fra Søauditorierne på Aarhus Universitet.

I samarbejde med Aarhus Universitet. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

[DYRK! DINE IDÉER]

Risskov – Onsdag 8. februar kl. 17.00-19.00

Hvordan får man sine gode ideer fra hovedet og ud 

i virkeligheden? [DYRK!dit bibliotek] inviterer til en 

eftermiddag i idéernes tegn, og vi har inviteret dygtige 

og engagerede iværksættere og foredragsholdere til at 

komme og fortælle om, hvordan de har dyrket deres 

idéer og set dem blive til virkelighed. Mød bl.a. blogger 

og kogebogsforfatter Emma Martiny og foreningen ’De 

blå Stjerner’, der vil fortælle deres historier. Vi slutter 

eftermiddagen af med fællesspisning, idéudveksling og 

snak på tværs. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MONSTRE

Risskov – Tirsdag 31. januar kl. 19.30-21.00

Hvorfor opfinder vores hjerner monstre? Hvad får os 

til at tænke, at der ligger noget meget sultent med flere 

rækker skarpe tænder og en vildtvoksende kropsbe-

håring under sengen, bag døren eller bag gardinet? 

Og hvad er det med alle de bøger, film og tv-serier om 

vampyrer, zombier og andre skrækkelige væsener? Vi 

har inviteret monstertegner John Kenn Mortensen og 

forfatteren bag Monster-Tænkepausen Mathias Clasen 

til en samtale om mennesker og monstre. Hvorfor 

fascineres vi af gys, og holder nogle af os mon mere af 

at skræmme os selv end andre.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 60 kr.

FOREDRAG MED LOLA JENSEN – FAMILIEN DAN-

MARKS HVERDAG SAT PÅ EN HUMORISTISK SPIDS

Tilst Sognegård – Mandag 6. februar kl. 19.00-21.00

Lola Jensen har arbejdet som familievejleder for 

børnefamilier de sidste 25 år, og er fast tilknyttet TV2s 

Go’morgen Danmark som ekspert. Ofte bliver hverda-

gen i en børnefamilie stressende. Travlheden gør, at 

det ikke altid er så nemt for forældre at overføre deres 

gode intentioner til handling. Lola giver gode råd om 

at prioritere mellem det væsentlige og uvæsentlige og 

øge trivslen i familien. Det er ikke mange, der som Lola 

Jensen rammer deltagernes ømme punkter, og samtidig 

leverer realistiske og humoristiske råd til, hvordan hver-

dagen kan ændres til det bedre. 

I samarbejde med Tilst Kirke. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr. 

Lola 
Jensen
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MED SPLITFLAG OG HØJAGTELSE  

– FOREDRAG OG BOGPRÆSENTATION

Højbjerg – Mandag 27. februar kl. 19.00-21.00

I efteråret 2016 udkom bogen Med splitflag og højagtel-

se – otte fortællinger om livet og dannelsen ombord på et 

ØK-skib i 1960’erne. Til aftenens foredrag præsenteres 

bogen og tre af forfatterne fortæller levende om deres 

oplevelser som unge besætningsmedlemmer – livet om 

bord, de mange destinationer og oplevelser i fremme-

de, og på det tidspunkt eksotiske lande. Bogen kan 

købes til arrangementet.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 30 kr.

HAR DU ANGST ELLER FOBIER?

Lystrup – Tirsdag 28. februar kl. 16.30-18.00

Karin Mikkelsen, som er certificeret tankefeltterapeut, 

fortæller og demonstrerer, hvordan man via terapi og 

øvelser selv kan afhjælpe problemer med angst og fobi. 

Læs mere på www.tranbjerg-helseklinik.dk

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

117 TING OM AARHUS – FRA 1900 TIL 2017

Dokk1 – Onsdag 1. marts kl. 16.00-17.30

Dette er historien om Aarhus' kulturliv, kulturpersonlig-

heder og visioner i 117 år. Om byens branding og om, 

hvordan en stærk århusiansk selvbevidsthed opstår op 

igennem 1900-tallet – og frem til nu. Der fokuseres bl.a. 

på plakater som vigtigt fortællemiddel og samtidskunst 

med farverig tidskolorit. Anne Valbjørn Odgaard, Cand. 

mag. i litteraturhistorie og religionsvidenskab, tager os 

med på en rejse i byens historie og arkitektur og i kul-

turens landskab og ser på byens selvforståelse indefra 

– og hvordan Aarhus forstås udefra.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr. 

RAS OG RASK PÅ CAMINOEN

Tranbjerg – Onsdag 22. februar kl. 16.30-18.30

En levende fortælling om Camino Francés, 725 km 

uden vabler og med storslået afslutning i Santiago de 

Compostela. Dette foredrag handler både om, hvordan 

man planlægger en tur på Caminoen samt det udstyr, 

som er nødvendigt. Derudover er det en personlig 

skildring om den fantastiske oplevelse, det er at vandre 

gennem det nordlige Spanien. Caminoen er særdeles 

udviklende for både krop og sjæl. Ras og Rask fortæller 

også om de mennesker, som de mødte undervejs samt 

om mad og overnatningssteder.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 30 kr.

KAMPEN MOD KILOENE

Risskov – Torsdag 23. februar kl. 19.00-20.30

Vi ved aldrig, hvordan der ser ud inde i hovedet på et 

andet menneske. I et åbenhjertigt og tankevækkende 

foredrag inviteres publikum ind i Louise Petersens ver-

den, hvor trøstespisningen tog overhånd. Med et vægt-

tab på cirka 100 kilo bag sig fortæller Louise Petersen, 

hvordan hun blev normalvægtig. Hør hende fortælle om 

den fysiske og psykologiske slankeproces, der ligger bag 

vægttabet. Foredraget er øjenåbnende i forhold til et 

menneske i kamp med sig selv og med omverdenen.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 30 kr.

Louise Ryge Petersen
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ALS – SYGDOMMEN UDEN HÅB

Viby – Onsdag 15. marts kl. 19.00-21.00

Ketty Hjøllund fortæller, hvad der sker med et menneske, 

som får diagnosen ALS. Samtidig fortæller hun hvordan 

man som pårørende tackler denne sygdom. Ketty Hjøl-

lunds mand gennem 40 år, fik diagnosen ALS. Han be-

sluttede at begå selvmord, da livet blev for uværdigt for 

ham, men sygdommen overhalede ham, og gjorde ham 

lam i armene. Af kærlighed tog Ketty Hjøllund den hårde 

beslutning, at hun ville hjælpe ham med at selvmord. 

Hør hende fortælle om ALS og om aktiv dødshjælp.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 30 kr.

DE BLÅ STJERNER – SOMALISK/DANSKE UNGE FOR-

TÆLLER OM SIG SELV OG DERES LIV I DANMARK

Højbjerg – Mandag 27. marts kl. 19.00-21.00

’De blå stjerner’ er en flok unge somalisk-danske 

studerende, der åbent, vedkommende og humoristisk 

fortæller om livet i Danmark som somalisk-dansk. De 

inviterer til dialog og møde i øjenhøjde og har erfaring 

med, at alle – inklusive dem selv – går fra deres fore-

drag med et mere nuanceret billede på ’dem’ og ’os’.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LIVSBIBLIOTEK

Viby Onsdag 8. februar kl. 17.00-19.00

 Mandag 20. marts kl. 17.00-19.00

 Onsdag 26. april kl. 17.00-19.00

 Mandag 22. maj kl. 17.00-19.00

’Engang fulgtes jeg med en blå kat, den hed Bastian og 

gav mig lyst til at male’. 

’Han er min barndomsven, han er nynazist – jeg øver 

mig i at se ham, som menneske’.

Alle mennesker rummer historier, som er vigtige, værdi-

ge og fortjener at blive lyttet til. Livsbiblioteket skaber en 

ramme, som er hyggelig og tryg, hvor livshistorier kan 

deles og indsigter opstå. Alle er velkomne til at fortælle. 

Du har ca. 10 minutter, men du må også gerne bare 

komme og lytte. Kom og vær med til at nedbryde for-

domme, gentænke Biblioteket og den levende fortælling!

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

LOPPE LÆKKERIER 

Risskov – Torsdag 2. marts kl. 19.00-22.00

En hyggelig aften på biblioteket, hvor kvinder i alle aldre 

kan købe/sælge brugt tøj, sko, tasker, lækre accessories, 

ting til boligen eller noget helt andet. Vi sørger for, at 

det vil være muligt at prøve tøj inden køb.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 100 kr. for en stadeplads.

Ketty Hjøllund
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KIRKENS KORSHÆRS SOCIALE ARBEJDE

Åby – Torsdag 6. april kl. 19.00-21.00

Tidligere leder af Kirkens Korshær og nuværende præst 

i Aarhus Morten Aagaard fortæller om kirkens sociale 

ansvar for samfundets mest udsatte medmennesker. 

Endvidere om Kirkens Korshærs arbejde og om hvordan 

vi alle kan hjælpe de svageste. Morten Aagaard har 

bestridt en bred vifte af jobs for eksempel som høj-

skoleunderviser, generalsekretær for Bibelselskabet og 

direktør for Legos fonde mm.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 50 kr. 

AMERIKA, DET FORJÆTTEDE LAND?

Højbjerg – Onsdag 26. april kl. 19.00-21.00

Hvad får mennesker til at bryde op fra alt kendt, forlade 

fædrelandet, familien og rejse ud i det ukendte? 1800-tal-

lets USA var Den nye Verden, som for mange europæere 

måske kunne indfri håbet om et bedre liv uden sult og 

elendighed eller religiøs forfølgelse. Lektor Susanne Ri-

chardt Kall fokuserer i sit foredrag på den største danske 

bosættelse på prærien, Elk Horn i Iowa. I 1868 kom de 

første danskere dertil, og i 2016 er de danske rødder 

stadig bevaret. Andre grupper, f.eks. tyske bosættere og 

Amishfolket, slutter sig til den erobring af vesten, som 

mere eller mindre blev nådestødet for de indianerstam-

mer, som levede i områderne. Drama, myter og realiteter 

blandes i fortællingen om nybyggerne på prærien.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 30 kr.

SORGEN ER EN KRAFT

Dokk1 – Mandag 27. marts kl. 16.00-18.00

Sorg er ikke en sygdom – det er en kraft. De døde 

kommer til at transformere os, ændre hvem vi er. For de 

døde lever videre indeni os som en levende energi – re-

sten af vores liv. Det er det stærke budskab fra P1-vært 

Esben Kjær, som er forfatter til bestselleren Min usynlige 

søn – kunsten at leve med sine døde resten af livet. I 

dette foredrag foreslår Esben Kjær en mere konstruktiv 

og kraftfuld måde at leve med sine døde på, og leverer 

en krads kritik af omverdens og samfundets forsøg på 

systematisk at tie de døde og de efterladte ihjel. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 100 kr. Studerende 75 kr.

BORUM ESHØJ – BRONZEALDERENS VERDEN

Sabro – Tirsdag 28. marts kl. 18.00

Jeanette Varberg fortæller om livet i bronzealderen, hun 

har bl.a. skrevet bogen Troldkvinden fra Borum Eshøj. Af-

tenen begynder kl. 18 ved Borum Eshøj og Eshøjhuset, 

Derefter fortsættes i Borum Forsamlingshus.

I samarbejde med Eshøjhusets Venner. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden. Pris 75 kr. 

DEBAT OG DOKUMENTAR: DEM VI VAR

Dokk1 – Mandag 3. april kl. 19.00-21.30

Dokumentaren Dem vi var fra 2016 portrætterer 

Kristian og Mette Lines liv som ligner ethvert andet par 

med villa, karriere og børn. De lever deres drømmeliv 

indtil den dag hvor 39-årige Kristian pludseligt falder 

om med en fatal blodprop, som ødelægger 1/3 af hans 

hjerne. Skaden er uoprettelig og livet, som de kendte, 

er for evigt ovre. Vi sætte fokus på familielivet under 

og efter en stor forandring med et oplæg, visning af 

dokumentarfilmen og efterfølgende debat.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Morten Aagaard
Foto: Bo Grünberger
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HVORDAN FUNGERER EUROPOL?  

– DEBATMØDE OM KRIMINALITET I EU

Dokk1 – Tirsdag 14. marts kl 17.00-18.30

Hvordan bekæmper man kriminalitet på tværs af 

grænserne i Europa? Terrorisme, sikkerhedstrusler og 

grænseoverskridende kriminalitet står højt på dagsor-

denen i EU. Men Danmark står i en lidt særlig situation. 

Med nejet til ophævelse af retsforbeholdet i december 

2015 er det usikkert, hvordan det danske politi kan 

samarbejde med europæiske kolleger i Europol. Mød 

chefanalytiker i DEO, Rasmus Nørlem Sørensen i debat 

med Rigspolitiet og en uafhængig forsker.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 50 kr. Studerende 20 kr.

TRE BUD PÅ EU’S FREMTID – DEBATMØDE OM 

EUROPAS AKTUELLE UDFORDRINGER

Dokk1 – Tirsdag 16. maj kl. 17.00-18.30

Med baggrund i DEO’s debatbog om EU’s fremtid 

(2017), inviterer vi til debat om EU’s aktuelle udfordrin-

ger. På mødet undersøger vi tre bud på, hvem der lægger 

linjen for EU’s fremtid. Er det den klassiske tysk-franske 

akse der kommer til at svinge taktstokken? Tager med-

lemsstaterne magten tilbage fra fællesskabet? Eller kom-

mer de økonomisk pressede sydeuropæiske lande til at 

dominere? Vi går også i dybden med mulige løsninger på 

EU’s udfordringer med opløsningstendenser i kølvandet 

på Brexit, med flygtningestrømme og en økonomi, der 

stadig lider under høj arbejdsløshed og lav vækst.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 50 kr. Studerende 20 kr.

HVAD SKER DER PÅ BALKAN?  

– DEBATMØDE MED ULRIK KOHL

Dokk1 – Tirsdag 17. januar kl. 17.00-18.30

Mød Balkanekspert Ulrik Kohl der er journalist og 

tidligere nødhjælpsarbejder i Jugoslavien 1993-1996. 

Hvordan er det gået siden borgerkrigen i 1990’erne. 

Hvad betyder EU-medlemskabet for Kroatien og 

lovningen om medlemskab til de andre lande. Vi sætter 

fokus på de sidste 20 års udvikling siden borgerkrigen 

i 1990’erne, EU-medlemskab for flere lande i regionen, 

stigende ultranationalisme, økonomisk nedtur og risiko-

en for et sammenbrud i det Bosnien, vi kender i dag.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 50 kr. Studerende 20 kr.

EU I UNDERVISNINGEN – SÅDAN! KONFERENCE 

FOR UNDERVISERE, MEN ÅBEN FOR ALLE

Dokk1 – Tirsdag 7. februar kl. 10.00-16.00

Mød eksperter, undervisere og lærebogsforfattere til 

en heldagskonference om EU og europæisk politik. 

Konferencen byder på faglige indlæg om EU’s store ud-

fordringer, inspirationsoplæg til undervisning og læring 

og præsenterer konkrete materialer, du kan tage direkte 

med hjem i klasseværelset. 

Temaerne for forårets konference er ungdommens 

Europa og sætter fokus på EU’s fremtid set fra den unge 

generations perspektiv. Vi kigger nærmere på politiske be-

vægelser, højrenationalisme og populisme, ungdomsar-

bejdsløshed og flygtninge- og migrationsstrømme.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 150 kr. inkl. kaffe og frokost.

DEO PÅ DOKK1



HVAD VIL DU  
GERNE GIVE  
VIDERE TIL  
ANDRE UNGE? 
3.-9. APRIL

Dokk1 lægger rum til debatter, performances og fælles skaber 
i uge 14, og du er inviteret til at komme og lytte med og til 
at bidrage. Du har helt sikkert en masse, som du gerne vil 
give videre, og vi sørger for, at der er mulighed for at komme 
til det, f.eks. under en middag, til en speeddate, imens din 
cykel bliver lappet eller dit hår bliver klippet. 

Se hele programmet på aakb.dk i kalenderen fra  
den 3.-9. april og vær ikke nærig med at #Givdetvidere 

Bibliotekerne i Region Midtjylland arbejder med at give unge 
mellem 14 og 25 år mulighed for at deltage og udfolde sig 
med debatter, koncerter, kulturmøder m.m. på bibliotekerne 
og sammen med bibliotekerne. I uge 14 har alle 18 kommu-
ner et særligt fokus. Projektet hedder DemokratiStafetten og 
du kan følge os på www.facebook.com/demokratistafetten 
og på instagram #Demokratistafetten 
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BUGS

Dokk1 – Mandag 20. februar kl. 17.00-19.30

Kan vi redde verden ved at spise insekter? Dette spørgs-

mål forsøger filmen Bugs fra 2016 at undersøge ved at føl-

ge et hold af kokke og forskere fra Nordic Food Lab rundt 

i verden på et gastronomisk eventyr. De vil lære af de to 

milliarder mennesker, der allerede spiser insekter som 

termitdronninger, honningmyrer og giftige gedehamser.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

THE 11.TH HOUR

Dokk1 – Tirsdag 14. marts kl. 17.00-19.30

Dokumentaren fra 2007 giver et indblik i omfanget af 

jordens kritiske tilstand grundet menneskets forurening 

og misbrug af jordens ressourcer. Med fokus på bl.a. 

klimaforandringer og befolkningseksplosion. Filmen er 

instrueret af Leila Conners Petersen og Nadia Conners.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KliPo står for Klima & Popcorn og afholdes af Ung-

Energis medlemmer. Arrangementet begynder med 

et debatoplæg, herefter vises en relevant dokumentar, 

spandevis af popcorn bliver delt og efterfølgende disku-

teres dokumentarens pointer.

I samarbejde med UngEnergi.

EN UBEKVEM SANDHED

Dokk1 – Tirsdag 31. januar kl. 17.00-19.30

Det er 10 år siden dokumentaren En ubekvem sandhed 

udkom. Al Gore fortæller om den globale opvarmning, 

hvorfor den er opstået, hvilke konsekvenser den har, og 

hvad borgere og regeringer kan og bør gøre.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KLIMA OG POPCORN

Al Gore



LYDDRAMA

Dokk1 – Torsdag 23. marts kl. 17.30-18.30

Er du træt af, at du ikke kan se Netflix, når du sidder i 

bussen eller er i fitnesscenter? Så er lyddrama måske 

noget for dig. Vi går på opdagelse i podcastverdenens 

mange fortællinger, hvor du vil blive introduceret til 

forskellige former for lyddramaer, lige fra de seriøse til 

de sjove. Vi ser nærmere på, hvordan lyd og tale kan 

danne indre billeder, og lytter til eksempler, der fænger 

og drager dig ind i et fiktivt univers.  

Oplægsholder: Andrew Davidson fra Akkurator.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DEN GODE HISTORIE

Dokk1 – Tirsdag 10. januar kl. 17.30-18.30

Hvad er det der podcast egentlig for noget? Hvilke 

metoder kan man bruge for at fange sine lyttere? 

Sammen dykker vi ned i podcastens potentiale for stærk 

og velproduceret historiefortælling. Her skal vi se nær-

mere på interviewteknik, udarbejdelse af manuskript 

og storytelling. Undervejs skal vi høre eksempler fra 

eksisterende podcasts og se på effekter og klippeteknik. 

Oplægsholder: Andrew Davidson fra Akkurator.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

PODCASTFOREDRAG

Foto: Joachim Adrian

Ræson-debat på Dokk1
Det gode samarbejde med Ræson og  
Clement Kjersgaard (udgiver) fortsætter i  
foråret 2017, hvor vi inviterer til en række  
Ræson-debatter i Dokk1.

De enkelte debatter sigter efter aktuelle  
emner og planlægges derfor tæt op til deadline.  
Så hold dig orienteret via vores Facebook eller  
tilmeld dig nyhedsbrevet via Dokk1s hjemmeside  
– under ’Om Dokk1’.

www.dokk1.dk
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MYREN OG MENNESKET

Risskov – Lørdag 14. januar kl. 10.00-12.00

Der er myrer på menuen, når biolog Hans Joachim 

Offenberg tager os med på tur til myrernes rige og 

helt hjem til spisebordet hos dig og mig. Hør om my-

rernes forunderlige levevis og organisering i samfund 

med dronninger, slaver og kannibalisme. Forskerne 

har også succes med at bruge myrer i skadedyrsbe-

kæmpelse – så f.eks. appelsin- og mangoplantager 

kan drives økologisk. 

Foredraget tager udgangspunkt i Tænkepausen Myrer 

fra Aarhus Universitetsforlag, som har været indstillet 

til Læsernes Bogpris 2014.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ALDER/AGE

Dokk1 – Onsdag 25. januar kl. 16.30-18.00

We do it all the time, but we don’t know how we do it. 

You can guess my age from the outside, but can you 

also guess how old I feel inside? Most of us want to 

attain a high age, but we do not want to appear old. 

Staying young and age-less forever could be our secret 

wish. We can fulfill it by embracing our multiple ages. 

Body, mind and technology can help to achieve that. 

The lecture is given by Suresh Rattan, scientist and 

professor at Aarhus University researching on the 

biology of ageing: biogerontology. 

Foredraget foregår på engelsk. 

Alle deltagere får Tænkepauser-bogen Alder (på dansk) 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 50 kr. / studerende 25 kr.

TÆN 
KE 

PAU 
SER

Hans Joachim Offenberg Suresh Rattan
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DEMOKRATI

Dokk1 – Tirsdag 4. april kl. 16.30-18.00

Vi elsker demokrati, men ingen af os kan rigtig sætte 

ord på kærligheden. Det er nok derfor, diktatorer kan 

udråbe sig selv som sande demokrater. Og derfor de-

res undersåtter bilder sig ind, at det er svaret på deres 

bønner. Men et folkestyre fører ikke altid til fornuftige 

beslutninger; det er både omstridt og uretfærdigt og 

løser ikke på magisk vis verdens problemer – på nær 

det med tyranni. Heldigvis er Svend-Erik Skaaning, 

demokratiforsker ved Aarhus Universitet, ikke bange 

for at hæve stemmen: Vi er vilde med demokrati, fordi 

det er den mindst dårlige styreform. 

Alle deltagere får Tænkepauser-bogen Demokrati. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 50 kr. / studerende 25 kr.

REFORMATIONEN

Dokk1 – Mandag 15. maj kl. 16.30-18.00

Det er 500 år siden Martin Luthers 95 teser mod 

afladshandel kom op at hænge på kirkedøren i Witten-

berg – en handling, der kom til at få indflydelse på hele 

Europas historie. Danmark gik som det første konge-

rige over til lutherdommen og den er siden blevet dybt 

indvævet i dansk mentalitet og samfundsstrukturer. Bo 

Kristian Holm, ph.d. og lektor på Aarhus Universitet, 

viser i sit foredrag, at Reformationen også er en nød-

vendig forståelsesbaggrund for de konflikter, vi i dag 

oplever i statsforvaltning, skolevæsen og arbejdsliv. 

Alle deltagere får Tænkepauser-bogen Reformationen.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 50 kr. / studerende 25 kr.

VIDEN

Dokk1 – Mandag 20. februar kl. 16.30-18.00

Hvad ved vi egentligt, når det kommer til stykket? Ikke 

meget, men dog noget. Vores viden er en underlig 

ting, for jo mere vi tænker over det, des mindre ved vi. 

Allerede Sokrates hævdede, at den fornemmeste form 

for viden er at vide, at man ingenting ved. I foredraget 

vil Kristian Hvidtfelt Nielsen – som nok ved lidt om lidt 

– fortælle om videns historie, hvad vi ved om os selv, 

og hvad det i dag vil sige at leve i et videnssamfund. 

Alle deltagere får Tænkepauser-bogen Viden. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. 

Pris 50 kr. / studerende 25 kr.

TAL

Dokk1 – Tirsdag 21. marts kl. 16.30-18.00

Tal er alle vegne. Vi ser dem måske ikke så tydeligt, 

men de er der. Vi måler og vejer som aldrig før, og 

tal styrer både vores individuelle hverdag og vores 

samfund og videnskab. Tal kan være tørre, men de 

kan også være fascinerende, næsten mystiske. De kan 

være synlige som klokkeslæt og busruter, hårdtslåen-

de som eksamenskarakterer, eller mere skjulte som 

dem, der indgår i videnskab og politiske beslutninger. 

Nogle kan endda være bange for nogle tal, eller have 

tal som personlige venner. Men hvad er de faktisk, 

disse tal? Hvor kommer de fra? Hvad kan de bruges 

til? Og kan de misbruges? I foredraget byder matema-

tikhistorikeren Henrik Kragh Sørensen på en rundtur i 

tallenes ide- og kulturhistoriske perspektiver.

Alle deltagere får Tænkepauser-bogen Tal.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 50 kr. / studerende 25 kr.

Kristian Hvidtfelt Nielsen Svend-Erik SkaaningHenrik Kragh Sørensen Bo Kristian Holm



Noget kan man lære ved at læse i en bog eller høre 
et foredrag, mens andet læres bedst, når man har 
fingrene i det – gerne sammen med andre. Derfor 
laver vi workshops, udstillinger, aktiviteter og net-
værk på biblioteket. I foråret kan du bl.a. lære mere 
om foto, reparationer og lasercut, men der er også 
strikkecaféer, fluebinding og havearrangementer på 
tapetet. Hvis du er til spil og gaming, er der mulig-
hed for at møde ligesindede. Biblioteket har også 
et bud på, hvordan du kan forøge din sundhed og 
sjælelige ro i en velfungerende krop.

DET 
KREATIVE
HJØRNE
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TRYKKERIET

Dokk1 Torsdag 5. januar kl. 15.30-17.30

 Torsdag 9. februar kl. 15.30-17.30

 Torsdag 9. marts kl. 15.30-17.30

Vi skaber mønstre og designs og trykker på papir, stof – 

og hvad du medbringer. Vi arbejder med forskellige ska-

beloner, trykklodser, stencils, maling, papir og stof – og 

lader os inspirere af hinanden og verdens mangfoldighed 

af mønstre. Du kan bruge de trykklodser, vi har fra vores 

3D printer og lasercutter, eller du kan skabe dine egne.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TEGNE-WORKSHOP

Hasle Hver tirsdag kl. 10.00-12.00  

 fra 10. januar til 30. maj

Tirsdagstegning er et åbent og uforpligtende tilbud til 

alle der har lyst til at tegne uanset forudsætninger. Du 

er velkommen til at medbringe egne projekter, men vi 

kan også stille hinanden små opgaver og udfordringer. 

Der vil være muligheder for at afprøve forskellige mate-

rialer og teknikker. Hvis der er stemning for det, kan vi 

udstille resultaterne i Kulturhus Herredsvangs café.

Tilmelding er ikke nødvendig.

REPAIR CAFÉ

Dokk1 Lørdag 14. januar kl. 12.30-15.30

 Lørdag 11. februar kl. 12.30-15.30

 Lørdag 11. marts kl. 12.30-15.30

 Lørdag 8. april kl. 12.30-15.30

Har du brug for at lære at reparere din cykel, smartpho-

ne eller jakke? Eller kan du hjælpe andre med at reparere 

noget? Repair Café er et uformelt værksted, hvor vi 

prøver at hjælpe hinanden og miljøet. Vi sætter fokus på 

forskellige temaer alt efter hvilke frivillige, der er til stede.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆR AT BINDE DIN EGEN FLUE

Dokk1 Onsdag 18. januar kl. 15.00-17.00

 Onsdag 15. februar kl. 15.00-17.00

 Onsdag 15. marts kl. 15.00-17.00

 Onsdag 21. juni kl. 15.00-17.00

Sæsonen for havørredfiskeri står for døren ved kysterne 

omkring Aarhus. Hvis du har lyst til at prøve at binde 

din egen flue, kan du lære det på Dokk1. Der vil også 

være mulighed for at se forskellige fluer blive bundet.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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FOLDEDAG

Risskov – Lørdag 8. april kl. 11.00-12.30

Lær om den antikke japanske papirfoldekunst origami. 

Få vejledning til, hvordan du kommer i gang med at 

folde. Lær at folde i papir og servietter og se de flade 

stykker papir vokse og få form og liv.

Tilmelding er ikke nødvendig.

MOBILE-WORKSHOP

Dokk1 Tirsdag 18. april kl. 16.00-17.30

 Tirsdag 16. maj kl. 16.00-17.30

En mobile er et dekorativt design ligesom en uro. Den 

hænger ned fra loftet, hvor den leger med luft og lys. 

Du kan prøve kræfter med at designe og skabe din egen 

mobile. Med hjælp fra vores lasercutter kan vi skære 

de smukkeste former ud. Det er en fordel, hvis du har 

erfaring med at tegne enten i hånden eller på computer.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LARS MORELL – KUNST I AARHUS

Åby – Torsdag 9. februar kl. 19.00-21.00

Lars Morell – idehistoriker og forfatter – fortæller om ar-

bejdet med sin nyeste bog 200 års kunst i Aarhus. Bogen 

fortæller, hvad Aarhus har bidraget med kunsthistorisk, 

fra guldalderen og frem til i dag. Kunstværkerne har været 

gemt af vejen i museernes magasiner, men Lars Morell 

har fundet dem frem og fortæller også om personerne 

bag – både de glemte kunstnere, kunstnersammenslut-

ninger og om forholdet til 'storebror' København. 

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 50 kr.

PÅSKEKLIP FOR HELE FAMILIEN

Højbjerg – Lørdag 8. april kl. 10.00-12.00

Tag din familie med på biblioteket. Bordet står klar med 

krea-sager så I kan gå i gang med at lave påskeklip og 

gækkebreve. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Lars Morell
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MORGENYOGA

Risskov Onsdag 26. april kl. 7.15-8.00

 Onsdag 3. maj kl. 7.15-8.00

 Onsdag 10. maj kl. 7.15-8.00

 Onsdag 17. maj kl. 7.15-8.00

Start dagen med at styrke muskler, sener, åndedræt og 

humør med en omgang morgenyoga på biblioteket. 

Yoga er en form for styrketræning, hvor du bliver stær-

kere og mere smidig ved at holde kroppen i ro i forskel-

lige stillinger. Alle kan være med til morgenyoga også 

novicer. Deltagerne skal selv medbringe yogamåtte.

I samarbejde med Yoga i det fri. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 30 kr. For alle fire gange 100 kr.

MORGENMEDITATIONER VED ANJA DALBY

Risskov Onsdag 1. februar kl. 7.30-8.00

 Onsdag 15. februar kl. 7.30-8.00

 Onsdag 1. marts kl. 7.30-8.00

 Onsdag 15. marts kl. 7.30-8.00

 Onsdag 29. marts kl. 7.30-8.00

Start dagen med at sidde i stilhed og (gen)opdag 

glæden ved meditation. Meditation har utallige positive 

effekter på vores krop. Det sænker blodtrykket, udløser 

lykkehormoner og styrker dit immunforsvar. Vi bliver 

ikke så nemt stressede, når vi mediterer. Kreativiteten 

øges, glæden tiltager og du får det generelt bare meget 

bedre med at være dig i dit liv. Anja Dalby har over 20 

års erfaring med at meditere, og hun guider deltagerne 

ind i meditationen. Derefter er der 20 minutters ro til at 

sidde i stilhed. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 30 kr. For alle fem gange 120 kr. 

RO OG ORD

Dokk1 Hver mandag kl. 9.00-9.30  

 fra 20. februar til 15. maj

Start ugen med ro og ord når mindfulness-instruktør 

Anne Marie Beck guider dig gennem en halv times me-

ditation, som sluttes af med dagens digt eller poetisk 

prosatekst. Der kræves ingen forudsætninger for at 

være med, og alle, der har lyst til at øve sig på at skrue 

ned for travlheden i hovedet er velkomne til en halv 

times mindfulness og et glimt af poesi.

I samarbejde med Life in motion. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SJÆL OG RO



MED BORGEREN

Biblioteket er

Biblioteket er jo egentlig en slags ’byttebørs’ – vi kan deles om bøger!
Vi kan dog også dele strikkeopskrifter, aftensmad,  

stiklinger, it-færdigheder, sprogkundskaber, erfaringer,  
bekymringer, reflektioner og idéer!

Dine idéer, sysler, evner og initiativer er velkomne!

Hvis du har lyst til at dele?
Vi inviterer dig, din forening, din klub, dit slæng eller dit orkester  

til at være MEDskaber af vores fælles biblioteker!

Hvad kan du bruge biblioteksrummet til?
Møder, foredrag, åbne klubber, videndeling og arrangementer du selv er medskaber af.

Hvem må benytte det?
Alle! Så længe du tager hensyn til andre borgere og ikke tjener penge  

på dit arrangement.

Hvornår?
Se på www.aakb.dk hvornår dit lokale bibliotek er åbent.

Hvordan?
Skriv en mail, kig forbi eller skriv på Facebook – så finder vi ud af det.
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KOM OG SKAB LITTERATURHAVEN 

Åby Hver torsdag  

 fra 2. marts til 27. april kl. 15.00-17.00

Når dagene bliver lysere, og foråret bryder frem, tager 

vi hul på at skabe Litteraturhaven. Vi holder værksted, 

hvor du kan lave forspiringspotter, komme med ideer, 

finde naturord, skrive digte om gulerødder eller være 

med til at male havemøbler. Tag gerne din nabo, din 

ven, dine børnebørn eller den gamle tante med. Aktivi-

teterne skifter fra gang til gang, se mere på aakb.dk eller 

www.facebook.com/lokalbibliotekerneiaarhus.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KOM GODT I GANG MED KØKKENHAVEN

Solbjerg – Mandag 13. marts kl. 19.00-21.00

Kom til en udbytterig aften i nyttehavens tegn og bliv 

klædt på til at dyrke dine egne grøntsager.

Du lærer de grundlæggende ting for at komme godt i 

gang med at dyrke, og alle kan være med uanset have-

størrelse og erfaring.

Aftenen vil have et praktisk fokus, hvor vi taler om etab-

lering af køkkenhave, sædskifte (rotation af afgrøder), 

kompostering og frøsamling. Du får tips til hvilke afgrø-

der, der er de nemmeste at starte med og et overblik 

over de mange muligheder der findes for at høste frisk 

frugt og grønt lige uden for din egen dør.

Rebecca Kaagh Nordbo, der er bybonde og frøsamler, 

vil denne aften indlede den kommende havesæson og 

stå parat til at booste din haveglæde.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SEEDY SUNDAY

Risskov – Søndag 5. februar kl. 11.00-13.30

Den første søndag i februar er det international frødag 

’Seedy Sunday’. En dag, hvor der er fokus på frøbytning; 

hvordan man gør, hvad man kan bytte og ikke mindst 

– hvor let det er! Derfor inviterer [DYRK!dit bibliotek] 

til en søndag i frøets tegn. Mød Helle Haugaard fra 

Tinygardens, der vil lave en workshop om hvordan, 

man dyrker mikrogrønt og bringer urban gardening helt 

ind i vindueskarmen! Vi får også besøg fra foreningen 

Frøsamlerne, som vil fortælle om frøfællesskaber.

I samarbejde med Tinygardens, Frøsamlerne. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

VIL DU VÆRE MED I FÆLLESHAVEN?

Risskov – Fra onsdag 1. marts kl. 10.00

Fælleshaven udgøres af en række jordlodder, som kan 

lånes. I [DYRK! dit bibliotek] støtter vi vidensdeling om 

dyrkning, kopostering, frødeling mm. og en aktiv fælles-

have. Tilbudet om at låne et havelod gælder så længe 

lager haves. Følg [DYRK! dit bibliotek] på FaceBook.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

HAVETID
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FRA HAVEDRØMME TIL DRØMMEHAVER  

VED HAVEARKITEKT HANNE NIPPIN

Viby – Lørdag 1. april kl. 11.30-13.00

Et foredrag der giver inspiration til den kommende 

havesæson. Der bliver vist billeder af forskellige villa- og 

landhaver fra bar bund til frodige haver, samt lidt ældre 

haver, der har fået et nyt look. Der gives eksempler på, 

hvordan små haver kan indrettes.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 30 kr.

PILEFLET FOR BEGYNDERE

Gellerup – Lørdag 18. marts kl. 10.00-14.00

Anne Margrethe Klinker Hansen afholder pilefletkursus 

for nybegyndere, og alle kan være med. Anne har over 15 

års erfaring i pileflet og undervisning heri. På kurset lærer 

du med enkle tekniker at flette en vikingekurv, som du kan 

tage med hjem. Medbring gerne din egen beskærersaks.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 150 kr.

BIBLIOTEKSTERRASSEN 

GIV EN PLANTE – TAG EN PLANTE

Lystrup – Fra 1. april til 31. maj

I april og maj har vi plantebytte ud fra princippet ’Giv en 

plante – tag en plante’. Du må gerne tage krydderurte-

blade med hjem til aftensmaden. Har du børn med? – så 

lad dem prøve vores børnestylter, du henter dem inden-

for. Der er også et par udendørs spil, du gerne må bruge. 

HAVEDAG

Risskov – Lørdag 1. april kl. 11.00-13.00

Vi skyder for alvor havesæsonen i gang med en dejlig 

dag i Bibliotekshaven. Måske har du selv allerede et 

jordlod i Bibliotekshaven, eller måske vil du gerne 

inspireres og have nye ideer til din egen have. Rebecca 

Kaagh Nordbo besøger Bibliotekshaven og fortæller, 

hvordan du kompostere og vil komme med praktiske 

tips og tricks til havekompost.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Hanne Nippin
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KAGEOPSATS-WORKSHOP

Åby – Torsdag 30. marts kl. 16.00-19.00

Er du også vild med kage, men mangler et fad der 

passer til dit kreative humør? Du kan lave din egen 

kageopsats af gammelt porcelæn på biblioteket – bare 

medbring egne tallerkner. Arrangementet foregår på 

bibliotekets terrasse.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 75 kr.

NOSTALGISK KAGEREJSE

Viby – Lørdag 4. februar kl. 14.00-16.00

Tag med på en nostalgisk kagerejse tilbage til 

1970’erne. Medbring en kage, der vækker gode minder. 

Måske er der en kage, der har gjort et særligt indtryk på 

dig. Bibliotekets personale sørger for at skabe en god 

og hyggelig stemning i bedste 70’er stil. Der vil være 

underholdning for alle aldre.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

UHMM... KAGE!



Torsdag 30. marts til lørdag 1. april

CounterPlay ’17
The Power of Play
På et tidspunkt i de fleste menneskers liv er leg det vigtigste 
overhovedet, fra vi vågner til vi falder i søvn. I den periode går  
vi spændte og nysgerrige på opdagelse i legens magiske uni
verser, der er fyldt med fantasi, eventyr, farer og venskaber. 

Senere bliver vi desværre klogere, tager det meste for seriøst, 
og fortrænger legen. Det er imidlertid ikke uden konse kvenser, 
for når legen forsvinder, mister vi adgangen til de særlige uni
verser, stemninger og muligheder, som legen rummer.  
Hvad værre er, så er det ikke kun de voksnes liv, der mister 
legens vitalitet, for når vi glemmer at lege, så har vi også  
nemmere ved at begrænse børns leg. 

Når vi nu for fjerde gang afholder CounterPlay festivalen, så 
sker det som en hyldest til legen, en påmindelse om, at man  
aldrig bliver for gammel til at lege, og en udforskning af, 
hvordan vi bliver bedre til at lære, arbejde og leve, når vi leger. 
I vores øjne er leg vigtigt for os alle, når vi skal forsøge at løse 
problemer og leve i en kompleks, globaliseret verden.  
Derfor sammensætter vi et omfattende program, hvor dygtige, 
passion erede mennesker fra hele verden fylder DOKK1 med  
oplæg, workshops, musik, dans og alle mulige former for leg 
med alt fra pap til robotter. Her kan du træde direkte ind i legens 
stemning, og blive klogere på, hvorfor vi ikke bør leve uden at 
lege, og hvordan du kan få mere plads til leg i din hverdag.

Adgang til det fulde program kræver tilmelding, mens der  
er fri adgang til aktiviteterne i det åbne rum på Dokk1.

For mere information: www.counterplay.org



74 Program · Forår 2017

CYANOTYPE WORKSHOP

Dokk1 Lørdag 4. marts 11.00-14.00

 Søndag 5. marts kl. 10.00-15.00

Cyanotype er en fotografisk trykningsproces, hvor 

man maler emulsion – lysfølsomt stof på f.eks. akva-

relpapir. Materialer af forskellig slags placeres oven 

på papiret, hvorefter billedet belyses i det fri. Billedet 

får et kunstnerisk motiv i smukke blålige nuancer. Du 

fremkalder selv dine billeder i vores pop-up mørke-

kammer. Workshoppen foregår over to sammenhæn-

gende dage. Én dag til emulsionspåføring og én dag 

til ’fotografering’ og fremkaldelse.

I samarbejde med Fotografi Godsbanen. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 50 kr.

FOTO PÅ SMARTPHONE

Dokk1 Torsdag 19. januar 16.00-17.00

 Torsdag 26. januar 16.00-17.00

Smartphones får bedre og bedre kamera. Men hvad 

kan det og hvordan tager du de bedste billeder med din 

telefon? Hvilke apps er værd at prøve, og hvad kan de? 

Hvordan flytter du billederne fra din telefon? Og er en 

selfiestick virkelig nødvendig? Alt det ser vi på, og der 

bliver også plads til små øvelser. Du skal medbringe din 

egen smartphone.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FOTO
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FÅ MERE UD AF DIT KAMERA

Højbjerg

Du har anskaffet dig et rigtigt godt kamera med tons-

vis af smarte funktioner, så NU skal der tages gode 

billeder! Eller hvad? At have et godt kamera alene, er 

ingen garanti for gode billeder - det kræver kendskab 

til teknik, komposition og lys.

I samarbejde med Esquives Photography.

Mandag 27. marts kl. 16.00-18.00 – Basis forløb

Vi gennemgår dit kamera og dets funktioner og kom-

mer ind på disse emner: blænde, lukketid, fokus, ISO 

og komposition. Medbring eget kamera + evt. udstyr.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Mandag 3. april kl 16.00-18.00 – Let avanceret forløb

Let øvet teknik samt kritik af egne billeder – frivilligt Vi 

kommer ind på disse emner: hvidbalance, lysmåling, 

dybdeskarphed, objektiv valg og brændvidde samt tips 

og tricks. Medbring eget kamera + evt. udstyr

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FOTO MARATHON

Dokk1 – Lørdag 20. maj kl. 10.00-11.00

Aarhus er Europæisk kulturhovedstad, og derfor sætter 

vi fokus på byen set med borgernes øjne. #minbydin-

byaarhus - og vi vil gerne have dit skud af Aarhus! Vi 

mødes og snakker lidt om forløbet, og herefter får du 

6 emner og resten af weekenden til at løse opgaverne. 

Alle kan være med – også mobilkamera.

I samarbejde med Potemkin Foto. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

DIGITAL FOTOGRAFI

Dokk1 – Mandag 13. marts kl. 14.00-19.00

Vær fotograf for en dag og få kendskab til digital foto-

grafering. Du kan arbejde med lyssætning og afprøve 

portrætfotografering, og du har også mulighed for at 

kaste dig ud i billedredigering. Elever fra Potemkin Foto 

laver et pop-up studie på Dokk1.

I samarbejde med Potemkin Foto.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



STADSARKIVET
På Stadsarkivet kan du læse byens historiske dokumenter og se aviser, blade,  
bøger, billeder og film. Du kan også være frivillig og tage del i arkivets arbejde 
hjemme ved din egen skærm eller i arkivets lokaler. Stadsarkivet er Aarhus  
Kommunes forvaltningsarkiv og borgernes eget lokalhistoriske arkiv for midt
byen. På et arkiv er der næsten altid kun ét eksemplar af hvert dokument eller 
billede. Derfor skal materialet bruges på vores læsesal og kan ikke lånes med 
hjem, men mere og mere findes heldigvis på nettet.

Åbningstider 
Mandag og fredag: lukket 
Tirsdagtorsdag: kl. 9.0016.00

Hvor bor vi 
Stadsarkivet bor i Dokk1 på niveau 2.2. 

Hvad har vi 
Du kan se, hvad vi har i arkivet på: www.aarhusarkivet.dk
På hjemmesiden kan du også bestille materiale til læsesalen. Du skal regne med 
24 timers ekspeditionstid (med forbehold for åbningstiderne). Vi har også en stor 
lokalhistorisk bogsamling. Den er åben for alle uden forudgående bestilling.

Vil du være frivillig 
Du kan hjælpe os med at skanne billeder, renskrive erindringer og digitalisere  
tekster på nettet. Skriv en mail til os stadsarkiv@aarhus.dk

Mød os her på nettet 
Stadsarkivets hjemmeside: www.aarhus.dk/stadsarkivet 
Læs om byens historie: www.aarhuswiki.dk  
Skriv dine erindringer og læs andres: www.2017aarhusianere.dk  
Læs 125.000 historier og kilder fra Aarhus: www.sejrssedler.dk 
Hvad har byrådet vedtaget og diskuteret siden 1868?: byraadet.aarhusarkivet.dk 
Aflever dine digitale minder: www.smartarkivering.dk 

ARRANGEMENTER
Vis os dit fotoalbum – og giv en kopi til byens arkiv
Dokk1 – Stadsarkivets brugerrum
Mandag 16. januar kl. 13.0017.30
Mandag 7. februar kl. 13.0017.30
Mandag 13. marts kl. 13.0017.30
Mandag 10. april kl. 13.0017.30
Mandag 15. maj kl. 13.0017.30
Mandag 12. juni kl. 13.0017.30

Har du familiens fotoalbum liggende, og tror du, de rummer billeder af  
interesse for byens historie? Det tror vi, er tilfældet. Historiske billeder er ikke  
kun de meget gamle – far og mors feriebilleder fra 70’erne og fodboldholdets  
tur til Spanien i 90’erne kan også være kulturarv! 

Kom ned på Stadsarkivet og få en vurdering af dine billeder. Vi vil måske gerne 
tage en kopi af dem, så du kan få dem med hjem igen.

Baggrundsbillede af Aarhus Havn 
Fotograf: Ukendt
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STRIKKECAFÉ

Dokk1 Lørdag 7. januar kl. 13.00-16.00

 Lørdag 4. februar kl. 13.00-16.00

 Lørdag 4. marts kl. 13.00-16.00

 Lørdag 1. april kl. 13.00-16.00

 Lørdag 6. maj kl. 13.00-16.00

 Lørdag 3. juni kl. 13.00-16.00

Er du vil med at strikke, eller vil du gerne lære det? Så 

er strikkecaféen måske noget for dig. Der vil ikke være 

en instruktør til stede, men vi hjælper hinanden. Du er 

også velkommen, hvis du er nybegynder. 

I samarbejde med Vibeke Stendal. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKEHÆKLESYKLUB

Risskov Torsdag i lige uger kl. 15.00-17.30  

 fra 12. januar til 15. december

Klubben er for ALLE uanset niveau. Tag gerne dine 

venner, dine børn, din nabo eller kollegaer med.

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKEAFTEN

Harlev Mandag 2. januar kl. 19.00-21.30

 Mandag 6. februar kl. 19.00-21.30

 Mandag 6. marts kl. 19.00-21.30

 Mandag 3. april kl. 19.00-21.30

 Mandag 1. maj kl. 19.00-21.30

 Mandag 12. juni kl. 19.00-21.30

Kom og hyg dig og få gode råd og tips om strikning. 

Jette fortæller gerne om forskellige teknikker, små fif til 

opslagning/aflukning, montering, alt efter hvad delta-

gerne har lyst til at høre om. Medbring hækle/strikketøj, 

snakketøj, kaffe eller andet, som du behager. Har du et 

problem med strikketøjet, er der også hjælp at hente. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

VILD MED GARN
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VILD MED GARN

Højbjerg Mandag 30. januar kl. 15.30-17.30

 Mandag 27. februar kl. 15.30-17.30

 Mandag 27. marts kl. 15.30-17.30

 Mandag 24. april kl. 15.30-17.30

 Mandag 29. maj kl. 15.30-17.30

Deltag i bibliotekets nye nørkleklub! Både nybegyndere 

og øvede er velkomne, så grib garn, strikkepinde og 

hæklenål. Vi hjælper og inspirerer hinanden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKEDE PUDER 

WORKSHOP FOR UNGE BEGYNDERE

Risskov – Torsdag 2. februar kl. 16.00-18.00

Vil du også gerne lære at strikke? På workshoppen 

strikker vi puder i flotte striber. Du lærer at slå masker 

op, strikke retmasker, strikke på en rundpind og lukke 

masker af montere (sy sammen). På workshoppen 

starter vi dit strikketøj op og så når du så langt som du 

nu gør. I ugerne efter workshoppen er der ’spørgetime’ 

på biblioteket, hvor Hanne er til stede. Du kan få input 

til dit strikketøj, så du kommer helt i mål. Medbring selv 

medbringe materialer eller køb dem på workshoppen. 

Rundpind, monteringspude og garn koster 165 kr.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

GARNGLAD 

Lystrup Hver anden torsdag kl. 19.30-21.30 

Garnglad er et fællesskab, hvor man kan hygge, dele 

erfaringer og hjælpe hinanden. Det er lige meget om 

man strikker, hækler, broderer eller laver noget helt 

andet garnrelateret.

Tilmelding er ikke nødvendig.

PUDER – KREA FOR UNGE

Åby – Torsdag 26. januar kl. 14.00-17.00

Mangler du en flot pude til dit værelse og har du en lille 

kreativ spire i maven, så vær med til en hyggelig sydag. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FRIT MASKINBRODERI

Dokk1 – Lørdag 28. januar kl. 11.00-14.00

Frit maskinbroderi er utrolig dekorativt og kan tilføje både 

nyt og gammelt materiale unikt udtryk. Du kan lave dine 

egne unikke stofservietter, dekorere en gammel skjorte 

eller lave nye tekstildesigns til dit hjem. Vi ligger inde med 

lidt materialer, men medbring gerne stof eller tekstil du vil 

re-designe, samt din symaskine.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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STRIKKEKLUB

Sabro Torsdag 23. februar kl. 19.00-21.00

 Torsdag 30. marts kl. 19.00-21.00

 Torsdag 27. april kl. 19.00-21.00

Vi snakker, strikker, hjælper hinanden og hygger os. 

Hold øje med bibliotekets hjemmeside, da der kan fore-

komme ændringer. Kom med godt humør og strikketøj.

I samarbejde med Sabro Biblioteks venner.  

Tilmelding er ikke nødvendig. Pris 20 kr.

LÆR AT HÆKLE DEN POPULÆRE KLUD

Risskov – Torsdag 27. april kl. 19.00-21.30

Er du vild efter at lære at hækle? Så er denne workshop 

lige noget for dig. Gitte fra Netgarn.dk kommer og hol-

der workshop for begyndere ud i hæklingens ædle kunst. 

Gitte vil tage udgangspunkt i at hækle en klud. Hæk-

lenål, gerne str. 2½ eller 3, og bomuldsgarn medbringes.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BRODÉR EN BOGANMELDELSE

Tranbjerg Torsdag 2. februar kl. 18.00-19.30

Skødstrup Mandag 6. februar kl. 15.00-17.00

Risskov Torsdag 9. februar kl. 15.00-17.30

Lystrup Torsdag 9. februar kl. 19.30-21.30

Vil du være med til at brodere en boganmeldelse? Bro-

derierne kommer til at indgå i et stort værk, der skal fejre 

Aarhus som kulturhovedstad i 2017. I samarbejde med 

FOF, litteraturkredsene og strikkeklubberne på bibliote-

kerne, broderer vi boganmeldelser. Kom forbi biblioteker-

nes strikkeklubber og få vejledning til broderiet. Lapperne 

kan du aflevere på Risskov Bibliotek inden d. 1. juni.

I samarbejde med FOF.  Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKECAFE

Skødstrup Mandag 6. februar kl. 15.00-17.00

 Mandag 6. marts kl. 15.00-17.00

 Mandag 3. april kl. 15.00-17.00

 Mandag 8. maj kl. 15.00-17.00 

 Mandag 12. juni kl. 15.00-17.00

Tag strikketøjet med og mød andre glade strikkere, både 

erfarne og nybegyndere. Vi hjælper og inspirerer hinanden.

Tilmelding er ikke nødvendig.



PÅ BIBLIO.DK KAN BØRN OP TIL 14 ÅR DELE INTERESSER MED HINANDEN I 
ONLINE GRUPPER, DELTAGE I KONKURRENCER OG BRUGE BIBLIOTEKET ONLINE. 

#BIBLODK



Vi hjælper dig gerne med vejledning og  
selvbetjening på offentlige hjemmesider.

Du kan også bestille NemID, kørekort eller  
nyt pas på Risskov, Højbjerg, Viby, Hasle,  
Tilst, Lystrup og Åby Bibliotek.

Læs mere om Borgerservice og NemBS på  
www.aarhus.dk/borgerservice

NemBS er  
Borgerservice  
på dit  
lokale bibliotek
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UDSTILLINGER
UDSTILLING AF BILLEDKUNST  

VED BENTE KASTBJERG

Højbjerg – Fra 1. maj til 31. maj

Bente Kastbjerg udstiller sine værker. Kunstneren har 

tegnet og malet, så længe hun kan huske. I mange år 

var det realistisk portrætmaleri, landskaber og opstillin-

ger. I de senere år har hun bevæget sig i retning af det 

stiliserede og farvemæssige abstrakte. Det er hovedsa-

ligt akryl på lærred, men også papircollage. Værkerne 

er splittet op i naturlige former og fundne motiver i 

mindre flader og separate farvetoner. Bestræbelsen går 

ud på at få ’brikkerne’ til at danne en æstetisk helhed 

både kompositorisk, formmæssigt og farvemæssigt.

I samarbejde med Billedkunstnerværkstedet – Chokoladefabrikken.

UDSTILLING AF BILLEDKUNST VED  

BIRGIT GREGERSEN

Højbjerg – Fra 1. juni til 30. juni

Billedkunstner Birgit Gregersens foretrukne arbejds-

område er maleri på lærred i olie og akryl, men også 

grafik og collage. Kunstneren arbejder ofte i serier over 

bestemte temaer, som er tilbagevendende i kortere 

eller længere perioder. Ofte er det mennesker i en eller 

anden sammenhæng. Det vigtigste er at finde et udtryk, 

som fortæller noget væsentligt om det menneske, der 

bliver portrætteret. De sidste år har kunstneren også 

arbejdet med blomster og deres skyggebilleder. Siden 

2002 har hun udstillet flittigt på censurerede udstillin-

ger og er medlem af kunstnergruppen De Ellevilde.

I samarbejde med Billedkunstnerværkstedet – Chokoladefabrikken.

UDSTILLING I MARTS

Højbjerg – Fra 1. marts til 31. marts

Ni strikkede billeder – Marie Rølling – finalist i tv-pro-

grammet Den Store Strikkedyst – har strikket sin version 

af nogle sider fra forfatter Lotte Sallings børnebog 

Søuhyret Nessie. Vi er glade for at kunne vise Maries 

fantastiske billeder, som også har været udstillet på en 

international strikkefestival i Skotland. De er stikket på 

øjemål og det var kærligheden til de naive og farvemæt-

tede illustrationer i bogen, der satte processen i gang. 

Lørdag 11. marts kl. 10.00 og kl. 12.30 læser biblioteka-

ren op af Søuhyret Nessie.

UDSTILLING AF BILLEDKUNST  

VED FRITS PEDERSEN

Højbjerg – Fra 1. april til 30. april

Med paradokset som ledetråd går kunstneren Frits Pe-

dersen uden om det ’pæne’. Ved ikke at bruge oplagte 

farvekombinationer, opnår han en alternativ form for 

harmoni, som fremhæver farvens egenskaber. Værkerne 

forsøger at forene elementer i motiverne i en uortodoks 

kontekst. F.eks. det naturalistiske kombineret med 

dekorative mønstre. 

I samarbejde med Billedkunstnerværkstedet – Chokoladefabrikken.

Marie Rølling
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SKAKTURNERING

Dokk1 – Søndag 5. februar kl. 11.00-15.00

Hvem bliver Dokk1 mester i skak? Alle, der har lyst til at 

spille skak, er velkommen til Dokk1's skakturnering. Vi 

spiller i to grupper – én der er åben og én for personer 

med ratingtal. Der spilles på tid (15 min pr. parti), og 

alle deltagere er garanteret mindst 3 partier. Der er 

præmie til vinderen i hver gruppe.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SKAK PÅ RAMPEN

Dokk1 Hver fredag kl. 10.00-12.00  

 fra 6. januar til 30. juni

Kom og spil skak på Dokk1 – både for begyndere og 

øvede. For dig, der gerne vil lære at spille skak og for dig, 

der gerne vil prøve kræfter med at spille mod andre.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ONSDAGS-SKAK

Hasle Hver onsdag kl. 14.00-16.00  

 fra 11. januar til 28. juni

Her er mulighed for at møde andre skak-interesserede. 

Vi spiller og udveksler tips, tricks og anekdoter. Det 

betyder ikke noget, om du er begynder eller stormester.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SPIL OG GAMING
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GAMING WEEKEND 

Dokk1 Lørdag 4. og søndag 5. februar kl. 10.00-16.00

 Lørdag 11. og søndag 12. marts kl. 10.00-16.00

 Lørdag 15. april kl. 10.00-16.00

 Lørdag 20 og søndag 21.maj kl. 10.00-16.00

 Lørdag 24. og søndag 25. juni kl. 10.00-16.00

Hver 5. weekend er der spiltema på Dokk1! Her vil 

man kunne dyste om at blive Månedens Champ eller 

måske blive lidt klogere på spilkultur, lave sit eget spil 

eller måske bare hygge sig med at spille sammen. Spil 

er for alle, så nogle gange vil aktiviteterne være mest 

for voksne og andre gange mest for børn. Læs mere på 

facebook: Gaming på Dokk1.

Tilmelding er ikke nødvendig.

GAMEON – SPILEFTERMIDDAG

Åby Torsdag 19. januar kl. 15.00-17.30

 Torsdag 16. februar kl. 15.00-17.30

Tag dine nye og gamle venner under armen og udfordr 

dem i et af vores mange brætspil! Vi har kendte brætspil 

som Matador, Ludo, Partners, Uno m.fl., men du er 

også velkommen til at tage et spil med hjemmefra. Vi 

disker op med kakao og popcorn.

For unge mellem 12 og 15 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

Torsdag er klub dag!  
Der vil i løbet af foråret være forskellige klub
aktiviteter de fire første torsdage i måneden. 

Hvilke klubber der er i foråret er stadig  
hemmeligt, men hold godt øje med  
hjemmesiden, hvor du vil kunne læse  
mere om de enkelte klubber. 

www.dokk1.dk





Er din interesse i den digitale verden, 
kan du finde mange gode intro-
duktioner. Du kan blive mere fortrolig 
med rejsekortet eller lære at slette 
dine spor på nettet. Vil du dygtiggøre 
dig, er der blandt andet arrangemen-
ter om 3D-print, Virtual Reality og 
3D-modellering. Du kan blive en haj 
på nettet, dus med Instagram og helt 
fortrolig med bibliotekets tilbud af 
ebøger og lydbøger på eReolen. 
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UBUNTU

Dokk1 Onsdag 4. januar kl. 16.00-20.00

 Onsdag 1. februar kl. 16.00-20.00

 Onsdag 1. marts kl. 16.00-20.00

 Onsdag 5. april kl. 16.00-20.00

 Onsdag 10. maj kl. 16.00-20.00

 Onsdag 7. juni kl. 16.00-20.00

Ubuntu Aarhus er åben for alle, som har interesse i 

alternative styresystemer. Emnerne for mødeaftenerne 

vil langt hen ad vejen blive tilpasset efter de frem-

mødtes ønsker, og der vil blive taget særligt hensyn til 

begyndere. Vi hjælper med installationer, opdateringer 

og reparationer på de fremmødtes egne pc'er – foruden 

almindeligt social samvær!

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

3D FOR FOLKET

Dokk1 Torsdag 12. januar kl. 16.00-17.30

 Lørdag 11. februar kl. 13.00-14.30

Vi snakker om 3D print i teori og praksis. 3D print er 

en teknologi, der vinder frem både i erhvervslivet, på 

uddannelsesinstitutioner og til privat brug. Vi snakker 

om, hvor og hvordan 3D print kan bruges, hvad er sam-

fundsperspektiverne på denne teknologi, og så snuser vi 

til, hvordan 3D print fungerer helt praktisk. Vi ser også 

på programmer, du kan bruge til at lave 3D modeller i. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LÆR OM REJSEKORT

Dokk1 – Mandag 16. januar kl. 14.00-16.00

15. januar er det slut med at bruge klippekortet i 

busser og tog. Er du ikke helt klædt på til at gå over til 

rejsekort? Fortvivl ikke! DSB står klar med vejledning til, 

hvordan du kommer godt i gang med selvbetjening på 

rejsekortet.dk. De viser, hvordan du bestiller og bruger 

rejsekort og får tanket penge på kortet. Hvis du med-

bringer dit NemID og betalingskort, er der mulighed 

for at få hjælp til bestilling af Rejsekort. Du lærer også, 

hvordan du søger din rejse i rejseplanen.dk, og hvordan 

du bedst og billigst rejser med offentlig transport.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BYG EN COMPUTER

Dokk1 Tirsdag 24. januar kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 4. april kl. 16.00-18.00

Lær hvordan, du kan bygge en pc, der præcist opfylder 

dine behov. Det er forholdsvist enkelt – og du kan spare 

mange penge.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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BLIV DUS MED INSTAGRAM

Højbjerg Mandag 6. februar kl. 10.30-12.00

 Tirsdag 14. februar kl. 10.30-12.00

Lær hvordan du bruger billeddelings-app’en Instagram. 

Vi ser på, hvordan du opretter en profil, hvordan du 

bruger #hastags og hvordan du følger andre profiler og 

får nye følgere. Medbring egen tablet eller smartphone 

samt dit appleID og/eller din mailadresse + kodeord, alt 

efter hvilket styresystem du har.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SLET DINE SPOR PÅ NETTET

Lystrup – Mandag 6. februar kl. 13.00-13.45

Er du sikker på, at du har slettet dine spor, når du har 

været på Internettet? Bliv klogere på, hvad det vil sige at 

surfe sikkert på nettet. Vi fortæller, med udgangspunkt i 

de gængse browsere om de gode indstillinger og om de 

gode programmer, der kan slette din færden. Slet dine 

spor på nettet bliver en del af dagens it-café. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

APPS FOR ORDBLINDE

Dokk1 Torsdag 26. januar kl. 16.30-18.00

 Torsdag 23. marts kl. 16.30-18.00

Apps er blevet en hurtig og billigere vej til at få hjælp 

til skriftlig kommunikation. Du vil få et overblik over de 

forskellige apps, man kan have gavn af som ordblind. 

Vi ser på de bedste, og du får mulighed for at afprøve 

nogen af dem. Vi snakker om fordele og ulemper, og de 

forskellige behov man kan have. Medbring din smartp-

hone eller tablet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FOKUS PÅ ARTIKLER

Dokk1 – Lørdag 28. januar kl. 13.30-14.30

Du har adgang til millioner af artikler via biblioteket, 

men de kan være ret svære at finde. Få tips til de gode 

steder, og hvordan du finder lige netop den artikel, der 

har interesse for dig.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

VIRTUAL REALITY: EN INTRODUKTION

Dokk1 Torsdag 2. februar kl. 16.00-17.30

 Torsdag 9. februar kl. 16.00-17.30

 Torsdag 22. februar kl. 16.00-17.30

Vi vil tage en snak om, hvad Virtual Reality er, og hvad 

det kan bruges til. Hvordan vil fremtiden se ud med 

Virtual Reality? Du får også mulighed for at afprøve 

Virtual reality i praksis.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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BLENDER – 3D SOFTWARE

Dokk1 Tirsdag 7. marts kl. 16.00-19.00 

 Tirsdag 14. marts kl. 16.00-19.00

Over to tirsdage kan du blive introduceret til 3D program-

met Blender. Blender kan bruges til animation, simulering 

og 3D modellering. Vi gennemgår, hvordan du bruger 

Blender og introducerer læringsressourcer, så du selv kan 

videreudvikle dine evner i Blender. Medbring din egen 

computer og mus hvis muligt. Ved billetkøb er du tilmeldt 

begge undervisningsgange. Undervisningen forudsætter 

god fortrolighed med computere. Du skal kunne engelsk, 

da læringsmaterialet og programmet engelsksproget. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 50 kr.

KOM I GANG MED DIN TABLET

Dokk1 Lørdag 8. april kl. 13.00-14.30

 Lørdag 13. maj kl. 13.00-14.30

Har du lige fået en ipad eller en anden tablet? Eller har 

du haft en et stykke tid, men ikke er rigtig kommet i 

gang med at bruge den? Så tilbyder vi en lille intro-

duktion. Husk at medbringe egen ipad/tablet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DEN KOMPLETTE GUIDE TIL 3D PRINT

Dokk1 Torsdag 23. februar kl. 16.00-18.00

 Torsdag 16. marts kl. 16.00-18.00

 Torsdag 23. marts kl. 16.00-18.00

Lær om perspektivtegning, tegning på computer og 

3D print. Når du starter med at give form til din idé, vil 

du ofte starte med at tegne det med blyant og papir. I 

vores undervisningsforløb får du mulighed for at være 

med i hele processen – fra den første streg på blokken 

til det endelige 3D print i hånden. Underviseren i det 

faglige omkring rumlig tegning og proces vil være 

billedkunstner Fadavi, og den tekniske del vil medar-

bejdere fra DOKK1 stå for. Kurset kræver lidt kendskab 

til designprocesser. Medbring din egen computer med 

gratis tegneprogram. Du skal være indstillet på at arbej-

de med dit projekt mellem undervisningsgangene. 

I samarbejde med Skolen for Kunst & Design.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 450 kr. 

FOKUS PÅ EREOLEN

Dokk1 – Lørdag 4. marts kl. 13.30-14.30

eReolen giver adgang til utallige digitale lydbøger og 

e-bøger. Hver måned kommer der nye titler. Prøv eReo-

len og få hjælp til at downloade app, så du er kørende.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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MAKER-ONSDAG

Dokk1 Onsdag 18. januar kl. 15.00-17.00 

 Onsdag 15. februar kl. 15.00-17.00

 Onsdag 15. marts kl. 15.00-17.00

 Onsdag 21. juni kl. 15.00-17.00

Vi dimser med 3D print, 3D scan, lasercutter og 3D 

programmer. Du vil kunne prøve samt høre om nogle af 

disse og andre nye teknologier.

Tilmelding er ikke nødvendig.

MAKER-ONSDAG TEMA

Dokk1 Onsdag 4. januar kl. 15.00-17.00 

 Onsdag 1. februar kl. 15.00-17.00

 Onsdag 1. marts kl. 15.00-17.00

 Onsdag 5. april kl. 15.00-17.00

 Onsdag 7. juni kl. 15.00-17.00

Den første onsdag i måneden fokuserer vi på et tema. Det 

kan være, vi arbejder med at 3D scanne os selv, fokusere 

på lasercutteren, eller også har vi besøg udefra. Følg med 

på hjemmesiden, hvor temaerne kommer op løbende. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MAKER ONSDAG



Let’s Build a Smarter Tomorrow
19.-23. april

IWDK (Internet Week Denmark) er en årlig festival,  

hvor over 6.000 mennesker deltager i mere end 100  

arran gementer. Der er foredrag, samtaler og inspiration  

til, hvordan vi ‘skaber en smartere fremtid’.

Festivalen handler om, hvordan teknologi påvirker vores 

hverdag, både på vores arbejde og i vores private liv. Det  

er en festival, der kobler erhvervslivet og offentlige institu

tioner med iværksættere, meningsdannere og borgere,  

for at vi sammen kan forme vores arbejdsliv og hverdag  

i den digitale tidsalder.

På Dokk1 vil der vil være arrangementer for voksne og 

børn, for unge og ældre, for professionelle og glade  

amatører. Der er noget for dem, der flyver med droner og 

dem, der dyrker de sociale medier. Der er kunst, kode

pirater, softwareudviklere og digitale kommunikatører 

– tjek programmet online for sidste opdateringer, der er 

masser at vælge imellem.

IWDK vil skabe en smartere fremtid, og arbejder med den 

tilgang som hedder ‘the Scandinavian third way’, metoden 

er baseret på brugerinddragelse og samarbejde. Vi lytter, 

lærer og samarbejder om at udvikle fremtidens produkter 

og digitale services. Dokk1 er det perfekte mødested for 

IWDK. Computere, robotter og smartphones kender ikke 

forskel på professionelle og amatører, på alder, køn og 

kultur – alle er lige velkomne til at deltage i IWDK. 

IWDK finder sted flere steder i Aarhus, blandt andet Dokk1
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MEDLEMSMØDE MED FOREDRAG 

Dokk1 Torsdag 26. januar kl. 19.00-21.30

 Torsdag 9. februar kl. 19.00-21.30

 Torsdag 9. marts kl. 19.00-21.30

 Torsdag 27. april kl. 19.00-21.30

 Torsdag 11. maj kl. 19.00-21.30

Forskellige foredrag samt hjælp til hinanden og masser 

af MacSnak. Se mere på macoestjylland.dk. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

GENERALFORSAMLING

Dokk1 – Torsdag 6. april kl. 19.00-21.30

Generalforsamling i MacØ plejer at være hyggelig, men 

kræver medlemskab. Nye medlemmer er velkommen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HAR MAC'EN TØMMERMÆND?

Dokk1 – Torsdag 12. januar kl. 19.00-21.30

Åbent hus for interesserede. Denne aften gennemgår 

Kim Gammelgaard forskellige strategier for at gøre sin 

Mac hurtigere og bedre i brug. Der vil være noget for 

almindelige macbrugere med en smule erfaring og for 

øvede. I stuen vil der være MacSnak, hvor problemer 

bliver afhjulpet medlem til medlem.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ÅBENT MEDLEMSMØDE MED FOREDRAG

Dokk1 Torsdag 23. februar kl. 19.00-21.30

 Torsdag 23. marts kl. 19.00-21.30

 Torsdag 1. juni kl. 19.00-21.30

Denne aften vil være åbent for ikke-medlemmer. Der vil 

være et foredrag og hjælp til hinanden med masser af 

MacSnak. Se nærmere på macoestjylland.dk. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MACØSTJYLLAND
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IT-CAFÉ

Åby Hver tirsdag kl. 14.00-15.00  

 fra 10. januar til 16. maj

Kom med dine små og store problemer på nettet på 

PC, tablet og mobiltelefon. Vi vil forsøge at hjælpe dig 

videre. Nogle gange indledes der med et kort oplæg på 

10-15 minutter – før vi kigger på dine problemer. Em-

nerne vil blive annonceret på bibliotekets hjemmeside.

I samarbejde med frivillige. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

IT-HJÆLP – FÅ EN MEDARBEJDER FOR DIG SELV!

Risskov Hver onsdag kl. 10.00-18.00  

 fra 11. januar til 29. marts

Biblioteket tilbyder hjælp til IT. For eksempel: brug af 

digital postkasse, borger.dk, finde rundt på Aarhus 

Kommunes hjemmeside, oprette e-mail adresse mm. 

Vejledningen foregår i dit tempo. Vi er ikke eksperter, 

men vi hjælper, så langt vi kan.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

DAVUTS IT-HJØRNE

Gellerup Hver mandag og torsdag kl. 10.00-11.30  

 fra 9. januar til 29. maj

Tilst Fredag 13. januar kl. 10.00-12.00

 Fredag 24. februar kl. 10.00-12.00

 Fredag 17. marts kl. 10.00-12.00

 Fredag 28. april kl. 10.00-12.00

Du kan få gode råd, praktisk hjælp og ny inspiration, til 

både små og store ting. I Davuts IT-Hjørne gør vi ikke 

tingene for dig. Vi lærer dig, hvordan du selv kan, og 

håber du er blevet klogere, når du går herfra. Medbring 

gerne din egen bærbare computer/mobil eller tablet. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

IT-HJÆLP FOR BEGYNDERE

Lystrup Hver mandag kl. 13.00-15.00  

 fra 9. januar til 27. marts 

Kig indenfor med dine spørgsmål i vores it-café. Frivillig 

Peer Kjær Andersen vil sidde klar til at hjælpe dig. Du 

kan få hjælp til at bruge mail, eReolen, Nem-ID, mm. 

Biblioteket har computere, men du er velkommen til 

at medbringe din egen tablet eller bærbare. Vi er ikke 

eksperter, men vi hjælper så langt, vi kan.

I samarbejde med frivillig Peer Kjær Andersen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

GOD PÅ NETTET



IT-HJÆLP  
TIL MINDRE  
VIRKSOMHEDER  
OG FORENINGER

Højbjerg Bibliotek
Mads Egtved Andersen
Mail: maega@aarhus.dk
Tlf. 8940 9500
Mads er først ledig for vejledning fra 1. april

Åby Bibliotek
Jens Yde
Mail: jyd@aarhus.dk
Tlf. 8940 9500

Er du selvstændig med en lille virksomhed eller er du  
medlem af en organisation eller forening med et CVR-nummer? 

Har du problemer med at få bestilt medarbejdersignatur  
eller med at få den aktiveret? 

– så kan du få gratis personlig vejledning på to biblioteker.





Her har vi samlet en god portion af spændende og ander-
ledes aktiviteter. Er du kommet til skade, kan du få indblik 
i lov og ret omkring erstatning. Du kan lære at anvende 
en hjertestarter, smage på påskeøl og få indblik i vietnam-
esisk kultur. Vi har et bibliotek med jubilæum og det skal 
fejres med gøgl, taler og kage.
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PAUSEBORD

Højbjerg – Fra 2. januar til 30. juni

Der vil løbende være forskellige hyggelige pauseaktivite-

ter, du kan slappe af med – på egen hånd eller sammen 

med andre. I marts måned vil der f.eks. være strikkeak-

tiviteter og vi håber du vil være med. Dine kreative idéer 

til pauseaktiviteter er meget velkommen. Det kan være, 

at din skakklub, frimærkeklub, læsegruppe – eller noget 

helt fjerde – mangler et sted at mødes. Biblioteket er for 

alle – spørg os, sammen finder vi ud af noget.

BLIV BEDRE TIL JOBSØGNING

Dokk1 Tirsdag 10. januar kl. 10.00-13.00

 Tirsdag 21. februar kl. 10.00-13.00

 Tirsdag 21. marts kl. 10.00-13.00

Søger du job? På denne workshop får du ny inspiration 

til din jobsøgning sammen med andre, der har samme 

mission. Workshoppen foregår som en blanding af op-

læg, øvelser og fælles samtale. Med udgangspunkt i del-

tagernes ønsker dækker vi emner som f.eks. ansøgninger, 

jobsamtaler og hvordan man kan skabe sig et netværk. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SPØRGEHJØRNE FOR SLÆGTSFORSKERE

Dokk1 Tirsdag 10. januar kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 14. februar kl. 13.00-16.00

 Marts : se Århundredets Festival (side 14)

 Tirdag 11. april kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 9. maj  kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 13. juni kl. 13.00-16.00

Slægtshistorisk Forening holder Åbent Hus. Få tips og 

idéer til at komme videre i slægtsforskningen. Er du for 

eksempel gået i stå i et brev med gotiske bogstaver, er du 

velkommen til at medbringe det og få hjælp til læsningen.

I samarbejde med Slægtshistorisk Forening / Elin Damm Madsen. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

MEET UP FOR ORDBLINDE

Dokk1 Hver torsdag kl. 16.00-18.00 fra 

 fra 12. januar til 27. april (minus uge 7)

Er du ordblind, måske studerende – og har du brug 

for eller lyst til at mødes med andre? Vi har lavet et 

’Meet up for ordblinde’, hvor du kan mødes med andre, 

udveksle erfaringer, dele studieteknik eller blot få en 

snak og udvide dit netværk. Ordblinde studerende og 

en ordblindelærer sidder klar til en snak, give råd eller 

hjælp til teknik, der bøvler. Ansøg vores Facebook-grup-

pe ’Meet up Dokk1’.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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ER DU KOMMET TIL SKADE?

Dokk1 – Tirsdag 24. januar kl. 17.00-19.00

Har du været ude for en ulykke, og er du usikker på, 

hvor stor en erstatning du har ret til? Nu har du mu-

lighed for at høre om de mange regler der gælder for 

erstatning, hvis man har været så uheldig at komme 

til skade i trafikken eller på arbejdet. Du kan høre nær-

mere om bevisbyrde og de juridiske udfordringer man 

oplever, når ulykken rammer. Gennem en række sager 

fra det virkelige liv bliver du klogere på de rettigheder og 

krav du har. Deltagerens egne juridiske udfordringer vil 

blive inddraget i det omfang, det har almen interesse. 

I samarbejde med: Advokat (L) Britha Bunk, advokat (L) Michelle 

Bunk. Erstatningsadvokaterne i Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

KAN DU REDDE LIV? KAN DIN NABO? 

Åby Torsdag 26. januar kl. 10.00-11.30

Risskov Tirsdag 31. januar kl. 10.00-11.30

Lystrup Torsdag  2. februar kl. 19.00-20.30

Tilst Torsdag 9. februar kl. 10.00-11.30

Tilmeld dig gratis undervisning i brug af hjertestarter ved 

instruktør Flemming Frahm fra Østjyllands Brandvæsen.

Når en person falder om med hjertestop, er hurtig 

hjælp afgørende. Derfor er det vigtigt at træde til, når 

det gælder. Der hænger efterhånden mange hjerte-

startere rundt omkring, men kan du betjene en hjerte-

starter? Lær at hjælpe andre, så hjælper du også dig 

selv – og tag endelig din nabo med.

I samarbejde med TrygFonden.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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VIETNAMESISK KULTURDAG

Dokk1 – Søndag 26. marts kl. 12.00-15.00

VI-SENIOR inviterer dig til en hyggelig forårsdag med 

familie og venner. Her kan du opleve vietnamesisk kultur 

ved at deltage aktivt i aktiviteterne. Du lærer at tilberede 

friske forårsruller og oplever vietnamesisk hygge, når 

det er bedst med fælles madlavning og spisning, fælles 

sang og dans. Du får en oplevelse samt inspiration til, 

hvordan du selv kan lave vietnamesisk mad derhjemme.

I samarbejde med VI-SENIOR. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 120 kr.

SMAG PÅ PÅSKENS ØL

Lystrup – Torsdag 30. marts kl. 18.30-21.30

Påsken er tid for det kraftige øl sammen med god 

mad. Påskeøllet har en spændende historie. Leo 

Thinesen fra Danske Ølentusiaster præsenterer 

spændende påskebryg fra flere lande. Få en hyggelig, 

velsmagende og lærerig aften.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 80 kr. 

HØJBJERG BIBLIOTEK FYLDER 50 ÅR

Højbjerg – Tirsdag 7. februar kl. 9.30-15.00

6. februar har Højbjerg Bibliotek 50 års jubilæum  

– det fejres tirsdag 7 februar.

Kl. 9.30 

Gøgl med Det Flyvende Kuffert Cirkus + cirkusskole for 

børn – Se børneprogrammet.

Kl. 13.00-15.00 

Rådmand Rabih Azad-Ahmad holder fødselsdagstale, 

og vi fejrer dagen med musik, sang , en 5 m lang kage-

mand, balloner og flag.

Holme-Højbjerg Lokalhistoriske Arkiv viser en udstilling 

om bibliotekets liv gennem de 50 år, og borgerne bidrager 

med små anekdoter på skrift fra det halve århundrede.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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 100  
BØRNEDAGE  
PÅ DOKK1
I kan nu opleve et utal af udtryksformer i børnehøjde – og det er ganske gratis. Som i et 
eventyr udfolder der sig alt fra opera til kreative byggepladser. I 100 dage slår Dokk1 
sammen med 25 forskellige aktører dørene op til en skattekiste af oplevelser. Vi håber, at 
I alle vil være en del af eventyret.

Hvornår?
Fra uge 1 til uge 50
Hver onsdag kl. 10.00 / Her skal man tilmelde sig først på www.boernedage.dk 
Hver lørdag kl. 11.00 / Her møder man bare op – begrænset antal pladser

Hvem er med?
ARoS Aarhus Kunstmuseum -  Børnekulissen – Børnekulturhuset – De Jyske Opera –  
Det Flyvende Kuffertcirkus – DIT FRILUFTSLIV – Dokk1 – En hemmelig klub – Kukufofo – 
Kulturagenten – Kvindemuseet – Maskineriet – Moesgaard Museum – Museum Ovartaci – 
Musikskolen Laura – Naturhistorisk Museum – Natursamarbejdet – Ratatas –  
Skole-Kirke-Samarbejdet – Teater My – Teater Viva – UNO Friluftscenter –  
Væksthusene/ Science Museerne – Aarhus Musikskole

Hvem er arrangør?
100 Børnedage på Dokk1 er en del af Børn og Kultur 2017, og er skabt af Børnekulissen i 
tæt samarbejde med Børnekulturhuset og Dokk1.
Find program og tilmelding på www.boernedage.dk og følg med på  
www.facebook.com/boernedage 
 
Yderligere info hos leder Erik Foged, Børnekulissen på tlf. 29 20 40 00 eller  
mail: erfog@aarhus.dk 



Er I en børnefamilie, finder I et væld af spændende 
tilbud – lige fra konkurrencer, teater til kostymebyttecen-
tral. Der er krea-workshops, filmforevisninger med guf til 
og masser af oplevelser, hvor sproget bliver gemt, leget 
med, sparket til, brugt i fitness, sunget ud og læst op. 

For familier med babyer, er der legestue, rytmik, ba-
byudstyrs-bytning og råd om kost. For tweens er der 
mulighed for at komme i billedskole, Pokémon-klub, 
læseklub og til både brætspil og gaming-aftener. Du 
finder også aktiviteter til dig og dit barn i både vinterfe-
rien og til fastelavn.
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HYGGELIG LØRDAGSHØJTLÆSNING  

I DEN MØRKE TID

Risskov Hver lørdag kl. 9.00  

 fra 7. januar til 25. marts

Familier med børn i børnehavealderen kan hver lørdag 

morgen starte dagen med en hyggelig gang højtlæs-

ning. Vi har fundet de gode bøger frem, og måske 

dukker der også en eventyrkuffert op.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HØJTLÆSNING

Tranbjerg Onsdag 18. januar kl. 9.30-10.00

 Onsdag 15. februar kl. 9.30-10.00

 Onsdag 29. marts kl. 9.30-10.00

Solbjerg Torsdag 19. januar kl. 9.30-10.00

 Torsdag 16. februar kl. 9.30-10.00

 Torsdag 30. marts kl. 9.30-10.00

Bibliotekaren læser højt af sjove, uhyggelige, frække, 

eventyrlige eller helt nye billedbøger. En hyggelig eller 

måske gysende uhyggelig formiddag på biblioteket.

For de 3-6 årige. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

EVENTYRSKATTEJAGT 

Højbjerg Onsdag 25. januar kl. 10.00-10.45

 Torsdag 26. januar kl. 10.00-10.45

Jagt forskellige effekter fra kendte eventyr i børnebib-

lioteket. Når tingene er fundet, læses de pågældende 

eventyr højt.

For de 3-6 årige. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

VINTERHYGGE-HØJTLÆSNING

Tilst – Mandag 30. januar kl. 17.00-17.30

Midt i vinterens kulde og sne luner det med en god 

historie. Mimbo Jimbo er den elefant i verden, der 

oplever flest sjove ting. I bogen Mimbo Jimbo og den 

lange vinter er vinteren  kommet til byen. Ikke nok med 

at landskabet pludselig bliver dækket med sne, det er 

også som om, vinteren er kommet for at blive! 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORTÆLLINGER OG 
LEG MED SPROGET
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LØRDAGSHISTORIE

Højbjerg Lørdag 11. marts kl. 10.00-10.30 og  

 kl. 12.30-13.00

Bibliotekaren læser op af Søuhyret Nessie af Lotte Salling. 

Bagefter går vi rundt i biblioteket og kigger på de fine bille-

der Marie Rølling har strikket efter billederne i bogen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FIND HOLGER

Gellerup Onsdag 15. marts kl. 9.30-10.00

 Onsdag 19. april kl. 9.30-10.00

Vi læser en kort Holger historie. Derefter skal børnene 

finde alle de ting, Holger har glemt rundt omkring i 

biblioteket. De skal finde Holgers hund, hue, briller og 

meget mere. Når de er færdige med legen får de doku-

ment som bevis for deltagelse.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

TORSDAGSHISTORIER FOR BØRN

Viby Torsdag den 2. februar kl. 10.00.10.30 

 Vintereventyr

 Torsdag den 2. marts kl. 10.00.10.30 

 Forår: Vintergækken vågner

 Torsdag den 2. april kl. 10.00.10.30 

 Hurra for H. C. Andersen

Hør bibliotekaren læse højt.

For de 3-6 årige.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TORSDAGSHISTORIER FOR BØRN

Beder-Malling Torsdag 2. februar kl. 9.00-9.30

 Torsdag 2. marts kl. 9.00-9.30

 Torsdag 6. april kl. 9.00-9.30

Bibliotekaren læser fantastiske, uhyggelige og sjove 

historier højt.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KOM MED I HAVEN OG FÅ EN HØJTLÆSNING

Risskov Onsdag 8. marts kl. 9.30-10.30

 Onsdag 22. marts kl. 9.30-10.30

 Onsdag 29. marts kl. 9.30-10.30

Velkommen til forskellige forløb udenfor i haven til dig 

og dine venner i børnehaven. Vi kommer omkring en 

masse ord, der knytter sig til jord, og vi gør det på en 

måde, så alle kan være med. 

Hver tilmelding inkluderer 5 børn og der er plads til 10. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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LÅN ET TRÆ OG EN HØJTLÆSNING

Risskov Onsdag 3. maj kl. 9.30-10.30

 Onsdag 10. maj kl. 9.30-10.30

 Onsdag 17. maj kl. 9.30-10.30

Træet skal pyntes af dig og dine børnehavevenner med 

alle de ord, I kan på ting i haven. Det er nemlig sådan, 

at bibliotekets træer aldrig kommer på biblioteket. De 

står bare og kigger misundeligt ind af vinduerne på 

bøger og mennesker. Men nu skal det være slut! 

Hver tilmelding inkluderer 5 børn og der er plads til 10. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

OPLÆSNING

Bavnehøj Mandag 8. maj kl. 9.45-10.30

Oplæsning af klassikeren Palle Alene i Verden. Se filmen 

i vores biograf ugen efter.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SPROGFITNESS

Dokk1, Hasle, Gellerup, Trige og Viby – Torsdag 11. maj

11. maj er dagen, hvor børn i hele landet leger med og 

hopper, danser, råber og synger sprogfærdigheder ind 

i hoved og krop. Der bliver sjove sprogaktiviteter på 

bibliotekerne. Hold øje med hjemmesiden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SPIDS ØRERNE – SPROGLEG 

Lystrup Onsdag 17. maj kl. 10.00

Risskov Fredag 19. maj kl. 10.00

Slå ørerne ud, nu skal vi lege med sproget! Vi skal lave 

fagtesange, rime og remse, snakke om mærkelige ord 

og vendinger og læse bøger.

For de 5-6 årige. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BOGSTAVSKATTEJAGT

Solbjerg Mandag 20. marts kl. 10.00-11.00

Tranbjerg Fredag 24. marts kl. 10.00-11.00

Hjælp! Den frække bogstavtyv har været på spil på bib-

lioteket. Bogstavtyven suger bogstaver ud af bøgerne og 

gemmer dem, så vi ikke kan læse dem. Hjælp os med 

at finde bogstaverne, så vi igen kan læse bøgerne. Efter 

bogstavjagten skal vi tale lidt om de fundne bogstaver 

og læse en god historie.

For de 5-6 årige. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SPARK TIL SPROGET – SPROG- OG BOGLEG VED 

BIBLIOTEKAR ANNE MARIE JENSEN

Risskov – 7 tirsdage fra 25. april kl. 16.00-16.45

Sprog skal opleves, ikke kun forstås med hovedet, der-

for skal vi lege med sproget. Vi skal rime og remse, lave 

sjove og mærkelige lyde, lave fingerlege og fagtesange. 

Hver gang er der højtlæsning og tid til at børn og for-

ældre sammen læser bøger.

For de 2½ årige. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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SUNDHEDSPLEJERSKEN HOLDER ÅBENT HUS

Skødstrup Mandag 6. februar kl. 13.00-15.00

 Mandag 6. marts 13.00-15.00

 Mandag 3. april 13.00-15.00

 Mandag 8. maj 13.00-15.00

 Mandag 6. juni 13.00-15.00

Få en snak med sundhedsplejersken og med andre 

nybagte forældre.

I samarbejde med Sundhedsplejen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FARS LEGESTUE

Dokk1 Hver torsdag kl. 12.00-14.30  

 fra 5. januar til 29. juni

Mød andre fædre og få inspiration til leg med dit barn. 

Fars Legestue er et sted, hvor fædre kan være sammen 

med deres børn i alderen 0-3 år. Der vil være en pæda-

gog til stede i legestuen, og der er også mulighed for at 

møde en sundhedsplejerske fra kl. 13.00-14.00.

Tilmelding er ikke nødvendig.

ÅBENT HUS I SUNDHEDSPLEJEN

Dokk1 Hver mandag kl. 10.00-11.30  

 fra 2. januar til 19. juni (minus skolernes ferier)

Få råd og vejledning af en sundhedsplejerske – og 

mød andre forældre. I lige uger har du mulighed for at 

deltage i et foredrag om kost.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SUNDHEDSPLEJEN BYDER VELKOMMEN TIL 

ÅBENT HUS

Risskov Tirsdag i lige uger kl. 10.00-11.00  

 fra 10. januar til 27. juni

Sundhedsplejen inviterer spædbørnsfamilier i området 

til en generel introduktion til ’Overgangskost’ – dvs. 

overgangen fra flydende til fast føde hos dit barn. Arran-

gementet vil således 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. Vi vil i løbet af den time kom-

me ind på emner som: Hvornår kan jeg vide, at mit barn 

er klar til skemad? Hvordan får jeg startet med skemad, 

så det bliver en god oplevelse? Hvilke fødeemner skal 

jeg starte med og hvad med fremover? Hvordan sikrer 

jeg de gode mad- og måltidsvaner? Der vil være mulig-

hed for en individuel konsultation af 20 minutters varig-

hed efter kostintroduktionen, dog kun efter forudgående 

reservation ved egen sundhedsplejerske.

I samarbejde med Sundhedsplejen NORD. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MED BABY PÅ  
BIBLIOTEKET
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BYT ELLER SÆLG BRUGTE BABY- OG BØRNETING

Trige – Lørdag 21. januar kl. 12.00-14.00

Byt eller sælg det baby/børnetøj, legesager, pusleting 

mm. som du ikke længere har brug for! I bestemmer 

selv indbyrdes om I vil bytte eller sælge.

I samarbejde med Helhedsplanen for Trige Parken. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

CAFÉ FOR MØDRE, FÆDRE OG BABYER PÅ BARSEL

Harlev Torsdag 26. januar kl. 11.30-12.30

 Torsdag 23. februar 11.30-12.30

Vi byder inden for til en snak om sprogstimulering og 

motorik og hvad biblioteket kan tilbyde mødre og fædre 

på barsel. 

I samarbejde med Jette Pedersen, Sundhedsplejerske og  

Irene Blume, Harlev Dagtilbud. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MUSIKALSK LEGESTUE 

Gellerup Torsdag 9. februar kl. 9.30-10.15

 Torsdag 23. februar kl. 9.30-10.15

 Torsdag 9. marts kl. 9.30-10.15

Musikalsk legestue for de helt små med aktiviteter, sang 

og rytmer. Der synges om dyr, kroppen, farver, tal og 

meget mere.

I samarbejde med Sofie Holm Nielsen. 

For de 0-2 årige. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

BABYRYTMIK

Dokk1 Mandag 9. januar kl. 10.00-10.45

 Mandag 20. februar kl. 10.00-10.45

 Mandag 27.marts kl. 10.00-10.45

Til babyrytmik stimuleres alle sanser gennem sang, 

bevægelse, lydlege med rasleæg og meget mere. Babyer 

synger før de taler! De leger med lyde og synger med i 

deres eget pludrende sprog. Når du synger og danser 

med dit barn, skabes et unikt samvær, hvor kontakt og 

musik er i centrum for en sanselig oplevelse. Undervise-

ren er Signe Thorborg

For babyer i alderen 4-12 måneder og deres forældre.  

I samarbejde med Aarhus Musikskole. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 50 kr.

SPROGLEG FOR BABYER OG DERES FORÆLDRE  

V. BIBLIOTEKAR ANNE MARIE JENSEN

Risskov Fredag 20. januar kl. 10.00

 Fredag 24. marts kl. 10.00

Skødstrup Lørdag 21. januar kl. 10.00

Trige Mandag 23. januar kl. 10.00  

 Mandag 27. marts kl. 10.00

 Tilmelding er ikke nødvendig

Lystrup Onsdag 25. januar kl. 10.00

 Onsdag 29. marts kl. 10.00

Harlev Torsdag 30. marts kl. 10.00

Sprog er vigtigt for at mestre verden. Denne formiddag 

handler det om sprogstimulering. Vi skal ganske kort 

snuse til den teoretiske side af sagen, men vigtigst af 

alt, skal vi synge og lege med sproget. Vi skal Ride ran-

ke, flyve og sejle, lære nye fagtesange, rim og remser, og 

vi genopfrisker også nogle af dem, du sikkert husker fra 

din egen barndom.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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TIRSDAGSFILM FOR DE YNGSTE

Åby Hver anden tirsdag kl. 10.00-10.30  

 fra 10. januar til 21. marts

Filmene varer ca. ½ time og I er velkommen til at benyt-

te biblioteket til madpakkespisning bagefter.

Tilmelding er ikke nødvendig.

POPCORN TIME

Hasle Onsdag 11. januar kl. 10.00-11.00 og  

 kl. 11.00-12.00: Film om bondegårdens dyr

 Onsdag 8. februar kl. 10.00-11.00 og  

 kl. 11.00-12.00: Historier fra Aborresøen

 Onsdag 8. marts kl. 10.00-11.00 og  

 kl. 11.00-12.00: Cirkeline-Bio

 Onsdag 5. april kl. 10.00-11.00 og  

 kl. 11.00-12.00: Prik & Plet

 Onsdag 10. maj kl. 10.00-11.00 og  

 kl. 11.00-12.00: Min oldefars historier

Vi viser super sjove, lærerige og livsbekræftende film for 

børn i børnehavealderen. Og selvfølgelig er der popcorn til.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

FREDAGSBIO

Risskov Hver anden fredag kl. 10.15-11.00  

 fra 13. januar til 19. maj 

Start fredagen med spændende film og lækre popcorn. 

Filmene er en overraskelse og varierer fra gang til gang. 

Hvad enten I kommer som børnehave, dagpleje, vugge-

stue eller du trænger til en udflugt med barnebarnet, er 

vi klar med filmhygge og lune popcorn.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BØRNEBIO

Højbjerg Onsdag. 4. januar kl. 9.30-10.00

 Onsdag. 1. februar kl. 9.30-10.00

 Onsdag. 1. marts kl. 9.30-10.00

 Onsdag. 5. april kl. 9.30-10.00

 Onsdag. 3. maj kl. 9.30-10.00

Vi viser små søde, sjove og spændende børnefilm. 

For de 2-5 årige. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TIRSDAGSBIO 

Lystrup Hver anden tirsdag kl. 10.15-10.45  

 fra 10. januar til 4. april

Det er en overraskelse, hvilken film, vi skal se. Men vil du 

gerne vide det, kan du ringe dagen før. I er velkommen til 

at benytte biblioteket til madpakkespisning bagefter.

For de 3-6 årige. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILM



110 Program · Forår 2017

TIRSDAGSFILM FOR BØRN

Viby Tirsdag 14. februar 10.00-10.30

 Tirsdag 14. marts 10.00-10.30

 Tirsdag 11. april 10.00-10.30

Sjove, (u)hyggelige og fantasifulde børnefilm. 

For de 2–5 årige. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

EN TUR I BIFFEN

Bavnehøj – Mandag 6. marts kl. 10.00-10.45

Se en god børnefilm. Medbring evt. madpakken, som 

kan nydes efter filmen.

For de 4-6 årige. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.

Mandag 15. maj kl. 10.00-10.45

Se klassikeren Palle alene i verden i sort/hvid. Oplæs-

ning af bogen sker mandagen forinden. Medbring evt. 

madpakken, som kan nydes efter filmen.

For de 5-6 årige. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.

FILM FOR DE YNGSTE

Harlev Mandag 16. januar kl. 10.00-10.30

 Mandag 6. februar kl. 10.00-10.30

 Mandag 13. marts kl. 10.00-10.30

Vi viser film for de yngste. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FILM FOR DE YNGSTE

Dokk1 – Onsdag 18. januar kl. 10.00-10.30  

Storvask – Forsvundet; Astons sten;  

Cirkeline – Klodsmus; Prik og Plet i sneen

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Dokk1 – Onsdag 22. februar kl. 10.00-10.30

Mis med de blå øjne; Binke kan ikke flyve;  

Pipungerne – Mus på stribe

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Onsdag 5. april kl. 10.00-10.30

Den nye sommerfugl; Mægtige maskiner – Asfaltmaskine; 

Helmuth Olsens mave.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILM 

Gellerup Onsdag 25. januar kl. 9.30-10.00

 Onsdag 22. februar kl. 9.30-10.00

 Onsdag 29. marts kl. 9.30-10.00

 Onsdag 26. april kl. 9.30-10.00

Vi viser film for de små på en stor skærm. Måske læser 

vi også en historie.

For de 1½-5 årige. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

EVENTYRFILM FOR DE SMÅ

Højbjerg Lørdag 28. januar kl. 10.00-12.00

En hyggelig formiddag i børnebiblioteket med eventyr-

film og popcorn.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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JUBILÆUM MED SJOV & BALLADE

Højbjerg – Tirsdag 7. februar kl. 9.30-11.00

Vi fejrer bibliotekets 50 års jubilæum med besøg af 

Søren fra Det Flyvende Kuffertcirkus. Her er gøgl og 

masser af sjov & ballade for små og store. Efter forestil-

lingen er der cirkusskole, hvor alle får mulighed for at 

prøve kræfter med bolde, kegler, ethjulede cykler mm.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BØRNEKULISSEN PRÆSENTERER HATTETEATERET

Viby – Onsdag 15. februar kl. 10.00-10.45

Tag en hat på og vær skuespiller i hatteteatret. Sam-

men med børnene improviserer Mariane Siem små 

sjove teaterstykker. Vær med til en formiddag fuld af 

sjov og fantasi.

For de 3-9 årige. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

GØGL FOR BØRNEHAVEBØRN

Lystrup – Tirsdag 17. januar kl. 9.30-10.30

Lav gøgl med klovnen Lars Gustav. Lars Gustav kommer 

med alle sine rekvisitter og alle skal i gang med at gøgle.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DEN GRIMME ÆLLING – BØRNETEATER 

Trige – Torsdag 2. februar kl. 10.00

Vi får Teatret Lampe på besøg, der opfører ’Den grim-

me ælling’, musikalsk dukkemagi for de allermindste. 

I reden er der fire æg. Tre små og ét stort. Ud kommer 

tre gule ællinger... og en stor grå. Med fantastiske sce-

netæpper og skøn musik.

For de 3-6-årige. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TEATER

Klovnen Lars Gustav

Det Flyvende Kuffertcirkus
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BARKENTINS TEATER: INDENI

Gellerup – Onsdag 22. marts kl. 9.30-10.00

En forestilling om at kunne gennemskue, hvad der 

er bag noget andet. Vi ser det vi ser, særdeles hvis vi 

ikke er så store, men tit er der noget bag. Det sker, at 

ting ligner noget, vi kender; men indeholder noget helt 

andet, og andre gange ser vi noget helt nyt, som inde-

holder noget gammelkendt. En åben forestilling hvor 

der er plads til at publikum blander sig.

I samarbejde med Børnekulissen. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

TEATER BAGLANDET OPFØRER  

JUHUU, DET ER REGNVEJR

Åby – Tirsdag 16. maj kl. 10.00-10.30

Er det sjovt at børste tænder? Kan en frø gøre dig 

glad? Hvem bestemmer om du er sur? Kilder fantasien 

under dine tæer? JUHU det er regnvejr er en poetisk 

komik boble om hverdagen, hvor ikke engang fantasien 

sætter grænser. JUHU det er regnvejr er en nonverbal 

forestilling for alle, der vil overraskes over dagligdagens 

uventede magi.

I samarbejde med Børnekulissen. 

For de 3-7 årige. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TEATER TT: FREDDYS RADIOTEATER

Tranbjerg – Fredag 3. marts kl. 10.00-10.45

Freddys radio fortæller alle mulige fantastiske historier 

– om dyr, fodbold, vejret og klokken. Men hvad nu, hvis 

radioen går i stå midt i en spændende historie? Så må 

Freddy selv fortælle historien færdig. Han gør, hvad han 

kan og bruger mime, fortælling, køkkengrej, lommeuld 

og publikums hjælp.

Fra 4 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LANGT UDE I SKOVEN

Højbjerg Torsdag 16. marts kl. 10.00-10.30

Skødstrup Mandag 20. marts kl. 10.00-10.30

Viby Tirsdag 21. marts kl. 10.00-10.30

’Teatret på hjul’ opfører en billedrig forestilling om at 

finde venskab og sin særlige plads i verden, fortalt med 

poesi musik og dukker. En forestilling som stimulerer 

fantasi og sprog.

I samarbejde med Teatret på hjul og Børnekulissen. 

For de 2-5 årige. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

 

Teater TT

Teater Baglandet
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MÅNEDENS INSTRUMENT 

Dokk1 – Lørdag 4. februar kl. 12.45-14.00 / Strygere

Strygerinstrumenterne udgør en hel familie af instru-

menter i forskellige størrelser. Fra den store kontrabas 

til violinen, der hviler på den ene skulder. 

Dokk1 – Lørdag 11. marts kl. 10.30-11.30 / Klarinet

Klarinetten bruges både som soloinstrument og i 

forskellige typer orkestre inden for den klassiske musik. 

Dens varme klange indgår også i mange sammenhæn-

gen inden for folkemusik og jazz.

Dokk1 – Lørdag 22. april kl. 10.30-12.00 / Trompet

Trompeten er et alsidigt instrument, der bruges både 

som orkesterinstrument i klassiske symfonier og som 

et fremtrædende soloinstrument i et hav af rytmiske 

genrer: Jazz, salsa, soul mm.

Dokk1 – Lørdag 20. maj kl. 10.30-12.00 / Tværfløjte

Mennesket har spillet fløjte siden tidernes morgen. I sin 

moderne udformning er en tværfløjte et alsidigt instru-

ment med et hav af anvendelsesmuligheder. Lige fra smuk 

romantisk musik til brasiliansk bossa nova. Du kan læse 

mere om instrumenterne på www.aarhusmusikskole.dk.

I samarbejde med Aarhus Musikskole. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MUSIK
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MUSIKALSK TEATERLEG MED RATATAS

Tilst – Torsdag 2. marts kl. 10.00-11.00

Oplev Musikalsk teaterleg – sjov med sangen. Helle 

Sarning fra teaterduoen Ratatas kommer på besøg med 

guitar, trommer, rasler og rekvisitter og styrer forløbet 

med børnene. Hun tager udgangspunkt i de sange 

som børnene kender. Først synger vi de enkelte sange, 

som de er. Derefter tager vi på opdagelse og leger med 

sangenes muligheder. 

For de 3-5 årige. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

MUSIKALSK LEGESTUE

Gellerup Torsdag 23. marts kl. 9.30-10.15

 Torsdag 6. april kl. 9.30-10.15

Musikalsk legestue for de små med aktiviteter, sang 

og rytmik. Der synges om dyr, kroppen, farver, tal og 

meget mere.

I samarbejde med Sofie Holm Nielsen. 

For de 3-5 årige. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

SKRALLEBANG PÅ NYE ÆVENTYR

Risskov – Lørdag 6. maj kl. 10.30-11.30

En aktiv koncert, der blander fortælling, sang, bevægel-

se og fantasi! SKRALLEBANG giver koncert for børn 

og deres forældre. Der skal trampes på troldens bro, vi 

skal have øjne så store som tekopper, og det er tilladt at 

drille Den Grimme Ælling. 

For de 3-7 årige. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SKRALLEBANG LEGER MED ORD

Tilst – Torsdag 26. januar kl. 10.00-11.00

Nu skal der læses op, tegnes, bandes, synges ekko, 

snakkes om bogstaver og rappes om Fru Hansens 

kælder. De har fundet en lang række nye sange frem af 

bla. Hr. Skæg og Michael Bondesen – og de har selv 

sammensat en rap over gamle rim og remser.

For de 3-6 årige. Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

SANGLEGE MED VIBEKE GRAF SKOU

Tilst – Torsdag 23. februar kl. 10.00-11.00

Syng, dans og spil dig glad sammen med Vibeke Graf 

Skou fra Favrskov Musikskole. Vibeke er musikpædagog 

og elsker sanglege og børn, og hun har kufferten fuld af 

rasleæg, flyvende tørklæder, handskedukker og meget 

mere. Alle går herfra med højt humør og hænder og 

fødder godt rystet igennem.

For de 3-5 årige. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

Vibeke Graf Skou
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FASTELAVNSMASKE WORKSHOP

Højbjerg Mandag 13. februar kl. 10.00-12.00

Risskov Tirsdag 14. februar kl. 10.00-12.00

Åby Onsdag 15. februar kl. 10.00-12.00

Lav din egen fastelavnsmaske! Måske du vil være en 

smuk prinsesse, en farlig løve eller en sej pirat? Kun 

fantasien sætter grænser.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KREATIV VINTERFERIE

Risskov Mandag 13. februar til  

 fredag 17. februar kl. 10.00-12.00

Vi lader kreativiteten blomstre i vinterferien. Vi finder per-

ler, papir, kasserede bøger, ostevoks og meget andet frem. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FASTELAVNS-WORKSHOP

Lystrup – Tirsdag 14. februar kl. 10.00-12.00

Tag familien med til fastelavns-workshop på Lystrup 

Bibliotek. I kan pynte fastelavnsris, så I er klar til faste-

lavnsmandag, lave masker og få lagt ansigtsmaling. 

Elever fra Egå Produktionshøjskole hjælper jer i gang. 

Der skal kun bestilles billet til børnene.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LÅN EN HAVE

Risskov – Fra onsdag 1. marts kl. 10.00

Biblioteket har lånt haver ud til private siden 2013. Koncep-

tet er, at låneren selv passer haven fra såning til høst og selv 

får udbyttet. Det tilbud udvides nu, så din daginstitution 

kan låne en have på de samme betingelser. Antallet af haver 

er begrænset, så vær hurtig på tasterne den 1. marts. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KREATIVT VÆRKSTED 

Dokk1 Hver mandag og onsdag kl. 16.00-17.30  

 fra 2. januar til 28. juni

Kreative aktiviteter for børn i det åbne værksted. Fold 

en æske, modellér en skulptur i ostevoks eller instruér 

en film i IMovie. Det er eksempler på nogle af de værk-

stedsaktiviteter, vi har på programmet. Følg med på 

hjemmesiden – der er nye aktiviteter hver uge.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KREA-MANDAG

Solbjerg Hver mandag kl. 15.00-17.00  

 fra 2. januar til 26. juni

Hver mandag kan du komme og deltage i forskellige akti-

viteter, som skifter løbende. Du er også velkommen til selv 

at foreslå og stå for aktiviteterne. Vi sørger for redskaber. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

KREA
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PÅ DOKK1

Dokk1 / Hovedbiblioteket
Hack Kampmanns Plads 2 · 8000 Aarhus C  
Tlf. 8940 9200 · hovedbibliotek@aarhus.dk
www.dokk1.dk

Mandage kl. 16.00-18.00

Har du et andet modersmål end 
dansk?  
Så kom og del det med andre og 
få mulighed for at øve dansk

Sprogcaféen er for alle der har lyst 
til at møde nye mennesker, lære 
dem at kende og høre om deres 
baggrund og kultur – og samtidig 
udveksle jeres respektive sprog. 

Konceptet er gensidig sprog-
udveksling ud fra ’give and take’-
modellen – man giver noget og får 
noget tilbage. Deltagerne laver selv 
hold og aftaler hvilke sprog, der skal 
tales – parvis eller i grupper.

Det er gratis at deltage.

Torsdage kl. 15.30-17.30

Har du brug for førstehjælp  
til dine matematiklektier og 
afleveringer? 

Så kom til Matematikcenters 
lektiecafé på Dokk1 hver torsdag  
fra 15.30 til 17.30 i hjørnet ved 
Læsesalen. Matematikcaféen drives  
af dygtige frivillige fra 
Matematikcenter. 

Matematikcaféen er åben for 
alle, der har matematik enten i 
folkeskolen,  
på ungdomsuddannelsen, på 
suppleringskursus eller på en 
voksenuddannelse.

Det er gratis at være med – bare 
mød op!

Tirsdage kl. 16.15-18.15

Er du blevet snydt af din udlejer?  
Er du kommet til skade på dit 
arbejde? 

Måske har du nogle rettigheder som 
ingen har fortalt dig om. Uanset 
hvem du er, står Retshjælpen klar 
med anonym rådgivning på Dokk1. 

Retshjælpen i Dokk1 er udbudt 
af Studenterrådets Retshjælp og 
rådgiver alle privatpersoner.

Find Retshjælpen i Studierum 6 hver 
tirsdag kl. 16.15-18.15 

Retshjælpen er gratis. 

Tirsdage, onsdage og torsdage fra 
kl. 15.30-18.00 

Studiecafé

Her står unge frivillige lektie-
hjælpere, der alle kommer fra Red 
Barnet Ungdom, klar til at hjælpe 
med lektier og andet skolearbejde.

Det er gratis at deltage og alle 
unge i aldersgruppen 14-18 år er 
velkomne.

Find også Studiecaféen på 
Facebook

Studiecaféen holder lukket i 
vinterferien (uge 7)
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LÆSEKREDS 

Tilst Hver mandag kl. 14.00-15.00  

 fra 9. januar til 12. juni

Vi skal mødes i en hyggelig læsekreds, hvor vi skal snak-

ke om bøger, læse højt for hinanden - og sidst men ikke 

mindst, skal vi hygge os. Når sommerferien nærmer 

sig, skal vi lave anmeldelser af nogle af vores yndlings-

bøger, og dem vil der komme en fin udstilling ud af.

For de 9-11 årige. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BILLEDSKOLE 

Dokk1 Mandag 13. februar samt  

 Tirsdag 14. februar kl. 11.00-15.00

Er du vild med at tegne og male? Så vær med, når vi 

holder billedkunstskole i vinterferien. Portrætter, skulp-

turer og fantasidyr i stærke farver; det er blot nogle af 

de værker, du får mulighed for at prøve kræfter med. På 

kurset vil vi arbejde med både tørre og våde farver, for-

skellige materialer til skulptur, collager og måske også 

digitale billedproduktioner. Kurset varer 2 dage. 

Husk madpakke – og tag dit gamle tøj på. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 50 kr.

POKÉMON KLUB

Dokk1 Hver mandag kl. 16.00-19.00  

 fra 2. januar til 29. maj

Hvad er en Pokémon Liga? En Pokémon liga er et sted 

hvor fans af Pokémon Trading Card Game har mulig 

for at mødes og have det sjovt. Har du ikke et deck eller 

ved du ikke, hvordan du skal spille, så er der mulighed 

for at låne et deck og lære spillet. Det bedste er, at du 

kan gøre dette med andre Pokémon spillere, som elsker 

at samle og spille lige så meget som du gør. 

I samarbejde med Aarhus Pokémon Liga. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

TWEENS



119Børn

KOM TIL HYGGELIGT BRÆTSPIL

Åby Torsdag 19. januar kl. 14.00-18.00

 Torsdag 16. februar kl. 14.00-18.00

Biblioteket har fået et par brætspil og vil gerne byde alle 

interesserede til 2 arrangementer, hvor der kan rulles med 

terninger og skubbes pap. Måske det kunne være noget 

for dig? Vi har også et lille udvalg af de mere kendte bræt-

spil som Matador, Ludo, Partners, Uno og Bonanza, men 

du er også velkommen til selv at tage et spil med.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BANANA KING GAMINGZONE

Harlev Torsdag 19. januar kl. 15.30-18.00

 Torsdag 23. februar kl. 15.30-18.00  

 Torsdag 23. marts kl. 15.30-18.00

 Torsdag 20. april kl. 15.30-18.00

 Torsdag 18. maj kl. 15.30-18.00

Vær med, når Morten styrer spillet med konkurrencer, 

turnering eller frit slag på spillemaskinerne. Nogle gange 

er Playstation og Xbox reserveret til bestemte spil. Du er 

altid velkommen til at kigge på eller spille andre spil på 

arkademaskinen, bibliotekets computere eller medbringe 

din egen bærbare. Husk! Biblioteket er ikke bemandet. 

Kun Morten er her, og han er optaget af spilaktiviteter-

ne. Børn skal i princippet være ledsaget af voksne i den 

ubetjente åbningstid, hvis de er under 14 år. På disse 

spilleaftener ser vi bort fra denne regel, dog er børn 

under 9 år kun velkommen sammen med en voksen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

GAMING / SPIL
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KOSTUMEBYTTECENTRAL

Risskov – Lørdag 11. februar kl. 10.00-14.00

Har du kostumer liggende, som ikke passer længere? 

Eller trænger udklædningskassen simpelthen bare til 

et frisk pust? Kom forbi og byt dit gamle kostume ud 

med et nyt og bliv helt parat til årets fastelavnsfester. 

Valutaen er ét kostume for ét kostume. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FASTELAVN PÅ BIBLIOTEKET

Risskov – Lørdag 25. februar kl. 11.00-13.00

Fastelavn er mit navn! Kom til fastelavnsfest på bibliote-

ket. Vi slår katten af tønden og leger – kom i dit flotteste 

fastelavnskostume og vær med til en hyggelig dag.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

PANDEKAGEDAG

Trige – Tirsdag 28. februar kl. 15.00

Vi holder fast i traditionen og fejrer pandekagedagen. 

Både børn, forældre og bedsteforældre er velkomne til en 

hyggelig eftermiddag. Sammen bager vi lækre pandeka-

ger, og der bliver mulighed for at lytte til en god pandeka-

gehistorie. Mindre børn skal følges med en voksen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BØRNELOPPEMARKED

Risskov – Lørdag 27. maj kl. 10.00-12.00

Er dine hylder fyldt med legetøj, som du ikke længere 

leger med? Kom til loppemarked, hvor der er mulighed 

for at sælge dit gamle legetøj eller købe noget nyt til 

samlingen. For praktiske oplysninger og bestilling af 

stadeplads, se mere på bibliotekets hjemmeside.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HYGGELIG FAMILIETORSDAG

Lystrup Hver torsdag kl. 15.00-18.00  

 fra 5. januar til 30. marts

Tag familien med på biblioteket. Der kan I hygge jer 

sammen med at tegne, spille et spil eller være kreativ. Vi 

har spil, papir, farveblyanter og som regel en kreativ ide. 

I står for den kunstneriske udførelse – god fornøjelse.

For de 5-10 årige. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FAMILIEHYGGE

Åby Hver lørdag kl. 11.00  

 fra 7. januar til 22. april

Du kan tage din familie under armen og komme hen på 

biblioteket for at hygge! Der bliver forskellige aktiviteter 

f.eks. højtlæsning, brætspilsdag, kreative projekter, film 

eller hvad vi nu kan finde på.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FAMILIELØRDAGE

Hasle Hver lørdag kl. 11.00 fra 7. januar til 24. juni

Hver lørdag byder vi på film, spil, højlæsning eller andre 

aktiviteter for børnefamilier. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

UDSTILLING – GÆT ET EVENTYR

Højbjerg – Fra 23. januar til 28. januar

Vi har fokus på eventyr hele denne uge. I den forbindelse 

har vi anbragt 8 små ting i 2 montre. Jeres opgave er 

at gætte hvilke eventyr tingene stammer fra. Udfyld det 

vedlagte skema og put det i postkassen – så deltager du 

i konkurrencen om en eventyrbog.

BLANDET
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Dokk1 / Hovedbiblioteket Haack Kampmanns Plads 2 · 8000 Aarhus C · www.dokk1.dk
Every friday from January International Playgroup 10

Fra 2. januar til 19. juni, hver mandag BØRN: Åbent hus i sundhedsplejen 107

Fra 2. januar til 28. juni, hver mandag og onsdag BØRN: Kreativt værksted 115

Fra 2. januar til 29. maj, hver mandag BØRN: Pokémon klub 118

Onsdag 4. januar IT: Ubuntu 88

Onsdag 4. januar IT: Maker-onsdag tema 91

Fra 5. januar til 29. juni, hver torsdag BØRN: Far legestue 107

Torsdag 5. januar Skak og backgammon for nydanskere 10

Torsdag 5. januar Music Talks: Leonard Cohen 46

Torsdag 5. januar Trykkeriet 66

Fra 6. januar til 30. juni, hver fredag Skak på rampen 84

Lørdag 7. januar Strikkecafé 78

Fra 8. januar til 25. juni, hver søndag Søndagsdokumentaren 48

Mandag 9. januar BØRN: Babyrytmik 108

Tirsdag 10. januar At tænke sig (ATS) 52

Tirsdag 10. januar Den gode historie 61

Tirsdag 10. januar Bliv bedre til jobsøgning 98

Tirsdag 10. januar Spørgehjørne for slægtsforskere 98

Torsdag 12. januar Skak og backgammon for nydanskere 10

Torsdag 12. januar Find en læsekreds 33

Torsdag 12. januar IT: 3D for folket 88

Torsdag 12. januar IT: Har Mac'en tømmermænd? 93

Fra 12. januar til 27. april, hver torsdag Meet up for ordblinde 98

Lørdag 14. januar Repair Café 66

Mandag 16. januar Den indre biograf – højtlæsning for voksne 34

Mandag 16. januar IT: Lær om rejsekort 88

Tirsdag 17. januar Hvad sker der på Balkan? – debatmøde med Ulrik Kohl 58

Onsdag 18. januar Lær at binde din egen flue 66

Onsdag 18. januar BØRN: Film for de yngste 110

Onsdag 18. januar IT: Maker-onsdag 91

Torsdag 19. januar Skak og backgammon for nydanskere 10

Torsdag 19. januar Foto på smartphone 74

Mandag 23. januar Lytteklubben – gi' det videre 42

Tirsdag 24. januar Startmøde for iværksættere 52

Tirsdag 24. januar IT: Byg en computer 88

Tirsdag 24. januar Er du kommet til skade? 99

Wednesday 25. January Age 10

Onsdag 25. januar Tænkepauser: Alder / Age 62

Torsdag 26. januar Skak og backgammon for nydanskere 10

Torsdag 26. januar Foto på smartphone 74

Torsdag 26. januar IT: Apps for ordblinde 89

Torsdag 26. juni IT: Medlemsmøde med foredrag 93

Lørdag 28. januar Frit maskinbroderi 79

Lørdag 28. januar IT: Forkus på artikler 89

Søndag 29. januar Fortællesalon 34

Mandag 30. januar Færø blues 24

Tirsdag 31. januar En ubekvem sandhed 60

Onsdag 1. februar Sebastian Bune og Kathrine Eg Mølhave 30

Onsdag 1. februar IT: Ubuntu 88

Onsdag 1. februar IT: Maker-onsdag tema 91

Torsdag 2. februar IT: Virtual reality – en introduktion 89

Lørdag 4. februar Strikkecafé 78

REGISTER



Lørdag 4. februar Gaming weekend 85

Lørdag 4. februar Månedens instrument: Strygere 113

Søndag 5. februar Gaming weekend 85

Søndsg 5. februar Skakturnering 85

Tirsdag 7. februar EU i undervisningen – sådan! 58

Fra 8. februar til 31. maj, hver anden onsdag Skrive Lounge 32

Onsdag 8. februar Klassisk Lytteklub: Alban Berg – violinkoncert 45

Torsdag 9. februar Julie Top-Nørgaard og Sara Roepstorff 28

Torsdag 9. februar Music Talks: John Lennon 46

Torsdag 9. februar Trykkeriet 66

Torsdag 9. februar IT: Virtual reality – en introduktion 89

Torsdag 9. februar IT: Medlemsmøde med foredrag 93

Lørdag 11. februar Månedens kor 42

Lørdag 11. februar En portrætfilm om Adda Lykkeboe 48

Lørdag 11. februar Repair Café 66

Lørdag 11. februar IT: 3D for folket 88

Mandag 13. februar Den indre biograf – højtlæsning for voksne 34

Mandag 13. februar BØRN: Billedskole 118

Tirsdag 14. februar Spørgehjørne for slægtsforskere 98

Tirsdag 14. februar BØRN: Billedskole 118

Onsdag 15. februar Lær at binde din egen flue 66

Onsdag 15. februar IT: Maker-onsdag 91

Lørdag 18. februar Fællessang med Sangkraft Aarhus 42

Fra 20. februar til 15. maj, hver mandag Ro og ord 68

Mandag 20. februar Paradis på Dokk1: Creative Control 49

Mandag 20. februar Bugs 60

Mandag 20. februar Tænkepauser: Viden 63

Mandag 20. februar BØRN: Babyrytmik 108

Tuesday 21. February Startup meeting for entrepreneurs 10

Tirsdag 21. februar Krimimessen – lig med mere 25

Tirsdag 21. februar Bliv bedre til jobsøgning 98

Onsdag 22. februar Når musikken spiller 43

Onsdag 22. februar BØRN: Film for de yngste 110

Onsdag 22. februar IT: Virtual reality – en introduktion 89

Torsdag 23. februar IT: Den komplette guide til 3D-print 90

Torsdag 23. februar IT: Åbent medlemsmøde med foredrag 93

Søndag 26. februar Fortællesalon 34

Mandag 27. februar Lytteklubben – gi' det videre 42

Tirsdag 28. februar Skriv dig ud af skuffen – og op på scenen 32

Onsdag 1. marts Søren Jessen og Inger Gammelgaard Madsen 30

Onsdag 1. marts 117 ting om Aarhus – fra 1900 til 2017 54

Onsdag 1. marts IT: Ubuntu 88

Onsdag 1. marts IT: Maker-onsdag tema 91

Fredag 3. marts Beats'n'breakfast – godmorgen til 80'erne 14

Fra 3. marts til 12. marts Slægtsforskningcafé 14

Lørdag 4. marts Rene linjer 14

Lørdag 4. marts Quantum music 2017 15

Lørdag 4. marts Månedens kor 42

Lørdag 4. marts Cyanotype workshop 74

Lørdag 4. marts Strikkecafé 78

Lørdag 4. marts Fokus på eReolen 90

Søndag 5. marts Mor og far boller 15

Søndag 5. marts Mord i Europa 15

Søndag 5. marts I kan ikke slå os ihjel 15

Søndag 5. marts Cyanotype workshop 74

Fra 6. marts til 9. marts Slægtsforskningcafé 14

Fra 6. marts til 10. marts Fyraftensforedrag 16

Mandag 6. marts Anbragt i historien 16

Mandag 6. marts Berlinmur, Bowie og beton-nostalgi 16

Mandag 6. marts Video killed the radio star 17

Tirsdag 7. marts Beverly Hills – serien der formede en generation 17



Tirsdag 7. marts Merete Pryds Helle: Folkets skønhed 29

Tirsdag 7. marts IT: Blender – 3D software 90

Onsdag 8. marts Pop og politik 17

Onsdag 8. marts Krigens uskyldige ofre 17

Torsdag 9. marts Sproget i spændetrøje 18

Torsdag 9. marts Tarantino – en levende kultfigur 18

Torsdag 9. marts Trykkeriet 66

Torsdag 9. marts IT: Medlemsmøde med foredrag 93

Fra 10. marts til 12. marts Slægtsforskningcafé 14

Fredag 10. marts Revolution! 18

Fredag 10. marts Fantasy friday 18

Lørdag 11. marts BZ – firsernes ungdomsoprør 19

Lørdag 11. marts Prutter, pegefinger-pædagogik og politik 19

Lørdag 11. marts Sexy saturday 19

Lørdag 11. marts Børnesange for voksne... og deres børn 20

Lørdag 11. marts Repair Café 66

Lørdag 11. marts Gaming weekend 85

Lørdag 11. marts Månedens instrument: Klarinet 113

Søndag 12. marts Kvinden i krimien 20

Søndag 12. marts Drager og drilske drenge 20

Søndag 12. marts Science Fiction Sunday 20

Søndag 12. marts Gaming weekend 85

Fra 13. marts til 26. marts Afladninger – en poetisk installation 36

Mandag 13. marts Kristina Stoltz og Kristina Nya Glaffey 29

Mandag 13. marts Den indre biograf – højtlæsning for voksne 34

Mandag 13. marts Digital fotografi 75

Tirsdag 14. marts Hvordan fungerer Europol? – debatmøde om kriminalitet i EU 58

Tirsdag 14. marts The 11th hour 60

Tirsdag 14. marts IT: Blender – 3D software 90

Onsdag 15. marts Klassisk Lytteklub: Giuseppe Verdi – requiem 45

Onsdag 15. marts Lær at binde din egen flue 66

Onsdag 15. marts IT: Maker-onsdag 91

Onsdag 15. marts Paradis på Dokk1: Chevalier 49

Torsdag 16. marts Music Talks: Patti Smith 47

Torsdag 16. marts IT: Den komplette guide til 3D-print 90

Mandag 20. marts Startmøde for iværksættere 52

Tirsdag 21. marts Digtoplæsning til verdens poesidag 37

Tirsdag 21. marts Tænkepauser: Tal 63

Tirsdag 21. marts Bliv bedre til jobsøgning 98

Onsdag 22. marts Fyraftenskoncert med medlemmer af Aarhus Symfoniorkester 43

Torsdag 23. marts Lyddrama 61

Torsdag 23. marts IT: Apps for ordblinde 89

Torsdag 23. marts IT: Den komplette guide til 3D-print 90

Torsdag 23. marts IT: Åbent medlemsmøde med foredrag 93

Lørdag 25. marts Fællessang med Sangkraft Aarhus 42

Søndag 26. marts Fortællesalon 34

Søndag 26. marts Vietnamesisk kulturdag 100

Mandag 27. marts Lytteklubben – gi' det videre 42

Mandag 27. marts Sorgen er en kraft 56

Mandag 27. marts BØRN: Babyrytmik 108

Tirsdag 28. marts Skriv dig ud af skuffen – og op på scenen 32

Lørdag 1. april Strikkecafé 78

Monday 3. April Startup meeting for entrepreneurs 10

Mandag 3. april Debat og dokumentar: Dem vi var 56

Tirsdag 4. april Tænkepauser: Demokrati 64

Tirsdag 4. april IT: Byg en computer 88

Onsdag 5. april A universe from nothing 44

Onsdag 5. april IT: Ubuntu 88

Onsdag 5. april IT: Maker-onsdag tema 91

Onsdag 5. april BØRN: Film for de yngste 110

Torsdag 6. april IT: Generalforsamling 93



Lørdag 8. april Månedens kor 42

Lørdag 8. april Repair Café 66

Lørdag 8. april IT: Kom i gang med din tablet 90

Mandag 10. april Den indre biograf – højtlæsning for voksne 34

Tirsdag 11. april Spørgehjørne for slægtsforskere 98

Lørdag 15. april Gaming weekend 85

Tirsdag 18. april Skriv dig ud af skuffen – og op på scenen 32

Tirsdag 18. april Mobile-workshop 67

Lørdag 22. april Art bubble: Tegneserier for alle 25

Lørdag 22. april Månedens instrument: Trompet 113

Torsdag 27. april IT: Medlemsmøde med foredrag 93

Søndag 30. april Fortællesalon 34

Lørdag 6. maj Fællessang med Sangkraft Aarhus 42

Lørdag 6. maj Strikkecafé 78

Tirsdag 9. maj Spørgehjørne for slægtsforskere 98

Onsdag 10. maj IT: Ubuntu 88

Torsdag 11. maj IT: Medlemsmøde med foredrag 93

Torsdag 11. maj BØRN: Sprogfitness 106

Lørdag 13. maj IT: Kom i gang med din tablet 90

Mandag 15. maj Lytteklubben – gi' det videre 42

Mandag 15. maj Tænkepauser: Reformationen 64

Tirsdag 16. maj Skriv dig ud af skuffen – og op på scenen 32

Tirsdag 16. maj Tre bud på EUs fremtid 58

Tirsdag 16. maj Mobile-workshop 67

Onsdag 17. maj Klassisk Lytteklub: Petr Tjajkovskij – klaverkoncert nr. 1 45

Onsdag 17. maj Vinteren kommer – fordybelse i Game of Thrones 48

Lørdag 20. maj Foto marathon 75

Lørdag 20. maj Gaming weekend 85

Lørdag 20. maj Månedens instrument: Tværfløjte 113

Søndag 21. maj Gaming weekend 85

Mandag 22. maj Den indre biograf – højtlæsning for voksne 34

Tirsdag 23. maj Music Talks: Pink Floyd 47

Lørdag 27. maj Månedens kor 42

Onsdag 31. maj Startmøde for iværksættere 52

Torsdag 1. juni IT: Åbent medlemsmøde med foredrag 93

Lørdag 3. juni Strikkecafé 78

Onsdag 7. juni IT: Maker-onsdag tema 91

Onsdag 7. juni IT: Ubuntu 88

Lørdag 10. juni Fællessang med Sangkraft Aarhus 42

Tirsdag 13. juni Spørgehjørne for slægtsforskere 98

Lørdag 17. juni Månedens kor 42

Mandag 19. juni Den indre biograf – højtlæsning for voksne 34

Onsdag 21. juni Lær at binde din egen flue 66

Onsdag 21. juni IT: Maker-onsdag 91

Lørdag 24. juni Gaming weekend 85

Søndsg 25. juni Gaming weekend 85

Bavnehøj Bibliotek Koltvej 17-19 · 8361 Hasselager · www.aakb.dk/kolt-hasselager
Mandag 6. marts BØRN: En tur i biffen 110

Mandag 8. maj BØRN: Oplæsning 106

Mandag 15. maj BØRN: En tur i biffen 110

Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken 41 · 8330 Beder · www.aakb.dk/beder-malling
Torsdag 2. februar BØRN: Torsdagshistorier for børn 105

Torsdag 2. marts BØRN: Torsdagshistorier for børn 105

Mandag 27. marts Tilbage til litteraturen – gode læseoplevelser 25

Torsdag 6. april BØRN: Torsdagshistorier for børn 105

Mandag 24. april Tilbage til litteraturen – gode læseoplevelser 25



Gellerup Bibliotek Gudrunsvej 78 · 8220 Brabrand · www.aakb.dk/gellerup
Fra 9. januar til 29. maj, hver mandag og torsdag IT: Davuts it-hjørne 94

Onsdag 25. januar BØRN: Film 110

Tirsdag 31. januar Bogsnak i skumringen 24

Torsdag 2. februar Fyraftenssang 42

Tirsdag 7. februar Naturvidenskab til Gellerup og Herredsvang 53

Torsdag 9. februar BØRN: Musikalsk legestue 108

Tirsdag 21. februar Naturvidenskab til Gellerup og Herredsvang 53

Onsdag 22. februar BØRN: Film 110

Torsdag 23. februar BØRN: Musikalsk legestue 108

Onsdag 1. marts Naturvidenskab til Gellerup og Herredsvang 53

Tirsdag 7. marts Naturvidenskab til Gellerup og Herredsvang 53

Torsdag 9. marts BØRN: Musikalsk legestue 108

Tirsdag 14. marts Naturvidenskab til Gellerup og Herredsvang 53

Onsdag 15. marts BØRN: Find Holger 105

Lørdag 18. marts Pileflet for begyndere 71

Tirsdag 21. marts Naturvidenskab til Gellerup og Herredsvang 53

Onsdag 22. marts BØRN: Barkentins teater: Indeni 112

Torsdag 23. marts BØRN: Musikalsk legestue 114

Tirsdag 28. marts Naturvidenskab til Gellerup og Herredsvang 53

Onsdag 29. marts BØRN: Film 110

Torsdg 30. marts Rap-konkurrence for unge 44

Torsdag 6. april Fyraftenssang 42

Torsdag 6. april BØRN: Musikalsk legestue 114

Onsdag 19. april BØRN: Find Holger 105

Onsdag 26. april BØRN: Film 110

Torsdag 11. maj BØRN: Sprogfitness 106

Harlev Bibliotek Gammel Stillingvej 424 · 8462 Harlev · www.aakb.dk/harlev
Mandag 2. januar Strikkeaften 78

Mandag 16. januar BØRN: Film for de yngste 110

Torsdag 19. januar BØRN: Banana King Gamingzone 119

Torsdag 26. januar Bogsnak i skumringen 24

Torsdag 26. januar BØRN: Café for mødre, fædre og babyer på barsel 108

Mandag 6. februar Strikkeaften 78

Mandag 6. februar BØRN: Film for de yngste 110

Torsdag 9. februar Læs og snak – Harlev Læsekreds 33

Torsdag 23. februar BØRN: Café for mødre, fædre og babyer på barsel 108

Torsdag 23. februar BØRN: Banana King Gamingzone 119

Mandag 6. marts Strikkeaften 78

Torsdag 9. marts Læs og snak – Harlev Læsekreds 33

Mandag 13. marts BØRN: Film for de yngste 110

Torsdag 23. marts BØRN: Banana King Gamingzone 119

Torsdag 30. marts BØRN: Sprogleg for babyer og deres forældre 108

Mandag 3. april Strikkeaften 78

Torsdag 20. april BØRN: Banana King Gamingzone 119

Mandag 1. maj Strikkeaften 78

Torsdag 18. maj BØRN: Banana King Gamingzone 119

Mandag 12. juni Strikkeaften 78

Hasle Bibliotek Kappelvænget 2 · 8210 Aarhus V · www.aakb.dk/hasle
Fra 7. januar til 24. juni, hver lørdag Familielørdage 120

Fra 10. januar til 30. maj Tegne-workshop 66

Fra 11. januar til 28. juni, hver onsdag Onsdags-skak 84

Onsdag 11. januar BØRN: Popcorn time 109

Tirsdag 7. februar Naturvidenskab til Gellerup og Herredsvang 53

Torsdag 9. februar Bogsnak i skumringen 24

Tirsdag 21. februar Naturvidenskab til Gellerup og Herredsvang 53

Tirsdag 28. februar Naturvidenskab til Gellerup og Herredsvang 53

Tirsdag 7. marts Naturvidenskab til Gellerup og Herredsvang 53



Tirsdag 14. marts Naturvidenskab til Gellerup og Herredsvang 53

Tirsdag 21. marts Naturvidenskab til Gellerup og Herredsvang 53

Tirsdag 28. marts Naturvidenskab til Gellerup og Herredsvang 53

Torsdag 11. maj BØRN: Sprogfitness 106

Højbjerg Bibliotek Oddervej 74 · 8270 Højbjerg · www.aakb.dk/hojbjerg
Fra 2. januar til 30. juni Pausebord 98

Onsdag 4. januar BØRN: Børnebio 109

Fra 23. januar til 28. januar Udstilling: Gæt et eventyr 120

Tirsdag 24. januar Eventyr er ikke kun for børn 34

Onsdag 25. januar BØRN: Eventyrskattejagt 104

Torsdag 26. januar BØRN: Eventyrskattejagt 104

Lørdag 28. januar BØRN: Eventyrfilm for de små 110

Mandag 30. januar Fra storbyen til nationalparken – roadtrip USA 52

Mandag 30. januar Vild med garn 79

Tirsdag 31. januar Læsekreds 33

Onsdag 1. februar BØRN: Børnebio 109

Mandag 6. februar IT: Bliv dus emd Instagram 89

Tirsdag 7. februar Bruger du ord i kaffen? Stoner af John Williams 36

Tirsdag 7. februar Højbjerg Bibliotek fylder 50 år 100

Tirsdag 7. februar BØRN: Jubilæum med sjov og ballade 111

Onsdag 8. februar BØRN: Popcorn time 109

Mandag 13. februar BØRN: Fastelavnsmaske workshop 115

Tirsdag 14. februar IT: Bliv dus emd Instagram 89

Mandag 27. februar Med splitflag og højagtelse – foredrag og bogpræsentation 54

Mandag 27. februar Vild med garn 79

Tirsdag 28. februar Læsekreds 33

Fra 1. marts til 31. marts Udstilling: Marie Rølling 83

Onsdag 1. marts BØRN: Børnebio 109

Tirsdag 7. marts Bruger du ord i kaffen? Dræb ikke en sangfugl af Harper Lee 36

Onsdag 8. marts BØRN: Popcorn time 109

Lørdag 11. marts BØRN: Lørdagshistorie 105

Torsdag 16. marts BØRN: Langt ude i skoven 112

Mandag 27. marts De Blå Stjerner – somalisk/danske unge fortæller om dem selv... 55

Mandag 27. marts Få mere ud af dit kamera 75

Mandag 27. marts Vild med garn 79

Tirsdag 28. marts Læsekreds 33

Fra 1. april til 30. april Udstilling: Frits Pedersen 83

Mandag 3. april Få mere ud af dit kamera 75

Tirsdag 4. april Bruger du ord i kaffen? Folkets skønhed af Merete Pryds Helle 36

Onsdag 5. april BØRN: Børnebio 109

Onsdag 5. april BØRN: Popcorn time 109

Lørdag 8. april Påskeklip for hele familien 67

Mandag 24. april Vild med garn 79

Tirsdag 25. april Læsekreds 33

Onsdag 26. april Amerika, det forjættede land 56

Fra 1. maj til 31. maj Udstilling: Bente Kastbjerg 83

Onsdag 3. maj BØRN: Børnebio 109

Onsdag 10. maj BØRN: Popcorn time 109

Mandag 29. maj Vild med garn 79

Fra 1. juni til 30. juni Udstilling: Birgit Pedersen 83

Lystrup Bibliotek Bystævnet 4 B · 8520 Lystrup · www.aakb.dk/lystrup
Hver anden torsdag Garnglad 79

Fra 2. januar til 31. januar Kryds grænsen til den tyske litteratur – udstilling om ny tysk litteratur 24

Fra 5. januar til 30. marts, hver torsdag Hyggelig familietorsdag 120

Fra 9. januar til 27. marts, hver mandag IT: It-hjælp for begyndere 94

Fra 10. januar til 4. april, hver anden tirsdag BØRN: Tirsdagsbio 109

Tirsdag 17. januar BØRN: Gøgl for børnehavebørn 111

Onsdag 25. januar BØRN: Sprogleg for babyer og deres forældre 108



Mandag 30. januar Bogcafé 24

Torsdag 2. februar Kan du redde liv? Kan din nabo? 99

Mandag 6. februar IT: Slet dine spor på nettet 89 

Torsdag 9. februar Brodér en boganmeldelse 80

Tirsdag 14. februar BØRN: Fastelavns-workshop 115

Tirsdag 28. februar Har du angst eller fobier? 54

Lørdag 25. marts Bogsalg 100

Onsdag 29 marts BØRN: Sprogleg for babyer og deres forældre 108

Torsdag 30. marts Smag på påskens øl 100

Fra 1. april til 31. maj Biblioteksterassen: Giv en plante – tag en plante 71

Onsdag 17. maj BØRN: Spids ørerne – sprogleg 106

Risskov Bibliotek Fortebakken 1 · 8240 Risskov · www.aakb.dk/risskov
Fra 7. januar til 25. marts, hver lørdag BØRN: Hyggelig lørdagshøjtlæsning i den mørke tid 104

Fra 10. januar til 27. juni, hver anden tirsdag BØRN: Sundhedsplejen byder velkommen til åbent hus 107

Fra 11. januar til 29. marts, hver onsdag IT: It-hjælp – få en medarbejder for dig selv 94

Fra 12. januar til 15. december, hver anden torsdag Strikkehæklesyklub 78

Fra 13. januar til 19. maj, hver anden fredag BØRN: Fredagsbio 109

Lørdag 14. januar Tænkepauser: Myren og mennesket 62

Fredag 20. januar BØRN: Sprogleg for babyer og deres forældre 108

Tirsdag 31. januar Monstre 53

Tirsdag 31. januar Kan du redde liv? Kan din nabo? 99

Fra 1. februar til 28. februar Den store læsedyst 24

Onsdag 1. februar Morgenmeditationved Anja Dalby 68

Torsdag 2. februar Bruger du ord i kaffen? Stoner af John Williams 36

Torsdag 2. februar Strikkede puder – workshop for unge begyndere 79

Søndag 5. februar Seedy sunday 70

Tirsdag 7. februar Bogcafé 24

Onsdag 8. februar Dyrk dine idéer 53

Torsdag 9. februar Brodér en boganmeldelse 80

Lørdag 11. februar Kostumebyttecentral 120

Fra 13. februar til 17. februar BØRN: Kreativ vinterferie 115

Tirsdag 14. februar BØRN: Fastelavnsmaske workshop 115

Onsdag 15. februar Morgenmeditationved Anja Dalby 68

Torsdag 23. februar Kampen mod kiloene 54

Lørdag 25. februar Fastelavn på biblioteket 120

Onsdag 1. marts Morgenmeditationved Anja Dalby 68

Onsdag 1. marts Vil du være med i fælleshaven? 70

Fra 1. marts   BØRN: Lån en have 115

Torsdag 2. marts Bruger du ord i kaffen? Dræb ikke en sangfugl af Harper Lee 36

Torsdag 2. marts Loppe lækkerier 55

Lørdag 4. marts Musikken og livet i 60'erne 14

Onsdag 8. marts BØRN: Kom med i haven og få en højtlæsning 105

Lørdag 11. marts 50'erne, Jack Kerouac og the beat-generation 19

Onsdag 15. marts Morgenmeditationved Anja Dalby 68

Onsdag 22. marts BØRN: Kom med i haven og få en højtlæsning 105

Fredag 24. marts BØRN: Sprogleg for babyer og deres forældre 108

Onsdag 29. marts Morgenmeditationved Anja Dalby 68

Onsdag 29. marts BØRN: Kom med i haven og få en højtlæsning 105

Fredag 19. maj Helga Flatland 29

Lørdag 1. april Havedag 71

Torsdag 6. april Bruger du ord i kaffen? Folkets skønhed af Merete Pryds Helle 36

Lørdag 8. april Foldedag 67

Onsdag 26. april Morgenyoga 68

Torsdag 27. april Lær at hækle den populære klud 80

Fredag 9. juni Musik i haven 44

Onsdag 3. maj Morgenyoga 68

Onsdag 3. maj BØRN: Lån et træ og en højtlæsning 106

Lørdag 6. maj BØRN: Skrallebang på nye æventyr 114



Onsdag 10. maj Morgenyoga 68

Onsdag 10. maj BØRN: Lån et træ og en højtlæsning 106

Onsdag 17. maj Morgenyoga 68

Onsdag 17. maj BØRN: Lån et træ og en højtlæsning 106

Fredag 19. maj BØRN: Spids ørerne – sprogleg 106

Lørdag 27. maj Børneloppemarked 120

Sabro Bibliotek Sabro Skolevej 4 · 8471 Sabro · www.aakb.dk/sabro
Torsdag 23. februar Strikkeklub 80

Tirsdag 28. marts Borum Eshøj – bronzealderens verden 56

Torsdag 30. marts Strikkeklub 80

Torsdag 27. april Strikkeklub 80

Skødstrup Bibliotek Rosenbakken 4 · 8541 Skødstrup · www.aakb.dk/skodstrup
Lørdag 21. januar BØRN: Sprogleg for babyer og deres forældre 108

Torsdag 2. februar Bogcafé 24

Mandag 6. februar Brodér en boganmeldelse 80

Mandag 6. februar Strikkecafé 80

Mandag 6. februar BØRN: Sundhedsplejersken holder åbent hus 107

Mandag 6. marts Strikkecafé 80

Mandag 6. marts BØRN: Sundhedsplejersken holder åbent hus 107

Mandag 20. marts BØRN: Langt ude i skoven 112

Mandag 3. april Strikkecafé 80

Mandag 3. april BØRN: Sundhedsplejersken holder åbent hus 107

Mandag 8. maj Strikkecafé 80

Mandag 8. maj BØRN: Sundhedsplejersken holder åbent hus 107

Mandag 6. juni BØRN: Sundhedsplejersken holder åbent hus 107

Mandag 12. juni Strikkecafé 80

Solbjerg Bibliotek Kærgårdsvej 4 · 8355 Solbjerg · www.aakb.dk/solbjerg
Fra 2. januar til 26. juni, hver mandag BØRN: Krea-mandag 115

Torsdag 19. januar BØRN: Højtlæsning 104

Torsdag 16. februar BØRN: Højtlæsning 104

Mandag 13. marts Kom godt i gang med køkkenhaven 70

Mandag 20. marts BØRN: Bogstavskattejagt 106

Torsdag 30. marts BØRN: Højtlæsning 104

Tilst Bibliotek Tilst Skolevej 13 A · 8381 Tilst · www.aakb.dk/tilst
En lørdag   Litteratursalon på vietnamesisk 10

Fra 9. januar til 12. juni, hver mandag BØRN: Læsekreds 118

Fredag 13. januar IT: Davuts it-hjørne 94

Torsdag 26. januar BØRN: Skrallebang leger med ord 114

Mandag 30. januar BØRN: Vinterhygge-højtlæsning 104

Mandag 6. februar Foredrag med Lola jensen 53

Torsdag 9. februar Kan du redde liv? Kan din nabo? 99

Torsdag 23. februar BØRN: Sanglege med Vibeke Graf Skou 114

Fredag 24. februar IT: Davuts it-hjørne 94

Torsdag 2. marts BØRN: Musikalsk teaterleg med Ratatas 114

Fredag 17. marts IT: Davuts it-hjørne 94

Fredag 28. april IT: Davuts it-hjørne 94

Tranbjerg Bibliotek Kirketorvet 6 · 8310 Tranbjerg · www.aakb.dk/tranbjerg
Onsdag 18. januar BØRN: Højtlæsning 104

Torsdag 2. februar Brodér en boganmeldelse 80

Onsdag 15. februar BØRN: Højtlæsning 104

Onsdag 22. februar Ras og Rask på caminoen 54

Fra 1. marts til 31. marts 1970'erne i Tranbjerg 14

Fredag 3. marts BØRN: Teater TT: Freddys radioteater 112



Mandag 6. marts 1970'ernes Aarhus ved Søren Bitsch Christensen 16

Onsdag 15. marts Fantastiske krimier fra hele verden 25

Fredag 24. marts BØRN: Bogstavskattejagt 106

Onsdag 29. marts BØRN: Højtlæsning 104

Fra 24. april til 27. maj Poesimaskinen 25

Trige Bibliotek Smedebroen 21 · 8380 Trige · www.aakb.dk/trige
Lørdag 21. januar BØRN: Byt eller sælg brugt baby- og børneting 108

Mandag 23. januar BØRN: Sprogleg for babyer og deres forældre 108

Torsdag 2. februar BØRN: Den grimme ælling – børneteater 111

Tirsdag 28. februar Pandekagedag 120

Mandag 27. marts BØRN: Sprogleg for babyer og deres forældre 108

Torsdag 11. maj BØRN: Sprogfitness 106

Viby Bibliotek Skanderborgvej 170 · 8260 Viby J · www.aakb.dk/viby
Tirsdag 10. januar Johannes Møllehaves 80-års fødselsdag 28

Torsdag 2. februar BØRN: Torsdagshistorier for børn 105

Lørdag 4. februar Nostalgisk kagerejse 72

Onsdag 8. februar Livsbibliotek 55

Tirsdag 14. februar BØRN: Tirsdagsfilm for børn 110

Onsdag 15. februar Krimimessen – lig med mere 25

Onsdag 15. februar BØRN: Børnekulissen præsenterer Hatteteatret 111

Torsdag 2. marts BØRN: Torsdagshistorier for børn 105

Torsdag 9. marts Livet, døden og kærligheden 43

Tirsdag 14. marts BØRN: Tirsdagsfilm for børn 110

Onsdag 15. marts ALS – sygdommen uden håb 55

Mandag 20. marts Livsbibliotek 55

Tirsdag 21. marts BØRN: Langt ude i skoven 112

Lørdag 1. april Fra havedrømme til drømmehaver ved havearkitekt Hanne Nippin 71

Torsdag 2. april BØRN: Torsdagshistorier for børn 105

Tirsdag 11. april BØRN: Tirsdagsfilm for børn 110

Onsdag 26. april Livsbibliotek 55

Torsdag 11. maj BØRN: Sprogfitness 106

Mandag 22. maj Livsbibliotek 55

Åby Bibliotek Ludvig Feilbergs Vej 7 · 8230 Åby · www.aakb.dk/aaby
Fra 6. januar til 6. februar Dansk kolonihistorie 38

Fra 7. januar til 22. april, hver lørdag Familiehygge 120

Fra 10. januar til 16. maj, hver tirsdag IT: It-café 94

Fra 10. januar til 21. marts, hver anden tirsdag BØRN: Tirsdagsfilm for de yngste 109

Torsdag 19. januar Den danske kaffehistorie 52

Torsdag 19. januar Gameon – spileftermiddag 84

Torsdag 19. januar BØRN: Kom til hyggelig brætspil 119

Tirsdag 24. januar Litteraturstuderende vækker resonans 24

Torsdag 26. januar Rejs som frivillig 52

Torsdag 26. januar Puder – krea for unge 79

Torsdag 26. januar Kan du redde liv? Kan din nabo? 99

Torsdag 2. februar Mich Vraa og håbet 38

Fra 8. februar til 6. marts Serier, serier, serier 38

Torsdag 9. februar Lars Morell – kunst i Aarhus 67

Fra 13. februar til 17. februar Serieferie 38

Onsdag 15. februar BØRN: Fastelavnsmaske workshop 115

Torsdag 16. februar Gameon – spileftermiddag 84

Torsdag 16. februar BØRN: Kom til hyggelig brætspil 119

Onsdag 22. februar Krimimessen – lig med mere 25

Fra 2. marts til 27. april, hver torsdag Kom og skab Litteraturhaven 70

Fra 8. marts til 26. marts Punk i 80'erne 38

Onsdag 8. marts Punkpoesi, aidsepidemi og BZ'eri 38

Fra 28. marts til 20. april Morten Ramsland 39



Tirsdag 28. marts Bogreception: Morten Ramsland 39

Torsdag 30. marts Kageopsats-workshop 72

Torsdag 6. april Kirkens Korshærs sociale arbejde 56

Fra 25. april til 31. maj Litteraturstedet er dit 39

Onsdag 26. april Brodér din egen boganmeldelse 39

Lørdag 6. maj Litteraturbyttedag for hele familien 39

Tirsdag 16. maj BØRN: Teater Baglandet opfører Juhuu, det er regnvejr 112

Fra 2. juni til 28. juni Litteratur og natur 39

Fra 2. juli til 28. august Sommeranbefalinger 39
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