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Velkommen til programmet for efterårets arrangementer på bibliotekerne i Aarhus. 

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

grammet er delt op efter temaer: International, Litteratur, Musik & Film, Tendenser 

& Debat, Det Kreative Hjørne, IT, Blandet Godt og Børn. 

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

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

over alle arrangementer i datoorden. 

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

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

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

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

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

Vi glæder os til at se dig. 

Med venlig hilsen 

Aarhus Kommunes Biblioteker

Juni 2016

FORORD





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

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

 August to December

UIC & Dokk1 organize and welcome all to: international 

playgroup. 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.

In cooperation with UIC.

Registration is not necessary.

STARTUP MEETING FOR ENTREPRENEURS

Dokk1 – Thursday 13 October 4:30-6:30 pm

This intro meeting is for English speaking persons plan-

ning to start their own business in Aarhus. It will give 

you a basic introduction on how to start up a company. 

At the meeting you will become well prepared to enter 

the world of entrepreneurs and learn about:

 » Making a business plan

 » Get an overview of registration forms, tax and 

moms (VAT)

 » Find out about the many entrepreneurial activities 

going on

 » Have the opportunity to ask questions to a consul-

tant from STARTVÆKST Aarhus

In cooperation with STARTVÆKST Aarhus. 

Registration is mandatory. Buy tickets on our website.

NY I AARHUS?

Dokk1 Hver torsdag kl. 16.00-18.00  

 fra 8. september til 15. december

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

drerbaggrund, så kom og spil skak og backgammon 

med os! Du kan spille mod andre aarhusianere, som 

samtidig kan fortælle dig om mulighederne i byen, og 

hvad I ellers har lyst til at snakke om.

I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

FÆLLESLÆSNING FOR NYDANSKERE

Dokk1 Torsdag 1. december kl. 16.30-18.00

 Torsdag 8. december kl 16.30-18.00

 Torsdag 15. december kl. 16.30-18.00

Har du lyst at træne dit dansk eller blot få en anderle-

des læseoplevelse, hvor vi sammen udforsker danske 

tekster, så kom og vær med i vores fælleslæsning for 

nydanskere. Du skal ikke forberede dig eller være god 

til at læse, vi læser højt og alle kan være med. Du kan 

deltage flere gange, men er også velkommen til blot at 

deltage én gang.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.



15.-16.10. / DOKK1 / NAVITAS / FRI ENTRÉ

To dage i teknologiens, kreativitetens og  
opfindsomhedens navn – der er igen i år Aarhus 
Mini Maker Faire som optakt til efterårsferien. 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu,  
det bliver endnu vildere i år.





På bibliotekerne i Aarhus elsker vi litteratur. Læs, hør 
og oplev litteraturen sammen med os. Vi har bøger fra 
A til Å, danske og udenlandske forfattere på scenen, 
oplæsning til øregangene, anbefalinger på tungen, rum 
til at dele læseoplevelser og ord på vej til dig, der gerne 
selv vil skrive.

Vil du være helt sikker på at få det hele med og gode  
litteraturtilbud oveni, så meld dig ind i Litteraturklubben 
i Aarhus på Facebook eller bibliotekets hjemmeside.

Litteratur
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ORD PÅ VEJ

Dokk1 Onsdag 17. august kl. 16.00-18.00

 Onsdag 21. september kl. 16.00-18.00

 Onsdag 19. oktober kl. 16.00-18.00

 Onsdag 16. november kl. 16.00-18.00

Oplev nye tekster og sange fra byens forfattere – og 

sangskrivertalenter. ORD PÅ VEJ er en scene, hvor 

de mange skrivemiljøer i Aarhus kan mødes på tværs 

– og hvor de får chancen for at møde et publikum. 

Vil du optræde? Scenen er åben for alle, der arbejder 

seriøst med egne tekster og/eller sange. Hver person 

har max 10 minutters performance. Hvis der er musik, 

skal den være akustisk.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

BOGCAFÉ
Mangler du inspiration til hvilken bog, du skal kaste 

dig over næste gang? Kom til bogcafé og få gode 

tips til din næste læseoplevelse.

STÆRKE KVINDER I LITTERATUREN

Risskov – Tirsdag 30. august kl. 17.00-18.00

Litteraturen er spækket med stærke og inspirerende 

kvinder – både indenfor og udenfor bøgerne. Forfatte-

re med noget på hjertet, en stærk personlig beretning 

eller som figurer i romanerne, der inspirerer og bjerg-

tager os med deres styrke, mod og menneskelighed. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

VARME BØGER TIL EN KOLD TID

Risskov – Tirsdag 8. november kl. 17.00-18.00

Vinteren nærmer sig med hastige skridt og det er 

koldt og mørkt udenfor. Heldigvis er den slags vejr 

helt perfekt læsevejr. Kom og hør om de tidsløse 

kærlighedsromaner og den gode erotiske litteratur, 

som vi kan varme os ved i den kolde tid.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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RITA MAJS LÆSETIME

Dokk1 Tirsdag 13. september kl. 11.00-12.00

 Tirsdag 11. oktober kl. 11.00-12.00

 Tirsdag 15. november kl. 11.00-12.00

Holder du af oplæsning – og vil du måske gerne blive 

bedre til selv at læse op? Her kan du møde Rita Maj 

Johansen som læser op af en spændende tekst i en halv 

times tid. Derefter fortæller hun om forskellige retoriske 

virkemidler som tempo, pauser, frasering, melodi, 

klang, rytme og artikulation, og vi diskuterer, hvad der 

gør teksten levende. Du har også mulighed for selv at 

prøve at læse op – så hvis du har en kort tekst (f.eks. et 

stykke kortprosa, et digt eller et uddrag af en novelle), 

du har lyst til at dele, så tag den med. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

KROPPEN I POESIEN

Dokk1 – Lørdag 24. september kl. 13.00-14.45

Kroppen har altid været en vigtig del af kunsten og 

litteraturen. Kom tættere på kroppen, poesien og 

litteraturen, når professor Mads Rosendahls Thomsen 

dykker ned i kroppen og litteraturens gensidige forhold, 

og hør den prisvindende forfatter Casper Eric fortælle 

om sin poesi, der i høj grad handler om vores forhold 

til kroppen. Casper Eric læser op af sine digte i selskab 

med SUPAPAWA, der sætter toner til en poetisk koncert.

Arrangementet er en del af Hearts & Minds, Folkeuniversitetet. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.  

Pris 180 kr. studerende 120 kr.

DEN INDRE BIOGRAF – HØJTLÆSNING FOR VOKSNE

Dokk1 Mandag 5. september 16.30-17.30

 Mandag 3. oktober 16.30-17.30

 Mandag 7. november 16.30-17.30

 Mandag 5. december 16.30-17.30

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

oteket har på hylderne. Din biblioteksformidler læser op 

fra en blanding af udødelige klassikere og spændende 

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

ker øjnene og lader fortællingen rulle hen over lærredet 

i din indre biograf.

Tilmelding er ikke nødvendig.

 

FORTÆLLESALON 

Dokk1 Søndag 11. september kl. 14.00-15.30

 Søndag 9. oktober kl. 14.00-15.30

 Søndag 13. november kl. 14.00-15.30

 Søndag 11. december kl. 14.00-15.30

Velkommen til en eftermiddag med 'live' historiefor-

tælling! Her kan du høre litterære fortællinger, sagn 

og myter eller spritnye historier. Programmet veksler 

mellem gode fortællere og musikalske indslag. Du er 

også velkommen til at indtage scenen og fortælle DIN 

historie, hvis bare du har mod på at fortælle uden ma-

nuskript. Her dyrker vi nemlig den levende, mundtlige 

fortælling – en hyggelig og anderledes måde at mødes 

om gode historier på.

I samarbejde med Fortællere i Østjylland. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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MICHAEL STRUNGE – DIGTNING OG VIRKELIGHED

Dokk1 – Tirsdag 25. oktober kl. 16.30-18.00

Foredrag om Michael Strunge – den vilde unge firser-

poet, der fik mytologisk status i punkgenerationen. 

Foredragsholder Peter Rewers vil forsøge at indkredse 

Strunges liv og værk, og hvorfor det stadig er aktuelt i 

dag. Hvad omgav og formgav det? Hvad udsprang han 

af? Hvad stod han for? Hvilken position havde han i 

sin tid? Hvad efterlod han sig? Og hvor kan han spores 

i dag? Foredraget understøttes af fotografier, radio- og 

videoklip fra udsendelser og digtoplæsninger.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. studerende 25 kr.

LYTTERIET

Dokk1 Søndag 25. september kl. 14.00-16.00

 Søndag 27. november kl. 14.00-16.00

Teater Katapult/Godsbanen

 Søndag 30. oktober kl. 14.00-16.00

Her er scenen åben for alle, der har en historie at 

fortælle. Hver gang får seks-syv almindelige mennesker 

mulighed for at dele en sand/selvoplevet historie (10-15 

minutter til hver historie, uden manuskript). Det kunne 

være dig. Eller måske vil du hellere lytte – og få lov til at 

dvæle ved rigtige menneskers unikke fortællinger i en 

stemning af ufiltreret nærvær. I september er temaet 

Forandring, i oktober Lys og mørke og i december er det 

Min bedste/værste juleoplevelse. 

I samarbejde med Teater Katapult og vært Connie Nordholt – 

storyteller og dramaturg. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

LITTERATURSALON PÅ VIETNAMESISK

Tilst – En lørdag i oktober

Kom og vær med til at snakke om vietnamesisk litte-

raturhistorie. Nguyen Trong Luu er uddannet i filosofi 

og interesserer sig derudover brændende for litteratur-

videnskab. Han vil inspirere os med sin store viden på 

området. Denne gang beskæftiger vi os med litteratur 

fra perioden 1975 og frem til nutiden. Det hele foregår 

på vietnamesisk. Mød op og deltag i den livlige snak!

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Peter Rewers



SKUMRINGSTIMEN  
- ORD I MØRKET
Skumringstimen indleder Den Nordiske Biblioteks-

uge 2016 med højtlæsning af den samme tekst på 

samme tid rundt om i Norden og Baltikum. Årets 

tema er Fremtiden i Norden, og årets tekst er fra 

bogen Vandets vogter af Emmi Itäranta.

Tranbjerg – Mandag 14. november kl. 16.30-17.30

Brita Bartels vil læse op i stearinlysets skær og 

herefter læser den lokale digter Alex Gynnild sine 

egne digte. Tranbjerg koret slutter af med udvalgte 

sange. Biblioteket byder på kaffe/te/saft og lidt 

sødt til ganen.

I samarbejde med Tranbjerg koret. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Sabro – Mandag 14. november kl. 19.00-20.00

Denne aften vil Bibliotekaren læse op i stearinlysets 

skær, og der vil muligvis være en overraskelse. Hold 

øje med Sabro Biblioteks hjemmeside. Biblioteket 

byder på kaffe/te/saft og lidt sødt til ganen.

I samarbejde med Sabro Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Harlev – Mandag 14. november kl. 19.00-21.00

Skoleleder Lars Mølgaard, Næshøjskolen, læser 

højt. Harlevkoret synger under ledelse af organist 

Knud Haahr Bagger.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner og Foreningen Norden. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FOREDRAG OM ’FRIERIER I LITTERATUREN’

Beder-Malling – Torsdag 3. november kl. 19.00-20.30

Med udgangspunkt i sine egne romaner vil forfatter 

Adda Lykkeboe berette om frierier i litteraturen. Der er 

mange måder at fri på, og romanpersoner har været 

igennem en hel del af dem, hver på deres mere eller 

mindre vellykkede facon. Med afsæt i romanernes frie-

riscener, vil forfatteren tale om de oprørske heltinders 

besværlige, vidunderlige og uundværlige kærlighedsliv.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

POETRY SLAM MED HELE AARHUS’ POETRY SLAM

Dokk1 – Lørdag 12. november kl. 14.00-16.00

Hele Aarhus Poetry Slam (HAPS) giver et indblik i, hvad 

poetry slam egentlig er. Efterfølgende vil tre poeter dyste 

med digte i en mini-konkurrence, hvor I som publikum 

afgør, hvem der vinder det sidste søde ord. 

I samarbejde med HAPS – Hele Aarhus’ Poetry Slam. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BOGMESSE 8270

Højbjerg – Lørdag 19. november kl. 10.00-14.00

Så er det tid til Højbjerg Biblioteks årlige lokale bogmes-

se 8270. Kom til en hyggelig dag, hvor lokale forfattere 

og udgivere fra Højbjerg og omegn udstiller, signerer, 

sælger og læser op af deres bøger. Sidste år barsle-

de en række af forfatterne med en novellesamling til 

bogmessen. Vi serverer selvfølgelig en kop kaffe/te og 

andet godt. Hvis du bor i området, er forfatter, udgiver 

eller lignende og har lyst til at deltage i bogmessen så 

kontakt Højbjerg Bibliotek.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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MADS NYGAARD

Tilst / Kasted Sognegård 

Mandag 19. september kl. 19.00-21.00

Mød forfatter og venligboer Mads Nygaard, hvor han vil 

fortælle om sit forfatterskab og sin seneste roman Frø. 

Frø er en barsk og gribende, men til tider også morsom 

roman fra Hirtshals om tre generationers kamp mod 

den sociale arv. Vi følger unge Solveig, der har det mål 

at hun vil væk fra Hirtshals og fiskefabrikken. Mads 

Nygaard er en mesterlig fortæller – alle hans romaner 

emmer af lune og jysk underfundighed. Ud over at være 

forfatter, er Mads Nygaard medstifter af Venligboerne, 

den hastigt voksende bevægelse, der ønsker at bygge 

bro mellem flygtninge og danskere.

I samarbejde med Tilst / Kasted Sognegård. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

PEDER FREDERIK JENSEN OG EVA TIND 

Dokk1 – Mandag 19. september kl. 16.30-18.00

To af Danmarks mest interessante yngre forfattere 

optræder denne tidlige aften i et anderledes forfatter-

møde. Peder Frederik Jensen har senest udgivet den 

anmelderroste VOLD om volds væsen, og Eva Tinds 

portrætroman Astas Skygge om forbindelser til Asta 

Nielsen har også begejstret anmelderne.

Fælles for de to er et undersøgende blik ind i de 

menneskelige drifter, skarpe iagttagelser af skjulte 

tilværelser og en holdning til nutidens samfund – med 

to forskellige forfatterskaber, der gør det interessant at 

sætte dem sammen på scenen.

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

FORFATTERAFTENER

Peder Frederik Jensen

Eva Tind

Mads Nygaard
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ÅRETS BEDSTE DEBUTANTER

Åby – Lørdag 8. oktober kl. 11.00-12.30

Litteratursiden.dk og LitteraturStedet på Åby Bibliotek 

præsenterer de to vindere af Munch-Christensens Kul-

turlegat 2016. Kulturlegatet går til de to mest lovende 

debutanter, der er udkommet mellem 1. august 2015 og 

1. august 2016.  Vinderne offentliggøres 30. september. 

Chefredaktør på Litteratursiden.dk, Lise Vandborg, mo-

derer samtalen. Prisen er inkl. kaffe og croissanter.

I samarbejde med Litteratursiden.dk. 

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

THØGER JENSEN

Risskov – Tirsdag 11. oktober kl. 19.00-21.00

Forfatter Thøger Jensen gæster Risskov Bibliotek til en 

samtale med bibliotekar Christina Andersen om hans 

bøger, underspillet humor og temaer i forfatterskabet 

– hvis sådan nogle findes. Der er max plads til 30 publi-

kummer, som i løbet af aftenen opfordres til at byde ind 

med spørgsmål til forfatteren.

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

DENNE DAG, ET LIV – OM ASTRID LINDGRENS 

LIV VED JENS ANDERSEN

Tranbjerg – Tirsdag 20. september kl. 19.00-21.00

Med udgangspunkt i sin Astrid Lindgren-biografi, 

Denne dag, et liv, går Jens Andersen bag om forfatter-

skabets facade, og fortæller om den elskede børne-

bogsforfatters kampe, nederlag og sejre, drømme og 

depressioner. Han belyser hendes splittede forhold 

til berømmelse, rigdom, ensomhed, magt og mænd. 

Bogen fik fantastiske anmeldelser.

I samarbejde med Kulturcirklen i Tranbjerg. 

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

CHRISTIAN DALSGAARD

Beder-Malling – Torsdag 29. september kl. 19.00-21.00

Forfatteren Christian Dalsgaard, er opvokset i Aarhus. 

Han har skrevet fire romaner, hvoraf den seneste ’Svin’ 

har høstet fremragende anmeldelser. Christian Dals-

gaard vil fortælle om sit forfatterskab, med særligt fokus 

på den seneste roman, der er en moderne slægtsroman.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 30 kr.
Thøger Jensen
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HALFDAN PISKET 

Gellerup – Tirsdag 1. november kl. 17.00-19.00

Halfdan Pisket, tegneserietegner og graphic novelfor-

fatter, fortæller sin fars historie i ord og billeder. Første 

bind Desertør handler om farens ungdom i en lille 

tyrkisk landsby tæt på grænsen til Armenien. I bind 2 

Kakerlak er faren kommet til Danmark som fremmedar-

bejder. I Dansker, der er sidste bind, hører vi om det kri-

minelle liv i København. Tegneserien gør et dybt indtryk, 

de sort/hvide tegninger er på en gang rå og følsomme. 

Det er en gribende og vedkommende fortælling, som 

er blevet til gennem samtaler mellem far og søn. I 2015 

fik Halfdan Pisket Pingprisen for Desertør. På Gellerup 

Bibliotek vil Halfdan fortælle om, hvorfor det var vigtigt 

for ham at lave denne trilogi.  

I oktober udstiller Gellerup Halfdan Piskets flotte og 

udtryksfulde tegninger fra de tre tegneserier.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.

JESPER STEIN

Viby – Onsdag 7. december kl. 19.00-21.00

Jesper Stein, der er forfatteren til krimierne URO, Bye 

Bye Blackbird, Akrash og den højaktuelle Aisha, fortæller 

om sine bøger, og hvordan han finder inspirationen til 

de makabre plots.

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

KIRSTEN THORUP

Åby – Tirsdag 25. oktober kl. 19.00-21.00

Kirsten Thorup er en betydningsfuld og meget læst 

moderne, samfundskritisk realist. Ved sin belysning af 

det marginaliserede i samfundet peger hun både på 

begrænsninger og uanede muligheder i det liv, vi lever 

og byder hinanden. Hendes seneste roman Erindring 

om kærligheden – er en stærk skildring af, hvor svært 

det kan være at opretholde sig selv og de nærmeste 

familierelationer, når tilværelsen glider én af hænde. Et 

kraftfuldt tidsbillede og et gribende mor-datter-portræt.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

DORTHE NORS

Dokk1 – Onsdag 26. oktober kl. 19.00-21.00

Efter mange år i København, er Dorthe Nors vendt tilba-

ge til sit barndomsland ved Vesterhavet. Spørgsmålet om 

rødder er et af temaerne i hendes seneste, anmelderroste 

roman Spejl, skulder, blink. Hovedpersonen, den 40-årige 

Sonja er også vendt tilbage til Vestjylland, hvor hun 

kæmper med at tage kørekort. Men det kan være svært at 

skifte gear – og hvor skal man egentlig hen?

 Glæd dig til at høre Dorthe Nors fortælle om bogen og 

sit forfatterskab.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 100 kr. studerende 70 kr.

Dorthe Nors
Foto: Kirsten Klein

Jesper Stein



S Æ S O N E N S  B Ø G E R

Så er det atter tid til en lyngennemgang af årets bedste bogudgivelser.  
Sæsonens bedste bøger præsenteres af tre medarbejdere og bog entusiaster.  

De anbefaler gode romaner, blodige krimier, digte og novellesamlinger  
og lidt til de yngste. 

Kom og læn dig tilbage og hør hvad du mangler at få læst.  
Teamet bag Sæsonens Bøger garanterer forøget læselyst.   

Skødstrup Bibliotek lørdag den 5. november kl. 11.00-13.00

Lystrup Bibliotek mandag den 21. november kl. 19.00-21.00

Dokk1 tirsdag den 22. november kl. 16.30-18.30

Åby Bibliotek onsdag den 23. november kl. 19.00-21.00

Viby Bibliotek torsdag den 24. november kl. 19.00-21.00 
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CHRISTIAN DORPH OG INGE PEDERSEN

Dokk1 – Onsdag 5. oktober kl. 16.30-18.00

Oplev Christian Dorph og Inge Pedersen læse op fra de-

res forfatterskaber. Christian Dorph skriver skarpt i både 

krimiens hårdtslående realisme og poesiens fine følsom-

hed. Karrieren begyndte for 20 år siden med poesi, men 

har de seneste år mest rummet sprudlende krimier; den 

sidste Tal til mig sammen med Simon Pasternak. Inge 

Pedersen skriver med en drivkraft ud fra sit eget brud 

med de gældende normer i lokalsamfundet i Nordjylland. 

Hun har senest udgivet romanerne Og halsen af en svane 

og Til Amerika og arbejder nu på tredje bind i serien.

Tilmelding er ikke nødvendig.

PETER LAUGESEN OG DEA SOFIE KUDSK

Dokk1 – Onsdag 2. november kl. 16.30-18.00

Oplev Peter Laugesen og Dea Sofie Kudsk læse op fra 

deres forfatterskaber. Peter Laugesen er en mastodont 

i det danske litteraturmiljø med over 50 udgivelser 

bag sig. Han udforsker sproget og dets muligheder for 

at gengive oplevelsen af verden, som den ser ud fra 

Brabrand, hvor Laugesen bor. Han har senest udgivet 

digtsamlingen Brev til en maler. Dea Sofie Kudsk er trykt 

i en række skandinaviske tidsskrifter som Hvedekorn, 

Floret, KAMILLA og Slagtryk. Hun skriver gerne om og 

ud fra rejser, herunder rejsen som en tilstand.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LOKALE FORFATTERE LÆSER OP

Lokalspot sætter fokus på nogle af de interessante lokale 

forfattere. Et kriterium for at blive valgt til programmet 

er, at man har fået udgivet en bog, blevet trykt i et eller 

flere tidsskrifter eller noget lignende. Litteraturbegrebet 

er under udvikling i disse år, så 'noget lignende' kan være 

mange ting, som for eksempel en litterær blog, et digitalt 

værk eller en hybrid mellem forskellige kunstarter.

SVEND ÅGE MADSEN OG  

METTE ØSTGAARD HENRIKSEN 

Dokk1 – Onsdag 7. september kl. 16.30-18.00

Oplev Svend Åge Madsen og Mette Østgaard Henriksen 

læse op fra deres forfatterskaber. Svend Åge Madsen har 

et langt forfatterskab bag sig, der ofte piller lidt ved Aar-

hus’ virkelighed og har senest udgivet Pigen i cementblan-

deren. Mette Østgaard Henriksen har udgivet tre værker 

på forlaget, senest Lesbiske eventyr om mænd og Heksehi-

storier i 2014. Begge er desuden udgivet i forbindelse med 

365TEKSTERs projekt: Atlas over Aarhus.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LOKALSPOT

Svend Åge  
Madsen

Mette Østgaard 
Henriksen

Christian Dorph



BRUGER DU ORD  
I KAFFEN?

AT LEVE

Højbjerg Tirsdag 1. november kl. 10.30-11.30

Risskov Torsdag 3. november kl. 10.30-11.30

Der læses op fra At leve af den prisbelønnede kinesiske 

forfatter Ya Hua. At leve er den rørende historie om en 

mands forvandling fra forkælet rigmandssøn til godhjer-

tet bonde. Kulturrevolutionen bliver et bagtæppe, som 

ændrer det kinesiske samfund fundamentalt, og det får 

uoverstigelige konsekvenser for individet. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HUSET MED DE SYV GAVLE

Risskov Torsdag 1. december kl. 10.30-11.30

Højbjerg Tirsdag 6. december kl. 10.30-11.30

Der læses op fra Huset med de syv gavle af Nathaniel 

Hawthorne. En sand klassiker om forbandelser, hekseri, 

falske anklager, hemmeligheder om mord skrevet af 

den amerikanske litteraturs ’founding fathers’. Læst og 

elsket af samtidige forfattere som Edgar Allan Poe og 

Herman Melville og kanoniseret af eftertiden side om 

side med disse.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Forlaget Klim og Aarhus Kommunes Biblioteker byder 

indenfor til fire formiddage med oplæsning for voksne. 

Der er god kaffe til ganen og stor litteratur til øregange-

ne. Efter hvert arrangement vil det være muligt at få en 

god bogsnak med de andre fremmødte og mulighed for 

at købe den omtalte bog til en særlig god pris.

I samarbejde med Forlaget Klim.

JEG HEDDER IKKE MIRIAM

Risskov Torsdag 1. september kl. 10.30-11.30

Højbjerg Tirsdag 6. september kl. 10.30-11.30

Der læses op fra Jeg hedder ikke Miriam af den svenske 

Majgull Axelsson. En stærk og dybt bevægende roman om 

en roma, der sendes til Auschwitz. Bogen skabte stor de-

bat i Sverige, hvor den er solgt i over 50.000 eksemplarer.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KAFKA PÅ STRANDEN

Højbjerg Tirsdag 4. oktober kl. 10.30-11.30

Risskov Torsdag 6. oktober kl. 10.30-11.30

Der læses der op fra Kafka på stranden af den japanske 

stjerneforfatter Haruki Murikami. Kafka på stranden 

er en magisk fortælling om to forskellige skæbners 

tilfældige møde.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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LÆS OG SNAK! HARLEV LÆSEKREDS

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

Harlev – Torsdag 27. oktober kl. 19.00-21.00

Aftenens bog er Godhavn af Iben Mondrup. Bogen kan 

hentes på biblioteket ca. en måned før.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

Harlev – Torsdag 24. november kl. 19.00-21.00

Aftenens bog er Forfængelighedens bål af Tom Wolfe. 

Bogen kan hentes på biblioteket ca. en måned før.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

FIND EN LÆSEKREDS

Dokk1 – Mandag 12. september kl. 16.00-17.00

Savner du en læsekreds? Har du en læsekreds, men 

mangler deltagere? Så kom til læsekredsintroduktion 

på Dokk1. Bibliotekarerne vil fortælle om bibliotekets 

tilbud til læsekredse, præsentere vores læsetasker og 

give gode idéer til bøger, I kunne tage op. Der bliver 

mulighed for at mingle og finde andre, der også savner 

nogen at læse sammen med. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSEKREDSE
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SKRIVEVÆRKSTED

Gellerup Lørdag 10. september kl. 10.30-12.30

 Lørdag 24. september kl. 10.30-12.30

 Lørdag 15. oktober kl. 10.30-12.30

 Lørdag 5. november kl. 10.30-12.30

 Lørdag 26. november kl. 10.30-12.30

 Lørdag 17. december kl. 10.30-12.30

Hvis din nabo var et digt. Vil du være med til at sætte 

litteraturen på dagsorden i din by? Så kom og deltag i 

de åbne skriveværksteder på Gellerup Bibliotek. Skrive-

værkstederne er en del af projektet Atlas over Aarhus, 

som er en litterær kortlægning af byen. Projektets 

formål er at udgive tekster OM byen - I byen. 

For alle over 15 år, uanset forudsætninger. 

I samarbejde med Atlas over Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SKRIVE LOUNGE 

Dokk1 Onsdag 10. august kl. 16.00-18.00

 Onsdag 14. september kl. 16.00-18.00

 Onsdag 28. september kl. 16.00-18.00

 Onsdag 12. oktober kl. 16.00-18.00

 Onsdag 26. oktober kl. 16.00-18.00

 Onsdag 9. november kl. 16.00-18.00

 Onsdag 23. november kl. 16.00-18.00

 Onsdag 14. 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. For-

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

udfordres gennem kreative øvelser for at åbne indgange 

til tekstskrivning og at mødes med ligesindede.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FOR DE  
SKRIVELYSTNE
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FOR DE  
SKRIVELYSTNE

TYSK LITTERATUR

Åby – Medio august til medio september

I samarbejde med Magasinet Atlas og Goethe Instituttet præsen-

teres oversat tysk litteratur i ord og billeder.

DEBUTANTER

Åby – Medio september til medio oktober

I samarbejde med Litteratursiden.dk sætter vi fokus på det sidste 

halve årtis mange forrygende danske debutanter.

HALFDAN PISKET

Åby Medio oktober til medio november

Gellerup Oktober

Tegneserietegneren Halfdan Pisket har med tegneserien 

Dansker afsluttet sit urovækkende og bevægende epos 

over livet som migrant og siden indvandrer. Udstillingen  

viser uddrag fra denne serie, der betegnes som et ho-

vedværk i nyere dansk tegneseriehistorie.

LITTUNA VERSUS HENFALD

Åby – Medio november og året ud

To litterære initiativer, Henfald og Littuna, der begge er 

udsprunget blandt de studerende på Aarhus Universi-

tet, sætter hinanden stævne på LitteraturStedet. Littuna.

nu er et forum for litterær inspiration og vidensdeling, 

der drives af en broget flok litteraturelskende stude-

rende. Henfald er et nyt tidsskrift for ny, dansk poesi 

og kunst, der søger at skabe en forbindelse mellem 

læseren og det potentiale, der gemmer sig under den 

trykte kunsts overflade.

UDSTILLINGER



ABOUT AUTHORS IN AARHUS
In 2013, Aarhus Univeristy and Aarhus Public Libraries began 
to collaborate in view of establishing an international author 
scene in the city. 
Authors in Aarhus intends to give a broad view of the world 
by encouraging the reading of translated literature through 
a series of in-depth talks with acclaimed foreign writers. 
Over the past years, Authors in Aarhus has hosted a number 
of great talks with prize-winning writers from all around 
the world – presenting prominent names such as A.S Byatt, 
Jón Kalman Stefansson, Antonio Pennacchi. 
The project is now very happy to announce its programme of 
events for the Fall of 2016, with some more brilliant authors 
of high-quality foreign literature. 

Authors 
in 
Aarhus
Fall 
2016

CHIGOZIE OBIOMA  
Nigerian Man Booker nominee, author of the international 
bestseller The Fishermen. A darkly mythical yet powerfully 
moving tale of four young Nigerian brothers in the face of 
tragedy – has met world acclaim and was shortlisted for the 
2015 Man Booker Prize. The event will be in English. 
Dokk1 / The Main Library. August 17th. 7 pm.
Tickets 50 kr. / Students 30 kr.

DELPHINE DE VIGAN
The prize-winning author of contemporary French 
literature. one of France’s most important and popular 
female voices in contemporary French fiction, both at home 
and abroad. Interview by Steen Bille Jørgensen from Aarhus 
University. The event will be in French, with on-going 
summaries in Danish.
Aarhus University / The Aula. September 21st. 7 pm
Tickets 70 kr. / Students 50 kr.

MICHAEL ROES
About Otherness in fiction. Michael Roes is a German 
novelist, poet and film-maker whose work often thematises 
encounters with non-European cultures. Roes has travelled 
widely – in Yemen, Israel, North America, Algeria, Mali and 
China – and incorporates this experience into his fictional 
work. interview by Ineke Hess from Aarhus University.
The event will be in German with on-going summaries in 
English.
Dokk1 / The Main Library. September 22nd. 7 pm
Tickets 50 kr. / Students 30 kr. 

HALLGRIMUR HELGASON
Iceland’s internationally acclaimed author will talk about his 
authorship – especially his latest book Sjóveikur í München.  
The event will be in Danish.
Dokk1 / The Main Library. October 5th. 7 pm.
Tickets 70 kr. / Students 50 kr.

Buy tickets on our website:
www.authorsinaarhus.dkFo
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Gå på opdagelse i vores musikarrangementer, der byder på alt fra 
koncerter til Music Talks om rockhistoriske ikoner, klassisk kor,  

fællessang, lytteoplevelser i mørket, klassisk musik for dummies, 
foredrag om David Bowie, samtale med Niels Skousen og musikquiz. 

Dans til solens første stråler med Beats’n Breakfast, få indsigt i  
musikpodcast, oplev Kristina Holgersens fortolkning af Helle Helle 

eller varm op til Aarhus Psych Fest med et skud musikalsk syre.



Få et indblik i filmen og tv-seriens verden med hjælp fra Aarhus’ 
bedste filmeksperter, udvid horisonten med spændende  
dokumentarfilm og (gen)se filmhistoriske klassikere og  

toneangivende avantgardefilm.
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MÅNEDENS KOR

Dokk1 Lørdage kl. 11.00-11.45 

 20. august: Aarhus Kammerkor

 17. september: Aarhus Koncertkor

 8. oktober: Nevertheless

 12. november: Guess What

 17. december: Nordsang

Mange mennesker holder af at synge i kor, og Aarhus 

rummer en lang række kor inden for alle vokale genrer. 

Mød nogle af dem, når vi lader månedens kor fylde 

rummet på Dokk1.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FÆLLESSANG MED SANGKRAFT AARHUS

Dokk1 Lørdag 27. august kl. 11.00-11.45

 Lørdag 1. oktober kl.11.00-11.45

 Lørdag 5. november kl. 11.00-11.45

 Lørdag 10. december kl. 11.00-11.45

Sang er en fundamental måde at udtrykke sig på. At 

synge de samme ord til den samme melodi styrker 

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

krop. Sammen med Sangkraft Aarhus fylder vi Dokk1 

med fællessang fire gange i løbet af efteråret. Kom og 

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

mesiden, hvem der leder sangen de enkelte gange.

I samarbejde med Sangkraft Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MUSIK
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LYTTEKLUBBEN – GI’ DET VIDERE

Dokk1 Mandag 19. september kl. 16.30-18.00

 Mandag 10. oktober kl. 16.30-18.00

 Mandag 21. november kl. 16.30-18.00

 Mandag 12. 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 lytte 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.

BEATS ’N’ BREAKFAST – TAG KONTROLLEN

Dokk1 Fredag 23. september kl. 7.00-9.00  

 (dørene åbnes kl. 6.30)

Se morgenlyset bryde frem, og mærk energien strømme 

i kroppen. Med Performing Arts Platform og Hearts & 

Minds kan du danse solen op til sprøde toner fra en 

professionel DJ med udsigt over Aarhus Bugt. Senere 

sætter aut.cand.psyk Rune Kappel fra Aarhus Univer-

sitet fokus på den mentale side af kontrol og fortæller 

om, hvordan selvkontrol er tæt forbundet med vores 

fysiske udfoldelse. 

I samarbejde med Hearts & Minds, Folkeuniversitetet. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.  

Pris 100 kr. / studerende 75 kr. (Inkl. morgenmadspakke).

NÅR MUSIKKEN SPILLER  

– KLASSISK MUSIK FOR DUMMIES

Dokk1 – Mandag 12. september kl. 16.00-17.30

Hvad sker der, når musikken spiller? Hvorfor står der 

en mand foran og fægter med armene? Hvorfor skal 

man ikke (altid) klappe, når man nu synes, det lyder 

flot? Er filmmusik klassisk musik? Hvad er klassisk 

musik overhovedet for en størrelse? Som optakt til Fire 

fredagsklassikere med byens orkester får du mulighed 

for at komme lidt bag kulissen i den klassiske musik. 

Bliv klogere på nogle af musikkens elementer, når mu-

siker, producent og formidler Christina Blangstrup Dahl 

trækker musikken ned i øjenhøjde – og vov dig måske 

bagefter ind i koncertsalen.

I samarbejde med Aarhus Symfoniorkester. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FOREDRAG OM DAVID BOWIE

Dokk1 – Fredag 16. september kl. 19.00-21.15

David Bowie var en af de største personligheder i det 

21. århundrede og en hjørnesten i rockhistorien. Kon-

stant søgende og udfordrende; ofte kopieret, sjældent 

overgået. Selv om musikken var hans hjemmebane, har 

han påvirket mange andre kunstneriske retninger. Han 

var et forbillede, et stilikon og en moderne far, og han 

appellerer til både unge og ældre over alt. Forfatteren 

Jan Poulsen har mødt David Bowie flere gange. Denne 

aften vil han fortælle om Bowies fantastiske karriere og 

komme med eksempler på, hvordan Bowie har påvirket 

dansk kultur. Jan Poulsen udgav i maj bogen David 

Bowie. Starman 1947-2016.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. studerende 25 kr.
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TROUBADUR I TIDENS STRØM  

– EN SAMTALE MED NIELS SKOUSEN

Dokk1 – Tirsdag 11. oktober kl. 16.30-18.15

Siden Skousen & Ingemanns skelsættende album Her-

fra hvor vi står fra 1971 har Niels Skousen stået som 

en af dansk rocks mest poetiske og eftertænksomme 

stemmer. I dag er han 71 år og mere end et årti inde 

i et forbløffende comeback, som blev indledt med det 

stærkt anmelderroste Dobbeltsyn i 2002. For nostalgien 

har aldrig været nok for Skousen – en stærk sangskri-

ver i fortsat bevægelse, som ved aftenens arrangement 

kan opleves i samtale med den rutinerede rockjourna-

list og forfatter Espen Strunk. Forvent en eftertænksom 

aften i poesiens og musikkens tegn – og glæd dig til 

en lille håndfuld håndplukkede, akustiske sange fra 

hovedpersonen undervejs.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 140 kr.

AARHUS PSYCH FEST

Dokk1 – Torsdag 29. september

Denne dag varmer vi op til Aarhus Psych Fest – byens 

internationale festival for psykedelisk, støjende og 

eksperimenterende musik, som finder sted på Radar i 

weekenden. Dj-sæt, film, kunstinstallation? De nærmere 

planer er ikke lagt endnu. Vi ved bare, at de gode folk bag 

Aarhus Psych Fest på den ene eller den anden måde har 

tænkt sig at bringe et skud musikalsk syre ind i på Dokk1.  

I samarbejde med Foreningen APF. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

FYRAFTENSKONCERT MED MEDLEMMER AF  

AARHUS SYMFONIORKESTER

Dokk1 – Fredag 30. september kl. 17.00-17.45

I uge 39 optræder medlemmer af Aarhus Symfoniorke-

ster i mindre grupper forskellige steder rundt i byen. Et 

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

aftenskoncert. Programmet består af populære klassikere 

med Stehgeiger samt konferencier fra orkesteret i spidsen.

I samarbejde med Aarhus Symfoniorkester. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

LYT I MØRKET

Dokk1 Lørdag 8. oktober kl. 13.00-15.00

 Lørdag 17. december kl. 13.00-15.00

Velkommen i en mørklagt Lille Sal, hvor musikbiblioteka-

ren er din dj. Vi zoomer helt ind på musikken ved at skrue 

ned for alle dagens andre indtryk. Sid ned eller læg dig 

på gulvet, mens du giver dig tid og ro til at opleve smuk, 

fascinerende, dragende eller tankevækkende musik. Kig 

ind i fem minutter eller bliv i timevis. Vi ses i mørket.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Niels Skousen
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RELEASE FOR GPS MUSIC/STORY WALK AF APPERAAT

Dokk1 – Lørdag 22. oktober kl. 13.00-15.00

Oplev en helt ny og unik måde at udgive musik på. 

Kunstnerduoen Apperaat præsenterer The Wooden Toy 

Truck Experience, der finder sted på Dokk1 fra d. 22. 

oktober og et par måneder frem. Kom med til release/

åbningen på en GPS music/story walk. Husk smart-

phone og hovedtelefoner og download gerne appen izi.

TRAVEL på forhånd.  

Vejledning findes på www.apperaat.com under 'Work'.

I samarbejde med Apperaat. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

AARHUS STUDIEKOR SYNGER JULEN IND

Dokk1 – Lørdag 10. december kl. 14.00-15.00

Velkommen til en hyggelig og festlig julekoncert med 

Aarhus Studiekor! Koncerten tager udgangspunkt i 

danske julesange og -salmer, men der vil også være 

enkelte afstikkere til blandt andet den tyske og engelske 

julemusik. Koncerten egner sig til publikummer i alle 

aldre og kan med fordel fungere som et musikalsk 

afbræk fra julegaveræset.

Tilmelding er ikke nødvendig.

MUSIKPODCASTEN:  

NYE SYN PÅ BEATS, TEKSTER OG TONER

Dokk1 – Onsdag 12. oktober kl. 17.30-18.30

Der er ingen restriktioner i forhold til tid, ingen emner 

der er for små, og enhver kan sætte sig bag en mikrofon 

og snakke løs. Vi tager på en guidet tur rundt omkring i 

det blomstrende podcastlandskab og finder de bedste 

ting frem, der favner vidt og bredt. Alt sammen i musik-

kens tegn. Oplægsholdere: Andrew Davidson og Niels 

Kallesøe Sørensen fra Lydbureauet Akkurator.

I samarbejde med Lydbureauet Akkurator. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KRISTINA HOLGERSEN EFTER HELLE HELLE

Dokk1 – Onsdag 19. oktober kl. 16.30-18.00

Spændende ny musik møder dansk samtidslitteratur.  

To slags mørke er titlen på det nye roste album fra Kristina 

Holgersen. På albummet har Kristina Holgersen begået 

det kunststykke at lade samtlige tekster være brudstyk-

ker fra Helle Helles bøger. Og Helle Helles fortættede 

hverdagsdramaer og underspillede beretninger gør sig 

overraskende godt som sangtekster. Kristina Holgersen 

spiller intimkoncert sammen med Mikkel Damgaard, som 

kendes fra sit samarbejde med Love Shop.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 80 kr. studerende 50 kr.

BJÖRN AFZELIUS  

– MANDEN, MUSIKEREN OG IDEALISTEN

Dokk1 – Torsdag 20. oktober kl. 16.30-18.00

Januar 2017 ville Björn Afzelius være fyldt 70 år, og få 

måneder forinden udsender Espen Strunk den store nye 

biografi om den storsælgende svenske sangskriver og 

ubestikkelige idealist Afzelius. Vi får historien om den sam-

mensatte sangskriver og lytter til nogle af hans stærkeste 

sange. Der vil være mulighed for at købe et signeret eksem-

plar af den aktuelle biografi til en fordelagtig pris ved dette 

eksklusive forfatterarrangement i Björn Afzelius’ tegn.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Aarhus Studiekor



THE DOORS 

Dokk1 – Torsdag 8. december kl. 16.30-18.00

Hvert år opdager et nyt kuld teenagere den for 

længst hedengangne amerikanske rockgruppe The 

Doors og gruppens magnetiske midtpunkt, Jim Mor-

rison – og så er der dem, som vil huske gruppen fra 

de fem år i tresserne, hvor de indskrev sig i rockhisto-

rien med deres seks uforglemmelige studiealbums. 

Midt imellem de to yderpoler står GAFFAs Espen 

Strunk, som 'kun' har beskæftiget sig med bandet et 

par årtier – og som i dagens foredrag vil trække på 

såvel sin rockhistoriske kapacitet som sin baggrund 

som litteraturhistoriker, når vi skal omkring et af 

populærmusikkens mest fascinerende fænomener.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. / studerende 25 kr.

NICK CAVE 

Dokk1 – Torsdag 10. november kl. 16.30-18.00

I september 2017 fylder Nick Cave 60 år - og i dag er 

den australske sangskriver og forfatter så populær 

som nogensinde herhjemme. Senest høstede Cave 

stor succes med albummet Push the Sky Away, og 

billetterne til hans seneste koncerter herhjemme er 

blevet revet væk. I foredraget vil musikjournalist og 

litteraturhistoriker Espen Strunk foretage tværsnit i 

tekstuniverset og fortælle om den stærke sangskriver 

og nogle af de centrale temaer i hans lyriske univers. 

Undervejs skal vi se koncertoptagelser med Cave, li-

gesom Strunks egne interviews med hovedpersonen 

og hans bandkolleger vil blive inddraget.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. / studerende 25 kr.
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VENSTREHÅNDSARBEJDE PÅ HØJT NIVEAU 

MAURICE RAVEL: VENSTREHÅNDSKONCERT  

(KLAVERKONCERT NR. 2, D-DUR)

Dokk1 – Onsdag 16. november kl. 16.30-18.15

Ravels jazzede klaverkoncert svulmer med indestængt 

energi. Den blev komponeret til en pianist, som mistede 

armen under 1. verdenskrig. En enkelt hånd gør det ud 

for to med store løb op og ned af klaviaturet i en afstemt 

balance mellem det rå og det sårbare.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Hvad foregår der i musikken? Hvordan fortæller kompo-

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

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

liotekets 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 tre gange i løbet af efteråret dykke lidt dybere ned 

i store klassiske værker. Lytteklubben er et samarbejde 

med DR Klub Klassisk og BibZoom.

MUSIK FORUD FOR SIN TID

RUED LANGGAARD: SFÆRERNES MUSIK, BVN 128

Dokk1 – Onsdag 7. september kl. 16.30-18.15

Sfærernes Musik er et af de mest originale værker i dansk 

musik i starten af det 20. århundrede. Lyden af universet, 

fortalt i forunderlige, kontrastfyldte musikalske billeder i 

et for samtiden temmelig progressivt tonesprog. En livs- 

og dødsfantasi kaldte Langgaard det selv.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

GALSKAB ELLER GENIALITET?  

HECTOR BERLIOZ: SYMPHONIE FANTASTIQUE, 

OPUS 14

Dokk1 – Onsdag 12. oktober kl. 16.30-18.15

Berlioz’ banebrydende symfoni fra 1830 har undertit-

len Episode fra en kunstners liv. Den er en musikalsk 

skildring af en mands drømme og fantasier om den 

perfekte kvinde. Men er kærligheden sød, eller er den 

skæbnesvanger?

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KLASSISK LYTTEKLUB

HOLD ØJE MED PLAKATEN!



Tema og udstilling: STARMAN – David Bowie 
September 2016 

I januar 2016 mistede musikverden en af sine mest markante 

kunstnere, David Bowie.

I september måned sætter vi fokus på hans fantastiske univers 

med en udstilling i Forvandlingsrummet. Gå på opdagelse i musik, 

litteratur billeder, film, mode, og design – og udforsk de mange 

sider af fænomenet David Bowie.

Hvad & hvor 

Udstilling i Forvandlingsrummet hele september måned + forskellige 

events, som annonceres løbende – hold øje med hjemmesiden.

DAVID BOWIE

Dokk1 / Hovedbiblioteket
Hack Kampmanns Plads 2 · 8000 Aarhus C  
Tlf. 8940 9200 · hovedbibliotek@aarhus.dk
www.dokk1.dk
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MONALISA STORY – DET STOF DRØMME ER 

GJORT AF – FILM OG DEBAT

Dokk1 – Onsdag 21. september kl. 19.00-21.00

'Jeg blev født skæv’, fortæller Monalisa, hvis mor var 

narkoman. Monalisa er nu selv mor og narkoman, 

selv om det var det sidste, hun drømte om. Efter 

filmen sender vi en live-debat med instruktøren Jessica 

Nettelbladt og en række førende eksperter inden for 

misbrugsområdet, hvor alle kan stille spørgsmål via 

sms. Filmen vises som en del af en landsdækkende 

event arrangeret af CPH:DOX.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SØNDAGSDOKUMENTAREN

Dokk1 Hver søndag kl. 14.00-15.45  

 fra 7. august til 18. december

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 dokumentarer ne kan dække. Der 

er altid noget at hente en søndag eftermiddag. Se de 

udvalgte film på bibliotekets hjemmeside.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FILM

Monalisa



FILMFOREDRAG OM KOMEDIEGENREN  

– MORSOMT HVORDAN?

Dokk1 – Tirsdag 6. september kl. 16.30-18.00

Komediegenren er på én gang umådelig enkel og 

forbavsende kompliceret. Grundlæggende er genren 

én af ‘kropsgenrerne’, der forstås på baggrund af de 

kropslige reaktioner, den forsøger at fremelske: smil 

og latter. Men hvordan gør komediegenren det? Til 

dette foredrag skal vi se på nogle af de mekanismer, 

som genren benytter sig af – selvfølgelig krydret 

med masser af gode eksempler. Foredragsholder: 

Jakob Isak Nielsen – filmskribent og lektor ved 

Medievidenskab, Aarhus Universitet.

I samarbejde med Filmtidsskriftet 16:9. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. studerende 25 kr.

TO KOMISKE KVINDER

Dokk1 Tirsdag 13. september kl. 16.30-18.30  

 – Annie Hall

 Tirsdag 20. september kl. 16.30-18.30 

 – Vild med Mary

Som en opfølgning på foredraget om Komediegen-

ren viser vi: Annie Hall fra 1977 og Vild med Mary 

fra 1998.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



FILMFOREDRAG FRA ARTIG TIL ARTY  

– SMARTE SITCOMS TIL SMARTE SEERE

Dokk1 – Tirsdag 4. oktober kl. 16.30-18.00

Foredraget handler om den moderne situationsko-

mik, også kaldet smartcomen, som karakteriseres 

ved at inddrage selve filmsproget til at generere 

komik, og som fraviger en række af de traditionelle 

og gængse sitcomelementer. Smartcoms indeholder 

ofte locationoptagelser, afviger voldsomt fra mul-

tikamera-setuppet og har kun sjældent dåselatter. 

Fokus vil primært ligge på Louie og Flight of the 

Conchords, men også med et tilbage kig i tv-histo-

rien. Foredragsholder: Andreas Halskov, cand.mag 

i filmvidenskab og engelsk samt filmskribent ved 

filmtidsskriftet 16:9.

I samarbejde med Filmtidsskriftet 16:9. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. studerende 25 kr.

TO KOMISKE TV-SERIER

Dokk1 Tirsdag 11. oktober kl. 16.30-18.30  

 – Flight of the Conchords 

 Tirsdag 25. oktober kl. 16.30-18.30  

 – Arrested Development

Som en opfølgning på foredraget Fra artig til arty – 

smarte sitcoms til smarte seere viser vi Flight of the 

Conchords fra 2007 og Arrested Development fra 2003.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILMFOREDRAG OM  

TARANTINOS KOMISKE UNIVERS

Dokk1 – Tirsdag 8. november kl. 16.30-18.00

Filmnørden Quentin Tarantino er kendt for sit 

komiske overskud og en kulsort humor, der kan ses 

og høres i de filmiske virkemidler, den underfundige 

dialog, tegneserievolden og det kontrafaktiske blik 

på amerikansk historie. Jan Oxholm, der er redaktør 

på filmtidsskriftet 16:9, sætter fokus på Pulp Fiction 

fra 1994, Inglorious Basterds fra 2009 og Django 

Unchained fra 2012 af Quentin Tarantino.

I samarbejde med Filmtidsskriftet 16:9. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 40 kr. studerende 25 kr.

TO KOMISKE TARANTINO MESTERVÆRKER

Dokk1 Tirsdag 15. november kl. 16.30-19.00  

 – Pulp Fiction 

 Tirsdag 29. november kl. 16.30-19.00  

 – Inglourious Basterds

Som en opfølgning på foredraget om Quentin Ta-

rantino viser vi: Pulp Fiction fra 1994 og Inglourious 

Basterds fra 2009.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Quentin Tarantino





Tendenser  
& debat
Bliv klogere, følg med og få indsigt. Efteråret byder på 
foredrag og debatter om vidt forskellige emner. 
Et af efterårets temaer er Fremtiden. Her kan du smage, 
sanse, dufte, bygge og tale om fremtiden i form af  
insektmad, robotter, bæredygtige huse, samtalesaloner 
og meget mere.
Tendenser & debat rummer også den amerikanske  
valgkamp, kvinder og kærlighed, DEOs debat-
arrangementer om Europa, Fagbogens dag, økologi, 
normalitet og foredrag med Abdel Aziz Mahmoud.

Vi kører selvfølgelig videre med Tænkepauser, og  
Klima & Popcorn, som med udgangspunkt i en  
dokumentarfilm lægger op til debat. 
Der bliver også mulighed for at høre livshistorier, som er 
en del af temaet Mit liv – dit liv, og bibliotekerne giver et 
bud på, hvordan den enkelte kan forøge sin sundhed og 
sjælelige ro i en velfungerende krop.
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LADYTALKS

Risskov Torsdag 25. august kl. 20.00-21.30  

 – Alder

 Torsdag 29. september kl. 20.00-21.30   

 – Grænser

 Torsdag 27. oktober kl. 20.00-21.30  

 – Kvinde gå-selv

 Torsdag 24. november kl. 20.00-21.30  

 – Lyst

Har du lyst til at tale om spændende emner på nye 

måder? LadyTalks er et tilbud til kvinder, der har lyst til at 

mødes og tale med andre kvinder på måder, som vi ikke 

gør til hverdag. Alle kan bidrage og udgangspunktet er 

hverken store mængder fakta, eller store personlige be-

retninger. Udgangspunktet er dig og din lyst til at samta-

le! I vil blive guidet igennem forskellige samtaleøvelser, 

så I kommer omkring emnerne på de mest interessante, 

givende og sjoveste måder. Tag en veninde, søster eller 

nabo under armen eller kom alene og mød nye menne-

sker på en måde, du måske ikke har prøvet før.  

Der vil til hvert arrangement bliver serveret et godt glas vin. 

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

KVINDER & KÆRLIGHED

Risskov – Torsdag 8. september kl. 19.00-21.00

Livsbekræftende og humoristisk foredrag om selvværd 

med Audrey Castañeda Foredraget er et meget kærligt 

opråb til alle slags kvinder om at elske og fejre sig selv 

noget mere. Om at give pokker i forventningerne, tage 

magten tilbage og vise omverdenen lige nøjagtig hvor 

skønne og vidunderlige kvinder i virkeligheden altid 

er – uanset alder og vægt. Audrey fortæller også om at 

skrive og medvirke i serien Piger på krisestien. 

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

PODCASTENS VIRKEMIDLER:  

DE UNIKKE FORTÆLLERGREB 

Dokk1 – Torsdag 15. september kl. 17.30-18.30

Podcasten har gjort det in at fortælle historier i et 

radioformat. Nogle af tidens største podcasts fortæller 

stærke og velproducerede historier, der får os til at 

glemme tid og sted. Men hvordan gør de? Hvad er 

deres metoder? Vi dykker ned i enkelte dele af radiofor-

tællingens grammatik, skiller nogle af vores yndlings-

podcast ad og sætter dem sammen igen. Det bliver lidt 

teknisk, det bliver meget nørdet og det bliver rigtig fedt. 

Oplægsholdere: Andrew Davidson og Niels Kallesøe 

Sørensen fra Lydbureauet Akkurator.

I samarbejde med Lydbureauet Akkurator. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Audrey Castañeda



VÁCLAV HAVEL:  
PRÆSIDENT, DISSIDENT 
OG BORGER
Vaclav Havel, der var præsident i Tjekkoslovakiet fra 

1989-1992 og siden blev Tjekkiets første præsident 

fra 1993-2003, ville i oktober være fyldt 80 år. Tjek-

kiets Ambassade i Danmark mindes statsmanden, 

filosoffen, borgerretsforkæmperen og forfatteren 

Václav Havel med foredrag og filmvisninger. 

Dokk1 – Mandag 3. oktober kl. 19.00-21.30

Havels danske oversætter Peter Bugge, lektor v. 

Aarhus Universitet, holder foredrag om Václav 

Havels forfatterskab. Efter foredraget vises doku-

mentarfilmen A Life in Freedom, 2014 af Andrea 

Sedláková. (engelske undertekster).

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Dokk1 – Onsdag 5. oktober kl. 16.30-18.30 

Vises filmen Citizen Havel, 2007 af Miroslav Janek 

og Pavel Koutecký (engelske undertekster).

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Dokk1 – Torsdag 6. oktober kl. 16.30-18.00 

Vises filmen Olga, 2014 af Miroslav Janek (engelske 

undertekster).

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DET TABTE SYRIEN  

– OPLEVELSER FRA EN REJSE I 2001

Viby – Mandag 26. september kl. 19.00-21.00

I 2001 tilbragte glasbilledkunstneren Else Knudsen og 

hendes mand 2 måneder på at rejse i Syrien. Hun har 

gemt mange billeder og indtryk fra rejsen, som hun nu 

har fået lyst til at dele. Hun vil vise og fortælle, hvordan 

almindelige syrere levede, hvordan de så på deres land og 

omverdenen samt deres eget lands politiske styre. Entré 

doneres ubeskåret til hjælpearbejde for Syriens flygtninge. 

I samarbejde med Else Knudsen www.elseknudsen.dk. 

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

DIALOGMØDE

Lystrup – Mandag 3. oktober kl. 18.30-21.00

Denne aften afholder vi det årlige dialogmøde. Mød 

op, så vi sammen kan udvikle vores bibliotek. For mere 

information, se hjemmesiden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Václav Havel
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SÆT DET RØDE Ø PÅ SPISEBORDET  

– ØKOLOGI I HVERDAGEN

Åby – Tirsdag 8. november kl. 19.00-21.00

Foredrag ved Husholdningslærerinde Annemette Øster-

gaard Bach i samarbejde med Landsforeningen Praktisk 

Økologi. Foredraget formidler viden om økologiske 

råvarer og glæden ved bordet for både børn og voksne.

Se mere: www.oekologi.dk 

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 25 kr.

WILLUMSEN

Risskov – Lørdag 19. november kl. 11.00-13.00

Kunstneren J. F. Willumsen var en af pionererne inden 

for det tidlige 1900-tals moderne kunst og en af Dan-

marks betydeligste malere. Cand. mag. Anne Valbjørn 

Odgaard fortæller om hans liv, præget af stærke hold-

ninger, kontroverser, skandaler og kærlighedsforholdet til 

de tre kvinder, som samtidig blev omdrejningspunktet i 

hans kunst. Foredraget kan ses som en introduktion til 

den store Willumsen-udstilling på Aros fra november.

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

ABDEL AZIZ MAHMOUD 

HVOR TALER DU GODT DANSK!

Dokk1 – Mandag 10. oktober kl. 17.00-18.30

Mange kender Abdel Aziz Mahmoud fra TV-Avisen, 

Basta eller Aftenshowet og som et eksempel på suc-

cesfuld integration. Hvordan er Abdel kommet hertil? 

Det fortæller han i dette foredrag med udgangspunkt i 

sin bog Hvor taler du flot dansk!, som omhandler hans 

families kamp for at trives i Danmark.

For Abdel handler integration om mennesker og om 

den lille vilje hver dag. Han mener integrationen alt 

for længe har været holdt i et jerngreb af politikere og 

debattører, som ikke evner andet end polarisering og 

pegen fingre. Det er ikke et foredrag med de rigtige 

meninger, men med de gode råd. Både dem Abdel fik, 

og dem han virkelig godt kunne have brugt.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 140 kr. studerende 100 kr.

 

Abdel Aziz Mahmoud



Gentænk dit liv med 2017 aarhusianere 
– og se dit liv i sammenhæng med byens historie og dit møde med Europa

2017 aarhusianere er et livsfortællingsprojekt, hvor aarhusianeres  
historie bliver samlet og formidlet på tværs af generationer og etnicitet.

Del din egen livshistorie
Aarhus Stadsarkiv tager ud på Lokalbibliotekerne og indsamler livshistorier.  

Her vil du have mulighed for at dele din historie.  
Biblioteket og Stadsarkivet skal nok hjælpe med at skrive ned, optage eller  

filme. Din historie kan være lige fra hjertet eller med udgangspunkt i  
spørgsmål udviklet til projektet. Kom og vær med til at skabe Aarhus historie!

Du kan læse mere om projektet på  
www.2017aarhusianere.dk

Viby bibliotek 
30. august kl. 10.00-13.00

Højbjerg bibliotek 
21. oktober kl. 10.00-13.00

Viby bibliotek 
12. november kl. 10.00-13.00

Tranbjerg bibliotek 
21. september kl. 10.00-13.00
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FREMTIDENS TEKNOLOGI  

– ROBOTTERNE KOMMER!

Højbjerg – Mandag 26. september kl. 10.00-16.00

Fremtidsscenarier hvor robotter står for pleje, læring, 

transport og meget mere fylder nogle med gru og andre 

med fryd. Hør hvilke muligheder robotter byder på i 

fremtiden, når vi får besøg af folkene fra virksomheden 

Actura Robotcenter. De medbringer robotten NAO, 

Virtual Reality briller, 3D-printer m.m. Arrangementet er 

for nysgerrige i alle aldre – se, prøv, spørg og lær.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FREMTIDENS MAD – SPIS DIN BY

Viby – Torsdag 29. september kl. 16.00-19.30

Vi sanker, sylter, steger og spiser sammen. Brabrandsti-

ens buskadser bugner af frugt og bær, som vi samler i 

fællesskab under kyndig vejledning af Smag på Aarhus. 

Tilbage på biblioteket sylter vi, laver mad og deles om et 

måltid. Vi får lært en masse om mad i byen, og måske 

får vi også lært hinanden at kende.

I samarbejde med Smag på Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Fællesskabet, teknologien, forbruget? Bibliotekerne 

skaber rum til samtalen om fremtiden og giver dig 

mærkbare bud på løsninger. I efteråret trækker biblio-

tekerne i Sydbyen fremtiden helt tæt på med en række 

arrangementer, hvor du kan smage, sanse, dufte, bygge 

og tale om fremtiden. 

AARHUS I FREMTIDEN

Højbjerg – Tirsdag 6. september kl. 19.00-21.00

Foredrag med stadsarkitekt Stephen Willacy om byen 

i fremtiden. Stephen Willacy vil fortælle om, hvordan 

byudviklingen i fremtidens Aarhus planlægges, og hvor-

dan tanker om bæredygtighed indgår.

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

FREMTIDEN

Stephen Willacy
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SAMTALESALON OM FÆLLESSKABER

Viby – Torsdag 24. oktober kl. 19.00-21.00

Fællesskaber. Hvornår har du sidst oplevet at være del 

af et fællesskab? Hvornår er fællesskab irriterende? Kan 

man være sig selv i et fællesskab? Deltager du i flere 

fællesskaber nu end for 5 år siden? Hvorfor ikke? Hvad 

er en familie? Hvad frygter du for fællesskaber i fremti-

den? Hvad håber du? 

I samarbejde med Samtalesalon Aarhus. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DET GLEMTE EKSPERIMENT

Højbjerg – Mandag 7. november kl. 19.00-21.00

I 1938 sejlede 48 danske familier væk fra fattigdom 

og depression i Danmark. De var udvalgt blandt 500 

ansøgere, som ville tage imod Venezuelas tilbud om at 

bo i en dansk koloni med landbrugsjord og nybyggede, 

rød-hvide huse. Nu har den ecuadorianske jurist Catali-

na Peña-Guillén og journalisten Jesper Sørensen gravet 

sandheden frem i bogen Det glemte eksperiment. Fore-

draget handler om, hvad der skete og hvorfor. De viser 

aldrig tidligere viste filmklip fra danskernes ankomst og 

hverdag i Venezuela.

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

FREMTIDENS FÆLLESSKABER

Højbjerg – Onsdag 16. november kl. 19.00-21.00

Er sociale medier en trussel mod fællesskabet? Fjerner 

vi os stadigt mere fra hinanden i et hæsblæsende, in-

dividualiseret samfund? Hvad skal der til for at bringe 

os sammen, når det traditionelle foreningsliv mister 

terræn? Kom og hør én af stifterne af Venligboerne, 

Mads Nygaard, fortælle historien om dengang, der 

blev fejret Somalisk jul i januar i en lille flække uden 

for Hjørring – og om hvordan begivenheden blev en 

hjertestarter for en hel nation.

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

SAMTALESALON OM ROBOTTER 

Højbjerg – Torsdag 6. oktober kl. 19.00-21.00 

Må en robot passe din bedstemor? Eller dig? Hvor 

meget betyder teknologi i din dagligdag?

Fortæl om en oplevelse, hvor teknologi forbedrede 

din livskvalitet? Kan man have en relation til et stykke 

teknik? Hvad frygter du i en fremtid med Robotter? Og 

hvad håber du på?

I samarbejde med Samtalesalon Aarhus. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FREMTIDENS HUS

Viby – Torsdag 13. oktober kl. 19.00-21.00

Hvordan skal vi bo i fremtiden, så der bliver plads og 

ressourcer til alle? Signe Wenneberg, kendt fra TV, 

utallige havebøger, Politiken og webmediet POV, har 

bygget verdens første 100% FSC-certificerede hus, 

Brombærhuset. Huset er bygget af genbrugsmaterialer, 

FSC-certificeret træ, lidt blod, en del sved og lidt tårer 

(FSC=bæredygtigt skovbrug). Du kan høre Signe Wen-

nebergs egen historie om, hvorfor Brombærhuset er et 

godt bud på fremtidens hus, og hvordan du kan bygge 

og leve mere bæredygtigt.

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

FREMTIDENS MAD

Viby – Lørdag 22. oktober kl. 11.00-13.00

Hvad skal vi leve af i fremtiden, når vi bliver flere og fle-

re på en klode, der bliver varmere og varmere bl.a. fordi 

vi spiser for meget kød. Insekter kunne være et godt 

bud! Masser af proteiner, næsten intet CO2 aftryk – og 

så smager det måske lidt af kylling... eller gør det? Vi 

får besøg af Buglady og hører, hvorfor insekter kommer 

på menuen i fremtiden. Det er i efterårsferien, så tag 

børnene med, der er smagsprøver til alle!

I samarbejde med Nina Askov, buglady.dk. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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EUROPA

Dokk1 – Tirsdag 15. november kl. 16.30-18.00

Den moderne samfundsvidenskab opstod som et 

forsøg på at forstå den proces, der havde skabt det 

moderne demokrati, den moderne retsstat og den frie 

markedsøkonomi. Denne forbløffende udvikling er 

blevet sammenfattet i spørgsmålet ’Hvorfor Europa?’ 

Jørgen Møller er professor på Institut for statskundskab 

på Aarhus Universitet. Han har skrevet bogen Europa 

til serien Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag. I 

dette foredrag argumenterer han for, at fundamentet til 

det moderne Europa blev lagt i Middelalderen.

Alle deltagere får et gratis eksemplar af bogen. 

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

TORTUR

Dokk1 – Torsdag 29. september kl. 16.30-18.00 

At tortur er forkert lyder umiddelbart som et godt bud 

på en absolut etisk sandhed. Men den er alligevel blevet 

udfordret og ikke bare af tvivlsomme amerikanske 

tv-serier. De fleste af os har nok hørt argumentet med 

’den tikkende bombe’: hvad nu, hvis vi kun kan afværge 

terrorangreb ved at bruge tortur? Eller den personlige 

variant: ’hvad nu, hvis det var en kidnapper, der nægtede 

at fortælle, hvor dit eget barn var spærret inde?’  

Morten Dige er lektor i anvendt etik ved Afdeling for Filo-

sofi og Idehistorie på Aarhus Universitet. Han har skrevet 

bøger og artikler om etiske spørgsmål i forbindelse med 

emner som genteknologi, eutanasi og krigsførelse.

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

Morten  
Dige

Jørgen Møller
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HELBREDENDE MAD – OM SUPERFOOD 

Tranbjerg – Onsdag 26. oktober kl. 19.00-21.00

Læge Charlotte Bech fortæller om helbredende mad. 

Hvad får menneskekroppen til at fungere optimalt? 

Hun kommer blandt andet ind på de nye superføde-

varer. Foredragets hovedfokus er superfoods, der kan 

hjælpe til at få et bedre helbred, eksempelvis økologisk 

friskplukket grønkål, blåbær og tang.

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

HAR DU ANGST ELLER FOBIER?

Tranbjerg – Onsdag 9. november kl. 16.30-18.00

Karin Mikkelsen, som er certificeret tankefeltterapeut, 

fortæller og demonstrerer, hvordan man via terapi og 

øvelser selv kan afhjælpe problemer med angst og fobi.

Læs mere på www.tranbjerg-helseklinik.dk. 

I samarbejde med Tranbjerg Helseklinik. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Et kendt ordsprog siger: ’En sund sjæl i et sundt lege-

me’. I vores tid er der øget fokus på stress og livsstils-

sygdomme som overvægt og diabetes. På bibliotekerne 

giver vi vores bud på, hvordan den enkelte kan forøge 

sin sundhed og sjælelige ro i en velfungerende krop.

BØRN OG SUNDE SPISEVANER

Solbjerg – Mandag 26. september kl. 19.00-20.30

Hvad skal mit barn have at spise, for at det har de 

bedste muligheder for at vokse og være sund og aktiv? 

Det er et spørgsmål, som mange forældre mangler 

svar på. I dette foredrag vil der være fokus på, hvad en 

sund og varieret madpakke skal indeholde, og hvordan 

aftensmaden laves og serveres, så den frister dit barn 

mest muligt. En glad og velfungerende mave og krop 

giver også et glad og veltilfreds barn. Cathrine Brandt 

er Prof. BA i ernæring og sundhed. Hun er madblogger, 

bagenørd og fan af god og velsmagende mad, samt 

forfatter. I forbindelse med foredraget vises en udstilling 

om skolemad i 1900-tallet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SÅDAN BLIVER DU SLANKERE  

– OG HOLDER VÆGTEN 

Harlev – Tirsdag 25. oktober kl. 19.00-21.00

Foredrag ved læge Charlotte Bech, som har skrevet 

flere bøger og er en efterspurgt foredragsholder. Du vil 

høre om de syv vigtigste principper for at tabe dig og 

holde vægten. Det er let at tabe sig og holde vægten. 

Det handler ikke så meget om at tælle kalorier, og i 

mange tilfælde kan man godt blive ved med at spise 

den mad, man elsker. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SUNDHED

Charlotte Bech
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MINDFULNESS-INTRODUKTION FOR BEGYNDERE

Viby Tirsdag 20. september kl. 10.00-11.00

 Fredag 23. september kl. 10.00-11.00

Mindfulness er én af de bedste og mest effektive meto-

der til at forebygge og håndtere overstimulering – både 

privat og på jobbet. Mindfulness handler om at skabe 

fuld opmærksomhed og nærvær i dagligdagen. 

Her får du en kort introduktion til mindfulness og to 

øvelser; vejrtrækning og kropsscanning.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BOOTCAMP – FÅ SVED PÅ PANDEN

Viby – Torsdag 22. september kl. 17.00-18.00

Bootcamp – kom og vær med til en times 

bootcamp-træning! Svedige øvelser med høj puls og 

body-toning for hele kroppen. Ingen koreografi – men 

100 % hård træning, som ALLE kan være med til. Du 

skal være fyldt 18. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FASTE – OPSTART OG BAGGRUND

Viby – Mandag 19. september kl. 17.00-18.00

Hvorfor egentlig faste? Simonne Holm fra Reshape 

Institute præsenterer sit fasteprogram, hvor lækre vel-

smagende juicer, smoothies, supper og basiske øvelser 

som meditation, får din energi og velvære tilbage i 

kroppen. På Detox retreat lærer du at give cellerne opti-

mal næring, mens vi renser dem for syre, kemikalier og 

affaldsstoffer – forbered dig ved at være velhydreret.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

VIBY UGEN



DEREK BEACH: VALGET OG VÆLGERNE I USA

Dokk1 – Tirsdag 4. oktober kl. 19.00-21.00

Hvordan vælger USA en præsident, og hvem bliver 

det? I dette foredrag vil professor ved Aarhus Univer-

sitet Derek Beach kigge kritisk på valgkampen, og på 

hvad det fortæller os om USA anno 2016. Har vi set 

noget nyt denne gang, eller er det bare 'business as 

usual'? Hvem plejer at stemme hhv. demokratisk og 

republikansk? Og historisk har valgkampe overhove-

det haft en betydning? Er det anderledes denne gang? 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FRIVILLIG I DEN AMERIKANSKE VALGKAMP

Dokk1 – Torsdag 29. september kl. 19.00-21.00

Hvordan er det at føre valgkamp i USA? Hvad tager 

man med derfra? Hvordan bliver man overhovedet en 

del af det store maskineri? 

Hør tre unge aarhusianske politikere fortælle om de-

res oplevelser fra den amerikanske valgkamp. Få deres 

historier i et foredrag med beretninger om valget, som 

du ikke har hørt før.   

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

AMERIKANSK VALG
8. NOVEMBER 2016

Den 8. november 2016 skal amerika-
nerne til valg. Valget om, hvem der de 
næste 4 år skal have den eftertragtede 
plads i Det Hvide Hus. Vi sætter spot 
på det amerikanske valg i uge 39 og 
40, og du kan også få en amerikansk 
menu i vores café.
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THE TRUE COST

Dokk1 – Tirsdag 1. november kl. 17.00-19.00

Dokumentaren The True Cost fra 2015 omhandler 

tøj industrien. Det handler om det tøj, vi går i, de men-

nesker der laver tøjet, og den virkning industrien har 

på vores planet. Prisen på tøj er faldet de sidste årtier, 

samtidig med at de menneskelige og miljømæssige 

konsekvenser er steget markant.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FOOD INC.

Dokk1 – Tirsdag 6. december kl. 17.00-19.00

En kritisk film om den amerikanske fødevareindustri, 

som sætter aftryk på resten af verden. Filmen undersø-

ger landbruget, som mest af alt ligner masseproducere-

de fabrikker og sætter spørgsmålstegn ved dyrevelfærd 

og dyreetik.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KliPo står for Klima & Popcorn og afholdes af blandt 

UngEnergis medlemmer. Arrangementet begynder med 

et debatoplæg, herefter vises en relevant dokumentar, 

spandevis af popcorn bliver delt, og efterfølgende disku-

teres dokumentarens pointer. 

I samarbejde med UngEnergi.

GASLAND

Dokk1 – Tirsdag 27. september kl. 17.00-19.00

Dokumentaren Gasland fra 2010 er en kritisk analyse af 

de amerikanske gasselskabers udvinding af naturgas i 

den amerikanske undergrund, hvilket fører til forurening 

af grundvandet. I dokumentaren introduceres vi for 

forskere og borgere, der har viden og erfaringer med de 

alvorlige helbredsmæssige og miljørelaterede konse-

kvenser af udvindingen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KLIPO



Fagbogens dag
 Lørdag 10. september kl. 11.00-14.00 / Dokk1

Den faglitterære gruppe i Dansk Forfatterforening bruger denne dag til at 

tage afsæt i faglitteraturen og debattere det moderne samfund. Målet med 

dagen er at sætte fokus på fagbogen, formidling af faglitteraturen og skabe 

mere interesse for den faglitterære forfatters virke. Dagens program illustrerer 

betydningen og vigtigheden af en faglitterær produktion generelt, med blik på 

virkeligheden og den demokratiske dannelse. 

Arrangør: Dansk Forfatterforening – Den faglitterære gruppe. 

Arrangementet er støttet af STATENS KUNSTFOND 

Tilmelding er ikke nødvendig.

DAGENS PROGRAM

Måltidet mellem velfærdsstat og barnagtighed kl. 11.00-11.45

Johannes Andersen fortæller om måltidets centrale demokratiske værdi i et samfund præget 

af en velfærdsstat, der lægger vægt på individuel ansvarlighed og medborgere, der udvikler en 

stadig mere barnagtig identitet og adfærd. Måltidet kan nemlig fungere som en bastion for ud-

vikling af selvværd, i en tid hvor der satses mere og mere på kompetencer og individuel selvtillid. 

Johannes Andersen, lektor ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet

De unge og fagbogen kl. 11.45-12.30

Fagbøger og faglighed er kommet for at blive. Unge mennesker er ikke så overfladiske, som de 

nogle gang beskyldes for, men de vil have serveret viden på en måde og i en indpakning, der 

passer dem. Det stiller nye krav til fagbogsforfattere og forlag, som skal til at tænke meget mere 

modtagerorienteret.

Trine Nebel, fagmedarbejder og underviser, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Forbandede Sunddom kl. 13.00-13.45

Morten Ebbe Juul Nielsen giver en række kritiske perspektiver på sundhedsbølgen, forebyggel-

sestanken, idealet om sundhedsfremme, og på hvilken rolle hensyn til sundhed egentlig bør 

spille, personligt, socialt og politisk. Er et sundt liv identisk med det gode liv, og er det egentlig 

ønskværdigt med en 'demokratisering' af sundheden?

Morten Ebbe Juul Nielsen, filosof og lektor ved Københavns Universitet



FRI BEVÆGELIGHED FOR KAPITAL  

– ER DET EN GOD IDE?

Dokk1 – Torsdag 27. oktober kl. 17.00-18.30

Debatmøde om skattely og Bankunionen. Den frie 

bevægelighed for kapital sikrer, at investeringer ikke 

stopper ved landegrænserne. Men den gør det også 

lettere at flytte overskud og indtægter fra ét land til et 

andet. Det rejser dels spørgsmålet om, hvorvidt skat-

teunddragelse kan bekæmpes på et frit kapitalmarked 

og dels et spørgsmål om, hvordan bankerne kan og 

bør reguleres på det store marked. Rasmus Nørlem 

Sørensen fra DEO udspørger et ekspertpanel.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.deo.dk.

ER DE ÅBNE GRÆNSERS TID FORBI?

Dokk1 – Torsdag 17. november kl 17.00-18.30

Debatmøde om flygtninge og Schengen. Schengen-

samarbejdet og de åbne grænser giver mobilitet og 

frihed til EU’s borgere. Men det er en frihed, der er 

kommet under pres af de mange flygtninge, der kom-

mer ind over de ydre grænser. Hvordan skal Europa 

trække sine indre og ydre grænser? Rasmus Nørlem 

Sørensen fra DEO udspørger et ekspertpanel.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.deo.dk.

SKAL ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED 

BEGRÆNSES?

Dokk1 – Torsdag 15. september kl. 17.00-18.30

Debatmøde om social dumping. Den frie bevægelig-

hed for arbejdskraft skaber et fleksibelt arbejdsmarked 

og sikrer, at der er hænder til rådighed, når opgaver 

skal løses. Men den frie bevægelighed skaber også 

risiko for social dumping og løntrykkeri. Rasmus Nør-

lem Sørensen fra DEO udspørger et ekspertpanel.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.deo.dk.

FRIHANDEL FOR HVEM OG HVORFOR?

Dokk1 – Torsdag 6. oktober kl. 17.00-18.30

Debatmøde om TTIP og EU’s indre marked. Den frie 

bevægelighed for varer og tjenesteydelser sikrer, at 

man i EU’s medlemslande kan handle over grænserne. 

Med TTIP-aftalen med USA udvides det indre marked 

med verdens næststørste økonomi. Hvilke vilkår skal 

handlen foregå på, og hvordan sikrer vi forbruger-, 

klima- og miljøhensyn i processen? Giver frihandel 

fordele til både de lokale butikker, de små virksomhe-

der og de multinationale selskaber? Rasmus Nørlem 

Sørensen fra DEO udspørger et ekspertpanel.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.deo.dk.

I SAMARBEJDE  
MED DEO

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

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

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

NemBS er  
Borgerservice  
på dit  
lokale bibliotek
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IVÆRKSÆTTERI

IVÆRKSÆTTERFESTIVAL

Dokk1 – Torsdag 1. september kl. 9.00-17.30

Til iværksætterfestivalen sætter Studentervæksthus Aar-

hus, Aarhus Festuge og startup-miljøerne byens mange 

iværksættere i fokus. 

Du kan som iværksætter flytte ind og få nye kontakter, 

netværk, sparring og inspiration med hjem. Du kommer 

til at møde iværksættere fra mange forskellige iværksæt-

termiljøer, og dagen igennem præsenteres spændende 

iværksætterinspirerede workshops samt oplæg fra 

foredragsholdere indenfor feltet.

I samarbejde med Studentervæksthus Aarhus og Aarhus Festuge.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Bibliotekerne i Aarhus er også med til at understøtte byens 

iværksættere og skabe netværk på tværs af byens mange 

iværksættermiljøer. Vores tilbud til iværksættere arrangeres 

i samarbejde med vor mange gode partnere på området. 

Emnerne er bl.a.: Sådan starter du din egen virksomhed, 

mød en iværksætter, nye teknologier, nye medier til formid-

ling og metoder til at udvikle din virksomhed. 

STARTMØDE FOR IVÆRKSÆTTERE

Dokk1 Onsdag 17. august kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 13. september kl. 16.30-18.30

 Onsdag 2. november kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 13. 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 mødet kan du høre 

om, hvordan du udarbejder en god forretningsplan. Du får 

faktuelle oplysninger om regler, moms, registrering mv. i 

forbindelse med start af egen virksomhed. Overblik over 

de mange muligheder, der findes for iværksættere og lejlig-

hed til at stille spørgsmål til en konsulent fra STARTVÆKST 

Aarhus. Ofte supplerer vi introduktionen med en iværksæt-

terhistorie, hvor en nystarter fortæller sin historie. 

I samarbejde med STARTVÆKST Aarhus. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



IVÆRKSÆTTER, MILLIONÆR – OG ORDBLIND!

Dokk1 – Torsdag 27. oktober kl. 19.00-20.00

Michael Mortensen fortæller om sin vej fra en skole-

gang præget af ordblindhed til en succesrig tilværelse 

som serieiværksætter. Som 13-årig grundlagde han sin 

første virksomhed. Han har siden blandt andet stået i 

spidsen for over 8.000 boligbyggerier og 500.000 kvm 

erhvervsbyggeri – som arbejdende bestyrelsesformand 

i entreprenør- og ejendomsudviklingsselskabet CASA. 

Michael Mortensen er serieiværksætter, udvikler, tømrer, 

horsensianer, millionær – og ordblind!

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

VALDEMARSRO.DK

Bavnehøj – Mandag 7. november kl. 19.00-21.00

www står bag mad- og livsstilsbloggen Valdemarsro.

dk, som hver måned har mere end 400.000 unikke 

besøgende. Hun vil fortælle om rejsen fra hun startede 

sin blog i 2007 i Sverige for at dele små hverdagsglimt 

med sin familie i Jylland, til i dag, hvor hun er en af 

Danmarks mest læste mad- og livsstilsbloggere og at 

kunne leve af sin blog på fuld tid.

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

Ann-Christine Hellerup

Michael Mortensen



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

Åbningstider 
Mandag og fredag: lukket 
Tirsdag-torsdag: kl. 9.00-16.00

Hvor bor vi? 
Stadsarkivet bor i DOKK1 på niveau 2.2. 

Hvad har vi? 
Du kan se, hvad vi har i arkivet på: www.aarhusarkivet.dk

På hjemmesiden kan du også bestille materiale til læsesalen. Du skal regne 
med 24 timers ekspeditionstid (med forbehold for åbningstiderne). Vi har 
også en stor lokalhistorisk bogsamling. Den er åben for alle uden forudgå-
ende bestilling.

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

Mød os her på nettet 
Stadsarkivets hjemmeside: www.aarhus.dk/stadsarkivet 
Læs om byens historie: www.aarhuswiki.dk 

ARRANGEMENTER
Lær skriftlæsning  
Hver mandag kl. 13.00-15.00 fra 5. september til 28. november 

Vil du gerne læse gotisk håndskrift og andre bedagede bogstaver, så du 
kan komme videre med din slægtsforskning eller dine studier? Sammen 
med Slægtshistorisk Forening arrangerer Stadsarkivet hands-on undervis-
ning i uformelle rammer. Tag dine egne eksempler med eller arbejd med 
udleveret materiale. 

Tilmelding ikke nødvendig.

Vis os dit fotoalbum og giv en kopi til byens arkiv 
Mandag 22. august kl. 13.00-17.30 
Mandag 3. oktober kl. 13.00-17.30 
Mandag 7. november kl. 13.00-17.30 
Mandag 5. december, kl. 13.00-17.30

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

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

Baggrundsbillede af Aarhus Havn 
Fotograf: Ukendt
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MIT LIV – DIT LIV: ’KAMPEN MED KILOENE’

Viby – Onsdag 21. september kl. 19.00-21.00

Efter at have tabt 100 kilo fortæller Louise Petersen, 

hvordan hun tabte sig, og hvordan hun nu holder vægten 

stabil. Selvom det er lykkedes for hende at vinde kampen 

mod overvægten, har der også været nedture på vejen 

til den ’slanke krop’. Med til foredraget er trænings- og 

ernæringsekspert Lena Vindt Holm, fra lenargy.me, der 

giver gode råd til hvordan man opnår et varigt vægttab.

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

SKRIV DIN EGEN LIVSHISTORIE:  

SKRIVE – OG FORTÆLLERVÆRKSTED

Dokk1 Tirsdag 4. oktober kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 11. oktober kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 25. oktober kl. 16.30-18.30

Hvordan er vi blevet til dem, vi er i dag? Over tre tirsda-

ge kan du få vejledning til at skrive din egen livshistorie 

og få indblik i, hvordan andre har arbejdet med emnet. 

Ved at udvælge små afsnit af din livshistorie, som er 

kendetegnede for dig, får du mulighed for at arbejde 

med at skabe overblik over dit liv. Undervisningen er 

tilrettelagt som workshops. Der vil være oplæg om det 

at arbejde med livshistorier og mulighed for individuel 

og fælles sparring. Skriveprocessen vil fortrinsvis foregå 

hjemme mellem de 3 kursusgange. Det er vigtigt, at 

du vil investere din tid til aktivt og stabilt at deltage i 

forløbet, som er kort, men koncentreret. 

Oplægsholder er Birgit Munck. For alle over 18 år, der 

har lyst til at arbejde med erindringer. 

Tilmeldingen gælder for alle tre tirsdage. Det er en 

forudsætning, at du deltager første gang.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SPØRGEHJØRNE FOR SLÆGTSFORSKERE 

Dokk1 Tirsdag 9. august kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 13. september kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 11. oktober kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 8. november kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 13. december 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. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

MIT LIV – DIT LIV
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MIT LIV – DIT LIV MIT LIV – DIT LIV: VEJEN UD AF JEHOVAS VIDNER

Viby – Onsdag 26. oktober kl. 19.00-21.00

Foredrag med Grith Lykke Clausen som giver et indblik 

i livet som Jehovas vidne, og hvordan hun som voksen 

brød med trossamfundet. Grith tager i foredraget ud-

gangspunkt i sin personlige historie, men fortæller også 

om Jehovas vidners verdenssyn og om trossamfundet 

set ud fra en religionsfaglig vinkel.

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

MIT LIV – DIT LIV: LIVET MED EN HJERNESKADE

Viby – Onsdag 9. november kl. 19.00-21.00

Når livet er en rutsjebanetur – og du får stillet 2 valg; 

skrig eller nyd turen. Et foredrag af Pernille Lærke An-

dersen om at have livstruende sygdomme og om livets 

uforudsigelighed. I en alder af 24 år har hun overlevet 

en kæmpe hjerteoperation og tre blodpropper i hjernen. 

Hør hvordan dette har været med til at forme hende til 

det livsglade individ, hun er i dag.

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

TRANBJERG LOKALHISTORISKE SAMLING  

UDSTILLER BILLEDER OG LIVSHISTORIER

Tranbjerg – Lørdag 12. november kl. 10.00-15.00

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling markerer arkivernes 

dag og fortæller om deres udstilling, som viser billeder fra 

lokalområdet samt sætter fokus på nogle af de liv og livs-

historier, der kendetegner borgerne i Tranbjerg. Der vil bli-

ve mulighed for at give arkivalier, billeder og doku menter, 

til arkivet. Udstillingen vises i hele november måned.

I samarbejde med Tranbjerg Lokalhistoriske Samling v. Erik Moldt. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MIT LIV – DIT LIV:  

LIVET EFTER EN FØDSELSPSYKOSE

Højbjerg – Mandag 10. oktober kl. 19.00-21.00

Anne Marie Eriksen fortæller om livet efter en fødsels-

psykose, der var så slem, at det endte med, at hun tog 

livet af sin egen søn og forsøgte selvmord. Siden har 

fulgt mange år med sindslidelse og kamp. Takket være 

kunsten, har hun kunnet udtrykke sine mange følelser, 

tanker og spørgsmål. Anne Marie Eriksen er uddannet 

på Aarhus Kunstakademi i maleri, og har udgivet digte, 

sange og salmer, samt skrevet tre bøger. 

I oktober måned kan du se Anne Marie Eriksens kunst 

udstillet på Højbjerg Bibliotek.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Anne Marie Eriksen
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VIL DU VÆRE MED TIL AT SNAKKE OM FREMTIDEN?

Åby Onsdag 16. november kl. 17.00-18.00

Højbjerg Onsdag 30. november kl. 17.00-18.00

Børn og Unge-byrådet vil i hvert fald gerne, og du får 

muligheden for at være med eller bare at lytte på, når 

Børn og Unge-byrådet tropper op og indtager scenen. 

At bryde holdninger er en form for social fitness. Børn 

og Unge-byrådet i Aarhus består af 31 unge i alderen 

13-17 år, som bliver valgt som repræsentant for deres 

område til at sidde i Børn og Unge-byrådet i ét år. 

Se mere på facebook.com/ungebyraad. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SANNE SØNDERGAARD: FUCK NORMALT

Dokk1 – Mandag 21. november kl. 19.00-21.00

Et tanke- og lattervækkende foredrag for teenagere – og 

deres forældre.

Om ensomhed og angst. Om mobning og om at tage 

kampen op i stedet for at give op. Om alt det, de voks-

ne ikke forstår, fordi de har glemt, hvordan det var. Om 

at tage livet alvorligt, selvom det ofte er til grin. Om at 

føle sig helt forkert, selvom man faktisk er helt normal. 

Fuck normalt er et foredrag med dybde og humor om 

at være teenager og mærke livet sådan rigtigt for første 

gang. Der er fokus på fortvivlelse og forelskelser, på det 

sociale spil i ungdomsårene; klikedannelse, mobning og 

ensomhed. Og på de helt normale alt for store, alt for 

mange følelser, som man slet ikke kan styre. 

I sammenarbejde med AOF Aarhus. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

HYGGEHJØRNE 

Åby – Hver torsdag i efteråret kl. 14.00

Hyggehjørnet er besluttet og skabt med unge i Åbyhøj. 

Kom og spil playstation, brætspil, bordfodbold, bord-

tennis eller bare hæng ud i de bløde sofaer og bryg en 

kop kakao i det lille the-køkken. Den sidste torsdag i 

hver måned er der Fifa-turnering.

Tilmelding er ikke nødvendig.

’JEG TROR IKKE, JEG NÅR TOPPEN’  

– 14-ÅRIGE CAROLINES KAMP PÅ KILIMANJARO

Lystrup – Mandag 26. september kl. 17.00-18.30

Som én af de yngste danskere har den 14-årige Ly-

strup-pige Caroline Serup besteget Afrikas højeste bjerg: 

Kilimanjaro. Sammen med sin far kæmpede hun sig op 

af det barske bjerg og nåede toppen 1 minut før sin far! 

Husk at printe din billet ud – den udløser 1 skive pizza 

+ 1 glas cola.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ISÆR FOR UNGE



ISÆR FOR UNGE

Alle mennesker rummer historier, som er vigtige, 
værdige og fortjener at blive fortalt og lyttet til. 

Livsbiblioteket skaber en ramme, som er  
hyggelig, tryg og positiv, hvor livshistorier  
kan deles og indsigt og forståelse opstå.

Alle er velkomne til at komme og fortælle, men 
man må også gerne bare lytte. Fortællere har 
10 minutter, og der er hver gang plads til fire 
fortællinger og tid til kaffe og snak.

Kom og vær med til at genoplive den levende 
fortælling, udbrede forståelse og nedbryde 
fordomme.

Arrangementerne finder sted følgende dage:

Onsdag 21. september kl. 17.00-19.00 
Onsdag 26. oktober kl. 17.00-19.00 
Onsdag 23. november kl. 17.00-19.00

 Livsbibliotek på  
Viby Bibliotek



Noget kan man lære ved at læse i en bog eller  
høre et foredrag, mens andet læres bedst, når  
man har fingrene i det – gerne sammen med andre. 
Derfor laver vi workshops, aktiviteter og netværk 
på biblioteket. I efteråret kan du bl.a. lære mere om 
foto, reparationer og laser-cut, men der er også  
strikkecaféer, hækling og smykkefremstilling på  
tapetet. Hvis du er til spil og gaming, er der flere  
inspirerende oplæg og spilledage.

DET 
KREATIVE
HJØRNE
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TRYKKERIET 

Dokk1 Torsdag 11. august kl. 16.00-18.00

 Lørdag 19. november kl. 11.00-15.00

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

og hvad du medbringer. Vi arbejder med forskellige ska-

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

lader os inspirere af hinanden og verdens mangfoldig-

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

vores 3D printer og laser cutter, eller du kan skabe dine 

egne – helt unikke.

Tilmelding er ikke nødvendig.

REPAIR CAFÉ 

Dokk1 Lørdag 13. august kl. 12.30–15.30

 Lørdag 10. september kl. 12.30-15.30

 Lørdag 15. oktober kl. 12.30-15.30 

 Lørdag 12. november kl. 12.30-15.30

 Lørdag 10. december kl. 12.30-15.30

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

phone eller jakke? Eller kan du hjælpe andre med at repa-

rere noget? Repair Café er et uformelt værksted, hvor vi 

prøver at hjælpe hinanden og miljøet. Vi sætter fokus på 

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

Tilmelding er ikke nødvendig.

FOTO MARATHON

Dokk1 Lørdag 27. august kl. 10.00-11.00

 Søndag 20. november kl. 10.00-11.00

Aarhus bliver lige straks Europæisk kulturhovedstad 

2017. Derfor sætter vi fokus på byen set med borgernes 

øjne. #kenddinbyførheleverden – og vi vil gerne have dit 

skud af Aarhus! Er du vild med at fotografere så kom og 

giv dit bud på 6 overskrifter om Aarhus. Vi mødes først 

og snakker lidt om fif, og hvad der gør et billede godt. 

Du løser opgaverne og mailer dine bedste skud i løbet 

af weekenden. Billederne indgår i en digital udstilling på 

Dokk1. Alle kan være med – også mobilkamera.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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PINHOLE KAMERA

Dokk1 Lørdag 10. september kl. 10.00-13.00 

 Søndag 11. september kl. 10.00-13.00

Et Pinhole kamera er dybest set en kasse med et hul, 

der kan tage billedet direkte på monteret fotopapir 

– inden i. Byg dit eget Pinhole kamera, og fremkald 

selv dine billeder; vi bygger et pop up mørkekammer. 

Workshoppen foregår over to dage.

I samarbejde med Godsbanen. 

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

LASERCUT

Dokk1 – Lørdag 24. september kl. 13.00-14.30

En lasercutter er et redskab til digital produktion ligesom 

en 3D printer. Hvor 3D printeren bygger op, skærer 

lasercutteren ud ved hjælp af – ja, laser. Kom og oplev 

en lasercutter i aktion og prøv selv kræfter med dyret.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.

GIV EN PLANTE – TAG EN PLANTE

Lystrup – September og oktober

I september og oktober har vi på biblioteksterrassen 

plantebytte ud fra princippet 'Giv en plante – tag en 

plante'. Du må gerne tage krydderurteblade med hjem 

til aftensmaden. Hyg dig på terrassen – der er kaffe og 

tæppe indenfor. 

MAKER-ONSDAG

Dokk1 Hver onsdag kl. 15.00-17.00  

 fra 7. september til 7. december

Vi dimser med 3D print og andre teknologier næsten 

hver onsdag i efteråret. Vil du gerne prøve at 3D printe, 

scanne i 3D, arbejde med lasercut eller Arduino, så kig 

forbi. Vi er ikke eksperter, men er selv super nysgerrige – 

og det vi kan, deler vi gerne!

Tilmelding er ikke nødvendig.
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SMYKKEWORKSHOP

Viby – Lørdag 19. november kl. 11.00-13.00

Kom og skab dit eget personlige smykke til decembers 

mange fester eller skab en unik og smuk gave til din 

søster, mor eller veninde. Du vil først og fremmest 

lære grundlæggende teknikker, der lærer dig at designe 

dine egne øreringe, vedhæng eller fingerringe i fimoler. 

Workshoppen er for børn og voksne fra 10 år og opefter.

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

MOBILE-WORKSHOP

Dokk1 Onsdag 26. oktober kl. 16.00-19.00

 Torsdag 27. oktober kl. 16.00-19.00

En mobile er et dekorativt design ligesom en uro. Den 

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

Du kan prøve kræfter med at designe og skabe din egen 

mobile. Med hjælp fra vores lasercutter kan vi skære 

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

erfaring med at tegne enten i hånden eller på computer.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DEN ULTIMATIVE GUIDE TIL 3D PRINT

Dokk1 Torsdag 3. november kl. 16.00-18.00

 Torsdag 10. november kl. 16.00-18.00

 Torsdag 17. november kl. 16.00-18.00

 Torsdag 24. november kl. 16.00-18.00

3D-print er en kæmpe trend, men faktisk er det sidste 

led i en længere designproces. Når man starter med at 

give form til sin idé, vil man ofte starte med at tegne 

det med blyant og papir. I vores undervisningsforløb får 

du mulighed for at være med i hele processen, fra den 

første streg på blokken til det endelige 3D-print i hån-

den. Du skal være indstillet på at arbejde selvstændigt 

med dit projekt fra gang til gang, hvis du vil have det 

fulde udbytte. Du skal medbringe din egen computer 

med 123D design installeret!

I samarbejde med Skolen for Kunst og Design. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden. Pris 450 kr.



Igen i år rykker Festugen aktiviteter ind på Dokk1. 

Fra 26. august til 4. september 2016 er der festuge  

i Aarhus under temaet ’Upside Down’. 

Dokk1 er en af byens platforme for Festugen, og vi glæder os  

til at ’vende’ Dokk1 på hovedet sammen med Festugen.

Se programmet på www.dokk1.dk og www.aarhusfestuge.dk

FESTUGE 
PÅ DOKK1

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

Dokk1 Lørdag 13. august kl. 11.30-12.30

 Lørdag 17. september kl. 11.30-12.30

 Lørdag 22. oktober kl. 11.30-12.30

 Lørdag 26. november kl. 11.30-12.30

Kom og hør inspirerende oplæg om spiludvikling og 

spilkultur! Hver 5. weekend er der spiltema i biblioteket, 

og i den anledning har vi inviteret spændende personer 

fra den lokale spilbranche eller spilmiljø til at komme og 

holde oplæg om deres arbejde/interesse!

Følg med på hjemmesiden eller på facebook: Gaming 

på Dokk1 for programmet

Tilmelding er ikke nødvendig.

ONSDAGS-SKAK

Hasle Hver onsdag  

 fra 17. august til 21. december kl. 14.00-16.00

Hver onsdag er der mulighed for at møde andre 

skak-interesserede. Vi spiller og udveksler tips, tricks og 

anekdoter. Det betyder ikke noget om du er begynder 

eller stormester – alle er velkomne!

Tilmelding er ikke nødvendig.

BYG DIN EGEN FIGURSPILLEPLADE

Dokk1 Søndag 18. september kl. 10.00-16.00

 Lørdag 22. oktober kl. 10.00-16.00

 Søndag 23. oktober kl. 10.00-16.00

 Lørdag 19. november kl. 10.00-16.00

 Lørdag 26. november kl. 10.00-16.00

 Søndag 27. november kl. 10.00-16.00

Har du lyst til at lære, hvordan du kommer i gang med 

at skabe dine egne landskaber eller spilleplader så har 

du muligheden på Dokk1. Lars Kirkeby kommer og for-

tæller om sin hobby og hjælper dig i gang med at bygge 

dine egne landskaber.

I samarbejde med Lars Kirkeby. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

COMPUTERSPIL DU SKAL PRØVE!

Dokk1 Torsdag 6. oktober kl. 16.00-17.30

 Torsdag 13. oktober kl. 16.00-17.30

Kom og hør om nogle af de nyeste og bedste spil fra 

2016. Du vil blive præsenteret for spil til konsol, PC og 

mobil. Vi kigger også fremad mod kommende udgivelser.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

INTERNATIONAL SPILDAG

Dokk1 – Lørdag 19. november fra kl. 10.00-16.00

International spildag er en dag, hvor biblioteker over 

hele verden fejrer spil og spilkultur, og på Dokk1 er vi 

naturligvis med til at sætte fokus på spillene på denne 

dag! Der vil i løbet af dagen være forskellige aktiviteter 

for både børn og deres familier og for voksne. Se det 

nærmere program på hjemmesiden.

Tilmelding ikke nødvendig.

SPIL OG GAMING



SPIL OG GAMING
HVER UGE 
PÅ DOKK1

Lektiehjælp til matematik

Torsdage kl. 15.30-17.30 
Hjørnet ved Læsesalen

Arrangementet er gratis!

Sprogcafé

Mandage kl. 16.00-18.00 
Hjørnet

Arrangementet er gratis!

Studiecafé

Tirsdage, onsdage og torsdage kl. 15.30-18.00 
Hjørnet

Arrangementet er gratis!

Retshjælp

Tirsdage kl. 16.15-18.30 
Studierum 6

Arrangementet er gratis!

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

Harlev Mandag 1. august kl. 19.00-21.30

 Mandag 5. september kl. 19.00-21.30

 Mandag 3. oktober kl. 19.00-21.30

 Mandag 7. november kl. 19.00-21.30

 Mandag 5. december kl. 19.00-21.30 

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

Jette fortæller gerne om forskellige teknikker, små fif 

til opslagning/aflukning, montering, alt efter hvad 

deltagerne 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. Medbring hækle/strikketøj, snakketøj, 

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

med strikketøjet, er der også hjælp at hente.

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKECAFÉ

Dokk1 Lørdag 6. august kl. 13.00-16.00

 Lørdag 3. september kl. 13.00-16.00

 Lørdag 1. oktober kl. 13.00-16.00

 Lørdag 5. november kl. 13.00-16.00

 Lørdag 3. december 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 velkommen, hvis du er nybegynder. Vi glæder os 

til at se dig til nogle hyggelige eftermiddage.

I samarbejde med Vibeke Stendal. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKECAFÉ
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STRIKKECAFÉ

STRIKKECAFÉ

Sabro Torsdag 29. september kl. 19.00-21.00

 Torsdag 27. oktober kl. 19.00-21.00

 Torsdag 24. november kl. 19.00-21.00

Sabro Biblioteks Venner holder strikkecafé på Sabro Bib-

liotek. Vi snakker, strikker, hjælper hinanden og hygger 

os. Kom med godt humør og strikketøj.

I samarbejde med Sabro Biblioteks venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig. Pris 20 kr.

STRIKKER MED HUNDE – TOGO-STRIK VED  

ANNE-GRETHE RASMUSSEN

Tranbjerg – Torsdag 6. oktober kl. 17.30-19.15

TOGOSTRIK er navnet på en produktlinje, der primært 

omfatter lækkert og lunt strik i hundeuld. Hundeuld er 

et fint alternativ til de traditionelle garner. Ulden bliver 

kartet og spundet, og mange har siden kunnet varme 

sig i de bløde uldprodukter, lige fra pandebånd, halstør-

klæder til sweaters og plaider. Hør Anne-Grethe fortælle 

om sine to passioner; hunde og strik.

I samarbejde med Strik-in. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

STRIKKECAFÉ

Skødstrup Mandag 5. september kl. 15.00-17.00

 Mandag 3. oktober kl. 15.00-17.00

 Mandag 7. november kl. 15.00-17.00

 Mandag 5. december kl. 15.00-17.00

Tag strikketøjet med og mød andre glade strikkere, både 

erfarne og nybegyndere. Vi hjælper og inspirerer hinanden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆR TUNESISK HÆKLING

Lystrup – Torsdag 8. september kl. 19.30-21.30

Gitte fra Netgarn.dk holder en workshop om tunesisk 

hækling, der er en blanding mellem hækling og strik. Hun 

vil undervise i de forskellige grundteknikker. Tunesisk 

hækling kaldes også hakning og laves med en særlig hak-

kenål. Det færdige arbejde får en fin struktur, og hakning 

er en spændende måde at lave puder, trøjer og mange 

andre ting. Hakkenål og garn skal medbringes eller kan 

købes på workshoppen. Netgarn vil desuden medbringe 

forskellige slags garn, så køb af garn bliver også muligt.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

RISSKOV BIBLIOTEKS STRIKKEHÆKLESYKLUB

Risskov Torsdag 8. september kl. 15.00-17.30

 Torsdag 22. september kl. 15.00-17.30

 Torsdag 6. oktober kl. 15.00-17.30

 Torsdag 20. oktober kl 15.00-17.30

 Torsdag 3. november kl. 15.00-17.30

 Torsdag 17. november kl. 15.00-17.30

 Torsdag 1. december kl. 15.00-17.30

 Torsdag 15. december 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.





Er din interesse i den digitale  
verden, kan du finde et væld af tilbud 
på mange niveauer. Du kan blive 
mere fortrolig med rejsekortet eller 
lære at slette dine spor på nettet. 
Vil du dygtiggøre dig, er der blandt 
andet arrangementer om 3D-print, 
Cloud computing og 3D-modellering. 
Du kan blive en haj på nettet og på 
de sociale medier, og du kan blive 
helt fortrolig med bibliotekets tilbud 
af digitale tidsskrifter. 
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ZINIO – TIDSSKRIFTER PÅ NETTET

Højbjerg Onsdag 7. september kl. 10.30-11.30

 Onsdag 26. oktober kl. 16.00-17.00

Beder-Malling Mandag 3. oktober kl. 10.30-11.30

Få adgang til 400 engelsksprogede tidsskrifter på nettet 

indenfor emner som livsstil, håndværk, kunst, arkitektur 

og foto, musik, underholdning, film, fitness og sund-

hed, mad og mode, rejser og meget mere. Tidsskrifter-

ne er tilgængelige på udgivelsesdatoen, der er ingen 

begrænsning på antal eller lånetid, og du kan også læse 

gamle numre. Du kan læse på pc, tablet og smartphone 

– offline dog kun på tablet og smartphone.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KOM OG LÆR OM REJSEKORT

Dokk1 – Torsdag 8. september kl. 14.00-16.00

Få svar på alle dine spørgsmål om at rejse med rejse-

kort. Klippekortet udfases i løbet af 2016 og erstattes af 

Rejsekort. DSB besøger Dokk1 og vil give dig en intro-

duktion til, hvordan du kommer godt i gang med selvbe-

tjening på rejsekortet.dk. Hvordan du bestiller og bruger 

rejsekort og tanker penge på det. Hvis du medbringer 

dit NemID og betalingskort, er der mulighed for hjælp til 

bestilling af Rejsekort. Du kan også få information om, 

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

du bedst og billigst rejser med offentlig transport.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MAC-KLUBBEN

Dokk1 Torsdag 8. september kl. 19.30-21.30

 Torsdag 6. oktober kl. 19.30-21.30

 Torsdag 17. november kl. 19.30-21.30

MacØstjylland laver en række åbne arrangementer 

på Dokk1 for alle jer Mac-brugere, som har lyst til ny 

inspiration eller sparring med andre Mac-brugere. Der 

vil hver gang være et tema i fokus, det kan du læse om 

på vores hjemmeside.

I samarbejde med MacØstjylland.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

BLENDER – 3D SOFTWARE 

Dokk1 Tirsdag 13. september kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 20. september kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 27. september kl. 16.30-18.30

 eller

 Tirsdag 8. november kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 15. november kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 22. november kl. 16.30-18.30

Over tre tirsdage kan du blive introduceret til 3D 

programmet Blender. Blender kan bruges til animation, 

simulering og 3D modellering. Vi gennemgår, hvordan 

man bruger Blender og introducerer læringsressourcer, 

så man selv kan videreudvikle sine evner i Blender. Man 

kan læse mere om Blender på www.blender.org.  

Medbring egen computer og mus, hvis muligt. Ved 

billetkøb er man tilmeldt alle tre undervisningsgange! 

NB: Undervisningen forudsætter god fortrolighed med 

computere og du skal kunne engelsk, da læringsmateri-

alet og programmet foregår på engelsk.

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



79It

APPS FOR ORDBLINDE 

Dokk1 – Torsdag 29. september kl. 16.00.17.30

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

til skriftlig kommunikation. Du vil få et overblik over de 

forskellige apps, man kan have gavn af som ordblind. 

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

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

forskellige behov man kan have. Medbring gerne din 

smartphone eller tablet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FOTO PÅ SMARTPHONE

Dokk1 Torsdag 29. september kl. 16.00-18.00

 Lørdag 29. oktober kl. 13.00-15.00

Smartphones får bedre og bedre kamera. Men hvordan 

tager du de bedste billeder med din telefon? Hvilke 

apps er værd at prøve, og hvad kan de? Hvordan flytter 

du billederne fra din telefon? Og er en selfiestick virkelig 

nødvendig? Alt det ser vi på i løbet af de 2 timer, hvor 

der også bliver plads til små øvelser. Du skal medbringe 

din egen Smartphone.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BYG EN COMPUTER

Dokk1 Lørdag 8. oktober kl. 13.00-15.00

 Tirsdag 25. oktober kl. 16.00-18.00

 Lørdag 12. november kl. 13.00.15.00

Lær at bygge din egen pc. Lær hvordan, du kan bygge 

en pc, der præcist opfylder dine behov. Det er forholds-

vist enkelt – og du kan spare mange penge.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FACEBOOK FOR BEGYNDERE

Højbjerg Onsdag 28. september kl. 16.00-17.30

 Tirsdag 11. oktober kl. 10.00-12.00

Tranbjerg Torsdag 6. oktober kl. 10.30-12.00

Facebook er i dag med til at forbinde verden på en helt 

ny måde. Man kan blive sat i forbindelse med ens gamle 

klassekammerater, følge med i sine børnebørns daglig-

dag eller måske følge sin favoritpolitikers daglige politiske 

indspark. På kurset får du en kort introduktion og hjælp 

til at komme i gang med Facebook. Hvordan opretter 

jeg en profil? Hvordan finder jeg venner og familie? Kan 

jeg selv dele indhold? Hvem må se min profil? Hvordan 

liker man noget og hvorfor? Du vil få en guide med hjem, 

der giver overblik over oprettelse af profil og Facebooks 

grundlæggende funktioner trin for trin.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KOM GODT I GANG MED NEMID

Tranbjerg Torsdag 29. september kl. 10.30-11.30

 Torsdag 27. oktober kl. 10.30-11.30

 Torsdag 24. november kl. 10.30-11.30

Med udgangspunkt i Borger.dk, tager vi fat på nogle 

af de mange muligheder, der findes med NemID. 

Hvordan skifter jeg læge, melder flytning eller søger om 

offentlige ydelser? Du vil også få tips og tricks til din 

digitale postkasse, og vi ser på forskellen mellem digital 

selvbetjening og Digital Post. Der vil være computere til 

rådighed. Har du ikke NemID, kan vi oprette det på da-

gen – husk billedlegitimation i form af pas eller kørekort. 

Har du NemID, så husk at medbringe eget nøglekort.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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DIT DIGITALE LIV

Dokk1 Onsdag 2. november kl. 16.00-17.30

 Onsdag 9. november kl. 16.00-17.30

Internettet, smartphones og tablets gør vores hverdag 

meget nemmere – vi finder og deler information og 

kommunikerer med hinanden 24-7. Samtidig efterlader 

vores færden sig spor – data der kan sælges, bruges og 

misbruges. Er du tryg ved de spor, du efterlader dig, og 

ved du, hvad du kan gøre for at mindske dine spor?

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

PINTEREST FOR BEGYNDERE

Højbjerg Tirsdag 15. november kl. 10.30-12.00

 Onsdag 23. november kl. 16.00-17.30

Pinterest er en krydsning mellem en opslagstavle, en 

scrapbog og en collage. Det er et visuelt medie, hvor du 

kan samle inspiration og lade dig inspirere af andre. Du 

kan lave smukke boards med boliginspiration, samle 

opskrifter, gemme kreative projekter du gerne vil lave. 

Eller du kan bare lave digitale opslagstavler med bille-

der, du synes er smukke. På kurset vil du lære at oprette 

en profil, lave boards og finde indhold at pinne på dine 

boards. Du vil også lære, hvordan du selv deler indhold, 

finder profiler, du vil følge og meget mere. Pinterest er 

især noget for kreative og visuelle mennesker. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

OPPE I SKYEN

Dokk1 Torsdag 1. december kl. 16.30-18.00

 Torsdag 8. december kl. 16.30-18.00

Cloud computing eller Skyen dækker over, at du har dine 

programmer og filer liggende på internettet frem for 

på din computer. Men hvad er skyen, og hvordan virker 

den? Er en sky bedre end en anden? Kan man stole på 

dem, og er de dokumenter, man gemmer, sikret for 

evigt? Det ser vi sammen på i denne undervisningstime.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SLET DINE SPOR PÅ NETTET

Åby Mandag 10. oktober kl. 11.00-12.00

 Mandag 14. november kl. 11.00-12.00

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

været på internettet? På Åby Bibliotek kan du komme 

forbi og blive klogere på, hvad det vil sige at surfe 

sikkert på nettet. Vi fortæller, med udgangspunkt i de 

gængse browsere, om de gode indstillinger og om de 

gode programmer, der kan slette din færden på nettet. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

 

3D PRINT FOR FOLKET

Dokk1 Torsdag 20. oktober kl. 16.00-17.30

 Lørdag 3. 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. 

Vi ser også på programmer, du kan bruge til at lave 3D 

modeller i. Derudover vil du blive introduceret til vores 

3D printere: hvordan virker sådan én?

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



WINDOWS 10

Onsdag 17. august kl. 15.00-17.00 Sådan er Windows 10

Onsdag 24. august kl. 15.00-17.00 Microsoft-kontoen

Onsdag 31. august kl. 15.00-17.00 Spørg om Windows 10

KØB, SALG OG PENGELØS BETALING

Onsdag 7. september kl. 15.00-17.00 Pengeløs betaling

Onsdag 14. september kl. 15.00-17.00 Sælg ting på nettet

BRUG DIN MOBIL OG TABLET, BRUG DEM TIL NOGET NYT

Onsdag 21. september kl. 15.00-17.00 Mobil og tablet / Android fra bunden

Onsdag 28. september kl. 15.00-17.00 Nyttige apps til turen i bil, bus, tog og på cykel

Onsdag 5. oktober kl. 15.00-17.00 Ud i naturen med mobil og tablet

Onsdag 12. oktober kl. 15.00-17.00 Billeder med mobil og tablet 

Onsdag 26. oktober kl. 15.00-17.00 Historier i ørerne / Podcast og netlydbøger

INFOGRAFIK, LAYOUT, PRÆSENTATIONER – GRATIS VÆRKTØJER

Onsdag 2. november kl. 15.00-17.00 Sway / Præsenter opgaver, billeder og meget mere

Onsdag 9. november kl. 15.00-17.00 Gratis værktøj på nettet til grafer, tidlinier m.m.

Onsdag 16. november kl. 15.00-17.00 Om fonte og hvordan de kan bruges grafisk

Onsdag 23. november kl. 15.00-17.00 Tips til layout på ansøgninger CV og studieopgaver

Onsdag 30. november kl. 15.00-17.00 Canva.com / Gratis opslag, løbesedler og mere

Tilmelding er ikke nødvendig

IT-WORKSHOPS  
I HASLE
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ÅBEN IT-CAFÉ

Hasle  Fra 15. august til 21. december

 Hver mandag kl. 15.00-18.00

 Hver tirsdag kl. 10.00-17.00  

 (Hjælp til iPad og iPhone)

 Hver onsdag kl. 10.00-12.00

 Hver torsdag kl. 15.00-18.00

Du kan komme lige ind fra gaden og få hjælp i IT-café’en. 

Vi hjælper f.eks. med borgerservice, ansøgninger og CV, 

facebook, email, windows, mobiltelefoner og tablets, 

søgning på nettet, opsætning af studieopgaver, foldere, 

opslag og visitkort, præsentationer på nettet, gratis pro-

grammer, scanning, tekst-, foto- og videoredigering m.m. 

Vi gør ikke tingene for dig, men lærer dig hvordan du selv 

kan. Vi håber, at du er blevet klogere, når du går herfra.

DAVUTS IT-HJØRNE

Gellerup Mandag og onsdag kl. 10.30-11.30  

 fra 22. august til 14. december

Tilst Fredag 30. september kl. 10.00-12.00

 Fredag 11. november kl. 10.00-12.00

Davuts IT-Hjørne er et gratis tilbud, hvor du bare 

møder op. Du kan få gode råd, praktisk hjælp og ny 

inspiration, til 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.

IT-CAFÉ

Åby Hver mandag kl. 13.00-14.00  

 fra 5. september til 12. december 

Kom med dine små og store problemer på nettet på 

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

dig videre. Det er både personale og frivillige, som 

hjælper. Nogle gange vil der være et kort oplæg på 5-10 

minutter om et emne – før vi kigger på dine problemer.

Tilmelding er ikke nødvendig.

IT-HJÆLP FOR BEGYNDERE

Lystrup Hver mandag kl. 13.00-15.00  

 fra 5. september til 28. november

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

Peer Kjær Andersen vil sidde klar til at hjælpe dig. 

Du kan få hjælp til at bruge mail, eReolen, NemID, mm. 

Biblioteket har computere, men du er også velkommen 

til at medbringe din tablet eller din bærbare. Vi er ikke 

eksperter, men vi hjælper så langt, vi kan. 

I samarbejde med Frivillig Peer Kjær Andersen. 

Tilmelding er ikke nødvendig – ventetid kan forekomme.

IT-HJÆLP / BESTIL TID  

– FÅ EN MEDARBEJDER FOR DIG SELV!

Risskov Hver onsdag  

 fra 7. september til 30. november

Risskov Bibliotek tilbyder hjælp til IT, eksempelvis: Brug

af digital postkasse, at gå på borger.dk, at finde rundt på

Aarhus Kommunes hjemmeside, at oprette en e-mail

adresse eller andet du behøver hjælp til?

Vejledningen foregår i dit tempo. Vi er ikke eksperter, 

men vi hjælper så langt vi kan.

Tilmelding nødvendig. Henvendelse til Risskov Bibliotek.

GOD PÅ NETTET

Er du ordblind, måske studerende  
– og har du brug for eller lyst til at mødes med andre?

På Dokk1 vil vi lave et meetup for ordblinde. Her kan du 

mødes med andre, udveksle erfaringer, dele studieteknik 

eller blot få en snak og udvide dit netværk. 

Ordblinde studerende er med til at starte det op, og 
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Her har vi samlet en god portion af spændende og  
anderledes aktiviteter. Har du brug for vurdering af  
antikviteter, eller har du mange æbler, der kan presses, er 
der hjælp at hente. Få hjælp til at lære at danse tango eller 
tag på forskellige markeder. Der er flere jubilæer, der skal 
fejres, og du kan også blive inspireret af vores udstillinger.
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HØSTFEST

Risskov – Onsdag 14. september kl. 17.00-21.00

Vi gentager succesen fra sidste år og indbyder til 

høstfest i haven for bibliotekets brugere, DYRKere sam-

arbejdspartnere, frivillige og naboer. Der bliver fælles 

madlavning, fællesspisning og måske en fællessang. 

Har du overskud af grønt i køleskabet eller i haven? Så 

medbring gerne. Biblioteket sørger for råvarer, båludstyr 

og honning fra egen avl til pandekagerne. 

I samarbejde med Smag på Aarhus.

ÆBLETS DAG

Åby – Lørdag 8. oktober kl. 10.00-14.00

Kom og pres lækker most af dine egne æbler. Medbring 

æbler og emballage. 

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

ÆBLEDAG; MOST OG SPIS

Risskov – Lørdag 15. oktober kl. 10.00-15.00

Traditionen tro inviterer [DYRK! dit bibliotek] til en hyg-

gelig efterårsdag i æblernes tegn. Kom og lær hvordan 

du laver din egen æblemost og mød også Aarhus-blog-

ger og kogebogsforfatter Emma Martiny, der vil lave små 

simple retter med æbler i biblioteket, snakke om sine 

kogebøger og give tips og tricks til køkkenet. Alle kan få 

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

Læs mere om mosterierne på www.hjemmemosteri.dk.

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

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

VINSMAGNING FOR KVINDER

Risskov – Tirsdag 1. november kl. 19.00-22.00

Er du kvinde og har du interesse for vin, eller er du 

nybegynder ud i vinens verden, så er denne aften noget 

for dig. Vi skal i en hyggelig atmosfære smage og snak-

ke om forskellige vine. Vi får besøg af Sofia Tybring fra 

Chas. E. Vinhandel, Risskov. Hun vil guide os igennem 

aftenens mange lækre vine, lære os om duft, smag, dru-

er og komme ind på sammensætningen af mad og vin. 

I samarbejde med Chas. E. Vinhandel Risskov. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 250 kr.

JULEØLSMAGNING

Bavnehøj – Lørdag 19. december kl. 19.00-22.00

I år afholdes juleølsmagningen i samarbejde med 

Kolt-Hasselagers Fællesråd – det er Leo Thinesen fra 

Danske Ølentusiaster, der guider os gennem forskellige 

juleøl fra nær og fjern. Ud over øllet vil der være lidt 

godt til ganen. Der kan forekomme overraskelser.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 90 kr.

MAD & DRIKKE
Husk  

egne æbler  
og flasker!
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MAD & DRIKKE
MARIANNE SIFF KUSK UDSTILLER  

SINE SMUKKE FOTOGRAFIER

Højbjerg – Mandag 5. til fredag 30. september 

Marianne Siff Kusk, som står bag fotogalleriet Mono-

chrome Fine Art, udstiller sine smukke fotografier. Om 

sine billeder siger hun selv: ”Mine fotografier afspejler 

den store passion, jeg har for det monochrome fotografi 

og som udpræget er min foretrukne udtryksform. 'Le-

vende billeder' er ofte en del af billederne, de medvirker 

– i samspil med omgivelserne – til en intens, dragende 

og til tider melankolsk stemning”.

UDSTILLING FRA NØGLEN, ELSTEDHØJ

Lystrup – Mandag 26. september til søndag 23. oktober

I Nøglen, Elstedhøj foregår der mange ting. Der er be-

boercafé, fællesspisning, jobsøgning og mulighed for at 

lave forskelligt håndværk. I denne udstilling fås et indblik 

i, hvad der foregår.

ÅRHUNDREDETS UDSTILLING:  

SKOLEMAD I 1900-TALLET

Solbjerg – Oktober måned

I forbindelse med Folkeuniversitetets: Århundredets 

festival – Danmark 1900-1950, der løb af stablen med 

mange arrangementer i marts måned, viser vi i oktober 

en udstilling om skolemad før i tiden. Som supplement 

til udstillingen har vi 26. september et foredrag om 

sunde madpakker i dag.

I samarbejde med Solbjerg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv.

FERNISERING AF MALERIUDSTILLING  

VED INGE C. PEDERSEN

Harlev Torsdag 1. december kl. 16.30-17.30

 Udstilling i december og januar måned

Den lokale kunstners stil er en blanding af naturalisme 

og minimalisme, med enkle kompositioner og klart 

afgrænsede farveflader. For tiden er hun optaget af farve 

og geometriske former, med et nedtonet farvevalg. Bil-

lederne kan være inspireret af konkrete bygningsværker 

eller partier fra bybilledet. Malerierne er oftest baseret 

på egne fotografier. Motiverne findes der, hvor hun fær-

des i hverdagen, eller på rejser. Harlev Biblioteks Venner 

serverer gløgg og pebernødder.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

UDSTILLINGER
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TORVEDAG PÅ ÅBYHØJ TORV

Åby – Lørdag 20. august kl. 10.00

Torvedag med alt hvad dertil hører af kræmmere. Der er 

salgsboder, mad, musik og aktiviteter på scenen.  Biblio-

teket og Åby Biblioteks Venner har en fælles stand med 

informationer, konkurrencer samt aktiviteter for børn. 

Dagen er arrangeret af Åbyhøj Fællesråd. 

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner.

ARKITEKT BØRGE MOGENSEN OG  

VURDERINGSARRANGEMENT

Risskov – Mandag 19. september kl.19.00-21.30

Peter Tholstrup fra Bruun-Rasmussen fortæller om 

'folkets møbelarkitekt' Børge Mogensen. Om hans 

betydning for udviklingen af dansk møbeldesign fra 

1940erne til 1960erne, om FDB’s Møbler til folket og 

de eksklusive møbler på Snedkerlaugets udstillinger. 

Derefter er der mulighed for at stille spørgsmål og få 

vurderet egne møbler ud fra medbragte fotografier.

I samarbejde med Bruun-Rasmussens auktioner. 

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

BOGBYTTEDAG PÅ BIBLIOTEKET

Trige – Lørdag 23. oktober kl. 10.00 

Giv hvad du har og tag hvad du kan bruge! Vi stiller 

borde frem og du rydder op på hylderne derhjemme, 

og medbringer de bøger, du gerne vil give videre til 

andre. Vi byder også på en lille bogcafé kl. 11 med 

bogsnak og højtlæsning.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HVAD ER DET VÆRD

Bavnehøj – Lørdag 12. november kl. 13.00-17.00

På Arkivernes Dag inviterer Ormslev Kolt-Hasselagers 

Lokalhistorisk Samling alle, der skulle have lyst til at få 

vurderet deres antikviteter. Ved vurderingen af større 

genstande som f. eks møbler, er man velkommen til at 

tage et foto med. Fra Ebay Auktionerne kommer Kurt 

Strebel som vurderingsmand. Kurt Strebel fortæller 

forinden lidt om auktionshuset.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BYT! PÅ BIBLIOTEKET

Risskov – Søndag 20. november kl.12.00-16.00

Byttemarked er en pendant til loppemarked, der er dog 

den store forskel, at det er pengeløst. Man kan altså 

ikke tjene på sine gamle ting og heller ikke købe noget 

for sine småmønter. Konceptet er ligetil: Man afleverer 

sine 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 ens smag?

Tilmelding er ikke nødvendig.

JULEMARKED

Åby Lørdag 26. november kl. 10.00-16.00

 Søndag 27. november kl. 10.00-16.00

Julemarked på Elværket Åbyhøj med mange private 

boder med julepynt, keramik, godter og mulighed for 

cafehygge.

BYT, LOPPER OG  
HVAD ER DET VÆRD

LitteraturStedet på Åby Bibliotek er din scene for 
små og store litteraturoplevelser. Hver måned 
kan du opleve en ny udstilling og vi præsenterer i 
løbet af efteråret både nye og etablerede forfattere, 
samt andre arrangementer, der sætter fokus på 
litteraturen i og uden for bogen.

Vil du gerne bruge LitteraturStedet til din næste 
bogreception, til et oplæg om ny dansk poesi, en 
åben læsekreds eller noget helt fjerde, så hører vi 
meget gerne fra dig.

Kontakt tovholderen for LitteraturStedet
Lise Kloster Gram lkg@aarhus.dk
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ARGENTINSK TANGO 

Dokk1 – Fredag 12. august kl. 16.00-17.00

Kom og prøv kræfter med argentinsk tango. Annemarie 

Højmark og Preben Raunholt guider dig i dine første 

trin – en introduktion til den nærværende og impro-

viserede dans. Tag en partner med eller dans med en 

af de andre fremmødte i dansen, som blev erklæret 

verdenskulturarv af Unesco i 2009.

Tilmelding er ikke nødvendig.

RO & ORD

Dokk1 Hver mandag kl. 10.00-10.30  

 fra 5. september til 28. november (minus uge 42)

Start ugen med ro og ord, når mindfulness-instruktør 

Anne Marie Beck guider dig gennem en halv times 

meditation, som sluttes af med dagens digt. Der 

kræves ingen tilmelding eller forudsætninger for at være 

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

for travlheden i hovedet er velkomne til en halv times 

mindfulness og et glimt af poesi.

I samarbejde med Anne Marie Beck / Life in Motion. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

ORDBLIND?

Dokk1 Torsdag 15. september kl. 16.00-18.00

 Torsdag 6. oktober kl. 16.00-18.00

Er du ordblind, og har du brug for input til, hvilke 

muligheder du har – så er denne aften for dig. Vi vil i 

samarbejde med VUC give dig et overblik over, hvilke 

muligheder du har inden for test, undervisning og hjæl-

pemidler. Du vil blive præsenteret for Apps og mobile 

muligheder, og der vil være tid til at stille spørgsmål. Vi 

slutter aftenen af med en rundvisning på Dokk1.

I samarbejde med VUC. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SPORT, FRITID OG KULTUR

Åby – Mandag 19. september kl. 19.00

Formålet er at belyse sports-, fritids- og kulturaktiviteter 

i Åbyhøj siden indvielsen af Åbyhøj Stadion i 1944. Det 

gøres ved hjælp af billeder og egne erindringer fortalt 

af Jørgen Abild Andersen, Keld Gissel, Keld Kristensen, 

Arne Sørensen og Preben Blæsild.

Arrangementet suppleres af en udstilling i Åby Biblioteks forhal. 

I samarbejde med Aaby – Aabyhøj Lokalhistoriske Forening. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

ANDET GODT
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ANDET GODT GUIDE TIL BEDSTEFORÆLDRE

Bavnehøj – Mandag 21. november kl. 16.00-17.30

Får du besøg af børnebørnene? Fortvivl ikke – hjælpen 

er nær. Her får du en håndsrækning med inspiration 

til gode bøger at læse højt og sammen, film I kan 

se, apps I kan prøve og bøger med ideer til kreativt 

samvær. Vi gennemgår emnekataloget udarbejdet af 

Ann Gritt Bang Elmeskov. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SENIORLIV: HVAD SKAL DU VÆRE,  

NÅR DET ER ALDER BEDST?

Dokk1 – Onsdag 23. november kl. 16.30-18.30

Med udgangspunkt i sin bog En tredje karriere – find din 

egen vej i den nye livsfase, kommer Poul-Erik Tindbæk i sit 

foredrag rundt om nogle af de centrale spørgsmål, der 

rejser sig, når man har trukket stikket til arbejdslivet. Hvor-

dan finder man en meningsfuld rolle uden en stillingsbe-

tegnelse? De seneste år har Poul-Erik Tindbæk, chefkon-

sulent, ph.d. – i sin tredje karriere – udelukkende arbejdet 

med inspiration for voksne om overgangen fra jobbet.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 40 kr.

BLIV BEDRE TIL JOBSØGNING

Dokk1 Tirsdag 20. september kl. 10.00-13.00

 Tirsdag 18. oktober kl. 10.00-13.00

 Tirsdag 22. november kl. 10.00-13.00

 Tirsdag 13. december kl. 10.00-13.00

Søger du job? Kom til denne workshop og få ny 

inspiration til din jobsøgning sammen med andre, 

der har samme mission. Workshoppen foregår som 

en blanding af oplæg, øvelser og fælles samtale. Med 

udgangspunkt i deltagerne dækker vi emner som f.eks. 

cv, ansøgninger, jobsamtaler og hvordan man kan skabe 

et netværk. Undervejs er der god tid til diskussioner, 

hvor vi bruger hinandens erfaringer til at blive klogere, 

inspirere hinanden og blive skarpere på, hvad vi hver 

især kan, og hvordan det kan udtrykkes tydeligt. Midt-

vejs holder vi en halv times frokostpause, hvor man kan 

spise medbragt mad eller købe mad i Dokk1s café.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

PERSONSKADEERSTATNING  

– MED FOKUS PÅ TRAFIKSKADER

Dokk1 – Tirsdag 25. oktober kl. 17.00-19.00

Har du været ude for en ulykke? Så har du nu muligheden 

for at høre nærmere om retten til erstatning for person-

skade, som man f.eks. er kommet ud for i trafikken eller 

på arbejdet. Vi fortæller om den bevisbyrde, der påhviler 

den skadelidte, om de juridiske udfordringer, man står 

over for, og vi vil inddrage eksempler fra det virkelige liv. 

Oplægsholdere er: Advokat (L) Britha Bunk, advokat 

(L) Michelle Bunk, advokat (L) Lars M. H. Christen-

sen og advokat (H) Birthe Valentin, Erstatningsadvo-

katerne i Aarhus.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Poul-Erik Tindbæk
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VIBY FYLDER 60 ÅR! HJÆLP OS MED AT FEJRE DET

Viby – Tirsdag 30. august kl. 9.00-16.00

Tirsdag 30. august fylder Viby Bibliotek 60 år, og dette 

skal selvfølgelig fejres med manér. Morgenen star-

ter med morgenkaffe kl. 9.00 for både personale og 

brugere i salen, hvor man også kan se Viby Lokalhisto-

riske samlings udstilling med billeder og historier, der 

dækker den lange og glorværdige periode. Stadsarkivet 

vil også være til stede med Kulturby 2017-projektet 

2017 aarhusianere, som er et livsfortællingsprojekt, hvor 

aarhusianeres historie bliver indsamlet og formidlet. 

Her vil være mulighed for at bidrage med ens egen 

livshistorie. Rådmand Rabih Azad-Ahmad kommer 

forbi kl. 14.00 og holder tale. Efterfølgende vil der være 

fødselsdagssang, andre musikalske indslag, samt en 6 

m lang fødselsdagskage. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BALLONFABRIKKEN

Viby – Tirsdag 30. august kl. 10.00-12.00

Med røg og damp fabrikerer Ballonfabrikken fantasiful-

de og sjove ballondyr, som børnene er med til at pynte. 

Der bliver også spillet op til ballondans og sunget et 

par fødselsdagssange. Alt sammen i anledning af Viby 

Biblioteks jubilæum.

Tilmelding er ikke nødvendig.

AARHUS RÅDHUS 75 ÅR

Åby – Tirsdag 27. september kl. 19.00-21.00

Dorte Søholm kommer og fortæller og viser sin film om 

Aarhus Rådhus. 

Filmen Et elskeligt hus er produceret af journalist Dorte 

Søholm og klipper Ole Grønbæk. I filmen fortæller de 

to aarhusianske filmfolk historien om det ikoniske byg-

ningsværk med den verdensberømte arkitektur.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner.  

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

10 ÅRS JUBILÆUM

Åby – 21. november til 26. november

Den 22. november er det 10 år siden Åby Bibliotek blev 

reddet fra lukning. Jubilæet vil blive fejret i ugens løb 

med forskellige arrangementer og udstillinger.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

JUBILÆER

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 særarrange-

menter, overblik over, hvad der sker på litteratur-

området i Aarhus og gode litteraturtilbud. 

Vi glæder os til at få dig med i klubben! 

Medlemskabet er gratis og du kan når som helst 

melde dig ud.

Se mere om litteraturklubben og meld dig ind på 

www.aakb.dk/litteraturklubben

Husk også at synes godt om os på Facebook.  

Du finder os under Litteraturklubben i Aarhus. 

I

 

Litteraturklubben
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Er I en børnefamilie, finder I et væld af spændende 
tilbud – lige fra loppemarked til øvelser i yoga og  
mindfulness. Der er teaterforestillinger, workshops, 
sproglege, filmforevisninger og masser af oplevelser 
med højtlæsninger og andre sjove aktiviteter. 
 
For familier med babyer, er der babyrytmik, sprogstimu-
lering, Fars legestue og besøg af sundheds plejersken. 
For tweens tilbyder vi torsdagsklubber, foredrag om 
Harry Potter og spil- og gaming arrangementer. 
Du finder også aktiviteter til dig og dit barn i både 
efterårsferien og i julemåneden.
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TORSDAGSHISTORIER

Solbjerg Torsdag 6. oktober kl. 9.30-10.00

 Torsdag 10. november kl. 9.30-10.00

 Torsdag 8. december kl. 9.30-10.00

For de 3-6 årige.

Børnebibliotekaren læser højt af sjove, uhyggelige, 

eventyrlige eller helt nye billedbøger. Kom til en hyggelig 

formiddag på biblioteket.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TORSDAGSHISTORIER FOR BØRN

Beder-Malling Torsdag 13. oktober kl. 9.00-9.30

 Torsdag 3. november kl. 9.00-9.30

 Torsdag 1. december kl. 9.00-9.30

Hør bibliotekaren læse højt. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

GODE FREDAGSHISTORIER

Dokk1 Hver anden fredag  

 med start 16. september kl. 10.00-10.30

Hør børnebibliotekaren læse gode historier i Puste-

rummet. Bagefter er der mulighed for fri leg og at spise 

madpakker. For børnehavegrupper på op til 12 børn.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LØRDAGSHISTORIER

Hasle Hver lørdag kl. 10.30-11.00  

 fra 6. august til 17. december

Vi læser højt af vores yndlingshistorier for de mindste. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

HØJTLÆSNING OG FILM 

Gellerup Hver onsdag kl. 9.30-10.00  

 fra 21. september til 7. december

For de 1½-6 årige.

Vi vil gerne læse gode billedbøger højt for børn. Alle 

er velkomne både dem fra børnehaven, dagplejen, 

vuggestuen samt børn med deres forældre. Den sidste 

onsdag i måneden viser vi film.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORTÆLLINGER OG 
LEG MED SPROGET
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DET ER UHY-Y-Y-YGGELIGT!

Tilst – Mandag 31. oktober kl. 17.00-18.00

Det er mandag den 31. oktober og vi skal selvfølgelig 

ind i bibliotekets mørkeste rum og have læst en rigtig 

spøgelseshistorie højt i græskarlygtens skær. Det fore-

går i skumringstimen. For alle børn og barnlige sjæle 

med stærke nerver.

Tilmelding er ikke nødvendig.

MORGENGRY

Viby – Mandag 14. november kl. 9.00-9.30

For de 4-7 årige.

Børnebibliotekaren læser Garmanns sommer af Stian 

Hole. Overalt i Norden bliver denne bog læst op på 

samme tid. Vær med til at styrke fællesskabet i Norden.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SPIDS ØRERNE – SPROGLEG 

Trige Mandag 10. oktober kl. 10.00

Åby Onsdag 12. oktober kl. 9.30

Gellerup Torsdag 13. oktober kl. 9.30

Risskov Fredag 14. oktober kl. 10.00

For de 5-6 årige.

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

fagtesange, rime og remse, snakke om mærkelige ord 

og vendinger og læse bøger.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HYGGELIG LØRDAGSHØJTLÆSNING

Risskov – Lørdage fra 29. oktober kl. 9.00

Familier med børn i børnehavealderen kan starte lørdag 

morgen med en hyggelig gang højtlæsning. Vi har 

fundet de gode bøger frem, og måske dukker der også 

en eventyrkuffert op. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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ÅBENT HUS I SUNDHEDSPLEJEN

Dokk1 – Hver mandag fra 15. august kl. 10.00-11.30

Få råd og vejledning af en sundhedsplejerske – og 

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

deltage i et foredrag om kost.

Åbent hus i Sundhedsplejen holder til i Pusterummet 

hver mandag (på nær i skolernes ferier).

I samarbejde med Sundhedsplejen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SUNDHEDSPLEJEN BYDER VELKOMMEN TIL 

ÅBENT HUS-ARRANGEMENT

Risskov Tirsdag i lige uger  

 fra 9. august -13. december kl. 10.00-11.00

Primært drejer det sig om en generel introduktion til 

'Overgangskost' – dvs. overgangen fra flydende til fast 

føde hos dit barn. Arrangementet vil blive gentaget med 

2 ugers interval, hvilket forhåbentlig vil give dig mulig-

hed for at få den nødvendige viden om overgangskost 

på det tidspunkt, der passer netop dit barn. Vi vil 

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.

FARS LEGESTUE

Dokk1 – Hver torsdag fra 11. august kl. 12.00-14.30

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

Fars Legestue er et sted, hvor fædre kan være sammen 

med deres børn i alderen 0-3 år.

Der vil være en pædagog til stede i legestuen, og der er 

også mulighed for at møde en sundhedsplejerske hver 

gang fra kl. 13.00-14.00.

Tilmelding er ikke nødvendig.

MED BABY PÅ  
BIBLIOTEKET
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BABYRYTMIK

Dokk1 Mandag 12. september kl. 10.00-10.45

 Mandag 24. oktober kl. 10.00-10.45

 Mandag 14. november kl. 10.00-10.45

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

Til babyrytmik stimuleres alle sanser gennem sang, 

bevægelse, lydlege med rasleæg og meget mere. Babyer 

synger, før de taler. De leger med lyde og synger i deres 

eget pludrende sprog. Når man synger og danser med 

sit barn, skabes et unikt samvær, hvor kontakt og mu-

sik er i centrum for en sanselig oplevelse. Underviseren 

er Signe Thorborg fra Aarhus Musikskole. 

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

SPROGLEG FOR BABYER OG DERES FORÆLDRE

Trige Mandag 26. september kl. 10.00 / Oasen

 Mandag 21. november kl. 10.00 / Oasen

Lystrup Onsdag 21. september kl. 10.00  

 Onsdag 23. november kl. 10.00

Risskov Fredag 23. september kl. 10.00  

 Fredag 25. november kl. 10.00

Åby Onsdag 28. september kl. 9.30 

Sprog er vigtigt for at mestre verden. Det er en af de 

vigtigste og mest uvurderlige gaver, du kan give dit 

barn. Denne formiddag skal det handle om sprogstimu-

lering. Vi skal ganske kort snuse til den teoretiske side 

af sagen, men vigtigst af alt, skal vi synge og lege med 

sproget. Vi skal Ride ranke, flyve og sejle, lære nye fagte-

sange, rim og remser, og vi genopfrisker også nogle af 

dem, du sikkert husker fra din egen barndom.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SUNDHEDSPLEJEN HOLDER ÅBENT HUS

Lystrup Sidste torsdag i hver måned  

 fra august måned og året ud kl. 10.00-12.00

Sundhedsplejen holder åbent hus. Få råd og vejledning 

af en sundhedsplejerske – og mød andre forældre. 

Primært drejer det sig om en generel introduktion til 

overgangskost for babyer på 4-6 måneder. 

I samarbejde med Sundhedsplejen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SUNDHEDSPLEJERSKEN HOLDER ÅBENT HUS

Skødstrup Den første mandag i hver måned  

 fra 5. september kl. 13.00-15.00

Få en snak med sundhedsplejersken og med andre 

nybagte forældre.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SPARK TIL SPROGET, SPROG- OG BOGLEG 

Risskov Tirsdage (7 gange)  

 fra 30. august kl. 16.00-16.45

For de 2-årige.

Sprog skal opleves, ikke kun forstås med hovedet og 

derfor skal vi lege med sproget. Vi skal rime og remse, 

lave sjove og mærkelige lyde, lave fingerlege og fagte-

sange, bruge kroppen og også læse bøger. Den voksne 

skal også deltage aktivt sammen med barnet. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MUSIKALSK LEGESTUE 

Gellerup Torsdag 8. september kl. 9.30-10.15

 Torsdag 22. september kl. 9.30-10.15

 Torsdag 6. oktober kl. 9.30-10.15

For de 0-2 årige.

Musikalsk legestue for de helt små med aktiviteter, sang 

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

og meget mere. 

I samarbejde med musikpædagog Sofie Holm Nielsen. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Signe Thorborg
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HASLE BIBLIOTEKS POPCORN TIME  

– FILM FOR DE MINDSTE

Hasle  

Onsdag 3. august kl. 10.00-10.30 og 11.00-11.30

Onsdag 14. september kl. 10.00-10.30 og 11.00-11.30

Onsdag 5. oktober kl. 10.00-10.30 og 11.00-11.30

Onsdag 2. november kl. 10.00-10.30 og 11.00-11.30

Onsdag 14. december kl. 10.00-10.30 og 11.00-11.30

Vi viser filmatiseringerne af Egon Mathiesens klassiske 

børnebøger Aben Osvald og Mis med de blå øjne. Vi viser 

super sjove, lærerige og livsbekræftende film for børn i 

børnehavealderen. Og selvfølgelig er der popcorn til! 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

TIRSDAGSBIO 

Lystrup Hver anden tirsdag  

 fra 6. september til 13. december kl. 10.15 

For de 3-6 årige.

Kom og se film på Lystrup Bibliotek. Det er en overra-

skelse, hvad vi skal se. Filmen varer ca. ½ time og I kan 

benytte biblioteket til madpakkespisning bagefter.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TIRSDAGSFILM FOR DE YNGSTE

Åby Hver anden tirsdag  

 fra 6. september til 18. oktober kl. 10.00-10.30

 Hver anden tirsdag  

 fra 8. november til 6. december kl. 10.00-10.30

For de 3-6 årige.

Se film på biblioteket. Filmen varer ca. ½ time og I er 

velkommen til at benytte biblioteket til madpakkespis-

ning bagefter.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TIRSDAGSFILM FOR BØRN

Viby  Tirsdag 11. oktober kl. 10.00-10.30

 Tirsdag 8. november kl. 10.00-10.30

 Tirsdag 13. december kl. 10.00-10.30

For 3-5 årige.

Korte børnefilm, der er sjove, (u)hyggelige og fantasifulde.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILM
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FILM

FILM FOR DE YNGSTE

Dokk1 Onsdag 14. september kl. 10.00-10.30

 Onsdag 12. oktober kl. 10.00-10.30

 Onsdag 9. november kl. 10.00-10.30

 Onsdag 7. december kl. 10.00-10.30

Vi viser små film for de 3-6 årige. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILM OG HØJTLÆSNING 

Højbjerg – Torsdag 10. november kl. 10.00-10.30

For de 3-6 årige.

Vi læser bøger og ser film om pigen Rita, som er meget 

rap og har en krokodille i sit badekar.

Sjove historier om Rita der leger voksen og forsøger at 

opdrage på Krokodille.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILM & POPCORN  

– KOM OG SE ’MORTENS BADEBOLD’

Tilst – Tirsdag 22. november kl. 10.00-11.00

For de 3-6 årige.

Vi ser den charmerende film Mortens Badebold, hvor 

Morten har en rigtig ØV-dag, for de store børn gider ikke 

lege med ham. Så er det jo godt, at han har sin badebold, 

som pludselig bliver levende. Den sure hr. Andersen fra 

vejen må finde sig i at blive drillet af badebolden og få 

nogle klask på rumpen, da han bliver for skrap – en sce-

ne der altid vækker vild jubel hos det unge publikum. Og 

til en rigtig filmoplevelse hører selvfølgelig popcorn!  

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

FREDAGSBIO FOR DE SMÅ  

– 10 FEDE FILM-FREDAGE

Risskov Hver fredag fra 9. september  

 til 30 september kl. 10.15-11.00

 Fredag 21. oktober kl. 10.15-11.00

 Hver fredag fra 18. november  

 til fredag 16. december kl. 10.15-11.00

For de 3-6 årige.

Start fredagen med spændende film og lækre popcorn. 

Hvad enten I kommer som børnehave, dagpleje, vug-

gestue eller du trænger til en udflugt med barnebarnet, 

er vi klar med filmhygge og lune popcorn. Som noget 

nyt er der nu mulighed for institutioner at komme med 

forslag til film, læs mere på hjemmesiden.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

EN TUR I BIFFEN

Bavnehøj Mandag 19. september kl. 10.00-10.45

 Onsdag 16. november kl. 10.00-10.45

For de 2-4 årige.

Bavnehøj bibliotek inviterer de mindste i biffen på 

Bavnehøj Skole. Der vil blive serveret en forfriskning og 

der er mulighed for at nyde sin madpakke på biblioteket 

efter forestillingen. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILM OG HØJTLÆSNING 

Højbjerg – Torsdag 8. september 10.00-10.30

Vi læser bøger og ser film om pigen Lili og hendes hund.

Torsdag 13. oktober kl. 10.00-10.30

Vi læser bøger og ser film om drengen Ernst og hans 

distræte mor.

For de 2-4 årige.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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RANDERS EGNSTEATER: UNDER MIT TRÆ

Tranbjerg Onsdag 7. september kl. 10.00-10.45

Hasle Torsdag 8. september kl. 10.00-10.45

For de 3-5 årige.

Under et træ sidder en kone. Det er hendes træ. Det 

viser hende alle årstiderne, så hun kan holde styr på, at 

året går. Hendes ven egernet har en hule i træet. Meget 

skal gøres, og alting skal man nå, inden årstiderne 

skifter. Denne varme og musikalske fortælling om års-

tiderne fører de små gennem årets gang og de mange 

gøremål for dyr og mennesker.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

NØRREGAARDS TEATER: 

DEN SULTNE LARVE ALDRIG MÆT

Gellerup Onsdag 14. september kl. 9.30-10.00

Tranbjerg Onsdag 5. oktober kl. 10.00-10.30

For de 1½-5 årige.

Mandag morgens morgensol... UMM,MUMS morgen-

mad! Måske marmelade? Et æble? Larven siger hej, 

tirsdag kigger den på mig, onsdag deler vi en blomme, 

torsdag sidder den i min lomme, fredag er den væk – er 

den gnaven, lørdag får den ondt i maven. Søndag sker 

der magi – en larve slippes fri. Frit efter Eric Carles bog 

om larvens forvandling til sommerfugl, er perfekt til 

de små – en skøn enkel historie med varme farver og 

poetisk dybde.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TEATER
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TEATER

BARKENTINS TEATER: SUTTOG

Risskov Lørdag 1. oktober kl. 10.00-10.30

Harlev Mandag 3. oktober kl. 10.00-10.30

Trige Onsdag 5. oktober kl. 10.00-10.30

Tilst Torsdag 6. oktober kl. 10.00-11.00

For de 1½ til 4 årige og deres voksne.

Ole Barkentin Lauritzen, Hans og Jette Nørregaard har 

sat den humoristiske hat på sned og lavet en nonverbal 

forestilling for de mindste og deres voksne. En forestil-

ling om de ’store’ livsværdier, når man ikke selv er så 

stor. En forestilling om at spise, sove og bruge eller ikke 

bruge sut. Barkentins Teater har sat den humoristiske 

hat på sned der er masser af dejlig musik, mimik og 

komiske detaljer.

I samarbejde med Børnekulissen. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BARKENTINS TEATER: INDENI

Højbjerg – Torsdag 15. september kl. 10.00-10.30

For de 1½-4 årige.

Forestillingen er en fantastisk rejse for de mindste børn 

om at kunne gennemskue, hvad der er bag noget andet. 

Og der er plads til at børnene kan blande sig.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

RATATAS: DRAGEN I BJERGET

Tilst – Torsdag 29. september kl. 10.00-11.00

For de 2-6 årige.

Teaterstykket Dragen i bjerget er eventyret om prinsesse 

Mira, der en morgen vågner uden sin guldkrone. Dra-

gen i bjerget har stjålet den, og sammen med børnene 

blandt publikum tager Mira ud på en rejse for at få den 

tilbage. De rejser gennem alle fire elementer og i hvert 

element lærer børnene noget, som de får brug for i 

mødet med den ildsprudlende drage. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.
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TEATRET PÅ HJUL: LANGT UDE I SKOVEN

Lystrup – Tirsdag 8. november kl. 10.00-10.30

For de 1½-4 årige.

Langt ude i skoven er en billedrig historie om at finde 

venskab og sin særlige plads i verden, fortalt med poe-

si, musik og dukker. Hovedpersonen er den lille frø, der 

er alene i verden. Det tager den lille frø sig ikke af, men 

drager ud i verden på jagt efter en ven. En forestilling 

for de mindste og deres voksne, som spilles uden ord 

af Teatret på Hjul.

I samarbejde med Børnekulissen.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MUSIK-TEATERFORESTILLING

Hasle – Mandag 14. november kl. kl. 10.00-10.30

For de 0-4 årige.

Musisk teaterforestilling for de helt små med aktiviteter, 

sang og rytmer.

I samarbejde med Ingild Felding. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TEATER MY: JEG KAN HUSKE ALTING

Trige – Torsdag 6. oktober kl. 9.30 og 10.30

For de 3-5 årige.

Det er sengetid, men umuligt at falde i søvn. For huset 

er fuld af lyde, og hovedet fyldt med tanker på dagen, 

der lige er gået. Lige her begynder magien. Vi får lov til 

at kigge ind og kigge med på alt det, som er sket i dag. 

Vi får lov til at opleve dagen igen. 

I samarbejde med Børnekulissen.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TEATRET PÅ HJUL: GULDLOK OG DE TRE BJØRNE

Viby Tirsdag 18. oktober kl. 10.00-10.30

Hasle Onsdag 23. november kl. 10.00-10.40

Højbjerg Torsdag 24. november kl. 10.00-10.30

For de 2-5 årige.

Teatret på Hjul opfører Guldlok og de tre bjørne. Den 

klassiske fortælling om Guldlok, der farer vild i skoven 

og kommer til bjørnenes hus. Hun sidder i stolen, 

spiser af grøden og falder i søvn i sengen, indtil bjør-

nene kommer hjem.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



BESØG BIBLO  
Bibliotekernes nye online  
fællesskab for børn

Biblo er et online fællesskab, hvor børn kan  
dele interesser med hinanden i åbne grupper.  
Grupperne kan handle om alt mellem himmel  
og jord, og de kan oprettes både af børn og  
bibliotekarer. 

Alle, der har et Unilogin kan se, skrive,  
uploade og deltage i konkurrencer på Biblo.

Du kan også låne bøger, film, spil og musik  
på Biblo - ligesom man kan på sit bibliotek.

Biblo er skabt og køres af de danske  
folkebiblioteker.

Biblo overvåges af voksne bibliotekarer.

www.biblo.dk
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SMÅ SYNGER SAMMEN

Trige – Torsdag 8. september kl. 9.30

Traditionen tro mødes alle børn fra dagtilbuddene i Tri-

ge og Spørring til en halv times fællessang. Det foregår 

i gymnastiksalen på Bakkegårdsskolen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SANGLEGE MED VIBEKE SKOU

Tilst – Torsdag 15. september kl. 10.00-11.00

For de 3-5 årige.

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. Alle går herfra med højt humør 

og hænder og fødder godt rystet igennem. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

FIND DIN INDRE MINI-BOGORM  

MED SKRALLEBANG

Solbjerg – Mandag 24. oktober kl. 10.00-10.45

For de 3-6 årige.

Er du bedst til at være prinsesse eller til at være Klods 

Hans? Vil du lære at stave til BUKSEVAND? Hvilke 

drømme hænger der i Ole Lukøjes paraply? Kender du 

Rasmus, Pingo, Skæg og Pelle – og en junglemand, der 

kun er iført underhylere?

Tag dine voksne med til koncert med SKRALLEBANG, 

hvor vi skal snakke om bogstaver, om skøre figurer fra 

børnebøgerne, ride på en fantasiged, og gætte hvilke 

bøger, der bliver læst op fra.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MUSIK

Vibeke Graf Skou
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MUSIK KANINENS FØDSELSDAGSFEST

Solbjerg – Mandag 21. november kl. 10.00-10.30

For de 0-3 årige.

Musikskolen Laura og Æsken inviterer til musik- og 

dansefest fyldt med farver, balloner, musik, sang og leg! 

Vi skal lede efter ting til kaninens gave i sansekufferter og 

danse med sæbebobler og herligt larmende dansebælter.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BAMSERYTMIK 

Højbjerg – Tirsdag 22. november kl. 10.00-10.45

For de 2-6 årige.

Tag din bamse under armen og kom til bamsearrange-

ment med motorikvejleder Dorte Nørgaard.

Sammen skal vi synge sange om bamser og bjørne, 

hoppe og danse sammen med bamserne og give dem 

en flyvetur i en stor faldskærm! Der bliver garanteret 

gang i den, så både du og bamsen får sved på panden!

Hvis du glemmer din bamse, er der bamser til låns.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

INTERNATIONAL BAMSEDAG: BAMSESANGE

Viby – Torsdag 27. oktober kl. 10.00-10.45

For de 2-4 årige.

Tag din bamse med og syng bamsesange med Dorte 

Nørgaard. Ud over Bamsesange er der hele dagen en 

udstilling med bamsebøger og små konkurrencer. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MUSIKALSK LEGESTUE 

Gellerup Torsdag 3. november kl. 9.30-10.15

 Torsdag 17. november kl. 9.30-10.15

For de 3-5 årige.

Musikalsk legestue med aktiviteter, sang og rytmer. Der 

synges om dyr, kroppen, farver, tal og meget mere. Der 

inddrages forskellige rekvisitter og instrumenter.

I samarbejde med musikpædagog Sofie Holm Nielsen. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Dorte Nørgaard
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KREATIVT VÆRKSTED

Dokk1 Hver tirsdag og onsdag  

 fra august til december kl. 16.00-17.30

Kreative aktiviteter for børn i det åbne værksted hver 

tirsdag og onsdag eftermiddag. Fold en æske, modellér 

en skulptur i ostevoks eller instruér en film i IMovie. 

Det er eksempler på nogle af de værkstedsaktiviteter, vi 

har på programmet. Følg med på hjemmesiden – der er 

nye aktiviteter hver uge. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

HYGGELIG FAMILIETORSDAG

Lystrup Alle torsdage i september, oktober  

 og november kl. 15.00-18.00

For de 5-10 årige.

Tag familien med og hyg jer sammen med at tegne og 

spille et spil. Vi har spil, papir, farveblyanter og ind imel-

lem en kreativ idé. I står for den kunstneriske udførelse 

– god fornøjelse.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HALLOWEEN VÆRKSTED

Risskov – Lørdag 29. oktober kl. 11.00-13.00

Kom og lav pynt og sjov og få gode ideer til udklædning 

og sminke til halloween. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

LAV GRÆSKARHOVEDER MED  

’DEN STORE GRÆSKARMAND’

Tilst – Lørdag 29. oktober kl. 11.00-12.30

Ingen Halloween uden græskarlygter. Vi har inviteret Bo 

Rosenberg – også kendt som Den store Græskarmand 

– til at komme og snitte lygter med os. Vi står for at 

levere græskarene og for snitteriet – så mangler vi bare 

nogle kreative børn, der kunne tænke sig at komme og 

tegne øjne, næse og mund. Skal din græskarlygte have 

hugtænder? Hvordan tegner man bedst ’onde øjne’? 

Kun fantasien sætter grænsen!

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

 

LAV DIT EGET 'SOKKEDYR'

Højbjerg – Mandag 21. november kl. 15.30-17.00

Kom og kreer dit eget sokkedyr. Det kan være en bamse, 

kanin eller et andet dyr, som du kan li’. Biblioteket sør-

ger for fyld og pynt – du skal blot medbringe en sok.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KREA
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KREA

BØRNELOPPEMARKED

Risskov – Lørdag 10. september kl. 10.00-12.00

Er dine hylder fyldt med legetøj, som du ikke længere 

leger med? Eller er du blevet for stor til det der med at 

lege? Kom med til børneloppemarked, hvor der er mu-

lighed for at sælge ens gamle legetøj eller købe noget 

nyt til samlingen – eller tjene lidt lommepenge.

For praktiske oplysninger og bestilling af stadeplads se 

mere på hjemmesiden. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TRYLLESHOW

Viby – Onsdag 21. september kl. 10.00–10.40

Tryllekunstner John Oehlenschlager tryller med reb, 

kort, kæmpeterninger og meget mere. Børnene hjælper 

til med trylleriet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

YOGA OG MINDFULNESS FOR BØRN

Skødstrup – Lørdag 24. september kl. 10.00-11.30

Arrangement for børn på 3-8 år, hvert barn skal være 

ifølge med en voksen.

Børneyoga og mindfulness kan noget helt særligt. Den 

narrative tilgang gør det sjovt og let for de voksne at lave 

yogaøvelser med børn. Med yogaøvelserne får børnene 

gode redskaber til at finde ro og fordybelse, til at holde fo-

kus og være nærværende. Der skal medbringes måtte og 

tæppe. Underviser er Anne Mette Trøjborg Rasmussen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BAMSEUGE

Risskov Mandag 24. oktober  

 til torsdag 27. oktober kl. 15.30-16.30

Den 27. oktober er international bamsedag. Det fejrer 

vi på Risskov bibliotek. Nogle små bamser har gemt sig 

i børnebiblioteket. Kom og tæl hvor mange der er – så 

kan du være med i konkurrencen om en boggave. Vind-

eren trækkes, når vi holder Bamsefest om torsdagen.

Til festen vil der være højtlæsning af Guldlok og de tre 

bjørne samt saftevand og mundgodt. 

Tilmelding er ikke nødvendig – husk yndlingsbamsen.

YOGA OG MINDFULNESS

Lystrup – Tirsdag 25. oktober kl. 16.30-17.30

Øvelser for de 3-5 årige og deres voksne som giver 

gode redskaber til at finde ro og holde fokus. Der skal 

medbringes måtte og tæppe.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BLANDEDE  
BØRNEGODTER
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LØRDAG FORMIDDAG I PROVINSEN

Åby Lørdag 8. oktober kl. 11.00-13.00

 Lørdag 29. oktober kl. 11.00-13.00 

 Lørdag 19. november kl. 11.00-13.00

 Lørdag 10. december kl. 11.00-13.00

For de 9-13 årige.

Ingen aftaler – ingen penge – måske også lidt forkølet/

sur eller bare ligeglad! Fald sammen foran vores stor-

skærm og se et par film. Vi sørger for popcorn og cola 

og vækker dig, inden vi går hjem!

Tilmelding er ikke nødvendig.

HARRY POTTERS UNIVERS – FOREDRAG  

V. FILMFORMIDLER JACOB KROGSØE

Højbjerg – Mandag 7. november kl. 17.00-18.00

Hvem har ikke selv læst eller fået læst Harry Potter op? 

Eller set filmene? Eller spillet spillene? J. K. Rowlings 

bøger om troldmandsdrengen Harry Potter er kendt af 

flere generationer og taler både til børn og voksne. Kom 

og hør filmformidler og bibliotekar på Randers Bibliotek 

Jacob Krogsøe fortælle om bøgerne, Harry Potter-Uni-

verset, fantasy som genre, Rowlings inspirationskilder 

samt filmene som bygger på Rowlings forfatterskab. 

Velkommen til en aften i magiens tegn.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

NEWSGERRIGE BØRN – EN DEBAT OM LIV OG DØD

Dokk1 – Tirsdag 8. november kl. 10.00-11.30

Det er svært at tale om døden og sorgen ved at miste. 

Det sætter vi fokus på ved dette debatarrangement for 

børn. Debatten tager udgangspunkt i DR Ultras doku-

mentarserie om børn og sorg. Arrangementet er for 4. 

klasser, men der er 20 billetter til børn, der kan deltage 

uden for skolen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TWEENS



TWEENS

HARRY POTTER-VÆRKSTED

Højbjerg Mandag 17. oktober kl. 10.00-12.00 

Risskov Tirsdag 18. oktober kl. 10.00-12.00

Åby Onsdag 19. oktober kl. 10.00-12.00

På udvalgte biblioteker, kan du komme og lave din 

egen magiske tryllestav, så du kan blive lige så god 

som Harry Potter, til at kaste besværgelser. Vi sørger 

for materialer. Du skal bare møde op og have din 

bedste trylleformular klar! Kom gerne udklædt! Der vil 

være præmie til bedst udklædte troldmand eller heks.

Tilmelding er ikke nødvendig.

MAGISK TUR TIL HARRY POTTER FESTIVAL  

I ODENSE

Åby – Lørdag 22. oktober kl. 9.30-18.00

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 Quidditchturnering, Olivanders, Profet-

tidende, magiske værksteder i Diagonalstræde, musik, 

magisk markedsplads og en hel masse mere. Kom 

udklædt i din flotteste Harry Potter-udklædning.

Billetprisen inkluderer: Bus t/r, 1000 Galleoner (Harry Potter pen-

ge), Magiske Bønner, Konkurrencer og din helt egen Hedvig Ugle.  

NB: Børn under 15 år skal være ledsaget af en voksen.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 110 kr.
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LEGO – WORKSHOP FOR BØRN 

Tranbjerg Lørdag 15. oktober kl. 10.00-12.30

Åby Lørdag 15. oktober kl. 13.30-16.00

For de 5-13 årige.

Kom til den vildeste LEGO workshop i efterårsferien! 

LEGO Ambassadør Svend Erik Saksun fra LEGO World 

har spændende opgaver og udfordringer med til alle 

LEGO interesserede. Han tester deltagernes LEGO 

færdigheder og spiller børn og forælder ud mod andre 

familier. Hvem bygger det højeste tårn, hvem vælter de 

fleste klodser, og hvem ved mon mest om de mange 

LEGO temaer? Der er fine præmier på højkant.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KREATIV EFTERÅRSFERIE

Risskov  

Mandag til fredag 17.-21. oktober kl. 10.00-12.00

Vi finder perler, papir, kasserede bøger, ostevoks og 

meget andet frem, og så går vi ellers i gang med at lade 

kreativiteten blomstre.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KREATIVT VÆRKSTED – HAVET 

Gellerup Mandag 17. oktober kl. 10.00-12.00

 Tirsdag 18. oktober kl. 10.00-12.00

For de 5-12 årige.

Vi tager en tur ud på havet og møder pirater med 

klap for øjet og træben. Bagefter dykker vi ned under 

havet, hvor der er havfruer, hajer og andre spændende 

havdyr. Vi klipper og klistrer, tegner og farvelægger 

inden for temaet havet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

EFTERÅRSFERIE

Svend Erik Saksun
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EFTERÅRSFERIE PRØV GOOGLES VR BRILLER

Hasle – Onsdag 19. oktober kl. 10.00-17.00

For børn og voksne.

Hør mere om Virtual reality og om hvordan man selv 

kan bruge Googles billige VR briller. Lær hvordan du 

selv kan lave små film og billeder, der kan ses i Google 

Cardboard. Du skal selv medbringe en smartphone.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FLETTE-EFTERMIDDAG

Tranbjerg – Onsdag 19. oktober kl. 14.00-17.00

For børn fra 4 år.

Fletninger i alle afskygninger er det helt store hit. Kom 

som mor/far og datter, hvor datteren er model, og 

mor/far lærer kunsten at flette. Her skal datteren være 

mindst 4/5 år. Eller kom som 2 piger, der gerne vil flette 

på hinanden. Her skal I være mindst 13 år. Sonja Ting-

gård-Jensen fra Somé Hair and Makeup Art vil hjælpe 

alle til fremover at kunne lave de flotteste fletninger. 

Medbring selv børster, kamme, elastikker, spejl m.m.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

UHYGGELIG HALLOWEEN-TORSDAG

Lystrup – Torsdag 20. oktober kl. 15.00-18.00

For de 5-10 årige.

Tag din familie med til uhyggelig halloween-workshop 

på Lystrup Bibliotek. Her kan I lave halloween-ting ud 

fra de ideer og skabeloner, der er lagt frem. Kom og få 

en uhyggelig familieeftermiddag. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SLANGER I EFTERÅRSFERIEN

Hasle – Lørdag 22. oktober kl. 11.00-12.30

Helle og Peter Løve Mark har arbejdet med slanger de 

sidste 21 år og lægger vejen forbi biblioteket for at for-

tælle om de fascinerende dyr. Der er mulighed for at få 

taget digitale billeder, hvor du holder en slange for 25 kr.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HAR DU PRØVET AT FLYVE MED EN DRONE?

Dokk1 Tirsdag 18. oktober kl. 11.00-12.30

 Torsdag 20. oktober kl. 11.00-12.30

Gellerup Onsdag 19. oktober kl. 11.00-12.30

For de 10-12 årige.

Har du prøvet at flyve med en drone? Ved du, hvad 

droner bruges til, og hvor man må flyve med dem? Hvis 

du vil være klogere på droner, så er denne workshop for 

dig. Du skal høre et kort foredrag om droner, flyve med 

en minidrone og deltage i en quiz. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

HØJTLÆSNING 

Sabro – Onsdag 19. oktober kl. 10.00-12.00

For de 2-6 årige.

Børnebibliotekaren læser højt hele formiddagen for 

børn og forældre, bedsteforældre, dagplejere og pæda-

goger. Der bliver læst både nye og gamle billedbøger, 

måske synger vi også en fagtesang. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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POKÉMON LEAGUE

Dokk1 – Hver mandag kl. 16.00-19.00

Der hygges, byttes og spilles! Kom og vær med! Hver 

mandag på rampen. Ud over at lære at spille spillet, så 

har du mulighed for at deltage i sjove turneringer.

Det bedste er at du kan gøre dette med andre Poké-

mon spillere, som elsker at samle og spille lige så 

meget som du gør.

I samarbejde med Aarhus Pokémon League. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MÅNEDENS CHAMP

Dokk1 Søndag 14. august kl. 11.30-12.30

 Søndag 18. september kl. 11.30-12.30

 Søndag 23. oktober kl. 11.30-12.30

 Lørdag 26. november kl. 14.00-15.00

Hver 5. weekend er der spiltema i biblioteket og i den 

anledning bliver der dystet om den ærefulde titel som 

Månedens Champ! Vinderen får sit navn og billede op 

på spilgaden og på Gaming på Dokk1’s facebook side 

og bibliotekets hjemmeside, lige indtil næste Champ 

er fundet! 

Tilmelding er ikke nødvendig.

GAMINGAFTEN I BANANA KING

Harlev Torsdag 22. september kl. 17.30-20.00

 Torsdag 13. oktober kl. 17.30-20.00

 Torsdag 10. november kl. 17.30-20.00

 Torsdag 15. december kl. 17.30-20.00

Vær med, når Morten styrer spillet med konkurrencer, 

turnering eller frit slag på spillemaskinerne. Nogle gan-

ge er Playstation og Xbox reserveret til bestemte spil.

Du er altid velkommen til at kigge på eller spille andre 

spil på arkademaskinen, bibliotekets computere eller 

medbringe din egen bærbare.

Husk! Biblioteket er ikke bemandet. Kun Morten er her, 

og han er optaget af spilaktiviteterne.

Børn skal i princippet være ledsaget af voksne i den 

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

spilleaftener ser vi bort fra denne regel, dog er børn 

under 9 år kun velkommen sammen med en voksen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

GAMING / SPIL



TORSDAGSKLUBBER 
PÅ DOKK1

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

Torsdag er klubdag!  

Der er noget for dem, der kan lide at læse, dem der kan lide at spille 

Minecraft, dem der er nysgerrige og dem, der gerne vil hygge sig med at 

strikke. Kig her og se hvornår der er strikke, spille, læse eller spørgeklub.

NØRKLEKLUBBEN

Hver første torsdag i måneden kl. 16.00-17.30

Fra 9 år.

Har du lyst til at lære at strikke eller hækle? Eller 

er du super skrap med pindene og har bare lyst 

til at hygge dig sammen med andre, der strikker? 

Så er nørkleklubben lige sagen for dig. Vi kan 

strikke, hækle, knytte armbånd eller nørkle med 

andet håndarbejde, som du har lyst til. Hvis du er i 

gang med et håndarbejde, kan du tage det med til 

nørkleklub – ellers har vi garn, pinde og hæklenåle, 

som du kan bruge til at komme i gang. 

MINECRAFT KLUBBEN

Hver tredje torsdag i måneden kl. 16.00-18.00

For de 8 til 12 årige.

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! Måske laver vi lidt film, 

turneringer eller 3D print, men det er alt sammen 

noget vi aftaler med dem, der møder op. Bemærk 

du skal have din egen Minecraft konto og du skal 

selv have egen computer med.

MELLEM LINJERNE

Hver anden torsdag i måneden kl. 16.30-17.30

For de 10 til 12 årige.

Anmelderklubben er for dig, der er glad for at 

læse og gerne vil dele din læseglæde med andre. 

Vi taler om de bøger, vi har læst, anmelder for 

hinanden og skriver måske også små anmeldel-

ser til andre interesserede.

SPØRG BIBLIOTEKET

Hver fjerde torsdag i måneden kl. 16.00-18.00

For de 10 til 12 årige.

Her kan du spørge om alt mellem himmel og 

jord. Du kan få hjælp til dine skoleopgaver i 

dansk, historie, kristendom, natur og teknik eller 

du er bare nysgerrig på det ene eller det andet. 

Så vil bibliotekaren gøre alt hvad der muligt for at 

finde svar på dit spørgsmål.
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JULEKLIP PÅ BIBLIOTEKET

Tilst Mandag 28. november kl. 14.00-15.00 

 For de 7-12 årige

 Torsdag 1. december kl. 10.00-11.00 

 For de 3-6 årige

Juletræet skal pyntes og du er inviteret til at komme og 

hjælpe til. Vi klipper, klistrer og hygger os – og spiser 

naturligvis masser af pebernødder. Vi leverer glanspapir, 

klippe-klistre-nips og pebernødder – I skal bare med-

bringe det gode julehumør.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

BØRNETEATER: ’SKOVNISSERNES JUL’

Højbjerg Torsdag 1. december kl. 10.00-10.40

Viby Tirsdag 6. december kl. 10.00-10.40

For de 3-6 årige.

Børnekulissen ved Mariane Siem opfører teaterstykket 

Skovnissernes jul. Hos skovnisserne er alt klar til julen. 

Kun juletræet mangler. Mens nisserne er i skoven for at 

finde et juletræ, kommer troldefar og de små trolde-

unger på besøg. De er ikke inviteret og så er julefreden 

forbi. En stemningsfyldt forestilling, hvor børn blandt 

publikum kommer på scenen og spiller med.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

JULESANGLEGE MED VIBEKE SKOU

Tilst – Torsdag 8. december kl. 10.00-11.00

For de 3-5 årige.

Vi synger julesange og laver julesanglege. Vibeke Graf 

Skou er musikpædagog og elsker sanglege og børn. 

Hun har en hel kuffert fyldt med spændende legetøj 

med, som hun inddrager i vores leg. Alle går herfra med 

højt humør og hænder og fødder godt rystet igennem.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

JUL PÅ BIBLIOTEKET

Skovnissernes Jul
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JUL PÅ BIBLIOTEKET

ANN & ABERNES JULEFEST

Dokk1 – Lørdag 18. december kl. 11.00

Velkommen til julefest med Ann & Aberne, der spiller 

julen ind med helt nye numre i bedste abefeststil med 

hop, dans og syng-med lege. Ann & Aberne spiller 

musik for hele familien – men mest for børn. Der bliver 

mulighed for at lege og spille alle de gode, gamle jule-

sange bl.a. Højt fra træets grønne top, Søren Banjomus 

og På loftet sidder nissen. 

I samarbejde med Aarhus Musikskole. 

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

KANINENS JULEFEST

Bavnehøj – Mandag 19. december kl. 10.30-11.15

For de 3-6 årige.

Musikskolen LAURA og ÆSKEN inviterer til Kaninens 

Julefest. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

JULEOPLÆSNING FOR DE MINDSTE

Bavnehøj Mandag 12. december kl. 9.45-10.15

 Onsdag 14. december kl. 9.45-10.15

For 3-6 årige.

Hør en julehistorie og tag meget gerne frokostmadpak-

ken med til bagefter.

Tilmelding er ikke nødvendig.

JULEVÆRKSTED FOR SMÅ OG STORE BØRN  

SAMT FORÆLDRE

Højbjerg – Lørdag 17. december kl. Kl. 10.00-12.00

Vi laver fint julepynt af garn pomponer – kugler, 

juletræer og snemænd, som dekoreres med glitter-

stads. Biblioteket sørger for materialer, men du er også 

velkommen til selv at tage garn med.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Ann & Aberne



DOKK1 // HOVEDBIBLIOTEKET
Internationals

Every friday from August UIC international playgroup 10

Every thursday from 8 September New in Aarhus? 10

Thursday 13 October Startup meeting for entrepreneurs 10

Thursday 1 December Joint reading for new-danes 10

Thursday 8 December Joint reading for new-danes 10

Thursday 15 December Joint reading for new-danes 10

Litteratur

Onsdag 10. august Skrive Lounge 26

Onsdag 17. august Ord på vej! 14

Onsdag 17. august Authors in Aarhus: Chigozie Obioma 29

Mandag 5. september Den indre biograf – højtlæsning for voksne 15

Onsdsg 7. september Svend Åge Madsen og Mette Østgaard Henriksen 22

Søndag 11. september Fortællesalon 15

Mandag 12. september Peder Frederik Jensen og Eva Tind 18

Mandag 12. september Find en læsekreds 25

Tirsdag 13. september Rita Majs læsetime 15

Onsdag 14. september Skrive Lounge 26

Onsdag 21. september Ord på vej! 14

Torsdag 22. september Authors in Aarhus: Michael Roes 29

Lørdag 24. september Kroppen i poesien 15

Søndag 25. september Lytteriet 16

Onsdag 28. september Skrive Lounge 26

Mandag 3. oktober Den indre biograf – højtlæsning for voksne 15

Onsdag 5. oktober Christian Dorph og Inge Pedersen 22

Søndag 9. oktober Fortællesalon 15

Tirsdag 11. oktober Rita Majs læsetime 15

Onsdag 12. oktober Skrive Lounge 26

Onsdag 19. oktober Ord på vej! 14

Tirsdag 25. oktober Michael Strunge – digtning og virkelighed 16

Onsdag 26. oktober Dorthe Nors 20

Onsdag 26. oktober Skrive Lounge 26

Onsdsg 2. november Peter Laugesen og Dea Sofie Kudsk 22

Mandag 7. november Den indre biograf – højtlæsning for voksne 15

Onsdag 9. november Skrive Lounge 26

Lørdag 12. november Poetry Slam med hele Aarhus' Poetry Slam 17

Søndag 13. november Fortællesalon 15

Tirsdag 15. november Rita Majs læsetime 15

Onsdag 16. november Ord på vej! 14

Tirsdag 22. november Sæsonens bøger 21

Onsdag 23. november Skrive Lounge 26

Søndag 27. november Lytteriet 16

Mandag 5. december Den indre biograf – højtlæsning for voksne 15

Søndag 11. december Fortællesalon 15

Onsdag 14. december Skrive Lounge 26

Musik og film

Hver søndag fra 7. august Søndagsdokumentaren 39

Lørdag 20. august Månedens kor 32

REGISTER



Lørdag 27. august Fællessang med Sangkraft Aarhus 32

September   Tema og udstilling: STARMAN – David Bowie 38

Tirsdag 6. september 16:9-foredrag: Komediegenren – morsomt hvordan? 40

Onsdag 7. september Klassisk Lytteklub: Rued Langgaard 37

Mandag 12. september Når musikken spiller – klassisk musik for dummies 33

Tirsdag 13. september 16:9-film: To komiske kvinder – Annie Hall 40

Fredag 16. september Foredrag om David Bowie 33

Lørdag 17. september Månedens kor 32

Mandag 19. september Lytteklubben – gi' det videre 33

Tirsdag 20. september 16:9-film: To komiske kvinder – Vild med Mary 40

Onsdag 21. september Monalisa Story – det stof drømme er gjort af – film og debat 39

Fredag 23. september Beats'n'breakfest – tag kontrollen 33

Torsdag 29. september Aarhus psych fest 34

Fredag 30. september Fyraftenskoncert med medlemmer af Aarhus Symfoniorkester 34

Lørdag 1. oktober Fællessang med Sangkraft Aarhus 32

Tirsdag 4. oktober 16:9-foredrag: Artig til arty – smarte sitcoms til smarte seere 41

Lørdag 8. oktober Månedens kor 32

Lørdag 8. oktober Lyt i mørket 34

Mandag 10. oktober Lytteklubben – gi' det videre 33

Tirsdag 11. oktober Troubadur i tidens strøm – en samtale med Niels Skousen 34

Tirsdag 11. oktober 16:9-film: To komiske tv-serier – Flight of the conchords 41

Onsdag 12. oktober Musikpodcasten: Nye syn på beats, tekster og toner 35

Onsdag 12. oktober Klassisk Lytteklub: Berlioz 37

Onsdag 19. oktober Kristina Holgersen efter Helle Helle 35

Torsdag 20. oktober Björn Afzelius – manden, musikeren og idealisten 35

Lørdag 22. oktober Release for GPS music/story walk af Apperaat 35

Tirsdag 25. oktober 16:9-film: To komiske tv-serier – Arrested Development 41

Lørdag 5. november Fællessang med Sangkraft Aarhus 32

Tirsdag 8. november 16:9-foredrag: Tarantinos komiske univers 41

Torsdag 10. november Music Talks: Nick Cave 36

Lørdag 12. november Månedens kor 32

Tirsdag 15. november 16:9-film: To komiske Tarantino mesterværker – Pulp Fiction 41

Onsdag 16. november Klassisk Lytteklub: Ravel 37

Mandag 21. november Lytteklubben – gi' det videre 33

Tirsdag 29. november 16:9-film: To komiske Tarantino mesterværker – Inglourious Basterds 41

Torsdag 8. december Music Talks: The Doors 36

Lørdag 10. december Fællessang med Sangkraft Aarhus 32

Lørdag 10. december Aarhus Studiekor synger julen ind 35

Mandag 12. december Lytteklubben – gi' det videre 33

Lørdag 17. december Månedens kor 32

Lørdag 17. december Lyt i mørket 34

Tendenser & debat

Tirsdag 9. august Spørgehjørne for slægtsforskere 62

Onsdag 17. august Startmøde for iværksættere 58

Mandag 22. august Vis os dit fotoalbum og giv en kopi til byens arkiv 61

Torsdag 1. september Iværksætterfestival 58

Lørdag 10. september Fagbogens dag 55

Tirsdag 13. september Startmøde for iværksættere 58

Tirsdag 13. september Spørgehjørne for slægtsforskere 62

Torsdag 15. september Podcastens virkemidler: De unikke fortællergreb 44

Torsdag 15. september Skal arbejdskraftens frie bevægelighed begrænses? 56

Tirsdag 27. september Gasland 54

Torsdag 29. september Tænkepauser: Tortur 50

Torsdag 29. september Frivillig i den amerikanske valgkamp 53

Mandag 3. oktober Václav Havel: Foredrag med Peter Bugge 45

Mandag 3. oktober Vis os dit fotoalbum og giv en kopi til byens arkiv 61

Tirsdag 4. oktober Derek Beach: Valget og vælgerne i USA 53

Tirsdag 4. oktober Skriv din egen livshistorie: Skrive- og fortællerværksted 62

Onsdag 5. oktober Václav Havel: Filmen Citizen Havel 45



Torsdag 6. oktober Václav Havel: Filmen Olga 45

Torsdg 6. oktober Frihandel for hvem og hvorfor? 56

Mandag 10. oktober Abdel Aziz Mahmoud – hvor taler du godt dansk 46

Tirsdag 11. oktober Spørgehjørne for slægtsforskere 62

Torsdag 27. oktober Fri bevægelighed for kapital – er det en god idé? 56

Torsdag 27. oktober Iværksætter, millionær – og ordblind! 59

Tirsdag 1. november The true cost 54

Onsdag 2. november Startmøde for iværksættere 58

Mandag 7. november Vis os dit fotoalbum og giv en kopi til byens arkiv 61

Tirsdag 8. november Spørgehjørne for slægtsforskere 62

Tirsdag 15. november Tænkepauser: Europa 50

Torsdag 17. november Er de åbne grænsers tid forbi? 56

Mandag 21. november Sanne Søndergaard: Fuck normalt 64

Tirsdag 3. december Spørgehjørne for slægtsforskere 62

Mandag 5. december Vis os dit fotoalbum og giv en kopi til byens arkiv 61

Tirsdag 6. december Food inc. 54

Tirsdag 13. september Startmøde for iværksættere 58

Det kreative hjørne

Lørdag 6. august Strikkecafé 74

Torsdag 11. august Trykkeriet 68

Lørdag 13. august Repair Café 68

Lørdag 13. august Gametalk 72

Lørdag 27. august Foto marathon 68

Lørdag 3. september Strikkecafé 74

Hver onsdag fra 7. september Maker-onsdag 69

Lørdag 10. september Repair Café 68

Lørdag 10. september Pinhole kamera 69

Søndag 11. september Pinhole kamera 69

Lørdag 17. september Gametalk 72

Søndag 18. september Byg din egen figurspilleplade 72

Lørdag 24. september Lasercut 69

Lørdag 1. oktober Strikkecafé 74

Torsdag 6. oktober Computerspil du skal prøve! 72

Torsdag 13. oktober Computerspil du skal prøve! 72

Lørdag 15. oktober Repair Café 68

Lørdag 22. oktober Gametalk 72

Lørdag 22. oktober Byg din egen figurspilleplade 72

Søndag 23. oktober Byg din egen figurspilleplade 72

Onsdag 26. oktober Mobile-workshop 70

Torsdag 27. oktober Mobile-workshop 70

Torsdag 3. november Den ultimative guide til 3D print 70

Lørdag 5. november Strikkecafé 74

Torsdag 10. november Den ultimative guide til 3D print 70

Lørdag 12. november Repair Café 68

Torsdag 17. november Den ultimative guide til 3D print 70

Lørdag 19. november Trykkeriet 68

Lørdag 19. november Byg din egen figurspilleplade 72

Lørdag 19. november International spildag 72

Søndag 20. november Foto marathon 68

Torsdag 24. november Den ultimative guide til 3D print 70

Lørdag 26. november Gametalk 72

Lørdag 26. november Byg din egen figurspilleplade 72

Søndag 27. november Byg din egen figurspilleplade 72

Lørdag 3. december Strikkecafé 74

Lørdag 10. december Repair Café 68

It

Torsdag 8. september Kom og lær om rejsekort 78

Torsdag 8. september Mac-klubben 78



Tirsdag 13. september Blender – 3D-software 78

Tirsdag 20. september Blender – 3D-software 78

Tirsdag 27. september Blender – 3D-software 78

Torsdag 29. september Apps for ordblinde 79

Torsdag 29. september Foto på smartphone 79

Torsdag 6. oktober Mac-klubben 78

Lørdag 8. oktober Byg en computer 79

Torsdag 20. oktober 3D-print for folket 80

Tirsdag 25. oktober Byg en computer 79

Lørdag 29. oktober Foto på smartphone 79

Onsdag 2. november Dit digitale liv 80

Tirsdag 8. november Blender – 3D-software 78

Onsdag 9. november Dit digitale liv 80

Lørdag 12. november Byg en computer 79

Tirsdag 15. november Blender – 3D-software 78

Torsdag 17. november Mac-klubben 78

Tirsdag 22. november Blender – 3D-software 78

Torsdag 1. december Oppe i skyen 80

Lørdag 3. december 3D-print for folket 80

Torsdag 8. december Oppe i skyen 80

Blandet godt

Fredag 12. august Argentinsk tango 90

Hver mandag fra 5. september Ro & ord 90

Torsdag 15. september Ordblind? 90

Tirsdag 20. september Bliv bedre til jobsøgning 91

Torsdag 6. oktober Ordblind? 90

Tirsdag 18. oktober Bliv bedre til jobsøgning 91

Mandag 25. oktober Personskadeerstatning – med fokus på trafikskader 91

Tirsdag 22. november Bliv bedre til jobsøgning 91

Onsdag 23. november Seniorliv: Hvad skal du være, når det er alder bedst? 91

Tirsdag 13. december Bliv bedre til jobsøgning 91

Børn

Hver mandag   Pokémon League 114

Tirsdage og onsdage fra august Kreativt værksted 108

Hver mandag fra 8. august Åbent hus i sundhedsplejen 98

Torsdag fra 11. august Fars legestue 98

Søndag 14. august Månedens champ 114

Mandag 12. september Babyrytmik (4-12 måneder) 99

Onsdag 14. september Film for de yngste (3-6 år) 101

Hver anden fredag fra 16. september Gode fredagshistorier 96

Søndag 18. september Månedens champ 114

Onsdag 12. oktober Film for de yngste (3-6 år) 101

Tirsdag 18. oktober Har du prøvet at flyve med en drone? (10-12 år) 113

Torsdag 20. oktober Har du prøvet at flyve med en drone? (10-12 år) 113

Søndag 23. oktober Månedens champ 114

Mandag 24. oktober Babyrytmik (4-12 måneder) 99

Tirsdag 8. november Newsgerrige børn – en debat om liv og død 110

Onsdag 9. november Film for de yngste (3-6 år) 101

Mandag 14. november Babyrytmik (4-12 måneder) 99

Søndag 26. november Månedens champ 114

Onsdag 7. december Film for de yngste (3-6 år) 101

Lørdag 18. december Ann & Abernes julefest 117



BAVNEHØJ BIBLIOTEK
Tendenser & debat

Mandag 7. november Valdemarsro.dk 59

 

Blandet godt

Lørdag 12. november Hvad er det værd? 88

Mandag 21. november Guide til bedsteforældre 91

Lørdag 19. december Juleølsmagning 86

Børn

Mandag 19. september En tur i bffen (2-4 år) 101

Onsdag 16. november En tur i bffen (2-4 år) 101

Mandag 12. december Juleoplæsning for de mindste (3-6 år) 117

Onsdag 14. december Juleoplæsning for de mindste (3-6 år) 117

Mandag 19. december Kaninens julefest (3-6 år) 117

BEDER-MALLING BIBLIOTEK
Litteratur

Torsdag 29. september Christian Dalsgaard 19

Torsdag 3. november Foredrag om 'frierier i litteraturen' 17

It

Mandag 3. oktober Zinio – tidsskrifter på nettet 78

Børn

Torsdag 13. oktober Torsdagshistorier for børn 96

Torsdag 3. november Torsdagshistorier for børn 96

Torsdag 1. december Torsdagshistorier for børn 96

GELLERUP BIBLIOTEK
Litteratur

Lørdag 10. september Skriveværksted 26

Lørdag 24. september Skriveværksted 26

Oktober   Udstilling: Halfdan Pisket 27

Lørdag 15. oktober Skriveværksted 26

Tirsdag 1. november Halfdan Pisket 20

Lørdag 5. november Skriveværksted 26

Lørdag 26. november Skriveværksted 26

Lørdag 17. december Skriveværksted 26

It

Fra 22. august til 14. december Davuts it-hjørne 82

Børn

Torsdag 8. september Musikalsk legestue (0-2 år) 99

Onsdag 14. september Nørregaards Teater: Den sultne larve bliver aldrig mæt (1,5-5 år) 102

Hver onsdag fra 21. september Højtlæsning og film (1,5-6 år) 96

Torsdag 22. september Musikalsk legestue (0-2 år) 99

Torsdag 6. oktober Musikalsk legestue (0-2 år) 99

Torsdag 13. oktober Spids ørerne – sprogleg (5-6 år) 97

Mandag 17. oktober Kreativt værksted – havet (5-12 år) 112

Tirsdag 18. oktober Kreativt værksted – havet (5-12 år) 112

Onsdag 19. oktober Har du prøvet at flyve med en drone? (10-12 år) 113

Torsdag 3. november Musikalsk legestue (3-5 år) 107

Torsdag 17. november Musikalsk legestue (3-5 år) 107



HARLEV BIBLIOTEK
Litteratur

Torsdag 27. oktober Læs og snak! Harlev Læsekreds: Godhavn 25

Mandag 14. november Skumringstimen – ord i mørket 17

Torsdag 24. november Læs og snak! Harlev Læsekreds: Forfængelighedens bål 25

Tendenser & debat

Tirsdag 25. oktober Sådan bliver du slankere – og holder vægten 51

Det kreative hjørne

Mandag 1. august Strikkeaften 74

Mandag 5. september Strikkeaften 74

Mandag 3. oktober Strikkeaften 74

Mandag 7. november Strikkeaften 74

Mandag 5. december Strikkeaften 74

Blandet godt

Torsdag 1. december Fernisering af maleriudstilling ved Inge C. Pedersen (efterfølgende udstilling) 87

Børn

Torsdag 22. september Gamingaften i Banana King 114

Mandag 3. oktober Barkentins Teater: Suttog (1,5-4 år) 103

Torsdag 13. oktober Gamingaften i Banana King 114

Torsdag 10. november Gamingaften i Banana King 114

Torsdag 15. december Gamingaften i Banana King 114

HASLE BIBLIOTEK
Det kreative hjørne

Hver onsdag fra 17. august Onsdags-skak 72

It

Fra august til november It-workshops i Hasle 81

Fra 15. august   Åben it-café 82

Børn

Onsdag 3. august Hasle Biblioteks popcorn time – film for de mindste 100

Hver lørdag fra 6. august Lørdagshistorier 96

Torsdag 8. september Randers egnsteater: Under mit træ (3-5 år) 102

Onsdag 14. september Hasle Biblioteks popcorn time – film for de mindste 100

Onsdag 5. oktober Hasle Biblioteks popcorn time – film for de mindste 100

Onsdag 19. oktober Prøv Googles vr-briller 113

Lørdag 22. oktober Slanger i efterårsferien 113

Onsdag 2. november Hasle Biblioteks popcorn time – film for de mindste 100

Mandag 14. november Musik-teaterforestilling (0-4 år) 104

Onsdag 23. november Teatret på hjul: Guldlok og de bjørne (2-5 år) 104

Onsdag 14. december Hasle Biblioteks popcorn time – film for de mindste 100

HØJBJERG BIBLIOTEK
Litteratur

Tirsdag 6. september Bruger du ord i kaffen?: Jeg hedder ikke Miriam 23

Tirsdag 4. oktober Bruger du ord i kaffen?: Kafka på stranden 23

Tirsdag 1. november Bruger du ord i kaffen?: At leve 23

Lørdag 19. november Bogmesse 8270 17

Tirsdag 6. december Bruger du ord i kaffen?: Huset med de syv gavle 23

Tendenser & debat

Tirsdag 6. september Aarhus i fremtiden 48

Mandag 26. september Fremtidens teknologi – robotterne kommer! 48

Torsdag 6. oktober Samtalesalon om robotter 49



Mandag 10. oktober Mit liv – dit liv: Livet efter en fødselspsykose 63

Fredag 21. oktober 2017 aarhusianere 47

Mandag 7. november Det glemte eksperiment 49

Onsdag 16. november Fremtidens fællesskaber 49

Onsdag 30. november Vil du være med til at snakke om fremtiden? 64

It

Onsdag 7. september Zinio – tidsskrifter på nettet 78

Onsdag 28. september Facebook for begyndere 79

Tirsdag 11. oktober Facebook for begyndere 79

Onsdag 26. oktober Zinio – tidsskrifter på nettet 78

Tirsdag 15. november Pinterest for begyndere 80

Onsdag 23. november Pinterest for begyndere 80

Blandet godt

Fra mandag 5. september Marianne Siff udstiller sine smukke fotografier 87

Børn

Torsdag 8. september Film og højtlæsning (2-4 år) 101

Torsdag 15. september Barkentins Teater: Indeni (1,5-4 år) 103

Torsdag 13. oktober Film og højtlæsning (2-4 år) 101

Mandag 17. oktober Harry Potter-værksted 111

Mandag 7. november Harry Potters univers – foredrag v. filmformidler Jacob Krogsøe 110

Torsdag 10. november Film og højtlæsning (3-6 år) 101

Mandag 21. november Lav dit eget 'sokkedyr' 108

Tirsdag 22. november Bamserytmik (2-6 år) 107

Torsdag 24. november Teatret på hjul: Guldlok og de bjørne (2-5 år) 104

Torsdag 1. december Børneteater: Skovnissernes jul (3-6 år) 116

Lørdag 17. december Juleværksted for små og store børn samt forældre 117

LYSTRUP BIBLIOTEK
Litteratur

Mandag 21. november Sæsonens bøger 21

Tendenser & debat

Mandag 26. september Jeg tror ikke, jeg når toppen – 14-årige Carolines kamp på Kilimanjaro 64

Mandag 3. oktober Dialogmøde 45

Det kreative hjørne

September og oktober Giv en plante – tag en plante 69

Torsdag 8. september Lær tunesisk hækling 75

It

Mandage fra 5. september It-hjælp for begyndere 82

Blandet godt

Mandag 26. september Udstilling fra Nøglen, Elstedhøj 87

Børn

Sidste torsdag hver måned fra august Sundhedsplejen holder åbent hus 99

Torsdage fra september Hyggelig familietorsdag (5-10 år) 108

Hver anden tirsdag fra 6. september Tirsdagsbio (3-6 år) 100

Onsdag 21. september Sprogleg for babyer og deres forældre 99

Torsdag 20. oktober Uhyggeligt halloween-torsdag (5-10 år) 113

Tirsdag 25. oktober Yoga og mindfulness (3-5 år) 109

Tirsdag 8. november Teatret på hjul: Langt ude i skoven (1,5-4 år) 104

Onsdag 23. november Sprogleg for babyer og deres forældre 99



RISSKOV BIBLIOTEK
Litteratur

Tirsdag 30. august Bogcafé: Stærke kvinder i litteraturen 14

Torsdag 1. september Bruger du ord i kaffen?: Jeg hedder ikke Miriam 23

Torsdag 6. oktober Bruger du ord i kaffen?: Kafka på stranden 23

Tirsdag 11. oktober Thøger Jensen 19

Torsdag 3. november Bruger du ord i kaffen?: At leve 23

Tirsdag 8. november Bogcafé: Varme bøger til en kold tid 14

Torsdag 1. december Bruger du ord i kaffen?: Huset med de syv gavle 23

Tendenser & debat

Torsdag 25. august Ladytalks: Alder 44

Torsdag 8. september Kvinder og kærlighed 44

Torsdag 29. september Ladytalks: Grænser 44

Torsdag 27. oktober Ladytalks: Kvinde gå-selv 44

Lørdag 19. november Willumsen 46

Torsdag 24. november Ladytalks: Lyst 44

Det kreative hjørne

Torsdag 8. september Risskov Biblioteks strikkehæklesyklub 75

Torsdag 22. september Risskov Biblioteks strikkehæklesyklub 75

Torsdag 6. oktober Risskov Biblioteks strikkehæklesyklub 75

Torsdag 20. oktober Risskov Biblioteks strikkehæklesyklub 75

Torsdag 3. november Risskov Biblioteks strikkehæklesyklub 75

Torsdag 17. november Risskov Biblioteks strikkehæklesyklub 75

Torsdag 1. december Risskov Biblioteks strikkehæklesyklub 75

Torsdag 15. december Risskov Biblioteks strikkehæklesyklub 75

It

Hver onsdag fra 7. september It-hjælp / bestil tid – få en medarbejder for dig selv! 82

Blandet godt

Onsdag 14. september Høstfest 86

Mandag 19. september Arkitekt Børge Mogensen og vurderingsarrangement 88

Lørdag 15. oktober Æbledag; most og spis 86

Tirsdag 1. november Vinsmagning for kvinder 86

Søndag 20. november Byt! På biblioteket 88

Børn

Tirsdag i lige uger fra 9. august Sundhedsplejen byder velkommen til åbent hus-arrangement 98

Tirsdage fra 30. august Spark til sproget, sprog- og bogleg (2 år) 99

Hver fredag fra 9. september Fredagsbio for de små – 10 fede film-fredage (3-6 år) 101

Lørdag 10. september Børneloppemarked 109

Fredag 23. september Sprogleg for babyer og deres forældre 99

Lørdag 1. oktober Barkentins Teater: Suttog (1,5-4 år) 103

Fredag 14. oktober Spids ørerne – sprogleg (5-6 år) 97

Fra mandag 17. oktober Kreativ efterårsferie 112

Tirsdag 18. oktober Harry Potter-værksted 111

Fra mandag 24. oktober Bamseuge 109

Lørdag 29. oktober Hyggelig lørdagshøjtlæsning 97

Lørdag 29. oktober Halloween værksted 108

Fredag 25. november Sprogleg for babyer og deres forældre 99



SABRO BIBLIOTEK
Litteratur

Mandag 14. november Skumringstimen – ord i mørket 17

Det kreative hjørne

Torsdag 29. september Strikkecafé 75

Torsdag 27. oktober Strikkecafé 75

Torsdag 24. november Strikkecafé 75

Børn

Onsdag 19. oktober Højtlæsning (2-6 år) 113

SKØDSTRUP BIBLIOTEK
Litteratur

Lørdag 5. november Sæsonens bøger 21

Det kreative hjørne

Mandag 5. september Strikkecafé 75

Mandag 3. oktober Strikkecafé 75

Mandag 7. november Strikkecafé 75

Mandag 5. december Strikkecafé 75

Børn

Første mandag fra 5. september Sundhedsplejersken holder åbent hus 99

Lørdag 24. september Yoga og mindfulness for børn (3-8 år) 109

SOLBJERG BIBLIOTEK
Tendenser & debat

Mandag 26. september Børn og sunde spisevaner 51

Blandet godt

Oktober måned  Århundredets udstilling: Skolemad i 1900-tallet 87

Børn

Torsdag 6. oktober Torsdagshistorier (3-6 år) 96

Mandag 24. oktober Find din indre mini-bogorm med Skraldebang (3-6 år) 106

Torsdag 10. november Torsdagshistorier (3-6 år) 96

Mandag 21. november Kaninens fødselsdagsfest (0-3 år) 107

Torsdag 8. december Torsdagshistorier (3-6 år) 96

TILST BIBLIOTEK
Litteratur

Mandag 19. september Mads Nygaard 18

En lørdag i oktober Litteratursalon på vietnamesisk 16

It

Fredag 30. september Davuts it-hjørne 82

Fredag 11. november Davuts it-hjørne 82

Børn

Torsdag 15. september Sanglege med Vibeke Skou (3-5 år) 106

Torsdag 29. september Ratatas: Dragen i bjerget (2-6 år) 103

Tirsdag 6. oktober Barkentins Teater: Suttog (1,5-4 år) 103

Lørdag 29. oktober Lav græskarhoveder med Den Store Græskarmand 108

Mandag 31. oktober Det er uhy-y-y-yggeligt! 97

Tirsdag 22. november Film & popcorn – kom og se Mortens badebold (3-6 år) 101

Mandag 28. november Juleklip på biblioteket (7-12 år) 116

Torsdag 1. december Juleklip på biblioteket (3-6 år) 116

Torsdag 8. december Julesanglege med Vibeke Skou (3-5 år) 116



TRANBJERG BIBLIOTEK
Litteratur

Tirsdag 20. september Denne dag, et liv – Om Astrid Lindgrens liv ved Jens Andersen 19

Mandag 14. november Skumringstimen – ord i mørket 17

Tendenser & debat

Onsdag 21. september 2017 aarhusianere 47

Onsdag 26. oktober Helbredende mad – om superfood 51

Onsdag 9. november Har du angst eller fobier? 51

Lørdag 12. november Tranbjerg Lokalhistoriske samling udstiller billeder og livshistorier 63

Det kreative hjørne

Torsdag 6. oktober Strikker med hunde – togo-strik ved Anne-Grethe Rasmussen 75

It

Torsdag 29. september Kom godt i gang med NemID 79

Torsdag 6. oktober Facebook for begyndere 79

Torsdag 27. oktober Kom godt i gang med NemID 79

Torsdag 24. november Kom godt i gang med NemID 79

Børn

Onsdag 7. september Randers egnsteater: Under mit træ (3-5 år) 102

Onsdag 5. oktober Nørregaards Teater: Den sultne larve bliver aldrig mæt (1,5-5 år) 102

Lørdag 15. oktober LEGO – workshop for børn (5-13 år) 112

Onsdag 19. oktober Flette-eftermiddag (fra 4 år) 113

TRIGE BIBLIOTEK
Blandet godt

Lørdag 23. oktober Bogbyttedag på biblioteket 88

Børn

Torsdag 8. september Små synger sammen 106

Mandag 26. september Sprogleg for babyer og deres forældre 99

Onsdag 5. oktober Barkentins Teater: Suttog (1,5-4 år) 103

Torsdag 6. oktober Teater My: Jeg kan huske alting (3-5 år) 103

Mandag 10. oktober Spids ørerne – sprogleg (5-6 år) 97

Mandag 21. november Sprogleg for babyer og deres forældre 99

VIBY BIBLIOTEK
Litteratur

Torsdag 24. november Sæsonens bøger 21

Onsdag 7. december Jesper Stein 20

Tendenser & debat

Tirsdag 30. august 2017 aarhusianere 47

Mandag 19. september Faste – opstart og baggrund 52

Tirsdag 20. september Mindfulness-introduktion for begyndere 52

Onsdag 21. september Mit liv – dit liv: Kampen med kiloene 62

Torsdag 22. september Bootcamp – få sved på panden 52

Fredag 23. september Mindfulness-introduktion for begyndere 52

Mandag 26. september Det tabte Syrien – oplevelser fra en rejse i 2001 45

Torsdag 29. september Fremtidens mad – spis din by 48

Torsdag 13. oktober Fremtidens hus 49

Lørdag 22. oktober Fremtidens mad 49

Torsdag 24. oktober Samtalesalon om fællesskaber 49

Onsdag 26. oktober Mit liv – dit liv: Vejen ud af Jehovas Vidner 63

Onsdag 9. november Mit liv – dit liv: Livet med en hjerneskade 63

Lørdag 12. november 2017 aarhusianere 47



Det kreative hjørne

Lørdag 19. november Smykkeworkshop 70

Blandet godt

Tirsdag 30. august Viby fylder 60 år! Hjælp os med at fejre det 92

Tirsdag 30. august Ballonfabrikken 92

Børn

Onsdag 21. september Trylleshow 109

Tirsdag 11. oktober Tirsdagsfilm for børn (3-5 år) 100

Tirsdag 18. oktober Teatret på hjul: Guldlok og de bjørne (2-5 år) 104

Torsdag 27. oktober International bamsedag: Bamsesange (2-4 år) 107

Tirsdag 8. november Tirsdagsfilm for børn (3-5 år) 100

Mandag 14. november Morgengry (4-7 år) 97

Tirsdag 6. december Børneteater: Skovnissernes jul (3-6 år) 116

Tirsdag 13. december Tirsdagsfilm for børn (3-5 år) 100

ÅBY BIBLIOTEK
Litteratur

Medio august til medio september Udstilling: Tysk litteratur 27

Medio september til medio oktober Udstilling: Debutanter 27

Medio oktober til medio november Udstilling: Halfdan Pisket 27

Lørdag 8. oktober Årets bedste debutanter 19

Tirsdag 25. oktober Kirsten Thorup 20

Medio november og året ud Udstilling: Littuna versus Henfald 27

Onsdag 23. november Sæsonens bøger 21

Tendenser & debat

Hver torsdag i efteråret Hyggehørne 64

Tirsdag 8. november Sæt det røde Ø på spisebordet – økologi i hverdagen 46

Onsdag 16. november Vil du være med til at snakke om fremtiden? 64

It

Hver mandag fra 5. september It-café 82

Mandag 10. oktober Slet dine spor på nettet 80

Mandag 14. november Slet dine spor på nettet 80

Blandet godt

Lørdag 20. august Torvedag på Åbyhøj Torv 88

Mandag 19. september Sport, fritid og kultur 90

Tirsdag 27. september Aarhus Rådhus 75 år 92

Lørdag 8. oktober Æblets dag 86

Fra 21. november 10 års jubilæum 92

Lørdag 26. november Julemarked 88

Søndag 27. november Julemarked 88

Børn

Hver anden tirsdag fra 6. september Tirsdagsfilm for de yngste (3-6 år) 100

Onsdag 28. september Sprogleg for babyer og deres forældre 99

Lørdag 8. oktober Lørdag formiddag i provinsen (9-13 år) 110

Onsdag 12. oktober Spids ørerne – sprogleg (5-6 år) 97

Lørdag 15. oktober LEGO – workshop for børn (5-13 år) 112

Onsdag 19. oktober Harry Potter-værksted 111

Lørdag 22. oktober Magisk tur til Harry Potter-festival i Odense 111

Lørdag 29. oktober Lørdag formiddag i provinsen (9-13 år) 110

Lørdag 19. november Lørdag formiddag i provinsen (9-13 år) 110

Lørdag 10. december Lørdag formiddag i provinsen (9-13 år) 110



IT-HJÆLP  
TIL MINDRE  
VIRKSOMHEDER  
OG FORENINGER

Højbjerg Bibliotek
Mads Egtved Andersen
Mail: maega@aarhus.dk
Tlf. 8940 9500

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

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

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

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








