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Hvert år har Aarhus Kommunes Biblioteker ca. 2,4 mio. besøgende. Det er 

mennesker, der kommer for at dele, gøre, lære, tale, lege, diskutere, inspireres, 

optræde, lytte, være tænksomme eller vilde, være alene sammen eller være i 

samtale. Det efterårsprogram, du sidder med i hånden lige nu, giver dig  

mulighed for det hele. 

Vi har 19 biblioteker i Aarhus, og vi har prøvet at lave et program til dig, som 

spreder sig ud over byen. Du kan vælge ting lige der, hvor du bor, eller du kan 

plukke fra viften af arrangementer på de mange biblioteker. 

Nogle ting kræver billet – til andre kan du bare kigge forbi. Langt det meste er 

gratis, og noget koster lidt. Der er noget til voksne, noget til børn, noget, som 

vi kan gøre sammen og så er der alt det, der ikke handler om alder, men om 

interesse og nysgerrighed – uanset hvem du er sammen med.

Vi håber, at programmet vil give dig lyst til at forholde dig til verden – omverden 

og den indre verden – og til at stille spørgsmål og diskutere svarene. Det er 

nemlig også det, bibliotekerne handler om. 

Du vil måske opleve, at du kommer forbi et arrangement, der ikke står i  

programmet her. Det er fordi vi og vores gode samarbejdspartnere hele tiden får 

nye ideer, som vi også gerne vil sætte i verden, eller fordi noget helt aktuelt  

trænger sig på. Derfor kan du hele tiden følge med på www.aakb.dk/arrangementer 

og se, om der skulle være noget nyt. 

Vi har gjort os umage med at sammensætte programmet, og vi håber, du finder 

noget, der giver dig værdi. 

Vi glæder os til at se dig på bibliotekerne!

De bedste hilsner

Marie Østergård

Bibliotekschef

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 events 

on literature, film, and music 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.

MEET NORMA PEPPER – HUMANOID ROBOT

Dokk1

Are you crazy about robots? And would you like to 

try and talk to one? Norma Pepper can speak Eng-

lish, and she can answer your questions! She is able 

to distinguish between boys and girls, tell you about 

herself and even become your friend. But what is 

the idea behind a humanoid robot, and what can we 

learn from the technology?

Please go to our website to learn more about Norma Pepper, and 

follow Norma (@normarobot) on Facebook.

TALK (AUTHORS IN AARHUS):  

YU HUA FROM CHINA

Dokk1 – Wednesday 23 August from 07:00-08:30 pm

Meet one of China's most well-known authors at 

Dokk1 in August. Yu Hua will be talking about his 

newest book, Seventh Day, and will also reflect on  

modern China. David Jacobsen Turner from Jyllands-

Posten will moderate the interview.

The event will be in Chinese/Danish. Registration is mandatory. 

Buy tickets on our website. Price DKK 50. 

Norma

Yu Hua
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STARTUP MEETING FOR ENTREPRENEURS

Dokk1 Monday 25. September 4:30-6:30 pm

 Monday 13. November 4:30-6:30 pm

This intro meeting is for English speaking persons 

planning 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 your-self and broaden your 

network. Often we invite a startup to round the day 

off by telling about their business – successes and 

failures. More information on our website.

The event will be in English. Registration is mandatory.  

Buy tickets on our website. Price: free.

TALK (AUTHORS IN AARHUS):  

SIR ANTONY BEEVOR FROM ENGLAND 

Dokk1 – Wednesday 27 September from 07:00-08:30 pm

Sir Antony Beevor is one of the most important names 

in Second World War literature and in September he 

will be talking to Danish historian Bo Lidegaard about 

how to tell history in new ways in order to understand 

how history influences our view on present problems.

The event will be in English. Registration is mandatory.  

Buy tickets on our website. Price: DKK 100 / Students: DKK 50.

TALK (AUTHORS IN AARHUS):  

SIRI HUSTVEDT FROM USA

Dokk1 – Monday 28 August from 07:00-08:30 pm

Siri Hustvedt is one of America's most successful 

authors, and in August she will visit Aarhus. In con-

versation with Professor Andreas Roepstorff, Aarhus 

University, Hustvedt will discuss how literature can 

help us understand the world we live in. 

Partner: Danish Arts Foundation

The event will be in English. Registration is mandatory.  

Buy tickets on our website. Price: DKK 100.

THE FAT CONTROLLER

Dokk1 – Sunday 24. September 2:00-3:30 pm

We might soon be taking drugs to stop ourselves 

from over-eating, or flicking a biological switch to 

burn off our fat. Join science broadcaster Dr. Emily 

Grossman, and her father Ashley Gross-man, Pro-

fessor of Endocrinology at the University of Oxford, 

for an informative afternoon. ‘Diabesity’ is a growing 

problem and causes brain, heart, nerve and kidney 

damage. Learn about potential new ground-breaking 

medical techniques to lose weight effortlessly – and 

what these may mean for our future. 

The event is in English and a part of Folkeuniversitetets Hearts & 

Minds festival d. 22-24/9. Registration is mandatory.  

Buy tickets on our website. Price: DKK 120 / Students DKK 60.

Sir Anthony Beevor
Foto: Paul Crowther

Siri Hustvedt
Foto: Marion Ettlinger
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TALK (AUTHORS IN AARHUS):  

VIGDIS HJORTH FROM NORWAY

Dokk1 – Monday 13 November from 07:00-08:30 pm

Vigdis Hjorth published the novel Arv og miljø in 2016 

and it provoked a lot of reactions and discussions on 

how closely literature should reflect reality. Hjorth has 

written over 20 books, but Arv og miljø is considered 

to be her breakthrough. The novel is also nominated 

for the Nordic Council Literature Prize. 

The event will be in Norwegian / Danish.  

Registration is mandatory. Buy tickets on our website. Price: DKK 50.

VIETNAMESE LITERARY SALON

Tilst See our website for more information about  

 the event (including date)

Come join us in talking about Vietnamese compa-

rative literature. Nguyen Trong Luu has a degree in 

Philosophy and will on this day inspire us with his 

knowledge of modern literature.

The event will be in Vietnamese. No registration. Free admission.

INTERNATIONAL CHILDREN'S LITERATURE  

HAY FESTIVAL

Dokk1 Thursday 26 October 9:30am to 14:30pm

 Friday 27 October 9:30am to 14:30pm  

 Saturday 28 October 10:00am to 15:30pm 

 Sunday 29 October 10:00am to 15:30pm

Join us when Aarhus 2017 and Hay Festival present 

the first International Children’s Literature Festival in 

Denmark featuring 39 acclaimed children's and YA 

stars from all over Europe. We invite schools, professi-

onals, children and their grownups to participate in a 

packed four-day schedule introducing names such as 

Kim Fupz Aakeson, Stian Hole, Kenneth Bøgh Ander-

sen, Meg Rosoff, Eoin Colfer, and Oliver Jeffers. 

The event is part of European Capital of Culture Aarhus 2017 and a 

collaboration between Hay Festival and Aarhus Kommune.  

A.P. Møller Fonden supports the International Children’s Literature 

Hay Festival. For information on registration and locations of the 

events, please visit our website.

PROGRAMME
AARHUS2017.DK

A  Y E A R  O F
C U LT U R E

A  W O R L D 
O F  C H A N G E

Vigdis Hjorth
Foto: Maja Hattvang
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Tv-serien Historien om Danmark har kørt og kører  
over DR’s sendeflade hele 2017. Tv-serien er en del  
af et stort tværfagligt samarbejde. På bibliotekerne 
sætter vi også historie på dagsordenen for at støtte  
op om temaet. Der bliver bl.a. en foredragsrække 
med temaet: Nationalitet, identitet og køn. For hvad 
skaber egentlig en dansker? Bliv klogere på dig selv 
og din historie.

Historie
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FOREDRAGSRÆKKE: 
DANSKERNES HISTORIE –  
NATIONALITET, IDENTITET  
OG KØN
HVEM SKRIVER HISTORIEN FOR OS? 

Dokk1 – Tirsdag 19. september kl. 17.00

Den periode vi kalder ”Vikingetid” har den tvivl-

somme ære af at være skabt som en del af fortæl-

lingen om, hvem danskere gerne ville være: Den 

tapre dristige søfarer, som betvang Europa. Det var et 

stærkt symbol, som blev skabt i 1873 af J.C Worsaae – 

så stærkt, at vi i dag genfinder det i alt fra pålægs pakker 

til roligans udklædning. Men den Viking har aldrig 

eksisteret. Han er et produkt af en politisk historiefor-

tælling, som i dag er blevet en grundpille i vores selv-

forståelse – men hvem er vi, hvis andre skriver vores 

erindringer, nationalitet og identitet for os? Og hvad 

er vigtigst: at historien er sand eller den er god? Hør 

formidler Sara Hejl Jensen fra Moesgaard Museum.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

AARHUS – EN DEL AF DANMARKSHISTORIEN

Viby – Onsdag 20. september kl. 19.00

Historiker Søren Tange Rasmussen fra Den Gamle 

By vil denne aften fortælle historien om Aarhus samt 

vise, hvordan byen har udviklet sig igennem tiden 

i forhold til resten af Danmark. Det kommer til at 

handle om identitet og historie. Hvad kendetegner en 

by og dens befolkning? Der bliver trukket tråde helt 

tilbage fra Vikingetiden til nutiden.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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UDSTILLINGER

DET HAR STÅET I AVISEN

Tranbjerg – September

Gennem 30-40 år har arkivets medarbejdere fra aviser-

ne klippet omtale af små og store lokale begivenheder. 

Disse avisudklip, opbevares på arkivet og er nu ved at 

se dagens lys og gjort søgbare. Hele september må-

ned vil der kunne ses og læses en ganske lille del af de 

mange avisudklip, vi opbevarer. Kik ind på biblioteket 

og læs om, hvad der har stået i aviserne.

I samarbejde med Tranbjerg Lokalhistorie.

TURNERENDE HISTORIE

Viby uge 37 og uge 38 

Trige uge 39 og uge 40

Risskov uge 41 og uge 42

Lystrup uge 43 og uge 44

Harlev uge 45 og uge 46

Som en del af Danskernes historie tema cirkulerer  

denne udstilling rundt. Artefakterne er lånt af Moes-

gaard Museum og består af mange kuriøse ting, som 

er med til at fortælle danskernes historie. 

ER DU KØN?  

– FORVENTNINGER SKABER VIRKELIGHED

Dokk1 – Torsdag 12. oktober kl. 17.00

Hvorfor leger jeg med biler og ikke med dukker? Hvad 

betyder queer? Hvad er normalt? Hvordan har jeg det 

med min krop? Hvad er ligestilling? Kan forskellighed 

være ligestillet? Har vi ligestilling? Hvad betyder det, om 

jeg er født som dreng – eller om jeg er født som pige? 

I Danmark er vi kønspolitisk nået langt, men køn 

spiller stadig en rolle, og debatten om kønnenes 

rettigheder og muligheder er levende i mediebilledet 

som aldrig før. Ligesom kvinders position i samfundet 

har ændret sig markant gennem de sidste generatio-

ner, har mændenes det også. Der er mange fortolk-

ninger af vores fælles historie – ingen har patent på 

sandheden. En fortælling om kønnets betydning er 

derfor også et blik på vores normer.  Vær med, når 

Julie Rokkjær Birch, fra Kvindemuseet, debatterer 

kønnenes kulturhistorie.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Kvindemuseet, pressefoto
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ANDRE ARRANGEMENTER

EN 'DUFT' AF FARVER 

Risskov – Onsdag 13. september kl. 16.00

Bliv klog på, hvordan man i vikingetiden fremstillede 

en kraftig blå og flammende rød farve. Vikingetiden 

var ikke kun holdt I grå og brun – analyser af stof og 

pollenprøver fra Jorden viser at man forstod at klæde 

sig I et væld af farver, fra blodrød til citrongul. Nogle 

farver har dog krævet et særligt kendskab at frem-

mane, da de ikke er vandopløselige. Den lille grønne 

vajd plante kan ved særlig behandling give kraftige blå 

farver og barken fra det lille nøjsomme tørstetræ kan 

give flammende røde og orange nuancer hvis man vel 

at mærke gærer dem i urin, askelud og birkesaft.

Sara Heil Jensen, Leder af vikingetræf, Moesgaard 

Museum står for viden og praktisk demonstration.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SPØRGEHJØRNE FOR SLÆGTSFORSKERE

Dokk1 – Den anden tirsdag i måneden kl. 13.00-16.00

Kom videre med din slægtsforskning! Slægtshistorisk 

Forening holder Åbent Hus. Få tips og idéer til at kom-

me 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.

HØJBJERG OG HOLME I 50’ERNE OG 60’ERNE

Højbjerg – Fra 6. november til 30. november

Vi skruer tiden tilbage når Højbjerg Holme Lokalhi-

storiske Arkiv udstiller fotografier af lokalområdet fra 

1950’erne og 1960’erne. Og du kan være med til at 

gøre udstillingen sjovere og mere personlig - vi vil 

nemlig gerne have dit bidrag til udstillingen også! 

Kom forbi med et foto fra 50’erne eller 60’erne….af 

dig selv, din bedstemor/-far, dit hus, bil, motorcykel, 

køkken, tv, støvsuger…hvad som helst, der fortæller en 

historie om perioden. Vi tager en kopi af dit billede og 

hænger det op sammen med de andre.

I samarbejde med Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv.
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ARKIVERNES DAG – FØR OG NU

Tranbjerg  – Lørdag 11. november kl. 10.00-15.00

I 1984 blev Tranbjerg-bogen udgivet. Bogens titel: 

TRANBJERG – før og nu – en uhøjtidelig beretning om 

folk og fæ gennem tiderne i – og omkring Tranbjerg. 

Bogen kan denne dag købes til 100 kr.

Tilmelding er ikke nødvendig.

RECEPTION PÅ LYSTRUP-ELSTED-ELEV  

LOKALHISTORISKE SAMLINGS ÅRBOG 2017

Lystrup – Mandag 13. november kl. 16.00-18.00

Så er der nyt om gamle dage. Lystrup-Elsted-Elev 

Lokalhistoriske Samling holder reception for årbogen 

2017. Alle er velkomne! Samme dag starter salget af 

bogen, og medlemmer af den lokalhistorisk forening 

kan få deres eksemplar udleveret.

I samarbejde med Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

AARHUS I ÅRTIER – 50’ERNE OG 60’ERNE

Højbjerg – Mandag 13. november kl. 19.00-21.00

Kom tilbage til dengang Aarhus lagde verdenskrigen 

og de onde år bag sig, og tog afsæt ind i fremtiden 

med store planer. Stadsarkivar Søren Bitsch Christen-

sen fortæller om Aarhus med udgangspunkt i bøgerne 

Aarhus i årtier – 1950’erne og Aarhus i årtier – 1960’erne.

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

SLÆGTSFORSKNING PÅ PC

Højbjerg Onsdag 6. september kl. 10.00-11.00

 Torsdag 5. oktober kl. 16.30-17.30

"Jeg ved, at oldefar boede på x-vej nr. y i 1922, men 

hvordan finder jeg ud af mere om ham?" Kaj Jensen, 

leder af Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv, 

fortæller og viser, hvordan man kommer i gang med 

slægtsforskning på sin computer. Hvordan man søger 

i kirkebøger, folketællinger og andre relevante registre.

I samarbejde med Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DE 385 ÅBYBOERES SPROGBRUG SAMT LIV OG 

LEVNED I 1890’ERNE

Åby – Mandag 2. oktober kl. 19.00

Anker Jensen sammenholdt personers sociale 

tilhørsforhold (landmand, arbejder, mv.) med det 

sprog, de talte. Han undersøgte daværende Åby sogns 

385 beboere. Inger Schoonderbeek Hansen fra Peter 

Skautrup Center for jysk Dialektforskning på Aarhus 

Universitet kommer ind på, hvad Anker fandt frem 

til, om åbyboernes sprog. Aftenen indledes med et al-

ment rids af gartnerierhvervets internationale karakter.

I samarbejde med Aaby – Aabyhøj Lokalhistoriske Forening. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

FAR OG SØN I MODSTANDSBEVÆGELSEN

Lystrup – Mandag 6. november kl. 19.00-21.00

Arild Larsen – lokal Lystrup borger – fortæller om sin 

bog Far og søn i modstandsbevægelsen. Selv var han 3 

år gammel, da Danmark blev befriet men både Arild 

Larsens far og halvbror var aktive i modstandsbevæ-

gelsen. Halvbroren – Carl Otto Larsen – som var de-

lingsfører for sin modstandsgruppe, var 25 år gammel 

i 1945, da han blev ramt af skud under en skudveksel 

med tyskerne på Bispetorv 5. maj 1945.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



VIS OS DIT FOTOALBUM
Mandag 14. august kl. 13.00-16.00 
Mandag 18. september kl. 13.00-17.00
Mandag 16. oktober kl. 13.00-17.00
Mandag 27. november kl. 13.00-17.00
Mandag 18. december kl. 13.00-16.00
Har du familiens fotoalbum liggende, og tror du de rummer 
billeder af interesse for byens historie? Det tror vi. Historiske 
billeder er ikke kun de meget gamle – far og mors ferie-
billeder 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.

ERINDRINGER – 2017 AARHUSIANERE 
Lørdag 11. november kl. 10.00-15.00
Meget er sket i byen gennem det 20. århundrede. Har du 
oplevet noget af udviklingen, og har du lyst til at dele din 
historie med resten af byen?
Kom ned forbi Rampetrin 4 og aflever eller fortæl din historie.
De indsamlede erindringer indgår i stadsarkivets projekt 
’2017 aarhusianere’. ’2017 aarhusianere’ er støttet af Aarhus 
2017 – Europæisk Kulturhovedstad.

TID OG STED
Dokk1 / Niveau 2.2
Mandag-fredag: Lukket
Tirsdag-torsdag: Kl. 9.00-16.00



VIS OS DIT FOTOALBUM
Mandag 14. august kl. 13.00-16.00 
Mandag 18. september kl. 13.00-17.00
Mandag 16. oktober kl. 13.00-17.00
Mandag 27. november kl. 13.00-17.00
Mandag 18. december kl. 13.00-16.00
Har du familiens fotoalbum liggende, og tror du de rummer 
billeder af interesse for byens historie? Det tror vi. Historiske 
billeder er ikke kun de meget gamle – far og mors ferie-
billeder 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.

ERINDRINGER – 2017 AARHUSIANERE 
Lørdag 11. november kl. 10.00-15.00
Meget er sket i byen gennem det 20. århundrede. Har du 
oplevet noget af udviklingen, og har du lyst til at dele din 
historie med resten af byen?
Kom ned forbi Rampetrin 4 og aflever eller fortæl din historie.
De indsamlede erindringer indgår i stadsarkivets projekt 
’2017 aarhusianere’. ’2017 aarhusianere’ er støttet af Aarhus 
2017 – Europæisk Kulturhovedstad.

TID OG STED
Dokk1 / Niveau 2.2
Mandag-fredag: Lukket
Tirsdag-torsdag: Kl. 9.00-16.00





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 tekster 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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MUSIC/STORY WALK:  

THE WOODEN TOY TRUCK EXPERIENCE

Dokk1 – Lørdag 26. august kl. 13.00-15.00

The Wooden Toy Truck Experience består af musik-

numre og fortællinger placeret på forskellige 

GPS-punkter på Dokk1. Via en gratis app bliver  

musikken og fortællingerne tilgængelige, når man 

som lytter fysisk befinder sig på et af koordinat-

punkterne. Med inspiration fra de populære audio-

walks og lydbøger, inviteres der til en sanseoplevelse, 

som både kan tjene som en pause, underholdning 

og måske endda et lille magisk øjeblik. Medbring 

smartphone og hoved telefoner.

I samarbejde med Apperaat. Tilmelding er ikke nødvendig.

WUNDERKAMMER AF CECILIE LOLK HJORT

Dokk1 Fra mandag 13. november til  

 fredag 1. december 

Hvordan bruger vi sproget til at kategorisere og be-

skrive verden? Forfatter Cecilie Lolk Hjort provokerer 

vores opfattelse af sandhed i sine to poetiske leksika 

Noahs ark (2010) og Sputnik 2 (2016), som er blevet 

til udstillingen Wunderkammer. Her er hver udstil-

lingsgenstand sat over for en tekst fra en af bøgerne, 

fx illustrerer et lyserødt stearinlys teksten Påfugl. 

Udstillingen er ligesom bøgerne legende, sjov og 

underfundig og bestemt ikke 1:1. En udstilling, som 

sætter både børns og voksnes tanker i gang.

I samarbejde med Forlaget Ekbátana. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

NU KOMMER LYSET – NYFORTOLKNINGER AF 

JOHANNES V. JENSENS NATURDIGTE

Dokk1 – Lørdag 2. december kl. 14.00-15.30

2. december er det 100 år siden, at Johannes V. 

Jensen udgav sin Solhvervssang. Sangen udtrykker 

på fornemste vis optimismen på trods af modgang 

og mørke. Johannes V. Jensen opfordrer os med sine 

smukke naturdigte til at søge næring i naturen. For 

årstidernes skiften er indlejret i vor nordiske folkesjæl. 

Musikeren Henrik Platz m. band giver en koncert 

fra albummet Nu kommer lyset med nye melodier til 

Johannes V. Jensens naturdigte. Kom og lyt og mærk 

den opløftende stemning for sjæl og krop.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

Johannes V. Jensen
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DEN INDRE BIOGRAF  

– HØJTLÆSNING FOR VOKSNE

Dokk1 Mandag 18. september kl. 16.30-17.30

 Mandag 23. oktober kl. 16.30-17.30

 Mandag 20. november kl. 16.30-17.30

 Mandag 11. december kl. 16.30-17.30

Læn dig tilbage og møde nogle af de bedste tekster, 

biblioteket har på hylderne. Din biblioteksformidler 

læser op fra en blanding af udødelige klassikere og 

spændende nye forfattere, mens du tegner, strikker – 

eller bare lukker øjnene og lader fortællingen rulle hen 

over lærredet i din indre biograf. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORTÆLLESALON

Dokk1 Søndag 24. september kl. 14.00-15.30

 Søndag 29. oktober kl. 14.00-15.30

 Søndag 26. november kl. 14.00-15.30

 Søndag 17. december kl. 14.00-15.30

Velkommen til ’live' historiefortælling! Her kan du 

høre litterære fortællinger, sagn og myter, spritnye 

historier, gode fortællere og musikalske indslag. Du 

er også velkommen til at indtage scenen og fortælle 

DIN historie, hvis bare du har mod på at fortælle 

uden manuskript. Her dyrker vi nemlig den levende, 

mundtlige fortælling – en hyggelig måde at mødes om 

gode historier på.

I samarbejde med Fortællere i Østjylland.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆS OG FÅ LÆST HØJT
LYTTERIET

Dokk1 Søndag 10. september kl. 14.00-16.00

 Søndag 12. november kl. 14.00-16.00

Til Lytteriet er scenen åben for alle. Hver gang får 

seks-syv almindelige mennesker mulighed for at dele 

en sand og selvoplevet historie (10-15 min. til hver 

historie, uden manuskript). Det kunne være dig?  

Eller måske vil du hellere bare lytte? 

Alle er velkomne. Se hjemmesiden. Tilmelding er ikke nødvendig.



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
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SKUMRINGSTIME: HYGGE OG HØJTLÆSNING I 

STEARINLYSENES SKÆR!

Harlev Mandag 13. november kl. 19.00-21.00

Sabro Mandag 13. november kl. 19.00-21.00

Skumringstimen indleder Den Nordiske Biblioteksuge 

2017 med højtlæsning af den samme tekst på samme 

tid rundt om i Norden og Baltikum. Årets tema er Øer 

i Norden. 

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner, Sabro Biblioteks 

Venner og Forening Norden. Tilmelding er ikke nødvendig.

OPLÆSNING FRA DICKENS’ ET JULEEVENTYR

Dokk1 – Fredag 22. december kl. 11.00-12.00

Tag en pause fra de hektiske juleforberedelser, læn 

dig tilbage og lyt til en ægte klassiker fra 1843. Vi 

læser uddrag fra Dickens’ kulsorte og hjertevarme 

mesterværk om julens sande ånd. NB: Større børn er 

selvfølgelig velkomne, men vær opmærksom på at der 

læses fra den originale danske oversættelse, så både 

sprog og fortælling er gammeldags, krævende, smukt 

og givende.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BØGER & BLANKE SIDER

Risskov Onsdag 27. september kl. 19.00-20.30

 Onsdag 25. oktober kl. 19.00-20.30

 Onsdag 29. november kl. 19.00-20.30

Det er bevist, at højtlæsning stimulerer kreativteten. 

Kom og vær med når vi tester det af. Tegn, mal, strik 

og fordyb dig i dit foretrukne krea-projekt, mens der 

bliver læst op af en god historie. Vi stiller redskaber 

til rådighed, men man er også velkommen til at tage 

sine egne krea-projekter med hjemmefra. Erfaring er 

absolut ikke nødvendig.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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FORFATTERAFTEN MED KELD CONRADSEN

Gellerup – Onsdag 8. november kl. 19.00-21.00

Centrifugen er titlen på Keld Conradsens seneste 

roman. Bogen er en fantasifuld fortælling om ghetto-

opvækst, kultursammenstød og ulighed, men også 

om litteraturens ansvar og om kærlighed i en sanse-

fattig tid. En forårsaften mødes en gruppe mennesker 

i en stor lejlighed i København. To af gæsterne er 

Zaina og Danny, og det viser sig at de begge to er 

vokset op i Aarhus V. Zaina i en traditionel pakistansk 

familie i Gellerupparken, og Danny med en fordrukken 

enlig mor i Bispehaven. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MØD FORFATTEREN – KARSTEN S. MOGENSEN

Højbjerg – Torsdag 21. september kl. 16.30-17.15

Højbjergforfatteren Karsten S. Mogensen fortæller om 

sin samling af kriminoveller Tåge i natten (2017), der 

er udgivet på Byens Forlag. Karsten S. Mogensen har 

skrevet krimier for både børn og voksne, og flere af bø-

gerne foregår i Århus og Højbjerg. Forfatteren vil læse 

højt fra novellerne og fortælle om sit forfatterskab.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORFATTERSALON MED METTE SØ

Risskov – Torsdag 28. september kl. 19.00-21.00

Forfatter Mette Sø har udgivet fem romaner senest 

Sommergræs, Vinterorm (2017). Fælles for Mette Søs 

bøger er en gennemgående humor. Hendes karak-

terer er ofte midt i at blive sig selv og så har de ofte 

en for kvinder utraditionel måde at ernære sig på: 

cykelløb, trusseeksport, sabotagevirksomhed og skov-

hugning. Aftenens samtale foregår med bibliotekar 

Christina Andersen.

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

Keld Conradsen
Foto: Sanne Berg

Mette Sø
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IBEN MONDRUP OG KAMILLA HEGA HOLST 

Onsdag 6. december kl. 16.30-18.00

Karensminde og RUD er titlerne på Iben Mondrup 

og Kamilla Hega Holsts seneste romaner. Fælles 

for værkerne er, at de arbejder med det at fare vild; i 

familien, relationerne, naturen, sig selv. Mondrups 

Karensminde er en smuk roman med stærke beskri-

velser af relationerne i en familie. Romanen er en 

selvstændig fortsættelse af Godhavn. Holsts RUD er 

en roman om at fare vild. En mor forsøger at finde 

sin forsvundne søn, og fortællingen folder sig ud som 

et uhyggeligt familiedrama. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.

FORFATTERMØDER  
PÅ DOKK1

Forfattermødet består af oplæsning, samtale mellem forfatterne og mulighed  

for spørgsmål fra publikum.

TINE HØEG OG THOMAS KORSGAARD

Tirsdag 3. oktober kl. 17.00-18.15

Nye rejsende og Hvis der skulle komme et menneske 

forbi er titlerne på Tine Høeg og Thomas Korsgaards 

debutværker fra 2017. Fælles for værkerne er, at de 

beskæftiger sig med emnet overgang. Høegs Nye 

rejsende er en varm, humoristisk og intens fortælling 

om en kvinde, der er på vej ind i voksenlivet, mens 

Korsgaards Hvis der skulle komme et menneske forbi er 

en historie om vold, om Udkantsdanmark og om at 

blive voksen for tidligt og om at leve, selv når håbet 

fordamper fra ens liv.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.

Iben Mondrup
Foto: Isak Hoffmeyer

Kamilla Hega Holst
Foto: Kajsa Gullberg

Thomas Korsgaard
Foto: Lærke Posselt

Tine Høeg
Foto: Lærke Posselt
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FANTASTISKE KRIMIER FRA HELE VERDEN

Lystrup – Torsdag 28. september kl. 19.00-20.00

Forfatter og foredragsholder Jens Østergaard hånd-

plukker de bedste og mest nervepirrende krimier fra 

hele verden og fortæller om både bøgerne og deres 

forfattere. Fra Japan til Italien. Fra Island til New 

Zealand. Og alt indimellem. Over hele kloden bliver 

der skrevet stærke og gode krimier, og 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 nogle andre bøger, end de 

er vant til, og afprøve nye, spændende forfatterskaber. 

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

BOGSNAK – FÅ INSPIRATION TIL DIN LÆSNING

Sabro Torsdag 5. oktober kl. 19.00-20.30

 I samarbejde med Sabro Biblioteks Venner

Harlev Mandag 9. oktober kl. 16.30-18.00 

 I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner

Hasle Torsdag 26. oktober kl. 16.30-18.00

Gellerup Onsdag 1. november kl. 16.30-18.00

Tre bibliotekarer fra bibliotekerne i Aarhus Vest fortæl-

ler om gode bøger. Få inspiration og en snak om gode 

bøger i alle genre. Vi har kaffe på kanden og lidt sødt 

til ganen, samt en bred vifte af boganbefalinger fra 

vores egen læsning.

Tilmelding er ikke nødvendig.

INSPIRATION TIL  
LÆSNING

FAMILIEBOGCAFÉ

Risskov – Lørdag 26. august kl. 11.00-12.00

Er du nogle gang i tvivl om, hvordan du kan støtte 

dit barn i at finde de gode bøger? Og har du brug for 

at blive inspireret til din egen læsning? Så kom til 

familiebogcafé og sæt skub i hele familiens læsning. 

Biblioteksformidlere Karina og Mette giver inspirati-

on til dine næste læseoplevelser – både din egen og 

sammen med dine børn. Familiebogcaféen henvender 

sig primært til forældre og bedsteforældre, men børn 

er velkomne til at deltage.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BOGCAFÉ

Risskov Tirsdag 19. september kl. 17.00-18.00

Skødstrup Torsdag 21. september kl. 18.30-19.30

Trige Mandag 25. september kl. 16.00-17.00

Lystrup Tirsdag 26. september kl. 19.00-20.00

Hvad skal jeg nu læse? Kom til bogcafé og få tips til 

gode bøger, som du kan kaste dig over næste gang. Få 

bøger til kaffen, når biblioteksformidler, Karina giver 

inspiration til din næste læseoplevelse. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TOGBOGDK UDSTILLER

Dokk1 – Mandag 25. september til mandag 3. oktober

Hvad skal du læse på din næste togtur? TogbogDK 

rejser ud i landet for at finde ud af, hvad der bliver 

læst på tværs af de danske statsbaner – og give dig 

ideer til nye spændende bøger. Tag med på en rejse 

med helt almindelige tog, helt almindelige læsere og 

helt almindelige bøger. Mød andre læsere og se, hvad 

de anbefaler – og fraråder.

I samarbejde med TogbogDK. Tilmelding er ikke nødvendig.



Authors in Aarhus er Aarhus’ internationale forfatterscene. 
Scenen realiseres i samarbejde mellem Aarhus Universitet og 
Aarhus Kommunes Biblioteker og har til formål at give indblik 
i verden uden for Danmarks grænser gennem litteraturen. 

YU HUA 
EN AF KINAS STØRSTE FORFATTERE
Kinesiske Yu Hua voksede op under kulturrevolutionen, som 
også spiller en væsentlig rolle i flere af hans værker.  
I august udkommer Yu Huas nyeste roman Den syvende dag, 
der cementerer Yu Huas position som en af de allervigtigste 
litterære stemmer i Kina. Yu Hua interviewes af David 
Jacobsen Turner, litteraturredaktør ved Jyllandsposten.

Onsdag 23. august kl. 19.00–20.30 / Dokk1 / Hovedbiblioteket 
Pris 50 kr. Tilmelding er nødvendig. Arrangementet vil 
foregå på kinesisk/dansk.

SIRI HUSTVEDT
KAN LITTERATUR HJÆLPE OS MED AT FORSTÅ VERDEN?
Siri Hustvedt er en af USA’s mest succesfulde forfattere, og 

Authors 
in Aarhus
Efterår 
2017

nu får de aarhusianske læsere endelig mulighed for at møde 
hende. I samtale med professor Andreas Roepstorff vil hun 
med udgangspunkt i sit forfatterskab diskutere, hvordan 
litteratur kan være en hjælp til at forstå den verden, vi lever i.

Mandag 28. august kl. 19.00–20.30 / Aulaen, Aarhus Universitet 
Pris 100 kr. Arrangementet er udsolgt!

SIR ANTONY BEEVOR 
HVORDAN FORTÆLLES VERDENSHISTORIEN PÅ NYE  
FÆNGENDE MÅDER?
Sir Antony Beevor er førende inden for sit felt som 
militærhistoriker og er ikke til at komme uden om, hvis 
man interesserer sig for Anden Verdenskrig. Sammen med 
historiker Bo Lidegaard vil Sir Antony Beevor fortælle om 
sit forfatterskab og kaste lys over diskussionen om, hvordan 
store, velkendte kapitler i nyere verdenshistorie kan 
formidles på nye, fængende måder.

Onsdag 27. september kl. 19.00–20.30 / Dokk1 / 
Hovedbiblioteket. Pris 100 kr. Stud. 50 kr. Tilmelding er 
nødvendig. Billetter via hjemmesiden.

VIGDIS HJORTH
HVOR TÆT KAN LITTERATUREN GÅ PÅ VIRKELIGHEDEN?
Da Vigdis Hjorths roman Arv og miljø udkom i 2016, skabte 
den stor debat i Norge og rejste spørgsmål om, hvor tæt 
litteraturen kan og må gå på virkeligheden. Bogen blev 
en bestseller med over 100.000 solgte eksemplarer og har 
vundet flere priser.

Mandag 13. november kl. 19.00–20.30 / Dokk1 / 
Hovedbiblioteket. Pris 50 kr. Tilmelding er nødvendig. 
Billetter via hjemmesiden.

Se mere på www.authorsinaarhus.dk og følg Authors 
in Aarhus på Facebook, Instagram og Twitter.
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BOOKTALK FOR UNGE

Dokk1 – Mandag 27. november kl. 16.00-17.00

Verden er fuld af supergode, spændende og gribende 

Young Adult-bøger. Måske kender du allerede en masse 

af dem, men savner tips til hvad du nu skal læse? Må-

ske læser du aldrig bøger, men har fået lyst til at prøve? 

Kom forbi til en hyggelig og afslappet bogsnak i de røde 

sofaer, hvor du får masser af tips med hjem. Du må 

selvfølgelig også gerne selv anbefale bøger, du elsker.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSEKREDSE
LÆSEKREDS

Højbjerg Tirsdag 29. august kl. 10.30-12.00

 Kantslag af Dorthe Nors

 Tirsdag 26. september kl. 10.30-12.00

 Dengang vi drømte af Clemens Meyer

 Tirsdag 31. oktober kl. 10.30-12.00

 Tunu af Kim Leine

 Tirsdag 28. november kl. 10.30-12.00

 Mørkets hjerte af Joseph Conrad

Højbjergs åbne læsekreds mødes den sidste tirsdag i 

måneden, hvor vi taler om bogen vi har læst.

Du skal selv sørge for at bestille bøgerne.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

PÅ FANTASIENS VINGER – BOOKTALK FOR VOKSNE

Dokk1 – Onsdag 11. oktober kl. 17.00-19.00

Elskede du også at følge med i Harry Potter-bøgerne? 

Savner du den næste fede fantasy-oplevelse? Så er den-

ne booktalk lige noget for dig! Vi præsenterer et udvalg 

af gode, sjove og barske fantasybøger for dig der leder 

efter inspiration til den næste fantasy oplevelse.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.

BOOKTALKS

Højbjerg Torsdag 9. november kl. 10.30-12.00 

 Mandlige forfattere og Fantasy for voksne

 Torsdag 23. november kl. 10.30-12.00

 Kvindelige forfattere og 'glemte' og lidt skæve værker

Kom til en formiddag i skønlitteraturens tegn. Biblio-

tekarerne Lea og Mads fortæller om gode bøger i 

forskellige genrer. Bagefter vil der være mulighed for 

selv at komme med anbefalinger.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SÆSONENS BØGER  

– MED GARANTI FOR ØGET LÆSELYST

Risskov Tirsdag 21. november kl. 16.00-18.00

Viby Onsdag 22. november kl. 19.00-21.00

Lystrup Mandag 4. december kl. 19.00-21.00

Dokk1 Tirsdag 5. december kl. 16.00-18.00

Åby Onsdag 6. december kl. 19.00-21.00

Skødstrup Lørdag 9. december kl. 11.00-13.00

Sæsonens Bøger turnerer atter rundt på byens biblio-

teker og giver en lyngennemgang af årets bedste ud-

givelser. Udover læseglæde medbringer Karina Høyer, 

Louise Ryge Petersen og Christina Andersen anbe-

falinger af tykke romaner, blodige krimier, historiske 

genudgivelser, lidt til de yngste og kortere fortællinger. 

Fra tid til anden sniger der sig også lidt faglitteratur 

ind i anbefalingsrækken. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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FOR DE SKRIVELYSTNE
SKRIVE LOUNGE

Dokk1 Hver anden onsdag fra 13. september til  

 13. december kl. 16.00-18.00

Skriver du, eller vil du gerne skrive mere? Så er Skrive 

Lounge lige noget for dig, hvor du er sammen med 

Dokk1s litteraturformidler og andre skrivelystne, 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 tekst-

skrivning og at mødes med ligesindede. 

Se mere på hjemmesiden. Tilmelding er ikke nødvendig.

SKRIV DIG UD AF SKUFFEN – OG OP PÅ SCENEN

Dokk1 Tirsdag 19. september kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 17. oktober kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 28. november 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 ka-

nalisere alle de lækre ord ned på papiret og bagefter op 

på scenen i en spiselig størrelse. Vi laver derfor øvelser 

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

gør en god performance. Alle er velkomne uanset erfa-

ring og du kan komme med så tit du vil. Vi glæder os!

I samarbejde med HAPS – hele Aarhus’ Poetry Slam.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FIND EN LÆSEKREDS

Dokk1 – Tirsdag 5. september kl. 16.00-17.30

Savner du en læsekreds? Eller har du en læsekreds, 

som mangler deltagere? Så kom til læsekreds-

introduktion, hvor bibliotekarerne vil fortælle om 

bibliotekernes tilbud til læsekredse. I får også nogle 

anbefalinger til bøger, der er værd at læse sammen i 

en læsekreds. Der bliver mulighed for at mingle med 

andre, der også savner nogen at læse sammen med.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆS OG SNAK! HARLEV LÆSEKREDS

Harlev Torsdag 26. oktober kl. 19.00-21.00

 Den svævende tankbestyrer af Bent Vinn Nielsen

 Torsdag 23. november kl. 19.00-21.00

 Jeg hedder ikke Miriam af Majgull Axelsson

Bøgerne kan hentes på biblioteket ca. en måned før.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

INSPIRATION FOR LÆSEKREDSE

Risskov – Torsdag 9. november kl. 19.00-20.30

Læsekredse inviteres til afslappet inspirationsaften, 

hvor vi deler vores erfaringer med gode bøger til 

læsekredse. Storlæser og tidligere bibliotekar på 

Lystrup Bibliotek, Karen Matthisson, anbefaler bøger, 

suppleret af bibliotekets Karina Høyer og Christina 

Andersen. Aftenen byder desuden på lidt hyggelig 

højtlæsning. Mangler du en læsekreds, kan du måske 

finde én denne aften.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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HAIKU PÅ JAPANSK OG DANSK – DIGT SELV!

Viby – Onsdag 29. november kl. 19.00-21.30

De første blomster – synet af dem lægger 75 år til livet. 

Alle kan digte Haiku og finde dyb tilfredsstillelse ved 

at formulere poesi af en iagttagelse. Kom og hør 

Haiku-kenderen Niels Kjær fortæller om digteformen, 

og følg fotograf og poet Birgit Bach, når hun lader dig 

digte til sine stemnings- og fortællingsmættede fotos. 

Der vil være en udstilling med Haikudigte, som skole-

klasser har skrevet sammen med foredragsholderne.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LOKALSPOT
METTE REINHARDT JAKOBSEN OG  

BRIAN P. ØRNBØL

Dokk1 – Onsdag 4. oktober kl. 16.30-17.30

Den realistiske, surreelle tilværelse. Oplev Mette Rein-

holdt Jakobsen og Brian P. Ørnbøl læse op fra deres 

forfatterskaber. Mette har senest udgivet romanen Vil 

ikke forstyrres, en fortælling om bedrag og om et par, 

der prøver at redde stumperne ved at flytte til Paris. 

Brian har senest udgivet novellerne Bordben og rødvin, 

en samlet udgave af hans novelleproduktion, der 

indskriver sig i en tradition i stil med Peter Seeberg og 

Franz Kafka.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TEKSTER PÅ VEJ

Dokk1 Onsdag 20. september kl. 16.00-18.00

 Onsdag 18. oktober kl. 16.00-18.00

 Onsdag 15. november kl. 16.00-18.00

Hvordan giver man feedback på tekster? Og hvordan 

bruger man den til at komme videre? Disse spørgsmål 

danner ramme og udgangspunkt for skriveværkstedet, 

hvor vi arbejder med tekster på vej. Man kan komme 

med tekster, vi har skrevet på til Skrive Lounge eller 

værker hjemmefra, max omkring fem sider pr. gang. 

Vi læser højt, gennemlæser tekster og skriver videre 

på feedback. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

OM LIDT ER SANGEN KLAR

Viby – Lørdag 18. november kl. 13.00-18.00

Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap  

– og skriveværksted for hele familien!

Sangskrivere og Lejlighedsdigtere! Kom en efter-

middag og hør den passionerede lejlighedsdigter (og 

anerkendt filmproducent) Ebbe Preisler fortælle sin 

bog fra 2011, og bliv inspireret af ham og hinanden 

til at sætte jer og forfatte sangen til næste familiefest. 

Blandt gæsterne er endda en skattet lejlighedsdigter, 

som har fødselsdag! Mon ikke hun får en sang, og vi 

alle en fødselsdagskage? 

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

Brian P. Ørnbøl
Foto: Morten Fauerby

Mette Reinhardt Jakobsen
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ORD I KAFFEN
I efteråret byder forlaget Rosinante og Aarhus  

Kommunes Biblioteker indenfor til tre formiddage 

med oplæsning for voksne, kaffe og croissanter.  

Efter hvert arrangement vil det være muligt at få en 

god bogsnak og købe bogen til en særlig god pris.

I samarbejde med Forlaget Rosinante. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TIL FYRET AF VIRGINIA WOOLF

Højbjerg Tirsdag 5. september kl. 10.30-11.30

Risskov Torsdag 7. september kl. 10.30-11.30

Vi starter med Virginia Woolfs udødelige klassiker  

Til fyret fra 1927 om livet, døden og kærligheden.  

En stærk historie om familieforhold og kvinderoller, 

om livet efter 1. verdenskrig og dens destruktivitet  

og kunstens skabelsespotentiale.

SLAGTERKONER OG BAGERENKER  

AF JENS BLENDSTRUP

Højberg Tirsdag 3. oktober kl. 10.30-11.30

Risskov Torsdag 5. oktober kl. 10.30-11.30

Jens Blendstrups store, humoristiske og dybsindige 

samtidsroman om den helt almindelige ualmindelige 

elektriker Jørgen Usse Gravesen, Slagterkoner og  

Bagerenker, bliver oktobers lytteoplevelse. Den 52-årige 

Jørgen mister efter 22 års ansættelse sit arbejde – og 

hvad stiller man så op med hverdagen?

PÅ BORNHOLM MÅ MAN GRÆDE OVER ALT  

AF MARTHE FLYVHOLM TODE

Risskov Torsdag 2. november kl. 10.30-11.30

Højbjerg Tirsdag 7. november kl. 10.30-11.30

Marthe Flyvholm Todes lille debutroman om en ung 

pige i sorg. Mens hovedpersonen Maria går i gym-

nasiet, mister hun sin stedfar Tore og hendes verden 

vælter. Vi præsenterer en lille roman, der klogt, intenst 

og følsomt beskriver sorgen som et væsen, man ikke 

bare sådan lige slipper.

ANNEMETTE KURE ANDERSEN OG  

CARSTEN RENÉ NIELSEN

Dokk1 – Onsdag 1. november kl. 16.30-17.30

Undersøgende digte. Oplev Annemette Kure An-

dersen og Carsten René Nielsen læse op fra deres 

forfatterskaber. Annemette har senest udgivet Reakti-

onsmønster, en samling om menneskelige reaktions-

mønstre, samtidig med at teksterne i deres grafiske 

opsætning i sig selv danner visuelle mønstre. Carsten 

har senest udgivet prosadigtene, Enogfyrre ting, om alt 

fra skrivemaskine over sokker til badevægt. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Annemette Kure Andersen

Carsten René Nielsen
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HØJTLÆSNING FOR VOKSNE:  

BABETTES GÆSTEBUD

Åby – Fredag 1. september kl. 14.00-15.00

Under september måneds tema Smag på litteraturen 

går vi glubske ombord i Karen Blixens litterære godbid 

fra 1950 Babettes gæstebud. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

LITTERÆRE SMAGSPRØVER

Åby – Søndag 24. september kl. 14.00-16.00

Spis dig gennem bøger og digte, når vi serverer 

litterære smagsprøver fra Foodfein og fortæller om 

madens betydning i skønlitteraturen. Hvordan smager 

et jordbær, når vi hører det beskrevet i litteraturen, 

mens vi spiser det? Kan det egentlig lade sig gøre at 

skrive en skønlitterær tekst om mad, som også er en 

opskrift på livsnydelse? Få svarene og mere til, når vi 

med Casper Thrane, cand. mag. i dansk, sætter fokus 

på madens betydning i skønlitteraturen.

I samarbejde med Folkeuniversitet og Foodfein. 

Tilmelding se hjemmesiden. Pris: 150 kr. Studerende 75 kr.  

Inkl. litterære smagsprøver fra Foodfein.

LitteraturStedet på Åby Bibliotek er et udstillingssted 

og en scene. Her præsenteres hver måned en ny 

udstilling om litteratur koblet med en række arran-

gementer og aktiviteter. Herudover kører vi denne 

sæson arrangementsrækkerne Fordyb dig!, Skrive-

workshops og fortællinger fra livsbiblioteket. 

LitteraturStedet er også dit sted. Ønsker du at 

benytte LitteraturStedet til dit næste litteratur-

arrangement, så kontakt Åby Bibliotek for nærmere 

information om mulighederne. 

Følg med på www.aakb.dk/litteraturstedet

LitteraturStedets program tilrettelægges i samarbejde med  

Åby Biblioteks Venner.

SMAG PÅ LITTERATUREN
GRILLERIER I HAVEN

Åby – Tirsdag 22. august kl. 17.00-20.00

I Litteraturhaven tænder vi op i havegrillen, krydrer 

med litterære bidder og inviterer dig til at grille med. 

Konkurrence grilleren Sten, vil hjælpe os med at kreere 

en lækker ret, samt svare på spørgsmål om gril ningens 

ABC. Så har du brug for fif til optænding, den perfekt 

grillede steak eller andet, har du her chancen for at tilegne 

dig ny viden og måske blive villavejens grillguru. 

14 dage før arrangementet modtager du ingrediens-

liste til retten. Du medbringer selv madvarerne og vi 

sørger for resten. Lav gerne mad til flere og inviter din 

familie, nabo eller tennismakker til at spise med.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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SUZANNE BRØGGERS  
FORFATTERSKAB MELLEM 
KVINDE, KÆRLIGHED OG 
KORAL

HØJTLÆSNING FOR VOKSNE: KORAL

Åby – Fredag 3. november kl. 14.00-15.00

Under november månedstema Suzanne Brøggers for-

fatterskab mellem kvinde, kærlighed og koral læses højt 

fra Brøggers seneste udgivelse Koral.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORFATTERMØDE SUZANNE BRØGGER

Åby – Torsdag 23. november kl. 19.00-20.30

Oplev en af Danmarks allerstørste forfattere, når 

Suzanne Brøgger gæster biblioteket til en samtale 

om kvindelighed, kærlighed og Brøggers seneste 

udgivelse Koral.

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

50 ÅR MED MODERNE 
DANSK BØRNELITTERATUR

HØJTLÆSNING FOR BØRN OG VOKSNE:  

BRØDRENE LØVEHJERTE

Åby – Fredag 6. oktober kl. 14.00-15.00

Under oktober måneds tema 50 år med moderne 

børnelitteratur læses højt fra en af Astrid Lindgrens 

mange højtelskede klassikere Brødrene løvehjerte. Både 

børn og voksne er meget velkomne.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HVAD SKAL JEG LÆSE FOR MIT BARN?

Åby – Onsdag 18. oktober kl. 10.30-12.00

Steffen Larsen er børne- og ungdomsbogsanmelder 

ved Politiken og absolut én af Danmarks førende 

børne bogskendere. Denne formiddag vil han dele ud af 

sin viden på feltet og bombardere dig med inspira tion 

til, hvad du kan læse for dit barn. I forbindelse med 

arrangementet vil der være højtlæsning for børnene, 

så du har mulighed for at lytte til foredraget, mens dit 

barn får en højtlæsning i rummet ved siden af. 

Foredraget opdeles i aldersgrupper og du er velkom-

men til kun at deltage i dele af det. 

10.30-11.00: Bøger for børn mellem 2 og 4 år 

11.00-11.30: Bøger for børn mellem 4 og 6 år  

11.30-12.00: Bøger for børn mellem 6 og 10 år

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 25 kr. inkl. boller og kaffe/kakao ellers gratis.

Suzanna Brøgger
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HAR DU EN FORFATTER I MAVEN?

Åby – Sidste torsdag i måneden kl. 16.00-17.30

Få hjælp til at skrive dit projekt og lær at bruge et 

aktivt sprog, der fænger dine læsere. Forfatter Jytte 

Lund Larsen står klar med skriveøvelser og hjælper 

dig med et skrive din biografi, dit digt, din roman eller 

din fagbog.

Følg med på hjemmesiden for evt. ændringer i tidspunktet.wwww 

Tilmelding er ikke nødvendig

LIVSBIBLIOTEK

Åby – Sidste onsdag i måneden kl. 17.00-19.00

Hvis du er dig – er du Velkommen! I livsbiblioteket 

mødes vi og deler små glimt af livshistorier med 

hinanden. Det kan være: Dengang jeg blev skaldet, 

hvorfor jeg elsker anemoner eller jeg klatrede altid i 

træer. Vi deler vinduer ind til levede liv og oplever små 

menneskemøder gennem levende fortællinger. Du 

kan komme og lytte, men du er også velkommen til at 

dele en historie. 

I samarbejde med Sager der Samler.  

Se mere på www.facebook.com/livsbiblioteket  

Tilmelding er ikke nødvendig.

DEN GODE BOGSAMLING  
– FRA KLASSIKERE TIL 
SMALL PRESS
HØJTLÆSNING FOR VOKSNE: ET JULEEVENTYR

Åby – Fredag 1. december kl. 14.00-15.00

Under december måneds tema Den gode bogsamling har 

vi fundet en rigtig juleklassiker frem fra gemmerne og 

glæder os til at starte julehyggen med Charles Dickens 

Et juleeventyr. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORDYB DIG!
Åby bibliotek blev tildelt en flot tredjeplads i konkur-

rencen om Årets bedste bogsamling. Præmien 10.000 

kr. bruger vi på indkøb af klassikere. Samtidig starter 

vi et nyt forløb med åbne læsekredse under overskrif-

ten fordyb dig!. For uanset hvor god en bogsamling 

vi har, er det selvfølgelig først når du fordyber dig 

i den, at den vækkes til live. Vi starter op med en 

mere generel introduktion til litteraturanalyse og de 

efterfølgende gange holder studerende et lille oplæg 

om to gode klassikere. Oplæggene efterfølges af en 

fælles drøftelse af bøgerne. Det er helt op til dig om 

du vælger en af de åbne læsekredse eller dem alle.

FORDYB DIG!

Torsdag den 14. september kl 19.00-?

Introduktion til litteraturanalyse ved bibliotekets 

litteratur konsulent, Lise Kloster Gram.

FORDYB DIG! STOLTHED OG FORDOM

Torsdag 12. oktober kl. 19.00-?

Jane Austen ved cand.stud Kirstine Sø Dieckmann.

FORDYB DIG! SULT AF KNUT HAMSUN

Torsdag 9. november kl. 19.00-?

Cand.stud Lærke Maria Nielsen.



Bibliotekerne i Aarhus er fulde af gode  
litteraturoplevelser og vi vil så gerne dele

I uge 48 går vi bananas og lover litteratur
oplevelser til alle, der besøger biblioteket.  

Vi håber, du har lyst til at kigge forbi og dele  
litteraturen med os.

Se mere på www.aakb.dk/litteratur



På de store terrasser omkring Åby Bibliotek  
vokser en litteraturhave frem for både børn og voksne.

I løbet af efteråret vil der bl.a. være  
grillerier, litterære bogbidder, græskar og gys.

Tag bøgerne med ud i haven og nyd dem i naturen.

Det er din litteraturhave  
– læs den, leg den, lån den. 

Se mere på  
www.aakb.dk/aabybibliotek 

Litteraturhaven  
Åby Bibliotek



På de store terrasser omkring Åby Bibliotek  
vokser en litteraturhave frem for både børn og voksne.

I løbet af efteråret vil der bl.a. være  
grillerier, litterære bogbidder, græskar og gys.

Tag bøgerne med ud i haven og nyd dem i naturen.

Det er din litteraturhave  
– læs den, leg den, lån den. 

Se mere på  
www.aakb.dk/aabybibliotek 

Litteraturhaven  
Åby Bibliotek



MUSIK 
& 

FILM



Gå på opdagelse i vores musik- og  
filmarrangementer, der byder på  
Music Talks om rockhistoriske ikoner, 
Vinylmesse, klassisk kor, fællessang,  
klassisk musik for dummies samt fore-
drag om Rolling Stones og John Coltrane.  
Oplev nogen af verdens bedste 
dokumentar film både om søndagen og 
om torsdagen ud over dokumentar om 
Aarhus og om kvinders forhold til sex.
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MUSIK
MÅNEDENS KOR

Dokk1 Lørdag 26. august – Arion-koret

 Lørdag 16. september – Aurora

 Lørdag 7. oktober – ½ Sød

 Lørdag 25. november – Blueser og Ballader

 Lørdag 9. december – Vox Mariæ 

 Hver gang kl. 11.00-11.45

Aarhus rummer en lang række kor inden for alle voka-

le genrer. Mød nogle af dem, når vi lader månedens 

kor fylde rummet på Dokk1. Se mere om de enkelte 

kor på hjemmesiden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FÆLLESSANG MED SANGKRAFT AARHUS

Dokk1 Lørdag 2. september kl. 11.00-11.45

 Lørdag 21. oktober kl. 11.00-11.45

 Lørdag 11. november kl. 11.00-11.45

 Lørdag 2. december kl. 11.00-11.45

Slip din indre sangfugl løs! At synge sammen styrker 

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

krop. Sammen med Sangkraft Aarhus fylder vi Dokk1 

med fællessang. Kom og syng med, børn og voksne, 

unge og gamle. Se på hjemmesiden, hvem der leder 

sangen de enkelte gange. 

I samarbejde med Sangkraft Aarhus. Tilmelding er ikke nødvendig.

LYTTEKLUBBEN – GI’ DET VIDERE

Dokk1 Mandag 11. september kl. 16.30-18.00

 Mandag 2. oktober kl. 16.30-18.00

 Mandag 6.november kl. 16.30-18.00

 Mandag 4. december 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.

COLTRANE – FRA HARDBOB TIL  

EKSPRESSIV SPIRITUALITET

Dokk1 – Onsdag 13. september 16.30-18.00

Mag.art., underviser og skribent Jens Rasmussen 

fortæller om John Coltrane – en af jazzens mest ind-

flydelsesrige figurer. Som saxofonist satte han helt nye 

standarder, som praktisk talt alle eftertidens saxofoni-

ster har måttet forholde sig til. Foredraget gennemgår 

perioderne i hans kunstneriske udvikling, der samtidig 

er en musikalsk rejse fra USA’s 1950’ere og ind i de 

vilde og frisættende 60’ere.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.

John Coltrane



47Musik & film

DA ELVIS KOM TIL DANMARK 

FOREDRAGSKONCERT MED VENNDT & NYGAARD

Tranbjerg – Torsdag 21. september kl. 19.00-21.00

Den nye rock’n’roll-musik var en støjende djævelskab. 

Og djævelskabens ypperstepræst var en 21-årig tidlig-

ere lastbilchauffør fra USA, der fik teenagerne til at gå 

amok med sine vilde sange og danse. Endnu inden 

man kunne høre Elvis Presleys musik herhjemme 

eller se ham bevæge sig, kunne man læse fæle ting 

om ham i avisen. Det var i sommeren 1956, Elvis blev 

indbegrebet af moralens og kulturens opløsning. Men 

allerede tre år senere kunne det pæne ungdomsblad 

Tempo præsentere 'vores allesammens Elvis Presley' 

som et forbillede. Gennem fortællingen om Elvis’ vej 

fra farlig til harmløs, set med danske briller, kan vi se 

ungdommens udvikling fra underkuelse til selvværd. 

Elvis’ danmarkshistorie afdækkes gennem små for-

tællinger og spændende nye arrangementer af nogle 

af kongens største sange. 

Det musikalske foredrag er et samarbejde mellem kultur-

historiker Bertel Nygaard (Aarhus Universitet) og multi-

instrumentalist Jacob Venndt.  

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

OLAS 3 SOPRANER: DA OPERADIVAEN ELLEN 

WINTHER MØDTE CROONEREN NAT KING COLE

Viby – Torsdag 21. september kl. 19.00-21.00

Ola Johansson lever for klassisk musik og for sin 

barndoms musik, som strømmede ud af radioen. 

Han læste musikvidenskab som ung og har siden delt 

sin usvækkede nysgerrighed med Danmarks Radio 

og ikke mindst Aarhus bibliotekerne. Som alle gode 

fortællere har Ola en usædvanlig hukommelse og en 

levende fantasi – nok til dels takket være, at han blev 

født blind. Ola kommer og fortæller om den århusian-

ske købmandsdatter, Ellen Winther, som blev hans 

operadiva og radio darling. Han vil tage os tilbage til 

lørdag aften den 27. juli 1963 i Stakladen Aarhus, da 

Ellen mødte crooneren Nat King Cole.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SEX, DRUGS & ROCK 'N' ROLL. HISTORIEN OM 

VERDENS STØRSTE ROCKBAND

Dokk1 – Tirsdag 19. september kl. 17.00-18.30

Den 3. oktober spiller The Rolling Stones koncert i 

Parken. Som optakt fortæller Mikkel Falk Møller, man-

geårig musikjournalist hos DR og GAFFA, om bandet. 

Han er en af landets største Rolling Stones kendere 

og har set bandet live 15 gange over tyve år – og en 

enkelt gang mødt hele Stones. Mikkel Falk Møller ta-

ger os med på en musikalsk rejse gennem seks årtier 

om The Rolling Stones fortalt i ord, billeder og musik.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.

FYRAFTENSKONCERT MED MEDLEMMER AF  

AARHUS SYMFONIORKESTER

Dokk1 – Torsdag 21. september kl. 17.00-18.00

Medlemmer af Aarhus Symfoniorkester optræder i 

mindre grupper forskellige steder rundt i byen. Et 

ensemble på ca. 15 musikere gæster Dokk1 med en 

fyraftenskoncert. Programmet består af populære klas-

sikere med Stehgeiger og konferencier fra orkesteret 

i spidsen.

I samarbejde med Aarhus Symfoniorkester.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

Rolling Stones
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SE HISTORIEN OM HIPPIERNES NORDJYSKE  

PLADESELSKAB, SPECTATOR RECORDS

Viby – Lørdag 14. oktober kl. 16.00-17.30

Spectator Records – Up in Smoke er fortællingen om 

det banebrydende pladeselskab Spectator Records, 

som samlede hippietidens mest eksperimenterende 

musikere. Filmen er skabt af fire debutanter, der tog 

sagen i egen hånd, da de stødte på røverhistorierne 

om Spectator Records, der har forfulgt selskabet, 

siden det brændte ned i 1972. Hvorfor ikke opklare, 

hvad der skete den dag i august, da masterbånd og 

studieudstyr gik tabt og opsøge de nu aldrende produ-

cere og musikere? Se filmen og mød folkene bag.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

METTE KATHRINE  

– FOLKEMUSIKER, KOMPONIST OG FORTÆLLER

Åby – Torsdag 28. september kl. 19.00-21.00

Mette Kathrine blev i 2016 udnævnt til rigsspillemand 

og har en lang baggrund for at fortælle om, hvordan 

folkemusikken har udviklet sig i Danmark. Foredraget 

er krydret med musikalske indslag og anekdoter.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 50 kr. incl. kaffe.

AARHUS RECORD FAIR RYKKER IND PÅ  

VIBY BIBLIOTEK

Viby – Lørdag 14. oktober kl. 10.00-16.00

Oplev en vinylmesse, hvor du kan købe nye og brugte 

plader og møde repræsentanter fra pladeselskaber. 

Biblioteket vil denne dag summe af musik og god 

kaffe, og der vil være overraskelser undervejs. Følg 

arrangementet på Facebook.

I samarbejde med Aarhus Record Fair. 



KLASSISK LYTTEKLUB
Hvad foregår der i musikken? Hvordan fortæller kom-

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

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

otekets klassiske lytteklub bringer musikken ned i øjen-

højde 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 dykke lidt dybere ned i store klassiske værker.

Lytteklubben er et samarbejde med DR Klub Klassisk og BibZoom.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

EN POETISK ROMANTISK SJÆL: ROBERT  

SCHUMANN: CELLOKONCERT, A-DUR, OP. 129

Dokk1 – Onsdag 6. september kl. 16.30-18.15

Koncerten blev til i 1850 hen mod slutningen af 

Schumanns korte og vanskelige liv, inden hans syg-

dom tog helt over. Den spejler en følsom musikers 

sind; tænksomt indadvendt og livligt udadvendt, 

lyrisk og fabulerende.

SKOTSK INSPIRATION TIL EN DANSK TONE: 

NIELS W. GADE: EFTERKLANGE AF OSSIAN 

Dokk1 – Onsdag 11. oktober kl. 16.30-18.15

200-året for Niels W. Gade sniger sig også ind i 

lytteklubben. Gade var en central skikkelse i dansk 

musikliv i 1800-tallet, og med sin fantasi-ouverture 

Efterklange af Ossian fra 1841 indvarslede han den 

nationalromantiske guldalder. Også Symfoni nr. 1 og 

Elverskud er væsentlige værker fra hans hånd.

OPTAKT TIL JULEN: JOHANN SEBASTIAN BACH: 

JULEORATORIUM

Dokk1 – Onsdag 15. november kl. 16.30-18.15

Ingen juletid uden Bachs Juleoratorium. Det blev 

skrevet i 1734-35, mens Bach var kantor i Leipzig. I 

virkeligheden er det ikke beregnet til samlet opførel-

se, men er skrevet som seks kirkekantater til seks af 

julens helligdage, og i virkeligheden er en stor del af 

musikken genbrug.

NÅR MUSIKKEN GÅR I KRIG:  

KLASSISK FOR DUMMIES, III

Dokk1 – Tirsdag 24. oktober kl. 16.00-17.30

Vi fortsætter rækken af 'Klassisk for dummies', hvor 

Christina Blangstrup Dahl går helt tæt på den klassiske 

musik. 'Når musikken går i krig' ser på, hvordan kom-

ponister til forskellige tider har afbildet heroiske slag 

og store trængsler i musik, og det leder op til Sjostako-

vitjs storslåede Leningrad-symfoni, som præsenteres 

sammen med en musiker fra Aarhus Symfoniorkester.

I samarbejde med Aarhus Symfoniorkester. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ØRENLYD – DET LEENDE KOR

Viby – Lørdag 16. december kl. 11.30-13.00

Biblioteksrummet bliver fyldt med sang når Øren-

lyd – det leende kor giver koncert. Koret er et ungt 

amatørkor fra Aarhus, som bevæger sig i den rytmiske 

musiks univers. Musikken er groovy, energisk og smit-

tende. Koret byder også på julesange og vil gøre alt for 

at bringe publikum i den rette julestemning.

Tilmelding er ikke nødvendig.

OLAS 3 SOPRANER:  

DA ELLEN WINTHER VAR DEN GLADE JULEENKE

Viby – Torsdag 21. december kl. 13.00-17.00

Ola Johansson lever for klassisk musik og genoplever 

sin barndoms radiooplevelser. Ola har som alle gode 

fortællere en usædvanlig hukommelse og en levende 

fantasi – nok til dels takket være, at han blev født 

blind. Han bevarer i særlig grad minderne om sine so-

praner, de tre operadivaer i hans liv. I denne julestue 

med alkoholfri gløgg og brunkager, tryller Ola sig selv 

og os tilbage til 21. december 1967, hvor han overvæ-

rede operasangerinden, sit hjertes Ellen Winther, som 

enken i Det Kgl. Teaters fornemste juleforestilling i det 

20. århundrede – den glade Enke.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



ERIC CLAPTON 

Dokk1 – Fredag 15. september kl. 16.30-18.00

Musikjournalist og forfatter Espen Strunk stiller skarpt 

på Eric Clapton, en af verdens bedste guitarister både 

solo og i bands som Cream og The Yardbirds.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.

THE VELVET UNDERGROUND & NICO

Dokk1 – Fredag 10. november kl. 16.30-18.00

Om legendariske Velvet Underground og (især)  

om bandets cool og mystiske sangerinde, Nico. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.

PAUL SIMON

Dokk1 – Fredag 8. december kl. 16.30-18.00

Vi følger den eminente sangskriver Paul Simons  

omfattende værk siden gennembruddet med  

Simon & Garfunkel.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.
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ARUSIA – EN FILM OM AARHUS

Dokk1 – Tirsdag 14. november kl. 19.00-21.00

Dokumentarfilmen ARUSIA er en hyldest til Aarhus. En 

hyldest til byens mennesker, initiativer og liv. I billeder 

og lyd skildres otte forskellige personligheders forhold 

til Aarhus gennem fire årstider og på alle tidspunkter af 

døgnet. Vi følger bl.a. en borgmesters travle hverdag, 

en skuespillerindes forberedelser inden en forestilling 

på Aarhus teater og en ung iværksætter, der gør drøm-

me og visioner om Aarhus til virkelighed. Herigennem 

tegnes der et unikt og mange-facetteret billede af byen. 

Efter filmen vil der være mulighed for at stille spørgs-

mål til nogle af de medvirkende og holdet bag produkti-

onen. Filmen er instrueret af Thomas Solgaard og Ben-

ny Kjølhede og produceret af Sofie Rødtnes Markussen. 

Gæster: Nicolai Hommelhoff, Nicolas Min Jørgensen, 

Ukendt Aarhus og sikkerhedsvagten Morten.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SØNDAGSDOKUMENTAREN

Dokk1 Hver søndag fra 6. august til  

 17. december kl. 14.00-15.45

Dokk1 forsætter med at vise nogen af verdens bedste 

dokumentarfilm hver søndag. Bliv inspireret, under-

holdt, forfærdet, oprørt og påvirket af den mangfoldig-

hed af emner, dokumentarerne kan dække. Der er altid 

noget at hente en søndag eftermiddag. Se de udvalgte 

film på www.aakb.dk.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FILM
PORTRÆTFILM OM JØRGEN CARLSEN

Dokk1 – Lørdag 21. oktober kl. 13.00-15.00

Invitation til premiere på portrætfilmen om højskole-

forstander, Jørgen Carlsen, Testrup Højskole. I 2017 

stopper Jørgen Carlsen, der har sat umådelig mange 

aftryk, som forstander ved Testrup højskole efter 30 

år. I filmen kommer Jørgen Carlsen vidt omkring: bl.a. 

barndommen i grænselandet, studietiden på Idéhisto-

rie, Aarhus Universitet og mødet med højskolen, der 

blev hans ”kald”. Filmen er optaget hen over foråret 

2017, og vi møder Jørgen Carlsen i forstanderboligen, i 

sommerhuset på Helgenæs og ikke mindst på Testrup 

Højskole. Filmen introduceres af Tam Vibberstoft og 

Niels Gade fra Apperaat og afrundes af Jørgen Carlsen.

I samarbejde med Apperaat. Tilmelding se hjemmesiden.  

Billetter via billet@apperaat.com. Pris 90 kr. Studerende 60 kr.

VENUS – LET´S TALK ABOUT SEX

Dokk1 – Mandag 30. oktober kl. 19.00-21.30

En ærlig, oprigtig og sårbar fortælling om kvinder-

nes forhold til sex, om lysten, ulysten, fantasierne, 

følelserne, opdagelserne og alt det, vi aldrig taler om. 

Mere end 100 unge kvinder dukker op, da filmens to 

instruktører søger medvirkende, og over de kommen-

de måneder fortæller kvinderne om deres seksuelle 

oplevelser og fantasier til filmkameraet. Samlet bliver 

det til en oprigtig og poetisk fortælling. Efter filmvis-

ningen vil filmens instruktør Mette Carla Albrechtsen 

fortælle om filmen fra idé til fødsel.

I samarbejde med Doxbio. Tilmelding er nødvendig.  

Billetter via hjemmesiden. Pris 40 kr. Studerende 25 kr.
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SEARCHING FOR SUGAR MAN 

Torsdag 28. september kl. 15.30-17.00  

Den amerikanske sanger og sangskriver Rodriguez, 

er ret ukendt i USA, men er kult i Sydafrika under 

Apartheid. Der går rygter om, at han har begået selv-

mord på scenen. Er de rygter sande? Det forsøger to 

sydafrikanere at klarlægge i filmen, der var nomineret 

til en Oscar i 2012.

Tilmelding er ikke nødvendig.

AFGHAN MUSCLES 

Torsdag 12. oktober kl. 15.30-16.30

Med dokumentarfilmen Afghan Muscles tager instruk-

tør og antropolog Andreas M. Dalsgaard os med ind i 

en fascinerende verden af muskler og maskulinitet i et 

Afghanistan år 2004.

Tilmelding er ikke nødvendig.

OPDAGERNE, EROBRERNE OG HJÆLPERNE 

Torsdag 2. november kl. 15.30-17.00

I tre film skildrer dokumentarserien, hvordan først 

opdagerne, så erobrerne og siden hjælperne kom til 

Congo. Peter Tygesen rejser op ad den 2.000 km lange 

Congoflod i kølvandet på de mange danskere, der i 

mere end ét århundrede bidrog til både én af verdens 

blodigste koloniseringer og til landets genopbygning.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SEARCHING FOR BILL

Torsdag 30. november kl. 15.30-16.45 

Bob Maser bor i en trailerpark udenfor New Orleans. 

Hans bil er blevet stjålet af en svindler ved navn Bill, 

men bliver fundet igen i Detroit. Bob beslutter sig for 

at efterlade sin familie derhjemme og hente bilen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

DOKUMENTORSDAGE PÅ 
HASLE BIBLIOTEK

TESTAMENTET 

Torsdag 31. august kl. 15.30-17.00

Henrik har store problemer. Hans kæreste er skredet, 

hans stof- og alkoholmisbrug er helt ude af kontrol og 

han er i dyb gæld. Da alt er allermest dystert og hans 

problemer synes uovervindelige, dør Henriks velha-

vende bedstefar og efterlader ham en formue.

Tilmelding er ikke nødvendig.

DJÆVLENS JERNBANE 

Torsdag 14. september kl. 15.30-16.30 

I hjertet af Brasiliens tropiske regnskov byggede man 

i begyndelsen af 1900-tallet en 400 kilometer lang 

jernbane, men drømmen blev til mareridt, og i dag 

har junglen bredt sit barmhjertige grønne tæppe ud 

over de rustne spor.

Tilmelding er ikke nødvendig.



Aarhus Festuge 
på Dokk1

Se programmet på 
www.dokk1.dk
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OM DAVID CRONENBERG

Tirsdag 3. oktober kl. 17.00-18.30

Den canadiske instruktør, David Cronenberg, er 

kendt for sine provokerende og kødelige film om 

muterede outsidere, de primitive instinkter i det 

moderne menneske samt den dybe kløft mellem 

krop og sind. Redaktør Jan Oxholm sætter fokus 

på absurde, filosofiske og blodige hovedværker af 

David Cronenberg, bl.a. Videodrome (1983), The 

Fly (1986) og Eastern Promises (2007) med den 

dansk-amerikanske skuespiller Viggo Mortensen 

i hovedrollen.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.
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OM STANLEY KUBRICK

Tirsdag 5. december kl. 17.00-18.30

Stanley Kubrick er én af de mest markante film-

instruktører i det tyvende århundrede. Hans film 

omhandler blandt andet psykisk og fysisk vold 

samt kroppens lyster og laster. På forunderlig vis 

fremstår alle Kubricks film stringent og præcist 

iscenesatte, selv om de samtidig er enormt 

forskellige fra hinanden både genremæssigt, 

fortællemæssigt og stilistisk. Redaktør Jakob Isak 

Nielsen vil bore længere ned i nogle af de hoved-

værker, som denne autodidakte og kompromislø-

se filmkunstner har bragt for dagen.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.

OM FRANCIS FORD COPPOLA

Mandag 6. november kl. 17.00-18.30

Francis Ford Coppola har næppe sin ligemand, 

hvis målestokken er de kunstneriske højdepunk-

ter. De to første Godfather-film, The Conversation 

og Apocalypse Now rangerer blandt de allerstørste 

værker i amerikansk film. Lektor i engelsk og me-

diefag og ekstern underviser v. AU Søren Rørdam 

Bastholm trækker tråde mellem op- og nedturene 

i Coppolas ofte blændende og aldrig uinteressan-

te filmografi. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.





Tendenser  
& debat
Bliv klogere, følg med og få indsigt. Efteråret 2017  
byder på foredrag og debatter om vidt forskellige emner. 
Tendenser og debat rummer paneldebat om voldsramte 
mænd, foredrag om blandt andet pæne psykopater og  
om børneliv. Du kan deltage i Folkeuniversitetets  
Vidensfestival, der har fokus på det gode liv samt høre 
lørdagsforedrag med fokus på udsatte grupper. Vi kører 
selvfølgelig videre med de populære Tænkepauser, og 
Klima & Popcorn, som med udgangspunkt i en  
dokumentarfilm lægger op til debat. Søauditoriernes 
foredrag om naturvidenskab livestreames og kan igen i 
efteråret opleves i vestbyen.
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HØJBJERG-MORDET

Diakonhøjskolen Højbjerg

Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg 

Tirsdag 15. august kl. 19.00-21.00

Det uopklarede drab på Marie Lock-Hansen er en af 

Danmarkshistoriens største kriminalsager. Hvem kom 

ind ad døren om formiddagen 10. november 1967, i et 

nydeligt hjem i Højbjerg ved Aarhus – og skød Marie 

Lock-Hansen ned med koldt blod? Journalist Peer 

Kaae går i dette foredrag bag om alle teorierne. Med 

støtte i politiets akter fra sagen portrætterer han ægte-

parret på Hestehavevej, deres upåfaldende tilværelse 

– og alle hemmelighederne bag den småborgerlige 

facade. Han rekonstruerer tiden omkring drabet minut 

for minut og følger sporene ud i Aarhus og omegn. 

Peer Kaae lægger brikkerne på ny og tegner et aldrig 

tidligere set billede af mordet og morderen.

Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond. 

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

STARTMØDE FOR IVÆRKSÆTTERE 

Dokk1 Torsdag 17. august kl. 16.30-18.30

 Torsdag 12. oktober kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 12. december kl. 16.30-18.30

Informationsmødet er for dig, der har planer om at 

starte egen virksomhed i Aarhus. Mød op og få en 

uforpligtende introduktion til at blive iværksætter. På 

mødes kan du høre om, hvordan du udarbejder en 

god forretningsplan. Du får faktuelle oplysninger om 

regler, moms, registrering m.m. 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 supplere vi introduktionen med en 

iværksætterhistorie. Her kan du høre en nystarter 

fortælle sin historie. Se mere på hjemmesiden.

I samarbejde med STARTVÆKST Aarhus.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

VIDENSBRUNCH: ANNE CATHRINE THORUP

Dokk1 – Onsdag 13. september kl. 10.00-12.00

Stil nysgerrigheden og appetitten med Vidensbrunch 

sammen med Folkeuniversitetet. Mød en forsker fra 

Aarhus Universitet, mens du nyder en lækker brunch 

og en spændende samtale mellem Folkeuniversitetets 

rektor Sten Tiedemann og en forsker. 

Frugt og grønt er sundt, men har forskellige sorter for-

skellige sundhedspotentialer? Forskning tyder på, at 

sorten har indflydelse på både smagen og sundheds-

værdien af dine grøntsager. Du møder Anne Cathrine 

Thorup ph.d. i klinisk medicin, der forsker i hvilken 

rolle kosten spiller i forhold til en række sygdomme.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 175 kr. (inkl. brunch, kaffe/te og saft/juice).
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(OVER)LEV PÅ SU

Dokk1 – Mandag 25. september kl. 17.00-18.00

Er du flyttet hjemmefra for første gang? Eller har du 

bare for meget måned tilbage for enden af din SU? Så 

kom forbi til en time med tips og tricks til hvordan du 

(over)lever på SU. Vi vil b.la. komme ind på budget-

lægning, forsikringer, SU-venlige fornøjelser i Aarhus 

og lignende.

Tilmelding er ikke nødvendig.

PÆNE PSYKOPATER

Dokk1 – Tirsdag 3. oktober kl. 19.00

Ved Irene Rønn Lind, psykolog og forfatter. Magtmen-

nesker/pæne psykopater sætter sig spor: Gentagne 

konflikter. Venskaber, der går i stykker. Manipulation. 

Kan destruktive karaktertræk camoufleres bag en pæn 

og tilsynsladende empatisk og hensynsfuld adfærd? 

Hvad stiller man op?

I samarbejde med FOF Aarhus. Tilmelding er nødvendig.  

Billetter via hjemmesiden. Pris 150 kr.

BEFRIELSE FOR ANSVAR 

MENNESKELIV I LUTHERSK PERSPEKTIV 

Harlev – Torsdag 21. september kl. 19.00-21.00

Foredrag med Svend Andersen dr. Theol. ved Aarhus 

Universitet. Foredraget gør rede for grundtrækkene i 

Luthers forståelse af kristendommen med særlig vægt 

på hans etik. Den aktuelle debat om Luthers lyse og 

mørke sider inddrages.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

WORKSHOP: LAV DIN EGEN KLUB

Dokk1 – Torsdag 21. september kl. 19.00-21.00

Savner du en klub og et fællesskab designet præcis til 

dig? Så deltag i workshoppen og bliv klar over, hvilken 

klub du vil skabe og få redskaber til at tage det første 

skridt. Målet med workshoppen er at sætte spot på, 

hvordan der skabes meget mere kultur, initiativ og 

fællesskab, når den enkelte person bliver modig, 

nysgerrig og tager ansvar og laver sin egen klub for 

andre. Ditte Ernst, der leder workshoppen har en bag-

grund som coach; hendes vision er at inspirere andre 

til at udtrykke sig.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Ditte Ernst
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I SELSKAB MED BODIL JØRGENSEN

Dokk1 – Tirsdag 31. oktober kl. 19.00-20.10

Oplev Bodil Jørgensen fortælle åbenhjertigt om sit liv 

og karriere. Om kærlighed og smertelige tab, og at 

blive mor i en sen alder. Om dramatiske begivenheder 

som passager i den store togulykke ved Sorø i 1988 

og senest ulykken i forbindelse med en filmoptagelse. 

Om højdepunkter på scenen på Det Kongelige Teater 

og i store film og TV-roller. En spændende og hjerte-

varm fortælling med masser af humor fra en af tidens 

største kvindelige skuespillere, som også vil give 

smagsprøver som visefortolker med sange fra hendes 

repertoire, akkompagneret af pianisten Bjarne Sahl.

I samarbejde med FOF Aarhus.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 225 kr. 

(incl. en kop kaffe/the og lidt sødt).

DE BLÅ STJERNER – SOMALISK-DANSKE UNGE 

FORTÆLLER OM DERES LIV

Gellerup – Torsdag 16. november kl. 19.00-20.30

Somalisk-danske unge fortæller om deres liv i Dan-

mark, hvor de ofte bliver beskrevet som kriminelle, 

socialnassere, svære at integrere eller noget endnu 

værre. De unge beretter åbenhjertigt og ærligt om 

deres opvækst, uddannelse, familieliv og arbejde, 

hvilket fremkalder både latter og tårer. De fortæller om 

at være offer for negativ generalisering i den offentlige 

debat, samt positivt om deres ønsker og drømme for 

fremtiden som aktive danske medborgere.

Tilmelding er ikke nødvendig.

E-SPORT PÅ SKOLESKEMAET?  

HVAD ER DET FOR NOGET? 

Risskov – Torsdag 12. oktober kl. 19.00-21.00 

Computerspil er ikke bare underholdning – det er 

kommet på skemaet i skolen, og det er blevet en pro-

fessionel levevej for mange. Men hvordan og hvornår 

giver det mening at tilbyde E-sport som et fag i sko-

len? Er E-sport skadeligt eller godt for ens sundhed – 

både mentalt og fysisk? Og hvad er egentlig forskellen 

på E-sport og så det at spille computerspil? 

Bliv klogere på E-sport sammen med Rikke Toft Nør-

gård der er spilforsker og lektor på Center for Undervis-

ningsudvikling og Digitale Medier fra Aarhus Universi-

tet. Foredraget henvender sig til voksne og større børn. 

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

”JEG MØDTE JESUS”  

– FOREDRAG MED CHARLOTTE RØRTH

Tilst-Kasted sognegård 

Torsdag 12. oktober kl. 19.00-21.00

Journalisten Charlotte Rørth var ikke et religiøst 

menneske, da hun en dag bogstavelig talt så lyset og 

mødte Jesus i en kirke i Spanien. Efter den dag ændre-

de hendes liv sig på alle måder og hun var tvunget til 

at tage sit liv som trosskeptisk, moderne menneske 

op til overvejelse. For hvordan fortæller man omver-

denen, familie og venner at man helt bogstaveligt har 

mødt og talt med Guds søn? Og hvordan lever man 

med sin nyvundne erfaring i et land som Danmark, 

hvor religiøse oplevelser og tro ofte er tabubelagte?

I samarbejde med Tilst Kirke. 

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

Charlotte Rørth
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PANELDEBAT OM VOLDSRAMTE MÆND

Dokk1 – Torsdag 5. oktober kl. 17.00-19.00

Vold i familien rammer også mænd. Men volden 

opleves som ekstremt skamfuld og er et stort tabu for 

den voldsramte mand. Derfor har mange voldsramte 

mænd svært ved at opsøge den rette hjælp og tale 

åbent om den vold, som de oplever derhjemme. Vi 

inviterer til paneldebat, hvor vi fokuserer på en overset 

problematik og forsøger at give svar, tilføre ny viden, 

pege på løsninger og gøre os alle klogere på en udsat 

gruppe og en problemstilling, som oftest befinder sig 

under radaren.

I samarbejde med Mandecentret. Tilmelding er ikke nødvendig.

BØRNENES HEMMELIGE VERDEN

Dokk1 – Tirsdag 24. oktober kl. 19.00

Mange forældre kender sikkert situationen, når de 

spørger deres barn ’Hvad har du lavet i børnehaven i 

dag?’ og får svaret ’Ikke noget.’ I DR’s programserie 

’Børnenes hemmelige verden’ fik vi endelig mulighed 

for at tage med børnene i børnehave og se, hvordan 

deres dag udfolder sig. Med udgangspunkt i udvalgte 

klip fra TV-programmerne vil Grethe Kragh-Müller, 

børnepsykolog, lektor ved DPU forklare, hvad der er 

på spil i ”børns verden”.

I samarbejde med FOF Aarhus. Tilmelding er nødvendig. Billetter 

via hjemmesiden. Pris 150 kr.

FAMILIELIV  
– PÅ GODT OG ONDT

DIAGNOSE ELLER OPDRAGELSE?

Dokk1 – Mandag 18. september kl. 19.00

Både forældre, pædagoger og lærere har brug for at 

kunne skelne børns adfærd. Hvornår skal der stilles en 

diagnose, og hvornår skal der opdrages? Er et barn, 

der foretrækker at lege alene, og som ikke kan finde 

ud af andre børns signaler, en umoden 5-årig eller et 

barn med Aspergers syndrom? Er et for tidligt født 

barn hypersensibelt, fordi forældrene har taget særlige 

hensyn, eller er der tale om et umodent centralner-

vesystem? Hør Ann-Elisabeth Knudsen, hjerneforsker, 

forfatter fortæller om, hvordan vi skelner mellem 

børn, som har opvækstrelaterede problemer og børn, 

som har hjernedysfunktioner.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

TJEK PÅ KÆRLIGHED

Dokk1 – Tirsdag 26. september kl. 19.00-21.00

Mange par kæmper med kærligheden – flere end man 

tror. Vi kæmper ofte ud fra den præmis, at kærlighed 

skal komme af sig selv og give sig selv. Det gør den 

sjældent. Forskning viser, at parforholdsproblemer 

kan forebygges, og der findes enkle og effektive red-

skaber til det. 

Velkommen til en aften i parforholdets univers. Steen 

Kruse og Christina Ditlevsen fra Center for Familie-

udvikling lægger op til et inspirerende og uformelt 

foredrag om hvordan man kan vende op og ned på 

dårlige mønstre.

I samarbejde med Center for Familieudvikling. 

Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via hjemmesiden.
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DET BLEV NOGET MED AT SEJLE

Dokk1 – Tirsdag 12. september kl. 19.00

I dette underholdende og eksotiske foredrag fortæller 

Emil Erichsen, skipper på Havana om de mange 

oplevelser og erfaringer, han har gjort sig undervejs 

på rejserne med Havana. Han fortæller autentisk og 

energisk om livet som skipper, det at rejse jorden 

rundt, når man kun er i starten af 20’erne og om 

ansvaret, der følger med. Han beretter også om, hvor-

dan det har været at medvirke i Kurs mod fjerne kyster 

og have hele Danmark med sig på eventyr.

I samarbejde med FOF Aarhus. Tilmelding er nødvendig.  

Billetter via hjemmesiden. Pris 150 kr.

FORTÆLLINGER FRA VERDEN 

Dokk1 Tirsdag 26. september kl. 17.00-19.00

 Tirsdag 31. oktober kl. 17.00-19.00

 Tirsdag 14. november kl. 17.00-19.00

Internationalt forum vil inspirere til solidaritet blandt 

forskellige folkefærd og sætte fokus på uretfærdighe-

der verden over med filmvisninger og debat i denne 

række af arrangementer under navnet ”Fortællinger 

fra verden”. International Forum er en solidaritetsor-

ganisation, der støtter de folkelige kræfter, som kæm-

per mod undertrykkelse og udbytning overalt i verden. 

Det kan være jordløse i Brasilien, bønder i Colombias 

bjerge, politiske aktivister i Kurdistan, indianske kvin-

der i Chiapas eller asylansøgere i Europa.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ROBUSTE BØRN

Dokk1 – Tirsdag 28. november kl. 19.00

Begrebet robusthed har brug for en positiv opskriv-

ning. Med en robust karakter kan børn møde verden 

med tillid og rumme modgang. Per Schultz Jørgensen, 

psykolog og forfatter opfordrer i sin nye bog til, at vi 

tager robusthed alvorligt – for børnenes skyld. Det 

handler om dannelse af en stærk personlighed ved at 

give børnene ansvar, så de får en indre robusthed og 

en personlighedsstruktur, hvor det hele ikke handler 

om dem selv.

I samarbejde med FOF Aarhus.  

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

UD I VERDEN
SIMON GRIMSTRUP 

Hasle – Dato følger. Se hjemmesiden

Simon Grimstrup vil tage os med på hans spændende 

oplevelser til fods rundt i verden. Simon har løbet 

fra Amazonas fugtige varme til den bidende kulde 

og tynde luft i Himalaya i uvejsomt terræn. Han har 

bl.a. løbet 185 km i mudrede bjerge omkring japanske 

Mount Fuji og er hurtigste mand på det danske bjerg-

løbslandshold. Aftenen er for alle, både inkarnerede 

løbere og for folk, som ikke selv løber – og måske 

endda synes det er lidt tåbeligt.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Simon Grimstrup
Foto: Facebook

Emil Erichsen
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DET TABTE SYRIEN

Lystrup – Torsdag 9. november kl. 19.00-21.00

Tidligere skolelærer og forfatter til bogen Det tabte 

Syrien Else Knudsen og hendes nu afdøde mand 

Olaf rejste i 2002 til Syrien som ”backpackers” i ca. 

2 måneder. De ville opleve landet med nysgerrige og 

åbne øjne og møde den menige syrer. Bogen er blevet 

til på baggrund af den dagbog parret skrev på rejsen 

og denne aften vil Else vise billeder fra turen samt 

fortælle om deres oplevelser i Syrien før borgerkrigen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

UFORTALTE BERETNINGER

Dokk1 – Torsdag 9. november kl. 19.00

Journalist Steffen Jensen udgav i 2012 bogen Untold 

Stories, som bygger på fotografier, han selv har taget 

på reportagerejser rundt om i Mellemøsten. Foredra-

get er centreret om tre hovedemner: Jerusalem, Isra-

el-Palæstina og Det arabiske Forår, og i virkeligheden 

også et fjerde emne – nemlig fotografering.

I samarbejde med FOF Aarhus.  

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

SILKEVEJEN – FRA BEIJING TIL ISTANBUL

Højbjerg – Mandag 2. oktober kl. 19.00-21.00

Hør Lene Kohlhoff Rasmussens spændende beretning 

om en 8 måneder lang rejse – ene kvinde – langs den 

årtusindgamle handelsrute Silkevejen. Hun følger 

i fodsporet på svundne tiders karavaner gennem 

bjergområder, højsletter og ørkener – herunder det 

krigshærgede Afghanistan og uroplagede Irak. Lene 

Kohlhoff Rasmussen har siden en længere rygsækrej-

se i Asien i 1994 besøgt 74 lande på 5 kontinenter, og 

er en erfaren foredragsholder.

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

THYGES LANGE CYKELTUR TIL BURKINA FASO  

– VORES DANNELSESREJSE!

Viby – Torsdag 5. oktober kl. 19.30-21.30

I efteråret 1981 blev Thyge Christensen ”manden, der 

cyklede til Afrika”, idet han gennemførte den 4.200 km 

lange tur fra Aarhus til vestafrikanske Burkina Faso, 

og skrev datidens rejsebogs bestseller ”Man kan ikke 

vaske én hånd”. Siden er han vendt tilbage utallige 

gange, og er i rejser og bøger blevet en ambassadør 

for landet og dets mennesker, engageret i kulturud-

veksling, økonomisk udvikling, skoleprojekter mm. 

Thyge formidler et optimistisk syn på landets udvik-

ling, og hans spændende fortælling er del af vores 

fælles dannelsesrejse, hvordan vi er kommet til 2017.

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

Lene Kohlhorff Rasmussen

Else Knudsen
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SÆRE SANSER

Hasle – Tirsdag 7. november kl. 19.00-21.00

Vores opfattede virkelighed er bestemt af den hukom-

melse og de sanser vi er udstyret med. Hør om hvor 

lille en del af vores omverden vi reelt opfatter og om 

de sære sanser der tillader nogle dyr en virkeligheds-

opfattelse der er meget langt fra vores egen.

INSPIRATION FRA NATUREN

Hasle – Tirsdag 14. november - kl. 19.00-21.00

Velcro er en imitation af planten burre, idéer til 

medicin udspringer af dyr, der er immune for kræft, 

og fremtidens kirurgi byder måske på lim inspireret 

af blåmuslingernes. Hør hvordan naturen inspirerer 

forskerene til nye, revolutionærende opfindelser.

BIG BANG OG DET USYNLIGE UNIVERS

Hasle – Tirsdag 21. november kl. 19.00-21.00

Mørkt stof og mørk energi udgør 95% af universet. 

Men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Uden det mørke 

stof ville vi og livet imidlertid ikke eksistere. Løfter 

den nyeste forskning i kosmologi sløret for hvad det 

usynlige univers egentlig består af?

SPEJLBILLEDER OG MOLEKYLER

Hasle – Tirsdag 28. november kl. 19.00-21.00

Spejlbillede-molekyler består af samme atomer, men 

er et spejlbillede af hinanden. Det ene kan være vital 

for os mens den anden version kan være giftig. Derfor 

er det afgørende at forstå molekylernes struktur – bl.a. 

når der udvikles nye lægemidler.

OFFENTLIGE FOREDRAG I 
NATURVIDENSKAB 

Bibliotekerne i Hasle og Gellerup streamer fra fore-

dragsserien 'Offentlige foredrag i Naturvidenskab' 

arrangeret af Aarhus Universitet. Her beretter forskere 

om de nyeste opdagelser og erkendelser inden for 

naturvidenskab – i bred forstand.

I samarbejde med Aarhus Universitet.

ACCELERATORER – I FYSIK OG KRÆFTTERAPI

Hasle – Tirsdag 10. oktober kl. 19.00-21.00

Hør om forskning med acceleratorer ved verdens 

største accelerator, CERN, som i 2012 fandt Higgs-

partiklen, om forskning ved acceleratorer i Aarhus og 

om hvordan en ny protonaccelerator fra næste år vil 

give os danskere endnu bedre behandling mod kræft.

DER PUTTES HVAD, I VORES MAD?

Gellerup og Hasle – Tirsdag 24. oktober kl. 19.00-21.00 

Forarbejdede fødevarer tilsættes ofte fosfor, og B-vi-

tamin tilsætning overvejes. Og vi kan vel ikke få for 

meget af disse livsnødvendige stoffer? Jo, siger den 

nyeste forskning. Det kan måske slå vores krop ud af 

balance eller fremme vækst af kræftknuder.

HVORFOR MENNESKET EROBREDE KLODEN

Gellerup – Tirsdag 31. oktober kl. 19.00-21.00

Om det moderne menneskes erobring af kloden: 

Hvorfor forsvandt neandertalere og denisovanere for 

mellem 20 og 60.000 år siden og hvorfor vandt vi – 

det moderne menneske – kampen? Er det den stærke-

ste der vinder den evolutionære udvikling eller afgør 

et samarbejde mellem individer udviklingsforløbet?
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HEARTS & MINDS 
FESTIVAL

Vær med, når Folkeuniversitetet med Vidensfestivalen 

Hearts & Minds den 22.-24. september sætter fokus 

på det gode liv og mad.

FED FRONT

Dokk1 – Lørdag 23. september kl. 13.30-15.30

Kan tykke mennesker ikke bare tage sig sammen, løbe 

en tur og droppe frituren? Vær med, når vi sætter 

fedme, sundhed og fatshaming under lup og åbner for 

debat. På scenen er repræsentanter fra den antikapi-

talistiske og fedtglorificerende bevægelse FedFront, 

fedmeforsker Thorkild I. A. Sørensen og speciallæge 

i psykiatri Birgit Petersson. Vi kommer omkring bl.a. 

menneskelige rettigheder og fysiske og psykologiske 

aspekter ved overvægt og fatshaming.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 120 kr. Studerende 60 kr.

PODCASTFOREDRAG 
I samarbejde med Akkurator.

INTERVIEWTEKNIK OG VÆRTSROLLE

Dokk1 – Onsdag 4. oktober kl. 17.30-18.30

Hvad skal der til for at få det helt rigtige interview på 

bånd? Og hvilken funktion skal intervieweren have i sit 

eget interview? Gennem eksempler fra podcastverde-

nen ser vi nærmere på, hvordan et interview bliver til en 

gribende samtale, og ser samtidig også nærmere på, 

hvordan værten eller intervieweren kan have flere roller.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.

TRUE CRIME

Dokk1 – Onsdag 29. november kl. 17.30-18.30

Siden podcastserien, Serial, blev en succes har genren 

‘true crime’ været det helt store hit. Vi ser nærmere på 

de forskellige træk, der karakteriserer genren, og lytter 

til eksempler deraf. Hvorfor er det netop ‘true crime’, 

der har været så fængende for mange lyttere, at de 

ligefrem binge-lytter til hele sæsoner?

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. Studerende 25 kr.
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THE FAT CONTROLLER

Dokk1 – Sunday 24. September 2:00-3:30 pm

We might soon be taking drugs to stop ourselves 

from over-eating, or flicking a biological switch to 

burn off our fat. Join science broadcaster Dr. Emily 

Grossman, and her father Ashley Gross-man, Pro-

fessor of Endocrinology at the University of Oxford, 

for an informative afternoon. ‘Diabesity’ is a growing 

problem and causes brain, heart, nerve and kidney 

damage. Learn about potential new ground-breaking 

medical techniques to lose weight effortlessly – and 

what these may mean for our future. The event is in 

English and a part of Folkeuniversitetet’s Hearts & 

Minds festival d. 22-24/9.

Registration is mandatory. Buy tickets on our website.  

Price 120 kr. Students 60 kr.

CRAVINGS! NYDELSE OG AFHÆNGIGHED

Dokk1 – Søndag 24. september kl. 10.30-12.15

De fleste kender følelsen af at have vild trang til en 

bestemt madvare – måske er trangen endda så stærk, 

at den føles som: ”Jeg kan ikke lade være!” Nogle 

oplever det ligefrem som afhængighed af f.eks. sukker. 

Cand.scient. i human ernæring Marianne Zangenberg 

Lynggaard fortæller, sammen med psykolog og ph.d. 

Anette Schnieber, om den ernæringsmæssige og psy-

kologiske forskning, der beskæftiger sig med nydelse, 

overspisning og afhængighed af madvarer.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 120 kr. Studerende 60 kr.

Dr. Emily Gross-man 
Ashley Gross-man
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TAPPED

Dokk1 – Tirsdag 24. oktober kl. 18.30-20.30

Filmen undersøger flaskeindustriens rolle og dens  

påvirkninger på vores sundhed, klimaændringer, 

forurening og vores afhængighed af olie. Dokumentar-

filmen er velstruktureret og præsenterer en over-

vældende mængde beviser, som vil ændre den måde, 

hvorpå man tænker på flasker og kommunalt vand.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

VANISHING OF THE BEES

Dokk1 – Tirsdag 28. november kl. 17.00-19.00

Denne dokumentar undersøger de økonomiske, 

politiske og økologiske konsekvenser af honningbiens 

verdensomspændende forsvinden. Filmen undersøger 

vores nuværende landbrugslandskab og fejrer den 

gamle og hellige forbindelse mellem mand og hon-

ningbien. Historien fremhæver de positive ændringer, 

der er opstået på grund af det tragiske fænomen, der 

kaldes "Colony Collapse Disorder". For at styrke pub-

likum giver dokumentaren seerne konkrete løsninger, 

som de kan anvende på deres hverdag.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KLIMA & POPCORN
KliPo står for Klima & Popcorn og har indtil nu været 

et månedligt arrangement, der er blevet afholdt in-

ternt blandt UngEnergis medlemmer. Arrangementet 

starter med et debatoplæg, herefter vises en relevant 

dokumentar, spandevis af popcorn bliver delt, og 

efterfølgende diskuteres dokumentarens pointer.

I samarbejde med UngEnergi.

CHASING ICE

Dokk1 – Onsdag 13. september kl. 17.00-19.00

Ved hjælp af fastmotion-kameraer filmer natur-

fotografen James Balog over en årrække verdens 

foranderlige gletsjere i Grønland, Island og Alaska.  

Balog var oprindeligt skeptisk i forhold til debatten 

om klimaforandringer, men hans rejse overbeviser 

ham om den menneskelige påvirkning af miljøet. 

Filmen er fra 2012 og er instrueret af Jeff Orlowski.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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KAFFEMIK

Viby – Lørdag 25. november kl. 11.00-13.00

Kom med til den grønlandskinspireret ”Kaffemik” 

på Viby Bibliotek. Der er både oplevelser for store og 

små.  Blandt andet kan du smage små grønlandske 

delikatesser og børnene kan lave en miniature slæde 

af ispinde.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

UDSTILLING – FOTOGRAFI VED KLAUS DREYER

Højbjerg – 1. til 30. december 

Fotograf Klaus Dreyer udstiller sine smukke fotogra-

fier af den storslåede grønlandske natur. Motiverne 

er hentet fra området omkring Ilulissat, som på grøn-

landsk betyder isfjeldene. Havet ud for byen vrimler 

med isbjerge fra den nærtliggende isbræ. Klaus Dreyer 

siger om sine billeder: Man føler sig – og er – gan-

ske lille, når man sejler forbi disse kolde, flydende 

kæmper, der rager højt op over havoverfalden. Lys og 

vejrforhold giver næsten uendelige muligheder for 

forskellige motiver.

Tilmelding er ikke nødvendig.

GRØNLAND
DISKOBUGTEN RUNDT

Højbjerg – Torsdag 2. november kl. 19.00-21.00

Leif Juhl Jensen er uddannet læge og har siden år 

2000 rejst over 20 gange til Grønland – både sommer 

og vinter –  for at arbejde og vikariere som læge. Han 

vil i aftenens foredrag fortælle om sine oplevelser fra 

de mange rejser til bl.a. Aasiaat, Ilulissat, Godhavn og 

alle de tilhørende bygder. 

Vi byder på en kop kaffe/te og grønlandske skibskiks.

I uge 43 og 44 op til arrangementet kan du se en lille 

udstilling med varer fra butikken i Det Grønlandske 

Hus i Aarhus. Varerne kan købes.

I samarbejde med Det Grønlandske Hus i Aarhus.  

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

FOREDRAG: ”EVENTYR MED IS I MAVEN”

Viby – Onsdag 8. november kl. 19.00-21.00

Foredrag om Slædepatruljen SIRIUS ved eventyrer og 

forfatter Asbjørn Skjøth Bruun. Ta’ med på et grøn-

landseventyr: 26 måneder med hunde, slæde, ski, is, 

sne, hård frost, storslået natur og ubrydeligt kamme-

ratskab. Hør om mål, motivation, selvledelse og at 

turde følge sine mål. Hør om drømmene, slædekørsel 

og det frie liv ved Slædepatruljen SIRIUS.

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

SELVTILSTRÆKKELIGHEDENS TYRANNI

Dokk1 – Lørdag 7. oktober kl. 14.00-15.45

Det hævdes at globalisering har gjort verden mindre. 

Men frem for at give næring til større mellemfolkelig 

forståelse og solidaritet, tyder meget på, at holdnin-

gen "vi kan jo ikke redde hele verden" i stadig stigen-

de grad svækker det humanistiske grundlag for at tage 

ansvar for verdens udsatte og forfulgte. 

Biskop emeritus Kjeld Holm og partileder Morten 

Østergaard har iagttaget og kommenteret denne 

udvikling med hvert deres perspektiv fra hhv. prædike-

stol og talerstol, men med afsæt i en fælles historie og 

et fælles værdisæt. I dette samtale-foredrag kigger de 

både udad og indad for at forstå, hvordan vi endte her, 

og hvordan vi kommer videre.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 125 kr. Studerende 70 kr.

BØRNENE BETALER DEN STØRSTE PRIS

Dokk1 – Lørdag 11. november kl. 14.00-15.45

Hvert minut fordrives 12 nye børn fra deres hjem et 

eller andet sted i verden som følge af vold, konflik-

ter eller forfølgelse. De mest udsatte flygtningebørn 

har mistet deres forældre, er overladt til sig selv og 

for søger at finde sikkerhed og tryghed på egen hånd. 

Hvorfor er der så mange børn på flugt? Hvor opholder 

de sig henne? Hvad kendetegner deres barndom og liv? 

Hvordan hjælper vi dem bedst? Hvordan får vi stoppet 

udviklingen og nedbragt antallet af børn på flugt? 

Jonas Keiding Lindholm, Generalsekretær for Red 

Barnet, vil besvare disse spørgsmål og gøre os klogere 

på både de nutidige og fremtidige udfordringer for 

hjælpearbejdet over for verdens mest udsatte børn.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 125 kr. Studerende 70 kr.

LØRDAGSFOREDRAG

OPEN HEART – OPEN DOOR

Kan vi gentænke klodens hjælpeprogrammer? 

I lyset af Aarhus 2017’s tema Rethink, sættes i 3 

foredrag fokus på udsatte grupper som kvinder og 

børn, der på grund af krige, politisk uro, klimaforan-

dringer og hungersnød må flygte fra deres hjemlande. 

Foredragsholdere vil med hver sin specialviden, global 

interesse og indsigt i politik og hjælpearbejde komme 

med bud på gentænkning af hjælpearbejdet.

Overskud fra salg af billetter går ubeskåret til RED 

Barnet – uledsagede børn på flugt fra krig og ufred.

I samarbejde med Soroptimist International

OPLEVELSER FRA VERDENS BRÆNDPUNKTER 

Dokk1 – Lørdag 16. september kl. 14.00-15.45

Foredrag og foto om mennesker på flugt. Jan Grarup, 

verdensberømt fotograf, har i mere end 25 år doku-

menteret krig, katastrofer og verdens vold og terror, 

og de konsekvenser det har for civilbefolkningen. Han 

har en evne til at skildre det bitreste, i billeder der er 

stærkt bevægende og samtidig, i deres gru, rummer 

en slående skønhed. 

Jan Grarup har en tro på, ”at fotojournalistikken kan 

bruges som redskab og vidne om nødvendigheden af, 

at fortælle historien om mennesker, som ikke selv er i 

stand til at fortælle deres egne historier". 

Jan Grarup er anerkendt krigsfotograf og har mod-

taget mange af verdens største fotopriser, f.eks. 8 

World Press Photo og UNICFF.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 125 kr. Studerende 70 kr.
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DANMARKS  
BIBLIOTEKSUGE:  
DEMOKRATI
UGE 41 – OKTOBER

Demokrati er et evigt aktuelt emne, og derfor sætter 

biblioteker landet over spot på demokratiet, når det er 

Danmarks Biblioteksuge i uge 41.

På Dokk1 sætter vi sætter fokus på demokrati og unge 

i løbet af ugen og indbyder skoleklasser til:

 » at møde De Blå Stjerner, som er unge somalisk-

danskere, der indtager scenen med deres ærlige og 

åbne fortællinger om livet i Danmark – på godt og 

ondt. Efter de personlige historier, får du et par fif 

til interviewteknik og får muligheden for at låne en 

af De Blå Stjerner for en stund

 » at se en film om et aktuelt emne og efterfølgende 

udveksle meninger og holdninger. Internationalt 

Forum er med til at facilitere debatten og laver 

forskellige øvelser undervejs

 » at deltage i prisopgave omkring kommunalvalget

POETRY SLAM 

REN POESI? NEJ! SOM SPOKEN WORD? MÅSKE?

Dokk1 – Mandag 9. oktober kl. 10.00-13.00

Hør et slam, få gode fif til dit eget og slut af med at 

fremføre det. Det bliver der mulighed for, hvor vores 

egen superseje slammer Jesper Kirkegaard, vil lave en 

workshop for dig og din klasse.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

MØD DIN NABO – SAMMENSKUDSGILDE

Åby – Tirsdag 10. oktober kl. 17.30-20.30

Kom til en hyggelig aften og mød nye mennesker fra 

dit lokalområde. Tag jeres yndlingsret-dele-ret med til 

buffeten og kom til sammenskudsgilde på biblioteket. 

Vi sørger for dessert og drikkevarer.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



71Tendenser & debat

VALG

Dokk1 – Tirsdag 7. november kl. 19.00-20.30

21. november er der valg både til kommunalbesty-

relser og regionsråd, og i den anledning udkommer 

Tænkepauser: Valg af professor Jørgen Elklit fra Aar-

hus Universitet. Jørgen Elklit har forsket i valg gennem 

tiderne og i alle sammenhænge. Han ser bl.a. på hvad 

der er fælles for de forskellige valg, og hvordan man 

kan analysere dem. Og hvorfor valg er vigtige uanset 

om de afholdes i USA, i Kenya, i Kina eller i Aarhus.

Alle deltagere får Tænkepauser-bogen Valg.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 50 kr. Studerende 25 kr.

KARMA

Dokk1 – Torsdag 7. december kl. 16.30-18.00

Karma er almindeligvis et begreb, som vi forbinder 

med de østlige religioner såsom buddhisme, hinduis-

me, jainisme og sikhisme, men karma er i de senere 

år blevet en integreret del af det danske sprogbrug 

og dermed også symbol- og billedsprog. Det ved fx 

reklameverdenen, som flittigt benytter sig af begrebet 

for at sælge diverse produkter. Lektor, ph.d. i religions-

videnskab Marianne Qvortrup Fibiger tager os med på 

den interessante rejse, som karmabegrebet har haft 

fra øst til vest og måske også tilbage igen. 

Alle deltagere får Tænkepauser-bogen Karma.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 50 kr. Studerende 25 kr.

SMERTE

Dokk1 – Onsdag 20. september kl. 16.30-18.00

Professor Troels Staehelin Jensen tager os på en rejse 

om smerteimpulsers start i en skadet finger via de 

perifere nerver og ind til rygmarven. Derfra går turen til 

hjernen. Historien er også en fortælling om at smerter 

ikke bare er en ren sensorisk oplevelse, men at den 

spiller på hele føleregistret med angst, frygt, ubehag og 

sågar glæde – når smerten forsvinder igen. Du hører 

om hvorfor smerteoplevelsen ikke er den samme hos 

dig og mig og at man kan skrue op og ned for smerten 

– ligesom når du regulerer lydvolumen på radioen.

Alle deltagere får Tænkepauser-bogen Smerte.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 50 kr. Studerende 25 kr.

HUMOR

Dokk1 – Onsdag 4. oktober kl. 16.30-18.00

Den der ler sidst, ler måske slet ikke. Stefan Kjer-

kegaard tager udgangspunkt i den store humor i 

litteraturen i sin Tænkepauser-bog Humor. Han vil 

præsentere forskellige teorier om humor og komme 

med eksempler på humor, især i dansk litteratur, 

herunder specielt hos forfatteren Per Højholt. Han 

kommer endvidere ind på arbejdet med bogen og sit 

ganske sjove liv som lektor på universitetet.

Alle deltagere får Tænkepauser-bogen Humor.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 50 kr. Studerende 25 kr.

Troels Staehelin Jensen Stefan Kjerkegaard Jørgen Elklit Marianne Qvortrup



Har du en kreativ åre, er der mange muligheder for 
at boltre sig i bibliotekernes tilbud. Ofte er det glade 
amatører, som er behjælpelige med alt fra at binde 
fluer til undervisning i strik. 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.

DET 
KREATIVE
HJØRNE



Vi har introduktion til gør-det-selv el-arbejde, at lave 
mobiler samt at trykke i alle mulige former. Er du 
interesseret i gaming eller almindelige brætspil, er 
det også en mulighed. For haveentusiasterne er der 
i år introduktion til Bokashi, som er fermentering af 
madaffald til brug i haven. Derudover kan man lære 
at indsamle frø samt at moste.
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LASERCUT DIN EGEN TRYKKLODS

Dokk1 – Torsdag 10. august kl. 15.30-18.00

Har du en ide til et motiv, dit eget logo eller bare et 

smukt mønster? Her har du mulighed for at lave din 

egen trykklods ud fra dine egne ideer. Du kan både 

tegne i hånden eller på iPad/computer – og herefter 

få cuttet dit motiv, som kan monteres på en trykklods. 

Du kan bruge din trykklods til at trykke flot papir, de-

korere poser eller tilføre forskelligt tekstil et nyt pust.

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

REPAIR CAFÉ

Dokk1 Lørdag 12. august kl. 12.30-15.30

 Lørdag 9. september kl. 12.30-15.30

 Lørdag 14. oktober kl. 12.30-15.30

 Lørdag 18. november kl. 12.30-15.30

 Lørdag 9. december kl. 12.30-15.30

Repair Café handler om at reparere, upcycle og gen-

bruge det vi allerede har, fremfor bare at købe noget nyt. 

De frivillige til Repair Café stiller deres viden til rådighed, 

hvis du har noget, du har brug for hjælp til at fikse! 

I samarbejde med Aarhus Repair Café.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

SKOLESTART – KOM OG BIND DINE BØGER IND

Dokk1 – Torsdag 24. august kl. 14.00-18.00

Skolestart i august - det betyder en masse nye bøger, 

der skal bindes ind! Vi har fundet en masse papir, bø-

ger, stempler og andet frem, så du kan lave decoupage, 

lave dit eget papir, bruge din yndlingsroman eller noget 

helt andet, når dine skolebøger skal bindes flot ind. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

TRYKKERIET

Dokk1 Torsdag 24. august kl. 15.30-17.30

 Onsdag 8. november kl. 15.30-17.30

Vi skaber mønstre og designs og trykker på papir, 

stof – og hvad du medbringer. Vi arbejder med 

forskellige skabeloner, 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 laser cutter, 

eller du kan skabe dine egne.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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CYANOTYPE WORKSHOP

Dokk1 Torsdag 28. september kl. 16.00-18.30 og  

 Lørdag 30. september kl. 10.30-15.00

Afprøv en fotografisk trykningsproces og skab fantasti-

ske fotografier. Cyanotype er en fotografisk tryknings-

proces, hvor man maler emulsion – lysfølsomt stof på 

eks. Akvarelpapir. Materialer af forskellig slags place-

res herefter oven på papiret, hvorefter billedet belyses 

i det fri. Skygger og omrids af materialerne efterlader 

et kunstnerisk motiv i smukke blålige nuancer. Du 

fremkalder selv dine billeder i vores Pop-up mørke-

kammer. Workshoppen foregår over to dage.

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

LAV DIN EGEN MOBILE

Dokk1 Onsdag 15. november kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 28. november kl. 16.30-18.30 

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. Billetter via hjemmesiden. Pris 50 kr.

GØR-DET-SELV EL

Dokk1 Onsdag 13. september, kl. 15.00-17.00

 Onsdag 11. oktober kl. 15.00-17.00

 Onsdag 15. november kl. 15.00-17.00

Ønsker du at blive klogere på gør-det-selv el-arbejde i 

hjemmet? Så har du nu chancen for at lære hvordan 

det fungerer, og hvilke opgaver må selv man udføre? 

Der vil være en kort teoretisk gennemgang af ting 

med fokus på hvad, man selv må udføre. Du får også 

mulighed for at prøve små gør-det-selv øvelser, så du 

er klædt på til at gå hjem og skrue. Workshoppen hen-

vender sig både de, der aldrig har udført el-arbejde, og 

de som tidligere har løst små-opgaver.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆR AT BINDE DIN EGEN FLUE

Dokk1 Onsdag 13. september kl. 15.00-17.00

 Onsdag 11. oktober kl. 15.00-17.00

 Onsdag 15. november kl. 15.00-17.00

Nu har du chancen for at komme i gang med en 

spændende hobby. Hvis du har lyst til at lære at 

binde din egen flue, kan du se hvordan og du får også 

mulig hed for, selv at prøve at binde en flue til din 

næste fisketur. Alle, uanset erfaring kan være med  

– bare mød op!

Tilmelding er ikke nødvendig.
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STRIKKECAFÉ

Skødstrup – Første mandag i måneden kl. 15.00-17.00

Tag strikketøjet med og mød andre glæde strikkere, 

både erfarne og nybegyndere. Vi hjælper og inspire-

rer hinanden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

NØRKLEKLUB

Højbjerg – Hver mandag i ulige uger kl. 15.30-17.30

Både nybegyndere og øvede er velkommen. Så grib 

garn, strikkepinde, hæklenål eller hvad du ellers sysler 

med af kreative ting! Vi hjælper og inspirerer hinanden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKEHÆKLESYKLUB

Risskov – Hver torsdag kl. 15.00-17.30

Klubben er for ALLE uanset niveau. Tag gerne dine 

venner, dine børn, din nabo eller kollega med.

Tilmelding er ikke nødvendig.

JULEKREA FOR VOKSNE

Dokk1 Torsdag 7. december kl. 11.00-13.00

 Torsdag 14. december kl. 11.00-13.00

 Torsdag 21. december kl. 11.00-13.00

Kom i julestemning og skab på kreativ vis lidt nyt 

julepynt. Du kan arbejde med ler, brodere håndholdte 

motiver, skabe æstetisk pynt ud af gamle bøger eller 

flette udfordrende hjerter med motiv. Vi arbejder med 

papir, stof og hjemmelavet selvtørrende ler. Du kan 

anvende vores skabeloner – eller kaste dig ud i helt 

nye og egne designs.

Tilmelding er ikke nødvendig.

VILD MED GARN
STRIKKEAFTEN 

Harlev – Første mandag i måneden kl. 19.00-21.30

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

Jette A fortæller gerne om forskellige teknikker, små fif 

til opslagning/aflukning, montering, alt efter hvad del-

tagerne har lyst til at høre om. Det meste af aftenen 

strikkes der, men der bliver også tid til en kop kaffe og 

masser af snak. Har du et problem med strikketøjet, 

er der også hjælp at hente. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKECAFE

Sabro Torsdag 28. september 19.00-21.00

 Torsdag 26. oktober kl. 19.00-21.00

 Torsdag 30. november kl. 19.00-21.00

Medbring selv kaffe og the.

I samarbejde med Sabro Biblioteks Venner.  

Tilmelding er ikke nødvendig.  

Pris 20 kr. til afslutningsmøde med strikkedesigner.
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FÅ STYR PÅ MASKERNE  

– HÆKLING FOR BEGYNDERE

Trige – Torsdag 5. oktober kl. 16.00-18.00

Vil du også være med i klubben af glade hæklere? Vi 

kan hjælpe dig med at få styr på maskerne. Vi får be-

søg af Lissi Klüver. Hun vil guide os igennem junglen 

af luftmasker, stangmasker og fastmasker. Når vi har 

øvet os på de forskellige masketyper, er der mulighed 

for at starte på et eget let projekt. På dagen skal du 

medbringe et nøgle bomuldsgarn og en hæklenål nr. 3.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LÆR AT STRIKKE VÆVESTRIK

Lystrup – Torsdag 5. oktober kl. 19.00-21.00

Så er det nu, du kan lære at strikke vævestrik. Lystrup 

Bibliotek får besøg af Charlotte Spagner, der holder 

workshop. Medbring selv mindst to farver garn og 

pinde, så du kan øve dig ud fra kursusmaterialet og 

med Charlottes hjælpende hånd i ryggen.

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

LÆR AT STRIKKE – HÆKLE – TUNESISK HÆKLING

Tranbjerg – Lørdag 21. oktober kl 13.00-15.00

Strikkeklubben Strik-In underviser i tunesisk hækling.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆR AT STRIKKE TOFARVET PATENT

Skødstrup – Torsdag 2. november kl. 18.30-20.30

Så er det nu, du kan lære at strikke tofarvet patent. 

Biblioteket får besøg af Charlotte Spagner, der holder 

workshop. Medbring selv mindst to farver garn og 

pinde, så du kan øve dig ud fra kursusmateriale og 

med Charlottes hjælpende hånd i ryggen.

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

STRIKKEKLUBBEN STRIK-IN

Tranbjerg – Første torsdag i måneden kl. 18.00-19.30

Strik-In er stedet, hvor strikkere mødes. Vi strikker 

samt hjælper og inspirerer hinanden. Hold øje med 

bibliotekets hjemmeside, da der kan forekomme  

ændringer. Medbring godt humør og strikketøj. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

GARNGLAD

Lystrup – Torsdag i lige uger kl. 19.30-21.00

Hvis du er glad for at arbejde med garn eller har brug 

for lidt hjælp og inspiration, kan du mødes med andre 

på Lystrup Bibliotek

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKECAFÉ

Dokk1 – Første lørdag i måneden kl. 13.00-16.00

Er du vild 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 velkomme, hvis du er nybegynder.

I samarbejde med Vibeke Stendal. Tilmelding er ikke nødvendig.

KEND DINE HÆKLEMASKER

Risskov – Lørdag 16. september kl. 11.00-13.00

Vil du gerne lære at hækle? Så er denne workshop lige 

noget for dig. Hækling for begyndere. Lær de forskelli-

ge masketyper at kende.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.
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HAVETID
BOKASHI – FERMENTERING AF MADAFFALD

Risskov – Onsdag 23. august kl. 17.00-18.00

Bokashi kommer fra japansk og betyder ’lidt af hvert’. 

Kom og bliv klogere på fermentering af madaffald, når 

vi får besøg af Maria Ehlert fra byhaverne. Hvordan 

bruger man bokashi (madaffald) i haven, potter, kruk-

ker, højbede, omkring træer og buske mv.? Hvordan 

laver man en jordfabrik hjemme? Og hvad er forskel-

len mellem bokashi og konventionel kopostering? 

Mere information på hjemmesiden og på  

www.facebook.com/dyrk.ditbibliotek 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FRIT MASKINBRODERI

Dokk1 – Lørdag 11. november kl. 10.00-13.00

Vil du dekorere eller skabe nyt – så kan frit broderi 

være en mulighed. Frit maskinbroderi er utrolig de-

korativt og kan tilføje både nyt og gammelt materiale 

unikt udtryk. Du kan f.eks. 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, tråd, tøj eller 

tekstil du vil re-designe. Gamle duge kan være meget 

anvendelige. Medbring egen symaskine. Vil du gerne 

låne, se hjemmesiden.

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

ARNE OG CARLOS STRIKKEWORKSHOP

Risskov – Mandag 13. november kl. 15.00-17.00

Kom til en hyggelig eftermiddag i godt selskab! De 

skandinaviske designstjerner Arne & Carlos giver 

ekspertvejledning til både nybegyndere og avance-

rede strikkere med interesse i at strikke deres egne 

håndlavede fuglefæller. Du lærer de grundlæggende 

trin fra næb til fødder og hale, så du er godt rustet 

til at sprede dine vinger og udforske mulighederne 

alene. Derudover vil Arne & Carlos dele deres tips 

om strikkefasthed, og du vil lære at læse et diagram, 

så du ikke behøver at stole på det skrevne mønster! 

Gå ikke glip af denne chance for at lære kunsten af 

den strikkede fugl samt vigtige strikketeknikker, fra de 

allerbedste i branchen. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 150 kr. incl. the, kaffe og kage.

Arne og Carlos
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MOSTEDAG

Skødstrup Lørdag 30. september kl. 10.00-13.00

Gellerup Lørdag 7. oktober kl. 11.00-15.00

OBS!!! Vær opmærksom på, at det foregår på Verdenspladsen.

Lystrup Onsdag 11. oktober kl. 15.00-18.00

Risskov Lørdag 14. oktober kl. 10.00-15.00

Traditionen tro inviteres du til en hyggelig efterårsdag 

i æblernes tegn.  Tag dine nedfaldne æbler og flakser 

med og kom og [MOST! dit bibliotek]. Kom og lær 

hvordan du laver din egen æblemost. Alle kan få 

presset op til 25 kg æbler, som giver 20 liter most! Det 

er desuden muligt at blive oplært som [super moster] 

den 9. oktober kl. 9-11 i Gellerup (Verdenspladsen). 

Læs mere på hjemmesiden og på  

www.facebook.com/dyrk.ditbibliotek 

I samarbejde med Grøn Støtteforening, Fællesrådet i Vejlby-Risskov, 

Fredspladsen Gellerup og Smag på Aarhus, Aarhus Kommune. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆR AT SAMLE FRØ – INTROKURSUS

Tranbjerg – Mandag 2. oktober kl. 19.00-21.00

Bliv klædt på at til komme i gang med at samle frø 

sammen med Rebecca Nordbo, frøsamler og bybon-

de. Vi kommer omkring de vigtigste begreber, den 

grundlæggende viden om frøsamling og fordelene ved 

selv at tage frø. Du får mulighed for at prøve at rense 

frø, så du får nogle af teknikkerne i hænderne.

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

ÆBLETS KULTURHISTORIE  

– ET FOREDRAG MED BID

Lystrup – Torsdag 21. september kl. 19.00

Æblets kulturhistorie går helt tilbage til Adam og Eva, 

og æbler har også fulgt danskerne op gennem histori-

en. Gennem foredraget følger vi danskernes historiske 

forhold til æblet, som gennem 1.000 år har været en 

af vores vigtigste vitaminkilder langt ind i den mørke 

vinter. I foredraget vil der blive givet eksempler på, 

hvordan æblerne har vundet indpas i den danske 

madkultur, og der vil blive præsenteret en række 

typisk danske æblesorter. Foredraget holdes af Bettina 

Buhl, madhistoriker og Benno Blæsild, kulturhistorisk 

ekspert begge fra Historiekonsulenterne.com 

I samarbejde med Smag På Aarhus, Aarhus Kommune.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Benno Blæsild

Bettina Buhl
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SPIL OG GAMING
SKAK PÅ RAMPEN

Dokk1 – Hver fredag fra 3. juli kl.10.00-12.00

Kom og spil skak på Dokk1 - både for begyndere og 

øvede. Er du begynder, og vil du gerne lære at spille 

skak? Eller er du øvet, og vil du gerne prøve kræfter 

med at spille mod andre? 

Tilmelding er ikke nødvendig.

PEN OG PAPER ROLLESPIL

Harlev Lørdag 26. august kl. 11.00-17.00

 Lørdag 30. september kl. 11.00-17.00

 Lørdag 28. oktober kl. 11.00-17.00

 Lørdag 25. november kl. 11.00-17.00

Pathfinder Society er et verdens omspændende spil 

baseret på Pathfinder rollespils systemet. Du spiller 

4-6 timer med 4-6 andre spillere og en spilstyrende og 

du behøver ikke være garvet rollespiller, for at kunne 

være med. Vi glæder os til at se dig.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FIGHTING GAMES OG HYGGE

Dokk1 Hver anden søndag i ulige uger fra  

 3. september kl. 12.00-15.30

Hvad er Fighting Games? Fighting games er en 

betegnelse for spil der er baseret på kampsport og lig-

nende. Man spiller typisk 1 mod 1. Dog kan der være 

alt fra 1 eller flere karakterer i spillet, som man styrer 

samtidigt. Kendte titler i denne genre er bl.a.: Tekken, 

Street Fighter og Mortal Kombat. Vi er et åbent com-

munity, det vil sige at alle der har lyst, kan være med!  

Begyndere, såvel som veteraner.

I samarbejde med Figthing Games Community Aarhus.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

DEN UENDELIGE HAVE

Åby – Torsdag 26. oktober kl. 19.00-21.00

Rasmus Ejrnæs – biolog og forsker – har skrevet flere 

bøger om naturen, bl.a. Den uendelige have. Han kom-

mer og giver gode ideer til at fremme mangfoldighe-

den i ens egen have. Han foreslår, at man giver afkald 

på ordnede bede, gængse planter og græsplæner til 

fordel for en bredere vifte af planter.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner.  

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

LÆR DIN ÆBLESORT AT KENDE

Risskov – Lørdag den 28. oktober kl. 10.00-14.00

Har du et æble i haven, du ikke ved, hvad hedder så 

kom og få råd af eksperten. Vi har inviteret en pomo-

log, der ud fra æblets farve, smag, udseende og duft 

kan  kan give et bud. Derfor skal du tage mindst et par 

æbler med, samt din viden om træets alder, udseende 

og æblets brugskvaliteter. 

I samarbejde med Smag på Aarhus, Aarhus kommune.  

Tilmelding er ikke nødvendig.
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SKAKTURNERING

Dokk1 – Søndag 5. november kl. 11.00-15.00

Kan du godt lide at hygge med skak? Så er skakturne-

ringen måske lige noget for dig! Her er plads til både 

øvede og de knapt så øvede med præmier til begge 

puljer. Alle er velkomne og det er gratis at være med, 

det kræver blot at du melder dig til.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

RETRODAG

Dokk1 – Lørdag 18. november, kl. 10.30-15.30

Vi sætter fokus på de mange gode oplevelser der ligger 

gemt i spilarven fra de sidste 50 års computer- og 

konsol spil og åbner døren for en dag med mulighed 

for at prøve nogle af de gamle spil, quizze på viden, 

høre oplæg og deltager i Aarhus Open 2017 – Retro-

games. Dagen er for alle, både store og små, der er klar 

på en dag med hygge og spil med et strejf af nostalgi. 

Programmet er stadig under udvikling, så følg med på 

hjemmesiden og facebook for mere information. 

JAKOB STEGELMANN LIVE – RETROSPIL

Dokk1 – Lørdag 18. november kl. 11.00-13.00

En tur gennem retrospillenes fantastisk historie med  

Jakob Stegelmann, der viser klip og fortæller historier 

om sine egne oplevelser – dengang spil var 8 bits og vir-

kelig svære – og op til i dag, hvor retrospillene er vendt 

tilbage og fået nyt liv i moderne reinkarnationer eller 

som inspiration for spil-skabere og andre kunstnere.

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

TIRSDAGS-SKAK

Hasle – Hver tirsdag fra 5. september kl. 14.00-16.00

Hver tirsdag er der mulighed for at møde andre 

skak-interesserede. Vi spiller og udveksler tips, tricks 

og anekdoter. Det betyder ikke noget om du er begyn-

der eller stormester – alle er velkomne.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BRÆTSPILSDAG PÅ BIBLIOTEKET

Dokk1 – Lørdag 7. oktober kl. 10.00-16.00

Vi inviterer alle der har lyst, til at komme og spille 

brætspil på biblioteket. Vi sørger for nogle spil og 

frivillige der kan sætte spillene i gang, og du må også 

gerne tage dine egne spil med. Følg med på hjemme-

siden hvor programmet løbende bliver opdateret.

I samarbejde med Kennie N. Nørgaard og Einherjerne.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

FIFA 17-TURNERING

Gellerup – Onsdag 18. oktober kl. 13.00-16.00

Er du klar på FIFA 17, højt humør og masser af sjov, 

så kom med om bord! Der vil være dækket op til FIFA 

17 brag, så tag din familie og venner med, og vis hvor 

på ranglisten, du hører til! Vi har to joystick, så man 

kan kun spille én-mod-én.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Jakob Stegelmann





Er din interesse i den digitale verden, 
kan du finde mange gode intro-
duktioner. Giver nettet dig problemer 
og har du behov for vejledning til den 
digitale selvbetjening, er der hjælp 
at hente. Vil du dygtiggøre dig, er 
der arrangementer om for eksempel 
WordPress og 3D-programmet Blen-
der, og er du nysgerrig på den nyeste 
teknologi, kan du stifte bekendtskab 
med Virtual Reality og 3D-print.
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PRØV KRÆFTER MED 3D PRINT

Dokk1 Lørdag 12. august kl. 12.30-15.30

 Lørdag 9. december kl. 12.30-15.30

Nu kan du lære om 3D print, hvor 3D Printhuset 

demonstrerer deres 3D printer og 3D penne - du kan 

endda selv prøve kræfter med teknologien.

I samarbejde med 3D Printhuset. Tilmelding er ikke nødvendig.

UBUNTU

Dokk1 – Første onsdag i måneden 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, opdaterin-

ger og reparationer på de fremmødtes egne pc'er – 

foruden almindeligt social samvær!

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

WORDPRESS MEETUP

Dokk1 Tirsdag 22. august kl. 17.00-20.00

 Tirsdag 19. september kl. 17.00-20.00

 Tirsdag 24. oktober kl. 17.00-20.00

 Tirsdag 28. november kl. 17.00-20.00

 Tirsdag 12. december kl. 17.00-20.00

WordPress Meetup er en netværksgruppe for Word-

Press brugere – få ny inspiration og input til dine 

udfordringer. Netværket er åbent for alle, der arbejder 

med hjemmesider i WordPress. Der er møde én gang 

om måneden. Aflyses ved manglende tilmelding.

I samarbejde med Chris Andersen & WordPress Aarhus.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

LASERCUTTING I PRAKSIS

Hasle – September – dato følger se hjemmesiden

Lasercuttere kan skære meget præcist ud i mange 

materialer ved hjælp af laser, Den er derfor velegnet 

både til udskæring med præcise mål hvad enten 

det er efter lige streger eller efter komplicerede, rigt 

detaljerede mønstre. 

Se mere på www.aakb.dk/hasle eller www.it-hjoernet.dk.
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BLENDER – 3D SOFTWARE  

(KURSUS OVER 2 AFTENER)

Dokk1 Torsdag 21. september kl. 16.30-18.30  

 Torsdag 28. september kl. 16.30-18.30 

 Torsdag 2. november kl. 16.30-18.30 

 Torsdag 9. november kl. 16.30-18.30

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

met Blender. Blender kan bruges til animation, simu-

lering og 3D modellering. Vi gennemgår hvordan man 

bruger blender og introducerer læringsressourcer, så 

man selv kan videreudvikle sine evner i Blender. Læs 

mere om Blender på www.blender.org.

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

WINDOWS 10 CREATORS

Hasle – Hver onsdag i oktober kl. 16.00-18.00

Workshops i de nye funktioner i Windows 10 Creators 

– bl.a Paint 3D, Windows Ink og andre nye funktioner I 

Edge og selve Windows. Forskellige emner hver onsdag. 

Se mere på www.aakb.dk/hasle eller www.it-hjoernet.dk.

3D PRINT FOR FOLKET

Dokk1 Lørdag 9. september kl. 13.00-14.30

 Lørdag 9. december 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 

samfundsperspektiverne på denne teknologi og så 

snuser vi til, hvordan 3D print fungerer helt praktisk.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MAKER-LØRDAG

Dokk1 Lørdag 16. september kl. 13.00-14.30 

 Lørdag 11. november kl. 14.00-15.30

Vi dimser med 3D og andre teknologier. Prøv dig selv 

af på nye teknologier og arbejdsmetoder. Vi er ikke 

eksperter, men vi er super nysgerrige og prøver at lære 

nyt – og det vi kan, deler vi gerne!

Tilmelding er ikke nødvendig.

BYG EN COMPUTER

Dokk1 Tirsdag 19. september kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 5. december kl. 16.30-18.30

Lær hvordan du kan samle din egen pc, der præcist 

opfylder dine behov. Det er forholdsvist enkelt – og du 

kan spare mange penge.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.
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BYG DIN EGEN FORSTÆRKER TIL MOBILEN

Dokk1 – Onsdag 6. december kl. 16.30-18.30

En mobil forstærker er en lav-teknisk anordning, der 

får lyden fra din smartphone spredt uden stik eller 

strøm. Ideel til at tage med i parken eller til frikvar-

teret. Selvfølgelig er lyden ikke fantastisk, men hvis du 

prøver at sætte din smartphone ned i et plastikkrus 

(tomt!), så kan du få fornemmelsen af, hvordan lyder 

bliver spredt. Workshoppen får dig i gang med dit 

projekt, men du må påregne tid til at komme forbi 

efterfølgende og få din model printet eller skåret. Du 

skal være god med computer, hvis du skal kunne kom-

me igennem processen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BIBLIOTEKERNES  
DIGITALE TILBUD

INTRODUKTION TIL EREOLEN

Dokk1 Onsdag 11. oktober kl. 14.00-15.15

 Onsdag 8. november kl. 14.00-15.15

eReolen giver adgang til utallige digitale lydbøger 

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

eReolen og få hjælp til at downloade eReolens app, så 

du er kørende. 

Medbring gerne egen smartphone/tablet. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

PÅ NETTET ER DU ALDRIG ALENE

Dokk1 Torsdag 5. oktober kl. 16.30-17.30

 Torsdag 9. november kl. 16.30-17.30

Vi lever mere og mere af vores liv på nettet. Vores 

kommunikation med det offentlige, banken, arbejde, 

skolen, venner og familie foregår digitalt. Vi streamer 

eller downloader vores nyheder, bøger, spil, musik, tv 

og film. Og hele tiden efterlader vi os spor. Hvad er 

det for spor, hvem kan se dem og hvad bruger de dem 

til? Det ser vi på sammen med en diskussion af forde-

le og ulemper ved at dele information om sig selv på 

nettet (et nødvendigt onde?).

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

VR OG 360º VIDEO I PRAKSIS

Hasle – November 

Virtual Reality og 360 graders foto er noget vi vil kom-

me til at se meget mere til i fremtiden… både som 

spil, til uddannelse og til oplevelser. Der vil i løbet af 

måneden være introduktioner, workshops og kurser. 

Se mere på www.aakb.dk/hasle eller www.it-hjoernet.dk.

E-bøger og netlydbøger fra bibliotekerne
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MACØSTJYLLAND: RUNDT OM FOTOS

Dokk1 – Torsdag 24. august kl. 19.30-21.30

I denne omgang er der fokus på fotos – få tips og 

tricks til redigering og arkivering af sommerens man-

ge ferieminder. Der er mange muligheder med Apple 

foto, så få det bedste ud af programmet. 

I samarbejde med MacØstjylland.

MACØSTJYLLAND: PROBLEMLØSNINGSAFTEN

Dokk1 – Torsdag 5. oktober kl. 19.30-21.30

I denne omgang er der fokus på alle problemerne – så 

er der noget, der knirker med din Mac, noget du godt 

kunne bruge et par frisk øjne på kig endelig ind!

I samarbejde med MacØstjylland.

MACØSTJYLLAND:  

BACKUP ELLER GRÅD – FOR GALT GÅR DET!

Dokk1 – Torsdag 16. november 

Når man opdager at ens data ikke kan reddes og man 

ikke tidligere har tænkt tanken om backup, så er det 

for sent. Rigtige mænd backer ikke op – de græder, 

som vi plejer at sige, men så har de heller ikke været til 

Backupaften i MacØ.

I samarbejde med MacØstjylland.

TORVEUGE  

– MØD BIBLIOTEKETS DIGITALE TILBUD!

Dokk1 Mandag 23. oktober kl. 14.00-16.00

 Tirsdag 24. oktober kl. 14.00-16.00

 Onsdag 25. oktober kl. 16.00-18.00

 Torsdag 26. oktober kl. 11.00-13.00

 Fredag 27. oktober kl. 11.00-13.00

Kom til Torveuge og hør om bibliotekets digitale 

tilbud! E-bøger, net-lydbøger, spillefilm online, artikler 

direkte i din mailboks, adgang til digitale udenlandske 

aviser/ tidsskrifter er kun et udpluk af bibliotekets 

mange tilbud – kom og hør mere og få hjælp til at 

kunne bruge tilbuddene!

Tilmelding er ikke nødvendig.

MacØstjylland er en forening for Mac-brugere og 

entusiaster. Fra tid til anden åbner de dørene for alle 

til foredrag og Mac-relaterede spørgsmål. Så har 

du brug for inspiration eller hjælp med din Mac kig 

endelig forbi!

Tilmelding er ikke nødvendig.



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



89It

IT-HJÆLP – BESTIL TID  

FÅ EN MEDARBEJDER FOR DIG SELV!

Risskov Hver onsdag i september, oktober og  

 november kl. 10.00-14.00 (undtaget uge 41/42)

Hjælp til IT, eksempelvis: Brug af digital postkasse, 

borger.dk, Aarhus Kommunes hjemmeside samt 

hjælp til at oprette en e-mail, adresse eller andet. 

Vejledningen foregår i dit tempo. Vi er ikke eksperter, 

men vi hjælper så langt vi kan. Ved bestilling bedes du 

kort beskrive formålet med den ønskede vejledning.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

DAVUTS IT-HJØRNE

Gellerup Hver tirsdag kl. 10.00-11.30

 Hver torsdag kl. 14.30-16.00

Tilst Fredag 11. august kl. 10.00-12.00

 Fredag 17. november kl. 10.00-12.00

 Fredag 15. december 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, men lærer dig, hvordan du selv 

kan, og vi håber, at du er blevet klogere, når du går 

herfra. Medbring gerne din egen bærbare computer/

mobil eller tablet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HJÆLP TIL IT
I IT-HJØRNET

Hasle Hver mandag kl. 15.00-18.00

 Hver onsdag kl. 10.00-12.00

 Hver torsdag kl. 15.00-18.00

Vi hjælper f.eks. med digital selvbetjening, ansøgninger 

og CV, opsætning af studieopgaver, facebook og andre 

sociale medier, Windows, mobiltelefoner og apps, tekst- 

foto- og videoredigering, Office programmer m.m.

IT-HJÆLP FOR BEGYNDERE

Lystrup Hver mandag i september, oktober og  

 november kl. 13.00-15.00

Book vores frivillige, it-kyndige Peer Kjær Andersen 

en halv time og få hjælp til dine spørgsmål. Der kan 

bookes følgende tidspunkter: kl. 13.00-13.30 samt 

13.30-14.00. I timen fra 14.00-15.00 er du velkommen 

til at kigge ind i it-café’en for hjælp til dine spørgsmål. 

Her kan forekomme ventetid, men der er kaffe på kan-

den imens. Biblioteket har computere, men du er også 

velkommen til at medbringe din tablet eller bærbare.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

IT-CAFÉ

Sabro – Hver mandag kl. 14.00-15.00

Kom med dine små og store problemer på nettet, på 

PC, tablet og mobiltelefon, og vi prøver sammen at 

hjælpe dig videre.

Tilmelding er ikke nødvendig.

IT-CAFÉ

Åby Hver tirsdag fra 5. september til  

 12. december kl. 14.00-15.00

Kom med dine små og store problemer på nettet, på 

PC, tablet og mobiltelefon, og vi vil forsøge at hjælpe dig 

videre. Det er personale og frivillige, der hjælper dig.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Davut Ataman





Her har vi samlet en god portion af  
spændende og anderledes aktiviteter.



92 Program · Efterår 2017

PAUSEBORD

Højbjerg – August til december

Der vil løbende være forskellige pauseaktiviteter du 

kan slappe af med – på egen hånd eller sammen med 

andre. Dine kreative idéer til pauseaktiviteter er meget 

velkomne. Biblioteket er for alle – spørg os, sammen 

finder vi ud af noget.  

Temaer for pausebordet: August – tænkepause;  

September – garnpause; Oktober – tegnepause;  

November – spilpause; December – julepause.

MOVE FOR LIFE – EN FULDMÅNE EVENT

Risskov – Lørdag 4. november kl. 17.00-20.00

RETHINK RISSKOV og genopdag dit lokalområde. 

Kom forbi biblioteket sammen med ’Move for life’ der 

tilbyder en oplevelsesrute rundt igennem hele Risskov. 

Bevæg dig, bliv bevæget og mød biblioteket og resten 

af Risskov på en ny måde. Hold øje med hjemme-

siden for mere information.

I samarbejde med VRI gymnastikafdeling, DGI.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORKÆL GANEN

JUICE – DRIK DIN SUNDHED

Tranbjerg  – Torsdag 14. september kl. 19.00-20.30

Massør Lars Bastholm fortæller om de mange glæder 

og udfordringer ved at lave sin egen juice. For ham 

er en sund livsstil et personligt tilvalg. Denne aften 

kommer til at handle om sundhed og velvære. Der vil 

være smagsprøver.

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

VINSMAGNING

Skødstrup – Torsdag 12. oktober kl. 18.30-21.00

Hvilken vin skal jeg vælge? Kom og bliv inspireret. 

Lars Madsen fra LMA-vine vil på en seriøs og uformel 

måde fortælle om forskellige vintyper og vi skal smage 

på 5-6 vine i den populære prisklasse 60-80 kr. Der er 

efterfølgende mulighed for at bestille vin.

I samarbejde med LMA Vine.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 125 kr.

SMAG PÅ JULENS ØL

Lystrup – Torsdag 23. november kl. 18.30-21.30 

Juleøllet havde en stor betydning før i tiden – der 

var mange traditioner forbundet med juleøl og mad. 

Leo Thinesen fra Danske Ølentusiaster præsenterer 

jer for forskellige, spændende julebryg. Kom og få 

en hyggelig, velsmagende og lærerig aften. Udover 

ølsmagning vil der være lidt chips samt en lille kon-

kurrence med præmie. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 85. kr.
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FORÆLDRE TIL ORDBLINDE BØRN

Dokk1 – Torsdag 9. november kl. 17.00-20.00

Der er mange ordblinde, som lider unødvendige 

nederlag, fordi at de kan have svært ved at finde rundt 

i en jungle fyldt med bogstaver. Denne aften sætter vi 

fokus på nogle af de ting, som mange forældre bruger 

rigtig meget tid på at tænke over. Hvordan opdages 

ordblindhed hos børn? Hvad skal jeg som forældre 

være opmærksom på ved mine børns læse-adærd? 

Hvordan kan smartsphones og tablets være med til 

at gøre en positiv forskel i hverdagen? Hvad nu hvis 

jeg selv er ordblind – hvor kan jeg få hjælp? Kort sagt: 

Hvordan kan hverdagen blive nemmere og fremme 

trivsel, når der er ordblindhed i familien?

I samarbejde med Netværkslokomotivet.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

APPS FOR ORDBLINDE

Dokk1 – Torsdag 16. november 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 ord-

blind. Vi gennemgår forskellige, og du får mulighed 

for at afprøve nogen af dem. Vi snakker om fordele 

og ulemper, og de forskellige behov man kan have. 

Medbring gerne din smartphone eller tablet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ORDBLINDHED  
I FAMILIEN

MEET UP FOR ORDBLINDE

Dokk1 Onsdag 16. august kl. 16.00-18.00

 Onsdag 6. september kl. 16.00-18.00

 Torsdag 21. september kl. 16.00-18.00

 Onsdag 4. oktober kl. 16.00-18.00

 Onsdag 1. november kl. 16.00-18.00

 Onsdag 29. november kl. 16.00-18.00

 Onsdag 20. december kl. 16.00-18.00 

Er du ordblind, måske studerende – og har du brug 

for eller lyst til at mødes med andre? På Dokk1 har et 

”Meet up for ordblinde”. Her kan du mødes med an-

dre, udveksle erfaringer, dele studieteknik eller blot få 

en snak og udvide dit netværk. Ordblinde studerende 

og en ordblindelærer sidder klar til en snak, giver råd 

eller hjælp til teknik, der bøvler. Der vil være forskelligt 

indhold og oplæg – ansøg vores Facebook-gruppe 

”Meet up Dokk1” for mere information.

Tilmelding er ikke nødvendig.

DA JEG SPRANG UD AF ORDBLINDESKABET,  

BLEV DET HELE MEGET NEMMERE

Dokk1 – Fredag 6. oktober kl. 16.00-19.00

I anledning af Den Internationale Ordblindeuge bydes 

der ind til tema-eftermiddag. Thomas Bo Larsen 

fortæller om sin skuespillerkarriere som ordblind – 

hvilken betydning det har haft, og hvilke udfordringer, 

det har ført med sig. Christian Bock, der driver egen 

konsulentvirksomhed, viser hvordan han via hjælpe-

midler klarer sit arbejds- og privatliv, og ligeledes kan 

du møde en ordblind medarbejder, der fortæller om 

det at begå sig blandt kollegaer og i arbejdslivet på en 

virksomhed. Der er også mulighed for at en snak med 

'fagfolk' om hjælpemidler i hverdagen. Der vil være en 

let forplejning.

I samarbejde med Netværkslokomotivet, VUC og AOF. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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KERAMIK VED RUTH NISSEN

Højbjerg – August

Den århusianske keramiker Ruth Nissen har frem-

bragt et væld af vidunderlige værker. Ikke kun traditi-

onelle ler- og stentøjsprodukter som fade, kopper og 

kander, men helt unikke kunstværker. Fra hendes hånd 

findes der, blandt meget andet, både sko og tasker 

mesterligt udført i keramik og glasur. 

I samarbejde med kunstnerværkstedet Krapplak Højbjerg. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

ET ANDET BLIK PÅ KULTUREN

Tilst August

Lystrup September 

Udstillingen er skabt over bogen af samme navn. 

Udstillingen viser fotos fra mange af Aarhus’ klubber 

og foreninger, hvor der er fokus på det kulturliv, der 

foregår uden for rampelyset. Billederne viser, hvordan 

måden at være sammen på varierer, men det fælles er, 

at samværet skaber sammenhængskraft. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

UDSTILLINGER
BILLEDKUNST VED KISSE FILIPSEN

Højbjerg – August

Oplev billedkunstneren Kisse Filipsens pragtfulde ma-

lerier af smukke gamle biler og spændende mønstre. 

Det er 50’ernes streamline i tyske og franske biler, 

tankstationer i opløsning og stærke virkninger i møn-

stre og figurer. De store billedflader formidler masser 

af fart og tempo, til glæde for både store og små. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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BILLEDKUNSTNER ELIN FORBORD HANSEN

Højbjerg – Oktober

Synes man sommeren og den lyse tids farver blev 

overstået lidt vel hurtigt, så er kunstneren Elin Forbord 

Hansens imponerende udstilling et must. Her kan 

man nyde det smukke farvespil i roser, tulipaner og 

de vilde markblomsters blade. Forbords koloristiske 

værker med landskaber, blomsteropstillinger og andre 

spændende motiver, er meget veludførte. De vækker 

gerne en nærmest forårsagtig glæde over de overra-

skende og flotte farvekombinationer i beskueren. 

I samarbejde med kunstnerværkstedet Krapplak Højbjerg. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FOTOUDSTILLING

Harlev – December og januar

Fotoudstilling med værker af kunstner Helle Neidhardt. 

Fernisering torsdag 30. november kl. 16.30-17.30, hvor 

Harlev Biblioteks Venner serverer gløgg og pebernødder.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KUNSTNER REBEKKA KOEFOED

Højbjerg – September

Det er ikke en skrammelplads, men det er jern og 

glas. Der er tale om en række meget spændende 

og stemningsfulde værker i blandform. Der er ikke 

bare blandet lidt sand og kaffegrums i malingen, for 

værkerne er meget sammensatte og er både smeltet, 

limet, loddet og skruet sammen. Glas, træ, metal og 

andet danner værkernes iøjnefaldende og spændende 

fortællinger. Mange af dem er eventyr med mennesker 

og dyr. Der er stof til både fantasien og den kunstneri-

ske inspiration for både børn og voksne.

I samarbejde med kunstnerværkstedet Krapplak Højbjerg. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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LOPPEMARKED

Trige – Lørdag 23. september kl. 12.00-14.00

Så kan du godt gå i gang med at rydde op! Vi afholder 

loppemarked på biblioteket, og du kan få en stand. 

Måske trænger I til at få skiftet legetøjet ud eller få an-

skaffet ”nye” flyverdragter til børnene, eller muligvis er 

det noget helt tredje du vil sælge eller er på jagt efter.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LOPPE LÆKKERIER

Risskov – Lørdag 30. september kl. 11.00-13.00

Kom til en hyggelig dag, hvor kvinder i alle aldre kan 

bytte/købe sig til nyt brugt lækkert tøj, et par fine 

sko, en taske eller lækre accessories – alt imens vi 

nyder en forfriskning og en lille snack. Vi sørger for, 

at det er prøverum. 

Tilmelding af stadeplads er nødvendig.  

Billetter via hjemmesiden. Pris 100 kr.

BYT! PÅ BIBLIOTEKET

Risskov – Søndag 19. november kl. 12.00-16.00

Byttemarked er en pendant til loppemarked, der er 

dog den store forskel, at det er pengeløst. Du kan 

altså ikke tjene på dine gamle ting og heller ikke købe 

noget for dine småmønter. Konceptet er ligetil: Du af-

leverer dine gode, men brugte, ting ved indgangen og 

tager derefter en tur rundt og tjekker de andres aflagte 

ud – måske er der noget, som falder i din smag? 

Tilmelding er ikke nødvendig.

JULEMARKED

Åby Lørdag 25. november kl. 10.00-16.00 og  

 søndag 26. november kl. 10.00-16.00

Julemarked på Elværket Åbyhøj med mange private 

boder med julepynt, keramik, glas og godter. Der er 

også mulighed for cafe hygge.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MARKEDER OG FESTER
TORVEDAG PÅ ÅBYHØJ TORV

Åby – Lørdag 19. august kl. 10.00

Torvedag med alt hvad der hører sig til af kræmmere. 

Der er salgsboder, mad, musik og aktiviteter på scenen.

I samarbejde med af Åbyhøj Fællesråd og Åby Biblioteks Venner.

HØSTFEST

Risskov – Onsdag 30. august kl. 17.00-21.00

Vi inviterer til høstfest i haven. Lånere, DYRKere, sam-

arbejdspartnere og naboer er alle meget velkomne. 

Madlavningen foregår i fællesskab. Det er gratis at 

være med, men du må selvfølgelig gerne supplere 

med grønt fra køleskabet eller haven. Biblioteket sør-

ger for det udendørs-køkken, grøntsager og honning 

fra egen avl til pandekagerne. Husk en varm trøje. Vi 

glæder os til at se dig! [DYRK! dit bibliotek]

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



MoBiblioteket er Aarhus Bibliotekerne på 
farten. I vores isblå tuktuk og på vores lad-
cykler suser vi ud og laver bibliotek der, hvor 
borgerne er. Mød os i Festugen, på festivaller, 
torvedage, ved supermarkedet, på stranden og 
mange andre steder. Hold godt øje med os i 
jeres lokalområde og kom og sig hej. Følg med 
på MoBibliotekets Facebookside.
DYT DYT her kommer MoBiblioteket! 

Loppemarked / Haveforeningen Skovlunden
Lørdag 12. august kl. 10.00-13.00
Du kan møde MoBiblioteket til loppemarked i 
Haveforeningen Skovlunden. Vi har bøger med 
som du kan bytte dig til for et havetip.
I samarbejde med Haveforeningen Skovlunden.

Mobiblioteket / Food Festival
Fra 1. september til 3. september 
Find Mobiblioteket på Aarhus Foodfestival. 
Vær med i børneområdet ved Korn og Søde 
Sager/Mad for børn.

MoBiblioteket: Mosteri / Lystrup
Tirsdag 11. oktober kl. 15.00-18.00
MoBiblioteket moster. Kom forbi til en god 
efterårsdag.
I samarbejde med Smag på Aarhus, Aarhus 
Kommune – tilmelding er ikke nødvendig.



Er I en børnefamilie, så er biblioteket et alletiders sted at 
hænge ud – der er mange programsatte arrangementer 
men også krea-aktiviteter og højtlæsninger, der er mere 
uforpligtende i sin form, og som man kan være med i, 
hvis det lige passer ind i familiens rytme. 
Der er fx børneteater, filmforevisninger, familie-yoga,  
loppemarked, musik- og sanglege, Leg og lær med  
ozobotter og en stor International børnelitteraturfestival. 
For familier med babyer er der mulighed for at møde 
eksperter i overgangskost, komme til babycafé og til Leg 
med Sproget sammen med andre.
For tweens er der mulighed for at komme til Readathon, i 
en læseklub eller en Skriv og skrål klub og til gaming aftner. 
Du finder også aktiviteter til dig og dit barn op til  
Halloween og jul selvfølgelig.
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FAMILIELØRDAGE 

Hasle – Hver lørdag kl. 10.30-12.00

Hver lørdag byder vi på film, spil, højlæsning eller 

andre aktiviteter for børnefamilier. Der er kaffe og 

saftevand på kanden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HYGGELIGE FAMILIETORSDAGE

Lystrup – Første torsdag i måneden 

Torsdag 7. september kl. 15.00-18.00 – Perler

Torsdag 5. oktober kl. 15.00-18.00 – Himmel/Vind

Torsdag 2. november kl. 15.00-18.00 – Halloween

Torsdag 7. december kl. 15.00-18.00 – Jul

Tag familien med på biblioteket. Der kan I hygge jer 

sammen med at være kreative. Vi har valgt et tema til 

hver gang.

Tilmelding er ikke nødvendig

BØRNELÆSEKLUB FOR BØRN

Skødstrup Mandag 28. august kl. 15.00-16.00

 Mandag 25. september kl. 15.00-16.00

 Mandag 30. oktober kl. 15.00-16.00

 Mandag 27. november kl. 15.00-16.00

Har du lyst til at dele dine læseoplevelser med andre 

og blive god til at anmelde bøger på forskellige må-

der? Første gang vi mødes, snakker vi om, hvordan 

man laver en god anmeldelse, og alle får udleveret en 

bog, der skal læses til næste gang, vi ses. Der bliver 

udleveret en ny bog hver gang. 

5.-8. klasse. 

Forlaget Tellerup har sponsoreret bøgerne. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

BØRNELOPPEMARKED

Risskov – Lørdag 2. september kl. 10.00-12.00

Er dine hylder fyldt med legetøj, som du ikke længere 

leger med? Så kom med 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 og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

FAMILIE YOGA

Viby Lørdag 9. september kl. 10.00-10.45 – 3-5 år

 Lørdag 9. september kl. 11.00-11.45 – 6-9 år

Kom og få inspiration til en legende og nærværende 

yogapraksis sammen med dit barn eller barnebarn. 

Vi vil lave en kombination af både rolige og mere 

aktive øvelser. Underviser: Stine Rosborg, uddannet 

børneyogalærer, mindfulness instruktør og sundhed- 

og idrætspædagog.

Tilmelding er nødvendig. Gratis tilmelding via hjemmesiden.
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UDSTILLING 

BØRNEKULISSENS BUKKE BRUSE BRO

Viby Fra 30. september til 29. oktober

Lystrup Fra 31. oktober til 26. november

Lystrup 1. november kl. 9.30 – reception

Se og leg med den flotte børneudstilling Bukke Bruse 

Bro fra Børnekulissen. Tramp på broen og mød trol-

den og de tre bukke bruser. Prøv også de eventyrlige 

kostumer og få en minibog med hjem. Bibliotekaren 

læser højt efter ønske.

For børn mellem 2 og 8 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

READATHON

Dokk1 Torsdag 19. oktober kl. 12.00 til  

 fredag 20. oktober kl. 12.00

Vi åbner dørene for et 24 timers Readathon. Sammen 

snakker vi bøger, hygger og ikke mindst læser en hel 

masse! Uden mad og drikke duer læsehesten ikke, så 

der vil også være aftensmad, snacks og morgenmad. 

Husk en sovepose/dyne og måske også en hovedpude.

For børn og unge mellem 10-15 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BAMSEHOSPITAL

Gellerup Onsdag 20. september kl. 9.30-10.30 og   

 10.30-11.30

 Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden

Viby Lørdag 23. september kl. 10.00-11.30

 Tilmelding er ikke nødvendig

Har du en bamse, der er lidt syg, og vil du gerne vide, 

hvad den fejler? Så tag den med på Bamsehospitalet. 

Kom sammen med din børnehave, din mor, far eller 

dagplejemor. Du skal først sidde i venteværelset, hvor 

der er frugt og saft, mens du venter på, at sekretæren 

vejer og måler din bamse. Så undersøger en læge, 

hvad din bamse fejler. Måske skal den røntgenfotogra-

feres eller have briller. Husk at medbringe din bamse.

I samarbejde med Bamsehospitalet IMCC, Aarhus. 

For børn mellem 3 og 8 år.
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FILOSOFIENS DAG 2017

Dokk1  

Lørdag 11.-17. november – Udstilling 

Torsdag 16.-17. november kl. 9.30-14.30 – Workshop

Vær med til at fejre den internationale ”Filosofiens 

Dag”. Skoler, daginstitutioner, børn og voksne inviteres 

til at filosofere sammen. Der skabes et undringsrum 

med spil, bøger, billeder og informationsmateriale, der 

inspirerer til fælles underen og filosofiske samtaler. 

I samarbejde med og Rum for Undren. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

BAMSEUGE

Risskov – Mandag 23. oktober til fredag 27. oktober

Fredag den 27. oktober er international bamsedag. 

Det fejrer vi i dagene op til med bamsekonkurrence 

og mulighed for at farvelægge bamsetegninger. Nogle 

bamser har gemt sig i børnebiblioteket. Kom og tæl 

hvor mange der er – så kan du være med i konkurren-

cen om en boggave. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

INTERNATIONAL BØRNELITTERATURFESTIVAL  

– HAY FESTIVAL AARHUS 2017

Dokk1 Torsdag 26. oktober kl. 9.30-14.30 

 Fredag 27. oktober kl. 9.30-14.30  

 Lørdag 28. oktober kl. 10.00-15.30 

 Søndag 29. oktober kl. 10.00-15.30

Vi hylder morgendagens stjerner inden for europæisk 

børnelitteratur, når 39 unge børne- og ungdoms-bogs-

forfattere fra hele Europa kommer til Aarhus. Vi invi-

terer skoler, professionelle, børn og deres voksne til at 

deltage i fire dages fuldt program, hvor vi præsenterer 

mere end 60 forfattere og illustratorer. Vær desuden 

med til kåringen af vinderne i skrivekonkurrencen ’500 

ord’. Mød blandt andre navne som Kim Fupz Aake-

son, Stian Hole, Kenneth Bøgh Andersen, Meg Rosoff, 

Eoin Colfer, Oliver Jeffers og mange flere.

I samarbejde med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, Hay 

Festival og Aarhus Kommune.  

Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.



BØRNEDAGE PÅ DOKK1
For de 0-8 årige i dagtilbud, skoler, børnefamilier.

Foregår på Dokk1 i ’Børn og familie’  
– Æsken, Udsigten, værkstedet eller udendørs.

GRATIS 
I HELE 

2017

HVER ONSDAG 
KL. 10 OG KL. 11.30

For dagtilbud, skoler og familier
– husk tilmelding

HVER  
LØRDAG 

KL. 11
For familier og 
uden tilmelding
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SUNDHEDSPLEJERSKEN HOLDER ÅBENT HUS

Skødstrup – Første mandag i måneden kl. 13.00-15.00

Få en snak med sundhedsplejersken og med andre 

nybagte forældre.

I samarbejde med Sundhedsplejen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BABYCAFÉ – FOR FORÆLDRE OG BØRN PÅ BARSEL

Harlev Torsdag 7. september kl. 11.30-12.30

 Torsdag 5. oktober kl. 11.30-12.30

 Torsdag 16. november kl. 11.30-12.30

Velkommen til en snak om hvad der optager jer, når I 

er på barsel. Se mere på hjemmesiden. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SPROGLEG VED BIBLIOTEKAR  

ANNE MARIE JENSEN

Lystrup Onsdag 30. august kl. 10.00 

 Onsdag 22. november kl 10.00

 Tilmelding er ikke nødvendig.

Trige Oasen Mandag 4. september kl 10.00 

 Mandag 20. november kl. 10.00

 Tilmelding er ikke nødvendig.

Risskov Fredag 8. september kl. 10.00 

 Fredag 24. november kl. 10.00

 Tilmelding er nødvendig. 

 Gratis billetter via hjemmesiden.

Skødstrup Lørdag 9. september kl. 10.00

 Tilmelding er nødvendig. 

 Gratis billetter via hjemmesiden.

Sprog er vigtigt for at mestre verden. Denne formid-

dag skal det handle om sprogstimulering. Vi skal 

ganske kort snuse til den teoretiske side af sagen, 

men vigtigst af alt, så skal vi lege med sproget. Vi skal 

Ride ranke, synge, flyve og sejle, lære nye fagtesange, 

rim og remser, og så genopfrisker vi nogle af dem, du 

sikkert husker fra din egen barndom.

For babyer og deres forældre.

MED BABY  
PÅ BIBLIOTEKET

SUNDHEDSPLEJEN BYDER VELKOMMEN TIL 

ÅBENT HUS-ARRANGEMENT

Risskov Tirsdag 8. august kl. 10-11

 Tirsdag 5. september kl. 10-11

 Tirsdag 3. oktober kl. 10-11

 Tirsdag 7. november kl. 10-11

 Tirsdag 5. december kl. 10-11

 Tirsdag 2. januar kl. 10-11

Primært drejer det sig om en generel introduktion til

"Overgangskost” – dvs. overgangen fra flydende til fast

føde hos dit barn. 

Vi vil i løbet af den time komme ind på emner som: 

Hvornår kan jeg vide, at mit barn er klar til skemad? 

Hvordan får jeg startet skemad, så det bliver en god 

oplevelse? Hvilke fødeemner skal jeg starte med og 

hvad fremover? Hvordan sikrer man gode mad- og 

måltidsvaner? 

I samarbejde med Sundhedsplejen NORD.  

Tilmelding er ikke nødvendig.
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POPCORN TIME

Hasle Den første tirsdag i måneden kl. 10.00-11.00  

 og 11.00-12.00

Vi viser super sjove, lærerige og livsbekræftende film. 

Og selvfølgelig er der popcorn til!

For børn mellem 3 og 6 år.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

TIRSDAGSBIO

Lystrup Hver anden tirsdag fra 19. september til 

 12. december kl. 10.15-10.45

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

du gerne vide det, kan du ringe dagen før. 

For børn mellem 3 og 6 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILM FOR DE SMÅ

Gellerup Onsdag 27. september kl. 9.30-10.00

 Onsdag 29. november kl. 9.30-10.00

 Onsdag 20. december kl. 9.30-10.00

Vi viser en til to små relevante og sjove film for de 

mindste. Måske læser vi også en historie.

For børn mellem 1½ og 5 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

TIRSDAGSFILM FOR BØRN

Viby Tirsdag 10. oktober kl. 10.00-10.30

 Tirsdag 12. december kl. 10.00-10.30

Korte børnefilm, der er sjove, (u)hyggelige og fantasi-

fulde.

For børn mellem 3 og 5 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILM
BØRNEBIO 

Højbjerg – Den første onsdag i måneden kl. 9.30-10.00

Kom og hyg dig med små, søde, sjove og spændende 

børnefilm.

For børn mellem 2 og 5 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILM FOR DE YNGSTE

Harlev Mandag 4. september kl. 10.00-10.30

 Mandag 2. oktober kl. 10.00-10.30

 Mandag 6. november kl. 10-10.30

 Mandag 4. december kl. 10.00-10.30

Vi viser film for de yngste.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TIRSDAGSFILM FOR DE YNGSTE

Åby Hver anden tirsdag fra 5. september til  

 12. december kl. 10.00-10.30

Filmene varer ca. ½ time og I er velkomne til at  

benytte biblioteket til madpakkespisning bagefter.

For børn mellem 3 og 6 år. Tilmelding er ikke nødvendig.
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PÅ DOKK1

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

Sprogcafé 
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 
sprogudveksling ud fra ’give and 
take-modellen’ – man giver noget og 
får noget tilbage. Deltagerne ’sætter 
selv hold’ og aftaler hvilke sprog, 
der skal tales parvis – eller i grupper

Det er gratis at deltage

Retshjælp 
Tirsdage og torsdage 
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 og torsdag kl. 16.15-18.15 

Retshjælpen er gratis. 

Studiecafé 
Tirsdag, onsdage og torsdage 
kl. 15.30-18.00
Hver uge er der Studiecafe på 
Dokk1. Her står unge frivillige 
lektiehjælpere, 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 efterårsferie 
(uge 42).

Lektiehjælp i matematik 
Torsdage kl. 16.00-18.00
Har du brug for førstehjælp til dine 
matematiklektier og afleveringer? 

Så kom til Matematikcenters 
Matematikcafé på Dokk1 hver 
torsdag fra 16.00 til 18.00 i hjørnet 
ved Læsesalen. Matematikcaféen 
køres af dygtige frivillige fra 
Matematikcenter. 

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

Det er gratis at være med  
– bare mød op!
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FIND HOLGER

Gellerup Onsdag 6. september kl. 9.30-10.00

 Onsdag 1. november kl. 9.30-10.00

Kom og hjælp Holger: Vi læser en kort Holger histo-

rie. Derefter skal børnene finde Holgers ting fra hans 

rejsekuffert. De er tabt rundt omkring i biblioteket. De 

skal finde Holgers hue, briller, hund og meget mere. 

Hvert barn får et dokument, som bevis for deltagelse.

For børn mellem 3 og 7 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HØJTLÆSNING

Tranbjerg Onsdag 6. september kl. 9.30-10.00

 Onsdag 4. oktober kl. 9.30-10.00

Bibliotekaren læser højt af sjove, uhyggelige, frække, 

eventyrlige eller helt nye billedbøger. 

For børn mellem 3 og 6 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KOM MED BIBLIOTEKET I HAVEN 

– VI SKAL LEGE OG HØRE HISTORIE

Risskov Onsdag 6. september kl. 9.30-10.30

 Onsdag 20. september kl. 9.30-10.30

Kom til onsdagshygge i bibliotekets have (for børne-

havebørn). Vi arrangerer fælleslege og læser op af 

gode bøger. Det er også muligt at gå på opdagelse i 

insekthotellerne og drivhuset. Vi fortæller også om 

havens egne bier.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FORTÆLLINGER OG  
LEG MED SPROGET

SPROG- OG BOGLEG VED BIBLIOTEKAR  

ANNE MARIE JENSEN

Risskov Hver tirsdag fra 22. august til  

 26. september kl. 16.15-17.00

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

for skal vi lege med det og udforske alt det, det kan. Vi 

skal rime og remse, lave sjove og mærkelige lyde, lave 

fingerlege, fagtesange og klaske nogle fluer. Hver gang 

er der også højtlæsning og tid til at børn og forældre 

sammen læser bøger.

For børn på 2 ½ år og deres forældre. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BEDSTEMOR LÆSER HØJT

Højbjerg 

Hver mandag fra 4. september til 27. november 

kl. 10.00-10.30 (16. oktober undtaget) og

første lørdag i måneden fra 2. september til  

4. november kl. 10.00-10.30

Lokale ”bedstemødre” fra Højbjerg glæder sig til en 

halv times hyggestund, hvor de vil læse en god histo-

rie for lytteglade børn.

For børn mellem 3 og 7 år. Tilmelding er ikke nødvendig.
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HØJTLÆSNING

Højbjerg  

Tirsdag 12. og lørdag 16. september kl. 10.30-11.00

Hundehistorier

Tirsdag 14. og lørdag 18. november kl. 10.30-11.00

Historie fra Grønland

Lørdag 9. og tirsdag 12. december kl. 10.30-11.00

Julehistorier

Børnebibliotekaren læser højt.

For børn mellem 4 og 8 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SPIDS ØRERNE – SPROGLEG 

Trige Mandag 9. oktober kl. 10.00

Skødstrup Torsdag 12. oktober kl. 10.00

Risskov Fredag 13. oktober kl. 10.00

Spids ørerne, knyt sylten, kridt skoene- skøre og 

mærkelige udtryk som er i vores sprog. Vi skal snak-

ke om hvad de mon betyder, og ellers skal vi lege 

med sproget. Vi skal rime & remse, lave fagtesange 

og bevæge os. Arrangementet henvender sig til de 

ældste børnehavebørn.

For børn mellem 5 og 6 år.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BOGSNACK FØR AFTENSMADEN

Risskov Torsdag 7. september kl. 16.30-17.30

 For børn mellem 8 og 10 år

 Torsdag 2. november kl. 16.30-17.30

 For børn mellem 10 og 12 år

 Torsdag 23. november kl. 16.30-17.30

 For børn mellem 13 og 16 år

Bibliotek til højtlæsning for børn og unge. Kom og lad 

dig inspirere til nye læseoplevelser. Læn dig tilbage og 

lyt. Der vil blive præsenteret to bøger hver gang. Efter 

oplæsningen vil det være muligt at købe bøgerne til en 

særlig god pris.

I samarbejde med forlaget Tellerup indbyder Risskov. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HØJTLÆSNING FOR DE YNGSTE

Åby Hver anden tirsdag fra 12. september til  

 5. december kl. 10.00-10.30

Ane læser højt af spændende, sjove eller skøre 

børnebøger.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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TEATER OG GØGL
TEATRET LAMPE OPFØRER:  

DEN GRIMME ÆLLING

Solbjerg – Mandag 4. september kl. 10.00-10.35

Musikalsk dukkemagi for de allermindste. I reden er 

der æg. Tre små og ét stort. Ud kommer tre gule ællin-

ger og en stor grå. Vi ser den kluntede og nysgerrige 

ælling møde verden, overvinde livets forhindringer og 

til sidst blive en flyvedygtig svane. Med fantastiske sce-

netæpper og skøn musik. Anne Nøjgård er dukkefører.

I samarbejde med Børnekulissen. Tilmelding er nødvendig. 

Gratis billetter via hjemmesiden. For børn mellem 2 og 5 år.

PELZZ – BØRNETEATER VED TEATRET KRISKAT

Risskov Torsdag 14. september kl. 9.30-9.55

Solbjerg Torsdag 12. oktober kl. 10.00-10.25

Tranbjerg Fredag 13. oktober kl. 10.00-10.25

Der ligger en stor pelsklump på gulvet, den vil man 

gerne ae. Den har ingen øjne. Er det et dyr? Teatret 

Kriskat inviterer de allermindste på opdagelsesrejse i 

et forunderligt pelslandskab.

I samarbejde med Børnekulissen. For børn mellem 1½ og 3 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DET ER UHY-Y-Y-YGGELIGT!

Tilst – Mandag 30. oktober kl. 14.00-15.00

Vi varmer op til Halloween ved at læse en rigtig gyser-

historie højt i græskarlygtens skær. Vi læser højt af 

Kenneth Bøgh Andersens Det gemmer sig i mørket og 

hører en gyser med en åben slutning, der med garanti 

vil påvirke din nattesøvn. 

For alle børn og barnlige sjæle med stærke nerver. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

HØJTLÆSNING

Gellerup Onsdag 15. november kl. 9.30-10.00

 Onsdag 6. december kl. 9.30-10.00

Vi læser gode billedbøger højt for børn.

For børn mellem 3 og 7 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

HØJTLÆSNING: MORGENGRY

Viby – Mandag 13. november kl. 9.00-9.30

Lyt med når bibliotekaren læser højt af billedbogen 

Skatteøen af Mauri Kunnas. Bogen er en kort gen-

fortælling af Robert Louis Stevensons klassiske even-

tyr. Overalt i Norden læses denne bog højt på nøjagtig 

samme tidspunkt. 

En del af den Nordiske Biblioteksuge. For børn mellem 4 og 6 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



111Børn

HALFDAN FOR BØRN – MUSIK OG GØGL

Lystrup – Onsdag 25. oktober kl. 10.00-11.00

Kom en tur med i Halfdan Rasmussens forunderlige 

univers, når Kurt Frimodt og Jesper von Kriegenbaum 

sammen synger, gøgler, klovner og leger til Halfdans 

sange og rim.

For børn mellem 5 og 10 år.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FORESTILLINGEN INDENI MED  

BARKENTINS TEATER

Tilst – Torsdag 9. november kl. 10.00-11.00

En lirekassevogn, et akvarium og to blå gummistøvler. 

Det sker at ting ligner noget vi kender; men indehol-

der noget helt andet, og andre gange ser vi noget helt 

nyt, som indeholder noget gammelkendt. Både de 

små og deres voksne er i Ole Bar-kentins hule hånd, 

når han pakker sin forestilling ud – lige så spænden-

de, som når man åbner en julegave! En åben forestil-

ling, hvor der er plads til at publikum blander sig.

For børn mellem 1½ og 4 år.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

RACE DOG

Den Blå Hest Højbjerg, Oddervej 80, 8270 Højbjerg 

Torsdag 21. september kl. 11.00-11.45

En god portion hundegalskab for hele familien! Tea-

teret Thalias Tjenere præsenterer forestillingen Race 

Dog, en action-komedie om forbudt kærlighed i en 

benhård hundeudstillingsverden.

For børn fra 5 år.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BYTTE BYTTE KØBMAND

Bavnehøj Mandag 2. oktober kl. 10.00-10.30

Den Blå Hest Højberg   Tirsdag 3. oktober 10.30-10.00

Tilst Onsdag 4. oktober kl. 10.00-10.30

Lystrup Tirsdag 10. oktober kl. 10.00-10.30

Viby Torsdag 5. oktober kl. 10.00 – 10.30

Gellerup Onsdag 11. oktober kl. 9.30-10.00

Åby Torsdag 12. oktober kl. 10.00-10.30

En dukketeaterforestilling med remser, vers og glad 

musik. Forestillingen er skabt frit efter H.C. Andersens 

’Hvad Fatter Gør...’

For børn mellem 3 og 6 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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ORDET PÅ BORDET – TEATER 

Harlev – Torsdag 30. november kl. 10.00-10.35

En mand bor i et hus. Hver dag står han op, læser 

avis, går på arbejde, kommer hjem, går i seng, står 

op, læser avis, går på arbejde, kommer hjem, går i 

seng, står op... Men hvad nu hvis alting kunne være 

anderledes? Hvad nu hvis avisen kunne være tygge-

gummi? Eller vækkeuret en fugl? Hvad nu hvis han 

kunne flyve til månen?

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.  

For børn mellem 4 og 8 år.

TEATER LILLE HEST OPFØRER:  

MÅNEN OVER BAOBABTRÆET

Tranbjerg – Fredag 10. november kl. 10.00-10.35

En afrikansk inspireret forestilling om, hvordan en lille 

hjælp kan gøre en stor forskel. En poetisk fortælling 

fyldt med varm afrikansk stemning, poesi, sang, 

humor og masser af musik for børn og deres voksne – 

om venskaber og om at hjælpe hinanden.

I samarbejde med Børnekulissen. For børn mellem 2 og 6 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

THE NISSE TWINS – JULEFORESTILLING

Bavnehøj Mandag 27. november kl. 10.00-10.30

Viby Fredag 1. december kl. 10.00–10.30

Skødstrup Fredag 8. december kl. 10.00-10.30

The Nisse Twins er titlen på årets juleforestilling, som 

bliver fremført af Uppercut-danseteater. Kom og 

oplev; breakdance, barnevogne og julestemning, der 

skaber henrykkelse for små og store.

I samarbejde med UPPERCUT Danseteater. For børn fra 2 til 6 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



113Børn

SMÅ SYNGER SAMMEN MED SKRALLEBANG

Trige – Torsdag 14. september kl. 9.30

Traditionen tro synger alle børn i Trige og Spørrings 

dagtilbud sammen en torsdag i september. I år skal vi 

synge sammen med Skrallebang. Det bliver en koncert 

fyldt med sang, leg, dans, bevægelse og grin.

I samarbejde med Dagtilbuddene i Trige og Spørring.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

BØRNEKONCERT: EVENTYR MED DYR

Viby – Fredag 20. oktober kl. 10.00-10.50

Kom med til den fantastiske koncert Eventyr med dyr 

med Vibe Vingesus. Det er en koncert fuld af fortæl-

linger om dyr og deres sjove, spændende og farlige 

møder med mennesker. 

For børn mellem 3 og 6 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MUSIK
SKRALLEBANG LEGER MED BØRNEBØGER

Risskov Lørdag 19. august kl. 10.30-11.30

Tilst Torsdag 7. september kl. 10.00-11.00

Vi skal rappe, bevæge os, synge og dramatisere en 

række kendte eventyr og børnebøger. Der skal synges 

om Ivan Olsens slatne arme, vi skal forbi en hønse-

gård med 100 høns – måske bor Lille Virgil der? Vi 

skal rappe om en myg på cykel, trampe på troldens 

bro, stave til buksevand, med Guldlok på skovtur og 

andre skøre ting.

For børn mellem 3 og 8 år.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SANGLEGE MED VIBEKE & RASLEDILLEN

Tilst – Torsdag 14. september kl. 10.00-11.00

Kom og 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, 

handske dukker og meget mere.

For børn mellem 3 og 5 år. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.
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DOKK1S BILLEDKUNSTKLUB

Dokk1 – Første torsdag i hver måned kl. 16.00-18.00

Har du har lyst til at være kreativ sammen med andre 

tegne- og maleglade børn, så er billedkunstskolen lige 

noget for dig! Portrætter, skulpturer og malerier i stær-

ke farver – det er blot nogle af de værker, du får mu-

lighed for at prøve kræfter med. Vi arbejder med både 

tørre og våde farver, forskellige materialer til skulptur, 

collager og måske også digitale billedproduktioner.

For børn fra 9 år.

TEKNIKKLUB 

Dokk1 Anden torsdag i måneden fra  

 september kl. 16.00-18.00

Sammen går vi på opdagelse i teknikkens verden. 

Nogle gange vil det være robotter, andre gange prøver 

vi at lave spil, leger med stopmotion teknikker eller 

noget helt andet.

For børn og unge mellem 10 og 14 år.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KLUBBER

POKÉMONKLUB

Dokk1 – Hver mandag kl. 16.00-19.00

En Pokémon Klub 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 ikke ved hvordan 

man spiller, så er der mulighed for at låne et deck og 

lære hvordan du spiller 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. Find os på 

facebook: www.facebook.com/groups/pokemondk

I samarbejde med Aarhus Pokémon Liga.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

TORSDAGS-TOSSERIER

Viby Hver torsdag i oktober og  

 november kl. 16.00-16.30

Om torsdagen kan du komme med dit barn eller 

barnebarn til en sjov aktivitet i børnebiblioteket. Vi 

vil blandt andet lege, tegne, læse, danse og bevæge 

os.  Aktiviteten skifter fra gang til gang, derfor følg 

hjemmeside samt opslag på biblioteket.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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SPIL OG GAMING
BANANA KING – GAMINGAFTEN

Harlev Torsdag 12. oktober kl. 17.30-20.00

 Torsdag 9. november kl. 17.30-20.00

 Torsdag 7. december kl. 17.30-20.00

Kom og vær med, når Morten styrer spillet med kon-

kurrencer, turnering eller frit slag på spillemaskinerne. 

Husk! Biblioteket er ikke bemandet. Kun Morten er 

her, og han er optaget af spilaktiviteterne. Børn skal 

i princippet være ledsaget af voksne i den ubetjente 

åbningstid, hvis de er under 14 år. På disse spilleafte-

ner ser vi bort fra denne regel, dog er børn under 9 år 

kun velkommen sammen med en voksen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KOM TIL HYGGELIGE BRÆTSPILS-EFTERMIDDAGE

Åby Torsdag 26. oktober kl. 15.00-17.30

 Torsdag 23. november kl. 15.00-17.30

Biblioteket har fået nye brætspil, som bare venter på 

at blive brugt. Vi inviterer derfor alle interesserede til 

to hyggelige eftermiddage i brætspillets tegn. Vi har 

også et lille udvalg af de mere kendte brætspil som 

Matador, Ludo, Partners, Uno, Bet Your Brain og 

Bonanza, men du er også velkommen til selv at tage 

et spil med.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SKRIV OG SKRÅL

Dokk1 Den tredje torsdag i måneden fra  

 september kl. 16.00-17.30

Skriv og skrål er klubben hvor vi vil skrive og dele, 

noveller, digte osv. Vi vil også øve os i at fremføre 

vores tekster.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MINECRAFTKLUB

Dokk1 – Fjerde torsdag i måneden kl. 16.00-18.00

For dig der elsker at spille, snakke og hygge omkring 

Minecraft sammen med andre! I klubben spiller vi 

Minecraft på vores egen server og bygger og hygger! 

Bemærk: Der kræves egen Minecraft konto og du skal 

selv have egen computer med.

For børn og unge mellem 8 og 12 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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LEG OG LÆR MED OZOBOT

Åby – Lørdag 7. oktober kl. 11.00-13.00

Ozobots er små robotter som kan bevæge og danse 

sig gennem programmerede farvekodemønstre. Kom 

og lav din helt egen ozobot bane, hjælp biblioteket 

med at finde ud af, hvad ozobotten gør ved bestemte 

farvemønstre og se hvem der kommer først i mål til et 

ozobot-race! Så tag dine forældre under armen til en 

hyggelig dag med robotter. 

For børn mellem 8 og 10 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KREA
VED KREA-BORDET:  

KOM OG LAV ET HUNDEPORTRÆT

Højbjerg – Mandag 18. september kl. 15.30-17.30

Vi laver sjove hundeportrætter. Det kan være din egen 

hund, en fantasi-hund eller noget helt tredje.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SJOV MED IT
MØD NORMA PEPPER – HUMANOID ROBOT

Dokk1

Er du også vild med robotter? Kunne du tænke dig, at 

tale med en robot? Norma Pepper kan tale engelsk, 

og kan du også tale lidt engelsk kan hun svare på dine 

spørgsmål. Hun kan skelne mellem drenge og piger, for-

tælle hvem hun er og blive din ven. Fra tid til anden kan 

du møde hende og høre mere om, hvad vi kan bruge en 

humanoid robot til i Aarhus Kommune. Vi vil gerne lære 

Norma endnu flere ting, f.eks. at tale dansk og fortælle 

historier for børn. Du kan følge Norma på Facebook.

Læs mere om Normas aktiviteter på hjemmesiden.

CODING PIRATES 

Skødstrup – Hver mandag fra 28. august kl. 17.00-18.00

Coding Pirates er en klub, der sammen med frivillige 

arbejder kreativt og skabende gennem leg med it - 

programmering, spiludvikling og robotteknologi.

For børn og unge mellem 7 og 17 år. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

IT FOR PIGER: LÆR AT VÆRE YOUTUBER 

Åby – Lørdag 23. september kl. 11.00-14.00

Drømmer du om at blive youtuber eller kunne du bare 

godt tænke dig at lave videoer i din fritid? Så kom til 

workshop på biblioteket og få gode råd til at komme 

godt i gang. Tag din veninde under armen og kom til 

en hyggelig youtuber-dag på biblioteket. 

For børn og unge mellem 10 og 13 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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VI BYGGER IGLOER

Højbjerg – Mandag 13. november kl. 15.30-17.30

Sådan kan man også bruge sukkerknalder!

VED KREA-BORDET: VI JULER

Højbjerg Lørdag 2. december kl. 10.00-12.00

 Mandag 11. december kl. 15.30-17.30

Vi gør krea-bordet i børnebiblioteket klar til at du og 

din familie kan hygge med julepynt og andre jule-kre-

ativiteter. Vi sørger for materialer – du kommer med 

godt julehumør.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LAV DIN EGEN  

JULE-SPRÆLLEMAND-ANIMATIONSFILM

Bavnehøj – Mandag 11. december kl. 10.00-11.30

I vores julefilm-workshop vil vi undervise og produ-

cere små film på tablets. Vi vil sammen udforske 

animations filmens magi. Vi har iPads og sprællemand.

For børn mellem 5 og 7 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HALLOWEEN: GRÆSKAR OG GYS

Åby – Lørdag 28. oktober kl. 10.00-12.00

Vi skal halloween-(u)hygge med at skære græskar-

lamper og høre gyserhistorier. Arrangementet er for 

alle børn, som er store nok til at håndtere en kniv, 

og til at høre uhyggelige historier. Forældre/bedste-

forældre er velkomne til at hjælpe, men skal ikke 

bestille billet. Vi skal være i Litteraturhaven ved Åby 

Bibliotek, så husk varmt tøj. Vi rykker indenfor i til-

fælde af meget dårligt vejr.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HALLOWEEN

Risskov – Lørdag 28. oktober kl. 11.00-13.00

Vi varmer op til årets uhyggeligste dag på biblioteket. 

Kom og bliv inspireret til din egen halloweenfest – få 

tips til udklædning og sminke, pyntning og måske 

uhyggelige kager og heksebryg!

Tilmelding er ikke nødvendig.

VED KREA-BORDET: HALLOWEEN (U)HYGGE

Højbjerg – Mandag 30. oktober kl. 15.30-17.30

Ved krea-bordet i børnebiblioteket stiller vi frem til en 

(u)hyggelig kreativ eftermiddag.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



MAGISK TUR TIL HARRY POTTER FESTIVAL  

I ODENSE

Lørdag 21. oktober kl 8.30-18.00

Tag familien med på en magisk tur til Harry Potter Fe-

stival i Odense. Mød de mange kendte skikkelser fra 

Harry Potter-universet i gader og stræder. Festivalen 

byder bl.a. på Quidditch-turnering, Olivanders, Profet-

tidende, magiske værksteder i Diagonalstræde, musik, 

magisk markedsplads og en hel masse mere.

Bussen kører fra Åby Bibliotek kl. 8.30 og vil være 

tilbage ca. kl. 18.00.

Kom udklædt i din flotteste Harry Potter-udklædning.

Billetprisen inkluderer bl.a:

• Bus t/r

• Magiske Bønner

• Konkurrencer

• Hæfte med besværgelser

• DIY Gryffindor-, Hufflepuff-, Rawenclaw- eller 

Slytherin-armbånd

NB: Ingen uledsagede børn under 15 år

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 110 kr.

KALDER ALLE MUGGLERE OG TROLDMÆND! 

Oktober måned bliver en magisk måned på biblio-

tekerne i Aarhus, når vi dykker ind i Harry Potters 

fortryllende univers! Der er nemlig Harry Potter Festi-

val i Odense, og det fejrer vi med en magisk bustur 

til festivallen, fortryllende workshops, udstillinger og 

meget andet rundt på alle vores biblioteker. 

Læs mere om alle vores tilbud herunder og husk at 

tjekke vores hjemmesider og Lokalbibliotekernes 

Facebook løbende.
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WORKSHOPS
HOGWARTS KREA KLUB 

Højbjerg  

Hver torsdag fra 24. august til 30. november  

kl. 15.00-17.00 og kl. 18.30-20.30

Strikker du selv dit tørklæde? Laver du tryllestave eller 

arbejder du sågar på et cosplay-costume? Så find dit 

seneste projekt frem og slut dig til fællesskabet. Med-

bring selv værktøj og materialer til lejligheden, samt 

Hufflepuff-humør og Hagrid-hygge. 

For unge og voksne. Tilmelding er ikke nødvendig.

TEGNEWORKSHOP 

Åby – Lørdag 7. oktober kl. 10.00-12.00

Er du lige så vild med at tegne, som du er med Harry 

Potter? Ved denne tegneworkshop har du muligheden 

for at kombinere de to! Du behøver ikke at være en 

troldmand til at tegne, for at være med. Du skal blot 

have lyst til at tegne alt, hvad der har med Harry Pot-

ter-universet at gøre, og til at møde andre tegneglade 

Harry Potter-fans.

Tilmelding er ikke nødvendig.

MAGISK SLIMVÆRKSTED 

Højbjerg – Mandag 16. oktober kl. 10.00-12.00

Vi laver magisk slim, som vil gøre selveste Professor 

Dumbeldore misundelig! Det eneste du skal medbringe, 

er et syltetøjsglas til dit slim, vi skal nok sørge for resten. 

For børn fra 6 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

TEGNEKONKURRENCE

Højbjerg – Mandag 16. oktober til fredag 20. oktober 

Tegn en magisk tegning. Tegningerne udstiller vi i 

børnebiblioteket og trækker en vinder fredag kl. 16.00.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KREATIVITETSUGE

Gellerup Mandag 16. oktober til  

 lørdag 21. oktober kl. 10.00-12.00

Kom og lav sjove Harry Potter genstande.

Tilmelding er ikke nødvendig. For børn mellem 5 og 12 år.

LAV DIT EGET DRAGEÆG

Tranbjerg – Onsdag 18. oktober kl. 10.00-12.00

Vi laver flotte, Harry Potter inspirerede drageæg.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LAV DIN EGEN TRYLLESTAV

Viby Tirsdag 17. oktober kl. 10.00-14.00

Dokk1 Onsdag 18. oktober kl 12.00-15.00

Lav din egen tryllestav og bliv lige så god til at kaste 

besværgelser som Harry Potter.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LAV DIN EGEN BALLONUGLE

Åby – Torsdag 19. oktober kl. 10.00-12.00

Vi viser dig, hvordan du kan lave din helt egen søde 

og nemme ballon-Hedwig, ligesom den ugle Harry 

Potter har. For alle troldmænd og mugglere, der kan 

lide at tegne.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LAV DIN EGEN FJERPEN

Risskov – Fredag 20. oktober kl. 10.00-12.00

Er du vild med Harry Potters univers? Så kom og lav 

din egen Harry Potter fjerpen, så du kan komme i 

gang med at skrive besværgelser.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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UDSTILLINGER
HOGWARTS

Åby – Oktober

Gå gennem platform 9 3/4 og kom til Hogwarts skole 

for heksekunster og troldmandsskab, når vi laver 

rotunden på Åby Bibliotek om til det fortryllende Harry 

Potter univers.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

ARRANGEMENTER
PÅ FANTASIENS VINGER – BOOKTALK FOR VOKSNE

Dokk1 – Onsdag 11. oktober kl. 17.00-19.00

Elskede du også at følge med i Harry Potter bøgerne? 

Savner du den næste fede fantasy oplevelse? Så er den-

ne booktalk lige noget for dig! Vi præsenterer et udvalg 

af gode, sjove og barske fantasy bøger for dig, der leder 

efter inspiration til den næste fantasy oplevelse.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.

UGLER

Åby – Onsdag 18. oktober kl. 16.00-18.00

Drømmer du også om at få en ugle ligesom Harry 

Potter har? Kom på biblioteket og hils på rigtige, 

levende ugler. Ugleriget fortæller om deres 3 flotte 

ugler og du må endda få lov at holde en og tage 

billeder. For troldmænd og mugglere i alle aldre, men 

ikke for fjerallergikere.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

PÅ FANTASIENS VINGER  

– BOOKTALK FOR BØRN OG UNGE

Dokk1 – Mandag 16. oktober kl. 13.0-15.00

Vi snakker gode fantasy bøger for børn og unge og 

kommer med inspiration til børn og unge der bare ikke 

kan få nok af magi, drager og andre fantastiske væsner.

For børn og unge mellem 10 og 16 år.

BIBLIOTEKAREN LÆSER HØJT

Højbjerg – Tirsdag 17. oktober kl. 10.00-11.00

Kom og hør starten af Harry Potter og de vises sten, 

når bibliotekaren byder velkommen til hyggelig højt-

læsning i børnebiblioteket.

Tilmelding er ikke nødvendig.



14.-15.10. KL. 10-16 / DOKK1 
FRI ENTRÉ

Aarhus Mini Maker Faire er en gør-det-selv-festival for hele familien.  
Her møder du både droner og robotter, søm og skruer, kunst og  

kreativitet. Her viser folk, hvad de er i gang med at skabe, og deler,  
hvad de er i gang med at lære. Oplev masser af workshops, stande og 

åbne værksteder!

Følg med på makerfaireaarhus.dk eller  
facebook Aarhus Mini Maker Faire
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Every day   Meet Norma Pepper 10

Hver mandag   BØRN: Pokémonklub 114

Hver anden tirsdag i måneden Spørgehjørne for slægtsforskere 18

Første onsdag i måneden IT: Ubuntu 84

Første torsdag i måneden BØRN: Dokk1s billedkunstklub 114

Fjerde torsdag i måneden BØRN: Minecraftklub 115

Every friday from January International playgroup 10

Fra 3. juli, hver fredag Skak på rampen 80

Første lørdag i måneden Strikkecafé 77

Fra 6. august til 17. december, hver søndag Søndagsdokumentaren 51

Torsdag 10. august Lasercut din egen trykklods 74

Lørdag 12. august Repair café 74

Lørdag 12. august IT: Prøv kræfter med 3D-print 84

Onsdag 16. august Meet up for ordblinde 93

Torsdag 17. august Startmøde for iværksættere 58

Tirsdag 22. august IT: Wordpress meetup 84

Wednesday 23. August Authors in Aarhus: Yu Hua from China 10

Torsdag 24. august Skolestart – kom og bind dine egne bøger ind 74

Torsdag 24. august IT: MacØstjylland: Rundt om fotos 87

Torsdag 24. august Trykkeriet 75

Lørdag 26. august Månedens kor: Arion-koret 46

Lørdag 26. august Music/story walk: The wooden toy truck experience 24

Monday 28. August Authors in Aarhus: Siri Hustvedt from USA 11

Fra september, hver anden torsdag BØRN: Teknikklub 114

Fra september, hver tredje torsdag BØRN: Skriv og skrål 115

Lørdag 2. september Fællessang med Sangkraft Aarhus 46

Fra 3. september, hver anden søndag i ulige uger Fighting games og hygge 80

Tirsdag 5. september Find en læsekreds 35

Onsdag 6. september Klassisk Lytteklub: En poetisk romantisk sjæl – Robert Schumann 49

Onsdag 6. september Meet up for ordblinde 93

Lørdag 9. september Repair café 74

Lørdag 9. september IT: 3D-print for folket 85

Søndag 10. september Lytteriet 25

Mandag 11. september Lytteklubben – gi' det videre 46

Tirsdag 12. september Det blev noget med at sejle 62

Fra 13. september til 13. december, hver anden onsdag Skrive Lounge 35

Onsdsg 13. september Coltrane – fra hardbob til ekspressiv spiritualitet 46

Onsdag 13. september Vidensbrunch: Anne Cathrine Thorup 58

Onsdag 13. september Chasing ice 67

Onsdag 13. september Gør-det-selv el 74

Onsdag 13. september Lær at binde din egen flue 75

Fredag 15. september Music Talks: Eric Clapton 50

Lørdag 16. september Månedens kor: Aurora 46

Lørdag 16. september Oplevelser fra verdens brændpunkter 69

Lørdag 16. september IT: Maker-lørdag 86

Mandag 18. september Den indre biograf – højtlæsning for voksne 25

Mandag 18. september Diagnose eller opdragelse 61

Tirsdag 19. september Hvem skriver historien for os? 16

Tirsdag 19. september Skriv dig ud af skuffen – og op på scenen 35

Tirsdag 19. september Sex, drugs & rock'n'roll – historien om verdens største rockband 47

Tirsdag 19. september IT: Wordpress meetup 84

Tirsdag 19. september IT: Byg en computer 85

Onsdag 20. september Tekster på vej 36

REGISTER



Onsdag 20. september Tænkepauser: Smerte 71

Torsdag 21. september Fyraftenskoncert med medlemmer af Aarhus Symfoniorkester 47

Torsdag 21. september Workshop: Lav din egen klub 59

Torsdag 21. september IT: Blender – 3D software 85

Torsdag 21. september Meet up for ordblinde 93

Lørdag 23. september Fed Front 65

Sunday 24. September The Fat Controller 11

Søndag 24. september Fortællesalon 25

Søndag 24. september Cravings – nydelse og afhængighed 66

Sunday 24. September The fat controller 66

Fra 25. september til 3. oktober Togbogdk udstiller 31

Monday 25. September Startup meeting for entrepreneurs 11

Mandag 25. september (Over)lev på SU 59

Tirsdag 26. september Tjek på kærlighed 61

Tirsdag 26. september Fortællinger fra verden 62

Wednesday 27. September Authors in Aarhus: Sir Antony Beevor from England 11

Torsdag 28. september Cyanotype workshop 75

Torsdag 28. september IT: Blender – 3D software 85

Lørdag 30. september Cyanotype workshop 75

Mandag 2. oktober Lytteklubben – gi' det videre 46

Tirsdag 3. oktober Tine Høeg og Thomas Korsgaard 30

Tirsdag 3. oktober 16:9: David Cronenberg 54

Tirsdag 3. oktober Pæne psykopater 59

Onsdag 4. oktober Mette Reinhardt Jakobsen og Brian P. Ørnbøl 36

Onsdag 4. oktober Interviewteknik og værtsrolle 65

Onsdag 4. oktober Tænkepauser: Humor 71

Onsdag 4. oktober Meet up for ordblinde 93

Torsdag 5. oktober Paneldebat om voldsramte mænd 61

Torsdag 5. oktober IT: På nettet er du aldrig alene 85

Torsdag 5. oktober IT: MacØstjylland: Problemløsningsaften 87

Fredag 6. oktober Da jeg sprang ud af ordblindeskabet... 93

Lørdag 7. oktober Månedens kor: ½ Sød 46

Lørdag 7. oktober Opgør med selvtilstrækkelighedens tyranni 69

Lørdag 7. oktober Brætspilsdag på biblioteket 81

Onsdag 11. oktober På fantasiens vinger 34

Onsdag 11. oktober Klassisk Lytteklub: Skotsk inspiration til en dansk tone – Niels W. Gade 49

Onsdag 11. oktober Gør-det-selv el 74

Onsdag 11. oktober Lær at binde din egen flue 75

Onsdag 11. oktober IT: Introduktion til eReolen 86

Onsdag 11. oktober BØRN: På fantasiens vinger – booktalk for voksne 120

Torsdag 12. oktober Er du køn? 17

Torsdag 12. oktober Startmøde for iværksættere 58

Lørdag 14. oktober Repair café 74

Mandag 16. oktober BØRN: På fantasiens vinger – booktalk for voksne 120

Tirsdag 17. oktober Skriv dig ud af skuffen – og op på scenen 35

Onsdag 18. oktober Tekster på vej 36

Onsdag 18. oktober BØRN: Lav din egen tryllestav 119

Fra 19.-20. oktober BØRN: Readathon 101

Lørdag 21. oktober Fællessang med Sangkraft Aarhus 46

Lørdag 21. oktober Portrætfilm om Jørgen Carlsen 51

Mandag 23. oktober Den indre biograf – højtlæsning for voksne 25

Mandag 23. oktober IT: Torveuge – mød bibliotekets digitale tilbud 87

Tirsdag 24. oktober Når musikken går i krig: Klassisk for dummies III 49

Tirsdag 24. oktober Børnenes hemmelige verden 61

Tirsdag 24. oktober Tapped 67

Tirsdag 24. oktober IT: Wordpress meetup 84

Tirsdag 24. oktober IT: Torveuge – mød bibliotekets digitale tilbud 87

Onsdag 25. oktober IT: Torveuge – mød bibliotekets digitale tilbud 87

Thursday 26. October International children's literature Hay Festival 12

Torsdag 26. oktober IT: Torveuge – mød bibliotekets digitale tilbud 87

Torsdag 26. oktober BØRN: International børnelitteraturfestival – Hay Festival Aarhus 2017 102

Friday 27. October International children's literature Hay Festival 12

Fredag 27. oktober IT: Torveuge – mød bibliotekets digitale tilbud 87



Fredag 27. oktober BØRN: International børnelitteraturfestival – Hay Festival Aarhus 2017 102

Saturday 28. October International children's literature Hay Festival 12

Lørdag 28. oktober BØRN: International børnelitteraturfestival – Hay Festival Aarhus 2017 102

Søndag 29. oktober Fortællesalon 25

Sunday 29. October International children's literature Hay Festival 12

Søndag 29. oktober BØRN: International børnelitteraturfestival – Hay Festival Aarhus 2017 102

Mandag 30. oktober Venus – let's talk about sex 51

Tirsdag 31. oktober I selskab med Bodil Jørgensen 60

Tirsdag 31. oktober Fortællinger fra verden 62

Onsdag 1. november Annemette Kure Andersen og Carsten René Nielsen 37

Onsdag 1. november Meet up for ordblinde 93

Lørdag 4. november Frit maskinbroderi 78

Søndag 5. november Skakturnering 81

Mandag 6. november Lytteklubben – gi' det videre 46

Mandag 6. november 16:9: Francis Ford Coppola 55

Tirsdag 7. november Tænkepauser: Valg 71

Onsdag 8. november Trykkeriet 75

Onsdag 8. november IT: Introduktion til eReolen 86

Torsdag 9. november Ufortalte beretninger 63

Torsdag 9. november IT: Blender – 3D software 85

Torsdag 9. november IT: På nettet er du aldrig alene 85

Torsdag 9. november Forældre til ordblinde børn 93

Fredag 10. november Music Talks: The Velvet Underground & Nico 50

11.-17. november BØRN: Filosofiens dag 2017 (udstilling) 102

Lørdag 11. november Fællessang med Sangkraft Aarhus 46

Lørdag 11. november Børnene betaler den største pris 69

Lørdag 11. november IT: Blender – 3D software 85

Lørdag 11. november IT: Maker-lørdag 86

Søndag 12. november Lytteriet 25

Fra 13. november til 1. december Wunderkammer af Cecilie Lolk Hjort 24

Monday 13. November Startup meeting for entrepreneurs 11

Monday 13. November Authors in Aarhus: Vigdis Hjorth from Norway 12

Tirsdag 14. november Arusia – en film om Aarhus 51

Tirsdag 14. november Fortællinger fra verden 62

Onsdag 15. november Tekster på vej 36

Onsdag 15. november Klassisk Lytteklub: Optakt til julen – Johann Sebastian Bach 49

Onsdag 15. november Gør-det-selv el 74

Onsdag 15. november Lær at binde din egen flue 75

Onsdag 15. november Lav din egen mobile 75

Torsdag 16. november IT: MacØstjylland: Backup eller gråd – for galt går det 87

Torsdag 16. november Apps for ordblinde 93

Fra 16.-17. november BØRN: Filosofiens dag 2017 (Workshop) 102

Lørdag 18. november Repair café 74

Lørdag 18. november Retrodag 81

Lørdag 18. november Jakob Stegelmann live – retrospil 81

Mandag 20. november Den indre biograf – højtlæsning for voksne 25

Lørdag 25. november Månedens kor: Blueser og Ballader 46

Søndag 26. november Fortællesalon 25

Tirsdag 28. november Skriv dig ud af skuffen – og op på scenen 35

Tirsdag 28. november Robuste børn 62

Tirsdag 28. november Vanishing of the bees 67

Tirsdag 28. november Lav din egen mobile 75

Tirsdag 28. november IT: Wordpress meetup 84

Onsdag 29. november True crime 65

Onsdag 29. november Meet up for ordblinde 93

Lørdag 2. december Nu kommer lyset – nyfortolkning af Johannes V. Jensens naturdigte 24

Lørdag 2. december Fællessang med Sangkraft Aarhus 46

Mandag 4. december Lytteklubben – gi' det videre 46

Tirsdag 5. december Sæsonens bøger – med garanti for øget læselyst 34

Tirsdag 5. december 16:9: Stanley Kubrick 55

Tirsdag 5. december IT: Byg en computer 85

Onsdag 6. december Iben Mondrup og Kamilla Hega Holst 30



Onsdg 6. december IT: Byg din egen forstærker til mobilen 86

Torsdag 7. december Tænkepauser: Karma 71

Torsdag 7. december Julekrea for voksne 76

Fredag 8. december Paul Simon 50

Lørdag 9. december Månedens kor: Vox Mariæ 46

Lørdag 9. december Repair café 74

Lørdag 9. december IT: Prøv kræfter med 3D-print 84

Lørdag 9. december IT: 3D print for folket 85

Mandag 11. december Den indre biograf – højtlæsning for voksne 25

Tirsdag 12. december Startmøde for iværksættere 58

Tirsdag 12. december IT: Wordpress meetup 84

Torsdag 14. december Julekrea for voksne 76

Søndag 17. december Fortællesalon 25

Onsdag 20. december Meet up for ordblinde 93

Torsdag 21. december Julekrea for voksne 76

Fredag 22. december Oplæsning fra Dicken's Et juletræ 27

Bavnehøj Bibliotek Koltvej 17-19 · 8361 Hasselager · www.aakb.dk/kolt-hasselager
Mandag 2. oktober BØRN: Bytte bytte købmand 111

Mandag 27. november BØRN: The Nisse Twins – juleforestilling 112

Mandag 11. december BØRN: Lav din egen jule-sprællemand-animationsfilm 117

Gellerup Bibliotek Gudrunsvej 78 · 8220 Brabrand · www.aakb.dk/gellerup
Hver tirsdag og torsdag IT: Davuts it-hjørne 89

Onsdag 6. september BØRN: Find Holger 108

Onsdag 20. september BØRN: Bamsehospital 101

Onsdag 27. september BØRN: Film for de små 105

Lørdag 7. oktober Mostedag 79

Onsdag 11. oktober BØRN: Bytte bytte købmand 111

16.-21. oktober   BØRN: Kreativitetsuge 119

Onsdag 18. oktober FIFA 17-turnering 81

Tirsdag 24. oktober Der puttes hvad i vores mad? 64

Tirsdag 31. oktober Hvorfor mennesket erobrede kloden 64

Onsdag 1. november Bogsnak – få inspiration til din læsning 31

Onsdag 1. november BØRN: Find Holger 108

Onsdag 8. november Forfatteraften med Keld Conradsen 28

Onsdag 15. november BØRN: Højtlæsning 110

Torsdag 16. november De blå stjerner 60

Onsdag 29. november BØRN: Film for de små 105

Onsdag 6. december BØRN: Højtlæsning 110

Onsdag 20. december BØRN: Film for de små 105

Harlev Bibliotek Gammel Stillingvej 424 · 8462 Harlev · www.aakb.dk/harlev
Uge 45-46   Turnerende historie 17

Første mandag i måneden Strikkeaften 76

Lørdag 26. august Pen og paper rollespil 80

Mandag 4. september BØRN: Film for de yngste 105

Torsdag 7. september BØRN: Babycafé – for forældre og børn på barsel 104

Torsdag 21. september Befrielse for ansvar – menneskeliv i luthersk perspektiv 59

Lørdag 30. september Pen og paper rollespil 80

Mandag 2. oktober BØRN: Film for de yngste 105

Torsdag 5. oktober BØRN: Babycafé – for forældre og børn på barsel 104

Mandag 9. oktober Bogsnak – få inspiration til din læsning 31

Torsdag 12. oktober BØRN: Banana King – gamingaften 115

Torsdag 26. oktober Læs og snak – Harlev læsekreds 35

Lørdag 28. oktober Pen og paper rollespil 80

Mandag 6. november BØRN: Film for de yngste 105

Torsdag 9. november BØRN: Banana King – gamingaften 115

Mandag 13. november Skumringstime: Hygge og højtlæsning i stearinlysets skær 27

Torsdag 16. november BØRN: Babycafé – for forældre og børn på barsel 104



Torsdag 23. november Læs og snak – Harlev læsekreds 35

Lørdag 25. november Pen og paper rollespil 80

Torsdag 30. november BØRN: Ordet på bordet – teater 112

December og januar Fotoudstilling 95

Mandag 4. december BØRN: Film for de yngste 105

Torsdag 7. december BØRN: Banana King – gamingaften 115

Hasle Bibliotek Kappelvænget 2 · 8210 Aarhus V · www.aakb.dk/hasle
Se hjemmesiden Simon Grimstrup 62

Se hjemmesiden IT: Lasercutting i praksis 84

Hver mandag   IT: I it-hjørnet 89

Hver onsdag   IT: I it-hjørnet 89

Hver torsdag   IT: I it-hjørnet 89

Første tirsdag i måneden BØRN: Popcorn time 105

Hver lørdag   BØRN: Familielørdage 100

Torsdag 31. august Testamentet 52

Fra 5. september, hver tirsdag Tirsdags-skak 81

Torsdag 14. september Djævlens jernbane 52

Torsdag 28. september Searching for Sugar Man 52

Oktober, hver onsdag IT: Windows 10 creators 85

Tirsdag 10. oktober Acceleratorer – i fysik og kræftterapi 64

Torsdag 12. oktober Afghan Muscles 52

Tirsdag 24. oktober Der puttes hvad i vores mad? 64

Torsdag 26. oktober Bogsnak – få inspiration til din læsning 31

November   IT: VR og 360º video i praksis 86

Torsdag 2. november Opdagerne, erobrerne og hjælperne 52

Tirsdag 7. november Sære sanser 64

Tirsdag 14. november Inspiration fra naturen 64

Tirsdag 21. november Big Bang og det usynlige univers 64

Tirsdag 28. november Spejlbilleder og molekyler 64

Torsdag 30. november Searching for Bill 52

Højbjerg Bibliotek Oddervej 74 · 8270 Højbjerg · www.aakb.dk/hojbjerg
Hver mandag i ulige uger Nørkleklub 76

Første onsdag i måneden BØRN: Børnebio 105

August   Billedkunst ved Kisse Filipsen 94

August   Keramik ved Ruth Nissen 94

August til december Pauebord 92

Fra 24. august til 30. november, hver torsdag BØRN: Hogwarts krea klub 119

Tirsdag 15. august Højbjerg-mordet 58

September   Kunstner Rebekka Koefoed 95

Fra 2. september til 4. november, første lørdag i måneden BØRN: Bedstemor læser højt 108

Fra 4. september til 27. november, hver mandag BØRN: Bedstemor læser højt 108

Tirsdag 5. september Ord i kaffen: Til Fyret 37

Onsdag 6. september Slægtsforskning på pc 19

Tirsdag 12. september BØRN: Højtlæsning 109

Lørdag 16. september BØRN: Højtlæsning 109

Mandag 18. september BØRN: Ved krea-bordet: Kom og lav et hundeportræt 116

Torsdag 21. september Mød forfatteren – Karsten S. Mogensen 28

Torsdag 21. september BØRN: Race Dog 111

Oktober   Billedkunstner Elin Forbord hansen 95

Mandag 2. oktober Silkevejen – fra Beijing til Istanbul 63

Tirsdag 3. oktober Ord i kaffen: Slagterkoner og bagerenker 37

Tirsdag 3. oktober BØRN: Bytte bytte købmand 111

Torsdag 5. oktober Slægtsforskning på pc 19

Mandag 16. oktober BØRN: Magisk slimværksted 119

Mandag 16. oktober BØRN: Tegnekonkurrence 119

Tirsdag 17. oktober BØRN: Bibliotekaren læser højt 120

Mandag 30. oktober BØRN: Ved krea-bordet: Halloween (u)hygge 117

Torsdag 2. november Diskobugten rundt 68

Fra 6.-30. november Højbjerg og Holme i 50'erne og 60'erne 18



Tirsdag 7. november Ord i kaffen: På Bornholm må man græde over alt 37

Torsdag 9. november Booktalks 34

Mandag 13. november BØRN: Vi bygger igloer 117

Tirsdag 14. november BØRN: Højtlæsning 109

Lørdag 18. november BØRN: Højtlæsning 109

Torsdag 23. november Booktalks 34

Fra 1.-30. december Fotografi ved Klaus Dreyer 68

Lørdag 2. december BØRN: Ved krea-bordet: Vi juler 117

Lørdag 9. december BØRN: Højtlæsning 109

Mandag 11. december BØRN: Ved krea-bordet: Vi juler 117

Tirsdag 12. december BØRN: Højtlæsning 109

Lystrup Bibliotek Bystævnet 4 B · 8520 Lystrup · www.aakb.dk/lystrup
Uge 43-44   Turnerende historie 17

Torsdag i lige uger Garnglad 77

Onsdag 30. august BØRN: Sprogleg ved bibliotekar Anne Marie Jensen 104

September, oktober og november, hver mandag IT: It-hjælp for begyndere 89

September   Et andet blik på kulturen 94

Torsdag 7. september BØRN: Hyggelige familietorsdage 100

Fra 19. september til 12. december, hver anden tirsdag BØRN: Tirsdagsbio 105

Torsdag 21. september Æblets kulturhistorie – et foredrag med bid 79

Tirsdag 26. september Bogcafé 31

Torsdag 28. september Fantastiske krimier fra hele verden 31

Torsdag 5. oktober Lær at strikke vævestrik 77

Torsdag 5. oktober BØRN: Hyggelige familietorsdage 100

Tirsdag 10. oktober BØRN: Bytte bytte købmand 111

Onsdag 11. oktober Mostedag 79

Onsdag 25. oktober BØRN: Halfdan for børn – musik og gøgl 111

Fra 31. oktober til 26. november BØRN: Børnekulissens Bukke Bruse Bro 101

Onsdag 2. november BØRN: Børnekulissens Bukke Bruse Bro (reception) 101

Torsdag 2. november BØRN: Hyggelige familietorsdage 100

Mandag 6. november Far og søn i modstandsbevægelsen 19

Torsdag 9. november Det tabte Syrien 63

Mandag 13. november Reception på Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samlings Årbog 2017 19

Onsdag 22. november BØRN: Sprogleg ved bibliotekar Anne Marie Jensen 104

Torsdag 23. november Smag på julens øl 92

Mandag 4. december Sæsonens bøger – med garanti for øget læselyst 34

Torsdag 7. december BØRN: Hyggelige familietorsdage 100

Risskov Bibliotek Fortebakken 1 · 8240 Risskov · www.aakb.dk/risskov
Uge 41-42   Turnerende historie 17

Hver torsdag   Strikkehæklesyklub 76

Tirsdag 8. august BØRN: Sundhedsplejen byder velkommen til åbent hus-arrangement 104

Lørdag 19. august BØRN: Skrallebang leger med børnebøger 113

Fra 22. august til 26. september, hver tirsdag BØRN: Sprog- og boglege ved bibliotekar Anne Marie jensen 108

Onsdag 23. august Bokashi – fermentering af madaffald 78

Lørdag 26. august Familiebogcafé 31

Onsdag 30. august Høstfest 96

Lørdag 2. september BØRN: Børneloppemarked 100

Tirsdag 5. september BØRN: Sundhedsplejen byder velkommen til åbent hus-arrangement 104

Onsdag 6. september BØRN: Kom med biblioteket i haven – vi skal lege og høre historie 108

Torsdag 7. september Ord i kaffen: Til Fyret 37

Torsdag 7. september BØRN: Bogsnack før aftensmaden 109

Fredag 8. september BØRN: Sprogleg ved bibliotekar Anne Marie Jensen 104

Onsdag 13. september En 'duft' af farver 18

Torsdag 14. september BØRN: Pelzz – børneteater ved teatret Kriskrat 110

Lørdag 16. september Kend dine hæklemasker 77

Tirsdag 19. september Bogcafé 31

Onsdag 20. september BØRN: Kom med biblioteket i haven – vi skal lege og høre historie 108

Onsdag 27. september Bøger & blanke sider 27

Torsdag 28. september Forfattersalon med Mette Sø 28



Lørdag 30. september Loppe lækkerier 96

Tirsdag 21. november Sæsonens bøger – med garanti for øget læselyst 34

Tirsdag 3. oktober BØRN: Sundhedsplejen byder velkommen til åbent hus-arrangement 104

Torsdag 5. oktober Ord i kaffen: Slagterkoner og bagerenker 37

Torsdag 12. oktober E-sport på skoleskemaet – hvad er det for noget? 60

Fredag 13. oktober BØRN: Spids ørene – sprogleg 109

Lørdag 14. oktober Mostedag 79

Fredag 20. oktober BØRN: Lav din egen fjerpen 119

Fra 23.-27. oktober BØRN: Bamseuge 102

Onsdag 25. oktober Bøger & blanke sider 27

Lørdag 28. oktober Lær din æblesort at kende 80

Lørdag 28. oktober BØRN: Halloween 117

Torsdag 2. november Ord i kaffen: På Bornholm må man græde over alt 37

Torsdag 2. november BØRN: Bogsnack før aftensmaden 109

Lørdag 4. november Move for life – en fuldmåne event 92

Tirsdag 7. november BØRN: Sundhedsplejen byder velkommen til åbent hus-arrangement 104

Torsdag 9. november Inspiration for læsekredse 35

Mandag 13. november Arne og Carlos strikkeworkshop 78

Søndag 19. november Byt på biblioteket 96

Torsdag 23. november BØRN: Bogsnack før aftensmaden 109

Fredag 24. november BØRN: Sprogleg ved bibliotekar Anne Marie Jensen 104

Onsdag 29. november Bøger & blanke sider 27

Tirsdag 5. december BØRN: Sundhedsplejen byder velkommen til åbent hus-arrangement 104

Tirsdag 2. januar BØRN: Sundhedsplejen byder velkommen til åbent hus-arrangement 104

Sabro Bibliotek Sabro Skolevej 4 · 8471 Sabro · www.aakb.dk/sabro
Hver mandag   IT: It-café 89

Torsdag 28. september Strikkecafé 76

Torsdag 5. oktober Bogsnak – få inspiration til din læsning 31

Torsdag 26. oktober Strikkecafé 76

Mandag 13. november Skumringstime: Hygge og højtlæsning i stearinlysets skær 27

Torsdag 30. november Strikkecafé 76

Skødstrup Bibliotek Rosenbakken 4 · 8541 Skødstrup · www.aakb.dk/skodstrup
Første mandag i måneden Strikkecafé 76

Første mandag i måneden BØRN: Sundhedsplejersken holder åbent hus 104

Fra 28. august, hver mandag BØRN: Coding Pirates 116

Mandag 28. august BØRN: Børnelæseklub for børn 100

Lørdag 9. september BØRN: Sprogleg ved bibliotekar Anne Marie Jensen 104

Torsdag 21. september Bogcafé 31

Mandag 25. september BØRN: Børnelæseklub for børn 100

Lørdag 30. september Mostedag 79

Torsdag 12. oktober Vinsmagning 92

Torsdag 12. oktober BØRN: Spids ørene – sprogleg 109

Mandag 30. oktober BØRN: Børnelæseklub for børn 100

Torsdag 2. november Lær at strikke tofarvet patent 77

Mandag 27. november BØRN: Børnelæseklub for børn 100

Fredag 8. december BØRN: The Nisse Twins – juleforestilling 112

Lørdag 9. december Sæsonens bøger – med garanti for øget læselyst 34

Solbjerg Bibliotek Kærgårdsvej 4 · 8355 Solbjerg · www.aakb.dk/solbjerg
Mandag 4. september BØRN: Teatret Lampe opfører: Den Grimme Ælling 110

Torsdag 12. oktober BØRN: Pelzz – børneteater ved teatret Kriskrat 110

Tilst Bibliotek Tilst Skolevej 13 A · 8381 Tilst · www.aakb.dk/tilst
Website for more info Vietnamese literary salon 12

August   Et andet blik på kulturen 94

Fredag 11. august IT: Davuts it-hjørne 89

Torsdag 7. september BØRN: Skrallebang leger med børnebøger 113



Torsdag 14. september BØRN: Sanglege med Vibeke & Rasledillen 113

Onsdag 4. oktober BØRN: Bytte bytte købmand 111

Torsdag 12. oktober Jeg mødte jesus – foredrag med Charlotte Rørth 60

Mandag 30. oktober BØRN: Det er uhy-y-y-yggeligt 110

Torsdag 9. november BØRN: Forestillingen Indeni med Barkentins Teater 111

Fredag 17. november IT: Davuts it-hjørne 89

Fredag 15. december IT: Davuts it-hjørne 89

Tranbjerg Bibliotek Kirketorvet 6 · 8310 Tranbjerg · www.aakb.dk/tranbjerg
Første torsdag i måneden Strikkeklubben Strik-In 77

September   Det har stået i avisen 17

Torsdag 14. september Juice - drik din sundhed 92

Torsdag 21. september Da Elvis kom til Danmark – foredragsevent med Venndt & Nygaard 47

Mandag 2. oktober Lær at samle frø – introkursus 79

Fredag 13. oktober BØRN: Pelzz – børneteater ved teatret Kriskrat 110

Onsdag 18. oktober BØRN: Lav dit eget drageæg 119

Lørdag 21. oktober Lær at strikke – hækle – tunesisk hækling 77

Fredag 10. november BØRN: Teater Lille Hest opfører Månen over baobatræet 112

Lørdag 11. november Arkivernes dag – før og nu 19

Trige Bibliotek Smedebroen 21 · 8380 Trige · www.aakb.dk/trige
Uge 39-40   Turnerende historie 17

Mandag 4. september BØRN: Sprogleg ved bibliotekar Anne Marie Jensen 104

Onsdag 6. september BØRN: Højtlæsning 108

Torsdag 14. september BØRN: Små synger sammen med Skrallebang 113

Lørdag 23. september Loppemarked 96

Mandag 25. september Bogcafé 31

Onsdag 4. oktober BØRN: Højtlæsning 108

Torsdag 5. oktober Få styr på maskerne – hækling for begyndere 77

Mandag 9. oktober BØRN: Spids ørene – sprogleg 109

Mandag 20. november BØRN: Sprogleg ved bibliotekar Anne Marie Jensen 104

Viby Bibliotek Skanderborgvej 170 · 8260 Viby J · www.aakb.dk/viby
Uge 37-38   Turnerende historie 17

Lørdag 9. september BØRN: Familie yoga 100

Onsdag 20. september Aarhus – en del af Danmarkshistorien 16

Torsdag 21. september Olas 3 sopraner: Da operadivaen Ellen Winther mødte crooneren Nat King Cole 47

Lørdag 23. september BØRN: Bamsehospital 101

Fra 30.  september til 29. oktober BØRN: Børnekulissens Bukke Bruse Bro 101

Oktober til november, hver torsdag BØRN: Torsdags-tosserier 114

Torsdag 5. oktober Thyges lange cykeltur til Burkino Faso – vores dannelsesrejse 63

Torsdag 5. oktober BØRN: Bytte bytte købmand 111

Tirsdag 10. oktober BØRN: Tirsdagsfilm for børn 105

Lørdag 14. oktober Aarhus Record Fair rykker ind på Viby Bibliotek 48

Lørdag 14. oktober Se historien om hippiernes nordjyaske pladeselskab, Spectator Records 48

Tirsdag 17. oktober BØRN: Lav din egen tryllestav 119

Fredag 20. oktober BØRN: Børnekoncert: Eventyr med dyr 113

Fredag 1. december BØRN: The Nisse Twins – juleforestilling 112

Onsdag 8. november Eventyr med is i maven 68

Mandag 13. november BØRN: Højtlæsning: Morgengry 110

Lørdag 18. november Om lidt er sangen klar 36

Onsdag 22. november Sæsonens bøger – med garanti for øget læselyst 34

Lørdag 25. november Kaffemik 68

Onsdag 29. november Haiku på japansk og dansk – digt selv 36

Tirsdag 12. december BØRN: Tirsdagsfilm for børn 105

Lørdag 16. december Ørenlyd – det leende kor 49

Torsdag 21. december Olas 3 sopraner: Da Ellen Winther var den glade juleenke 49



Åby Bibliotek Ludvig Feilbergs Vej 7 · 8230 Åby · www.aakb.dk/aaby
Sidste onsdag i måneden Livsbibliotek 40

Sidste torsdag i måneden Har du en forfatter i maven? 40

Lørdag 19. august Torvedag på Åbyhøj Torv 96

Tirsdag 22. august Grillerier i haven 38

Fredag 1. september Højtlæsning for voksne: Babettes gæstebud 38

Fra 5. september til 12. december, hver mandag IT: It-café 89

Fra 5. september til 12. december, hver anden tirsdag BØRN: Tirsdagsfilm for de yngste 105

Fra 12. september til 5. december, hver anden tirsdag BØRN: Højtlæsning for de yngste 109

Torsdag 14. september Fordyb dig 40

Lørdag 23. september BØRN: It for piger: Lær at være youtuber 116

Søndag 24. september Litterære smagsprøver 38

Torsdag 28. september Mette Kathrine – folkemusiker, komponist og fortæller 48

Oktober   BØRN: Hogwarts 120

Mandag 2. oktober De 385 åbyboeres sprogbrug samt liv og levned i 1980'erne 19

Fredag 6. oktober Højtlæsning for børn og voksne: Brødrene Løvehjerte 39

Lørdag 7. oktober BØRN: Leg og lær med ozobot 116

Lørdag 7. oktober BØRN: Tegneworkshop 119

Mandag 9. oktober Poetry Slam 70

Tirsdag 10. oktober Mød din nabo – sammenskudsgilde 70

Torsdag 12. oktober Fordyb dig: Stolthed og fordom 40

Torsdag 12. oktober BØRN: Bytte bytte købmand 111

Onsdag 18. oktober Hvad skal jeg læse for mit barn? 39

Onsdag 18. oktober BØRN: Ugler 120

Torsdag 19. oktober BØRN: Lav din egen ballonugle 119

Lørdag 21. oktober BØRN: Magisk tur til Harry Potter Festival i Odense 118

Torsdag 26. oktober Den uendelige have 80

Torsdag 26. oktober BØRN: Kom til hyggelige brætspils-eftermiddage 115

Lørdag 28. oktober BØRN: Halloween: Græskar og gys 117

Fredag 3. november Højtlæsning for voksne: Koral 39

Torsdag 9. november Fordyb dig: Sult af Knut Hamsun 40

Torsdag 23. november Forfattermøde med Suzanne Brøgger 39

Torsdag 23. november BØRN: Kom til hyggelige brætspils-eftermiddage 115

Lørdag 25. november Julemarked 96

Søndag 26. november Julemarked 96

Fredag 1. december Højtlæsning for voksne: Et juleeventyr 40

Onsdag 6. december Sæsonens bøger – med garanti for øget læselyst 34
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