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Velkommen til programmet for efterårets arrangemen-

ter på bibliotekerne i Aarhus. 

Programmet er delt op efter temaer. Vil du se, hvad 

lige netop dit lokale bibliotek tilbyder, kan du danne 

dig et overblik på www.aakb.dk/arrangementer  

Bagerst i programmet finder du en oversigt over alle 

arrangementer i datoorden.

Biblioteket på Dokk1 og Lokalbibliotekerne står klar 

med masser af kulturelle tilbud til dig. Du kan opleve 

eksklusive litteratur- og musikforedrag, passionerede 

foredragsholdere, der giver dig indblik i deres liv og 

betragtninger af mange forskellige emner. 

Der er samtaler om fællesskab og det at høre til. 

Du kan få indblik i og prøve tangoens lidenskabe-

lige verden, deltage i workshop med Clairvoyance 

og Mindfulness. Men er du mere til smagning af 

kvalitetsvine og velsmagende juleøl, så er der også 

mulighed for det. 

Få hygge og samvær i en af de mange strikkecafé’er, 

eller i en Repair Café – dine læseoplevelser kan du dele 

med andre i en læsekreds.

Børnene er der selvfølgelig også tænkt på. I finder 

et væld af spændende tilbud til børnene og til hele 

familien. Teaterforestillinger og -værksteder, work-

shops, filmforevisninger og masser af oplevelser med 

højtlæsninger og andre aktiviteter. For familier med 

babyer, er der stimulastik og arrangementer med 

sundhedsplejersken.

Er du ung og vild med bøger, computerspil, rollespil, 

brætspil, spil, eller er du optaget af at skrive, finder du 

mange tilbud i programmet. Kom og vær med og mød 

andre unge med de samme interesser som dig. 

Er din interesse i den digitale verden, kan du finde 

tilbud på mange niveauer. Har du brug for at kunne 

begå dig i den offentlige selvbetjening, kan du finde 

mange tilbud til begyndere indenfor IT.  

Vil du gerne dygtiggøre dig indenfor IT, er der eksem-

pelvis tilbud om 3D-scanninger, online marketing og 

kodning af computerspil. Du kan blive en haj på nettet 

og på de sociale medier, eller du kan blive helt fortrolig 

med bibliotekets tilbud af eReolen og Filmstriben.

Der er mange arrangementer at vælge imellem for 

både børn og voksne. Enkelte koster et mindre beløb, 

men det er gratis at deltage i langt de fleste. Bemærk 

at nogle arrangementer kræver tilmelding, også selv-

om det er et gratis arrangement. Tilmelding foregår 

primært via aakb.dk

God fornøjelse med programmet og med at finde lige 

det, der passer til dig. 

Vi glæder os til at se dig.

FORORD





Kaffe og klassikere
Læsekredse
Forfatteraftener
Litteratursaloner
Årets bøger
Blandet godt
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FORBRYDELSE OG STRAF

Højbjerg – Tirsdag 1. september kl. 10.30 -12.00

Vi starter oplæsningsrækken af klassikere med bogen 

Forbrydelse og straf af den store russiske forfatter 

Fjodor Dostojevskij. Det er historien om en ung be-

gavet student, der ud fra en hensynsløs ”overmenne-

skefilosofi” forsøger at begå et uopklarligt mord, men 

tvinges til at tilstå.

Efter oplæsningen vil der være bogsnak, kaffe/te og 

lidt sødt til ganen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden. Meld 

venligst afbud hvis du bliver forhindret, så en anden kan få chancen.  

1984

Højbjerg – Tirsdag 6. oktober kl. 10.30 -12.00

Aarhus-festivalen Vild med ORD sætter denne gang 

fokus på fremtiden. Derfor er det oplagt at tage fat på 

George Orwells dystopi 1984, som stadig er skræm-

mende aktuel, selvom den har over 60 år på bagen. Det 

enkelte menneske er i Orwells univers underlagt det 

fuldstændige diktatur og forvandlet til en viljeløs robot. 

Bogen er ikke blot en roman, men er blevet et begreb.

Efter oplæsningen vil der være bogsnak, kaffe/te og 

lidt sødt til ganen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden. Meld 

venligst afbud hvis du bliver forhindret, så en anden kan få chancen.

GYS MED EDGAR ALLAN POE

Højbjerg – Tirsdag 3. november kl. 10.30 -12.00

I slipstrømmen på Halloween byder denne formiddag 

på oplæsning af gysermesteren over dem alle Edgar 

Allan Poe. Forfatteren er eminent til at blande gys og 

gru, historiske fortællinger, detektivfortællinger og især 

de psykologiske aspekter, som gennemsyrer alle hans 

noveller. Vi har udvalgt et par stykker.

Efter oplæsningen vil der være bogsnak, kaffe/te og 

lidt sødt til ganen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden. Meld 

venligst afbud hvis du bliver forhindret, så en anden kan få chancen.

MOBY DICK

Højbjerg – Tirsdag 24. november kl. 10.30 -12.00

Oplæsningsrækken af klassikere afsluttes i maritimt 

selskab med Herman Melvilles fantastiske historie om 

hvalen Moby Dick. Dette er fortællingen om den unge 

Ismael, hvis eneste ønske er at blive hvalfanger. Derfor 

får han hyre på en hvalfanger båd med den gale kaptajn 

Akab, hvis eneste mål er at få ram på den hvide hval. 

Efter oplæsningen vil der være bogsnak, kaffe/te og 

lidt sødt til ganen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden. Meld 

venligst afbud hvis du bliver forhindret, så en anden kan få chancen.
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LÆSEKREDSE – TENDENSER/LÆSEKLUB

Åby Mandag 3. august kl. 15.00 -16.00 

 Mandag 7. september kl. 15.00 -16.00 

 Mandag 5. oktober kl. 15.00 -16.00 

 Mandag 2. november kl. 15.00 -16.00 

 Mandag 7. december kl. 15.00 -16.00

TENDENSER i ny dansk litteratur.

Vil du gerne følge med i, hvad der kommer af ny, eks-

perimenterende litteratur i Danmark?

I TENDENSER/læseklub læser vi small press, tvær-

æstetiske værker og undergrundslyrik. 

TENDENSER/læseklub er din enestående mulighed 

for at være litterært up-to date! Det er gratis at være 

med i læseklubben. TENDENSER er Åby Biblioteks 

samling af small press publikationer, som vokser 

løbende med de mest interessante, nyskabende og 

opsigtvækkende danske udgivelser.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FIND EN LÆSEKREDS

Dokk1 – Onsdag 9. september kl. 16.30 -17.30

Savner du en læsekreds?  

Har du en læsekreds, men mangler deltagere?  

Så kom til læsekreds-introduktion 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.

LÆS OG SNAK! HARLEV LÆSEKREDS

Harlev – Torsdag 22. oktober kl. 19.00 -21.00

Aftenens bog er Øen af Victoria Hislop.

Bogen kan hentes på biblioteket ca. en måned før.  

Tilmelding sker ved afhentning af bogen.

Harlev – Torsdag 19. november kl. 19.00–21.00

Aftenens bog er Karitas (2 bind) af Kristín Marja 

Baldursdóttir.

Bogen kan hentes på biblioteket ca. en måned før.  

Tilmelding sker ved afhentning af bogen.
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Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Anna Friis

Mads Nygaard

MADS NYGAARD

Risskov – Onsdag 9. september kl. 19.00 -21.00

Mads Nygaard startede skrivekarrieren med at skrive for 

Ugens Rapport og Ugebladet Hjemmet. Nu skriver han 

billedbøger og romaner – senest romanen ’Frø’ fra 2015 

om Solveig, der øjner sit snit til at komme væk fra Hirts-

hals, da frømanden Fritjof er i byen på militærøvelse. 

Romanerne er fulde af grundforvirrede mennesker, 

smerte, konfronterende sprog og humor. Og kærlighed.

Kom og hør Mads Nygaard fortælle hvorfor hans 

hovedpersoner altid har så svært ved at finde ud af det 

og hvorfor selv et skvat kan være en godt skjult skat.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KIM LEINE

Dokk1 – Tirsdag 29. september kl. 19.00 -20.30

Kim Leines nyeste bog Afgrunden er en kraftfuld og 

medrivende fortælling om krig og kærlighed, som 

strækker sig over 25 år i tvillingerne Kaj og Ibs turbu-

lente liv. Kim Leine fortæller om sit forfatterskab med 

særlig vægt på Afgrunden. 

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

ANNA FRIIS

Beder-Malling – Torsdag 22. oktober kl. 19.00 -21.00

Den lokale forfatter Anna Friis, der er uddannet cand. 

psych., debuterede i 2011 med romanen ”Vi er da 

voksne mennesker”. I starten af 2015 udkom hendes 

seneste roman ”Himmelpletter”. Bogen handler om 

en dreng og hans far, der begge er ramt af sorg, da 

moren har begået selvmord. Et andet sted bliver en 

ung kvinde forladt af sin kæreste. Kvinden og drengen 

mødes, og skaber et stærkt venskabeligt bånd.  

Kom og hør Anna Friis læse op og fortælle om romanen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSEN

Skødstrup – Torsdag 5. november kl. 19.00 -21.00

Kom og hør forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen 

fortælle om baggrunden for at hun valgte at skrive en 

roman om Dronningen af Saba, om et gigantisk resear-

charbejde og en fantastisk research-rejse til Etiopien.

Anne Lise Marstrand-Jørgensen brød for alvor igen-

nem til de danske læsere med den anmelderroste 

biografiske roman i to bind om Hildegard von Bingen.

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

Kim Leine

Som en optakt til dette  

forfatterarrangement vil  

Anne Myrup Munk fra Aarhus 

Universitet give en indføring 

til bogen på Højbjerg Bibliotek 

den 16. september (side 16).
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Adda Djørup

Adda Lykkeboe

Sabina Erbillor

FOREDRAG VED DEBUTANT SABINA ERBILLOR

Tranbjerg – Søndag 8. november kl. 14.30 -16.00

Sabina Erbillor, som er vokset op i Tranbjerg, kommer 

og læser op ad sin debutroman Debil tur – retur, som 

udkom ved forlaget Samleren her i foråret. Debil tur – 

retur er den humoristiske historie om Eskild, som er 24 

år, glad for at cykle og ser sig selv som en verdensmand. 

Han vil gerne score den lækre Anne, men hans nuværen-

de kæreste er lidt et problem. Måske løser det hele sig 

på den kanotur til Norge, som Eskild og vennen Boris, 

planlægger. I Berlingske tidende skrev anmelderen: Sabi-

na Erbillor debuterer godt med en roman om ungdom-

melig usikkerhed, smerte, optimisme og håb trods alt.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ADDA DJØRUP OG NOVELLERNE

Åby – Lørdag 14. november kl. 14.00 -15.30

Poesi og andre former for trods har fået superbe anmel-

delser og har begejstret kritikere og læsere i hele landet. 

Åby Biblioteket har inviteret Adda Djørup til at præsen-

tere novellesamlingen og fortælle om de novelleforfat-

tere, som hun selv holder af. 

”Novellesamlingen viser Adda Djørup som en af 

tidens fornemste forfattere, med et sprog, en stil, en 

perfektion, der ikke har mange sidestykker i dagens 

danske litteratur. Læs den bog! Igen og igen! Djørup er 

unik.” Torben Wendelboe, Litteratursiden.

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

ADDA LYKKEBOE

Beder-Malling – Torsdag 26. november kl. 19.00 -21.00

Den lokale forfatter Adda Lykkeboe gæster endnu en 

gang Beder-Malling Bibliotek. Denne gang er den alsi-

dige forfatter aktuel med romanen ”Linedanser”. Hør 

hende fortælle om den medrivende kærlighedshistorie 

og de svære valg som bogens hovedperson gennem 

historien må træffe.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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SPEED DATING MED YNDLINGSBØGER

Dokk1 – Fredag 16. oktober fra kl. 17.00 -18.00

Er du vild med litteratur? Bøger kan være en fantastisk 

åbning til gode samtaler, og derfor inviterer vi til en af-

slappet og hyggelig time med ”litterær speed dating”. 

Mænd og kvinder i alle aldre er velkomne, og der er 

ingen tilmelding. Du skal bare medbringe en eller 

flere bøger, der betyder noget for dig. Efter en fælles 

velkomst starter turen rundt langs bordene til de andre 

bogelskere, hvor I lige kan nå at få en fornemmelse af, 

om I måske skulle snakke videre en dag. Måske finder 

du en god diskussionspartner, måske nogle at følges 

med til efterårets litteraturbegivenheder – eller måske 

endda en at flirte videre med?

NB: Når vi har datet og snakket, er der mulighed for at 

danse! Kl. 18 åbner WANNADANCE dørene til en spon-

tan og afslappet dansefest i Store Sal. Der er fri entré og 

adgang for alle – også dem, der ikke har været til dating.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BOGPUSHERNE – MØD ÅRETS BEDSTE BØGER 

(SKØNLITTERATUR)

Dokk1 – Onsdag 11. november kl. 9.00 -12.00

Dokk1 glæder sig til besøg af Bogpusherne Kåre Poul-

sen og Jannik Lunn, som leverer en engageret og sub-

jektiv gennemgang af de væsentligste bøger fra 2015. 

Du får både anbefalinger af bøger, du bør læse, og 

advarsler om at spilde tiden på ligegyldige udgivelser. 

Dagens bogpusher er Kåre Poulsen, som gen-

nemgår dansk og udenlandsk skønlitteratur. Kåre 

Poulsen er redaktør på DR Kultur og har vundet 

flere internationale priser for sin kultur- og littera-

turformidling. Han er desuden bestyrer af bl.a. DR’s 

Bogklubber og DR Romanprisen.

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

LITTERATURSALON PÅ VIETNAMESISK

Tilst – Lørdag 26. september kl. 10.30 -12.00

Kom og vær med til at snakke om vietnamesisk lit-

teratur. Nguyen Trong Luu vil inspirere os med sin 

viden om især klassisk litteratur. Det hele foregår 

på vietnamesisk.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LITTERATURSALON

Sabro Mandag 5. oktober kl. 19.00 -21.00 

Risskov Onsdag 7. oktober kl. 19.00 -21.00 

Skødstrup Mandag 19. oktober kl. 19.00 -21.00 

Trige Mandag 26. oktober kl. 16.00 -18.00 

Tilst Tirsdag 27. oktober kl. 16.00 -18.00

Litteratursalonerne foregår på flere biblioteker byen 

over, men ikke to aftener vil være ens. Litteratursa-

lonen er en aften med litterære indslag af forskellig 

længde og observans.

De eneste sikre faktorer er at emnet er litteratur og 

at inspiration er målet. Bibliotekspersonalet fortæller 

om yndlingsbøger og deltagerne opfordres til at 

bidrage med egne forslag til gode læseoplevelser.

Der fortælles om danske eller udenlandske, nye eller 

gamle bøger, det er ordglæde og læsebegejstring, 

der er det afgørende.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ÅRETS BØGER
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SÆSONENS BØGER

Lystrup Mandag 16. november kl. 19.00 -21.00

Åby Onsdag 18. november kl. 19.00 -21.00

Viby Torsdag 19. november kl. 19.00 -21.00

Så er det atter tid til en lyngennemgang af årets bedste 

udgivelser. Sæsonens bøger præsenteres af lokale bibli-

otekarer og bogentusiaster. Vi anbefaler gode biografier, 

blodige krimier, de bedste romaner, lidt til de alleryng-

ste, digte og novellesamlinger. Kom og læn dig tilbage 

og hør hvad du mangler at få læst. Det er før set at en 

tilhører har fået ordnet samtlige julegaver på én aften 

med Sæsonens bøger. Dét er da ikke til at modstå. 

Sæsonens bøger garanterer forøget læselyst.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BOGPUSHERNE – MØD ÅRETS BEDSTE BØGER 

(BIOGRAFIER, KRIMI OG FAGLITTERATUR)

Dokk1 – Onsdag 18. november kl. 9.00 -12.00

Dokk1 glæder sig til besøg af Bogpusherne Jannik Lunn 

og Kåre Poulsen, som leverer en engageret og subjektiv 

gennemgang af de væsentligste bøger fra 2015. Du får 

både anbefalinger af bøger, du bør læse, og advarsler 

om at spilde tiden på ligegyldige udgivelser. 

Dagens bogpusher er Jannik Lunn, som er specialist 

i populær faglitteratur, biografier og krimier. Lunn er 

mangeårig journalist på Bogmarkedet og har inden da 

arbejdet 30 år i forlagsverdenen. Han er en kendt fore-

dragsholder om bøger og har stået for mange større 

forfatterarrangementer. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BOGMESSE 8270

Højbjerg – Lørdag 28. november kl. 10.00-14.00

Traditionen tro inviterer Højbjergs forfattere og udgivere 

til lokal bogmesse på Højbjerg Bibliotek. Præsentation 

af bøger og oplæsning – og en spritny novellesamling.

Kom og lyt og få en snak – vi serverer kaffe m.m.

Tilmelding er ikke nødvendig.

YNDLINGSBØGER 

– GODE BØGER OG ÅRETS NYE BØGER

Harlev – Mandag 30. november kl. 19.00 - 21.00

Denne aften fortæller to lokale læseheste om nogle 

af deres yndlingsbøger, og to bibliotekarer anbefaler 

gode biografier, blodige krimier og de bedste roma-

ner. Kom og lad dig inspirere og få lyst til at læse i 

vinterens hyggetid.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Sæsonens bøger
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IND I BOGEN: AFGRUNDEN AF KIM LEINE

Højbjerg – Onsdag 16. september kl. 19.00 - 21.00

Kim Leine besøger Dokk1 d. 29. september for at tale 

om sin nye bog Afgrunden. Som optakt til dette forfat-

terbesøg vil Anne Myrup Munk fra Aarhus Universitet 

give et indblik i romanen. Afgrunden handler om tvil-

lingerne Kaj og Ib. Vi følger de to brødres liv fra 1918, 

hvor de er godt 20 år gamle til deres død i 1944.

Om Afgrunden er der blandt andet skrevet: ”Kim Leine 

leverer igen et dybt fængslende og ekstremt velskrevet 

tids- og skæbnebillede, hvor menneskets og krigens 

dæmoner undersøges i denne intense historie fra den 

finske borgerkrig.” 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SKRIV DIG UD AF SKUFFEN

Dokk1 Onsdag 16. september kl. 17.00 -19.00 

 Onsdag 21. oktober kl. 17.00 -19.00 

 Onsdag 18. november kl. 17.00 -19.00 

 Onsdag 16. december kl. 17.00 -19.00

”HAPS – Hele Aarhus’ Poetry Slam” holder et måned-

ligt skriveværksted på Dokk1.

Skriveværkstedet er drevet af to frivillige undervisere, 

Anne Katrine Bagai og Lauge Lund Christiansen og 

beskæftiger sig hovedsagligt med lyrik og prosatekster. 

Du bliver udfordret med skriveøvelser, koncepttænk-

ning, speeddigtning og spoken word-oplæsning, og 

der er plads til at tænke og tale frit! Der er ikke noget, 

der er pinligt, og der er INTET, som er forkert. Her kan 

alle være med, og alle bydes velkommen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

UDSTILLING

Åby – Tirsdag 1. september til onsdag 30. september

I september sætter Åby Bibliotek fokus på klimaet med 

udstillingen ”Sne, forgiftede byer og en ny begyndel-

se”. Udstillingen tager afsæt i digital litteratur, der 

sætter klimaspørgsmålet på dagsordnen.

Oplev blandt andet fortællinger skrevet i sne, forgif-

tede byer med rygende skorstene – og måske kan du 

selv være med til at give universet en ny begyndelse.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BLANDET GODT
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ORD PÅ VEJ

Dokk1 Fredag 18. september kl. 15.30 -17.30 

 Mandag 12. oktober kl. 15.30 -17.30 

 Mandag 16. november kl. 15.30 -17.30 

 Mandag 14. december kl. 15.30 -17.30

Oplev nye tekster og sange fra byens forfatter- 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 større publikum. 

Der er fri entré, og alle er velkomne som publikum. 

Måske er det her, du første gang hører byens næste 

Yahya Hassan eller Peter Sommer. Måske får du lyst til 

selv at begynde at skrive eller synge. Eller måske får du 

bare en inspirerende eftermiddag i selskab med andre, 

der elsker ord.

 

Vil du optræde?

 » Scenen er åben for alle, der arbejder seriøst med 

deres tekster og/eller sange

 » Hver person har max 10 minutters performance

 » Meld dig ind i facebookgruppen ORD PÅ VEJ eller 

skriv til bisa@aarhus.dk

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORTÆLLESALON 

Dokk1 Søndag 20. september kl. 14.00 -16.00 

 Søndag 18. oktober kl. 14.00 -16.00 

 Søndag 22. november kl. 14.00 -16.00

Fortællescenen i Aarhus blomstrer. Den levende for-

tælling er en hyggelig og anderledes måde at mødes 

omkring historierne på, og dette efterår får Dokk1 sin 

helt egen FortælleSalon.

Foreningen Fortællere i Østjylland står bag Fortælle-

Salonerne og disker op med de bedste live historier. 

Du kan høre litterære fortællinger, sagn og myter eller 

spritnye historier – og du er meget velkommen til selv 

at indtage scenen og fortælle DIN historie.

Tilmelding er ikke nødvendig.

YNDLINGSBØGER!  

– BIBLIOTEKARERNE ANBEFALER

Dokk1 Mandag 21. september kl. 16.30 -17.30 

 Mandag 19. oktober kl. 16.30 -17.30 

 Mandag 23. november kl. 16.30 -17.30 

 Mandag 21. december kl. 16.30 -17.30

Verden er så fuld af gode bøger. Hvilken en skal du 

kaste dig over næste gang? Det får du en stribe rigtig 

gode bud på yndlingsbøger!, hvor dine bogelskende 

bibliotekarer anbefaler spændende nyudgivelser og 

gamle favoritter fra bibliotekets samling. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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KLIMA OG FIKTION

Åby – Fredag 25. september kl. 17.00 -19.00

Kan man tale om en litterær klimabevægelse i dansk 

litteratur og er der brug for det?

Litteraturkritiker og skribent ved Weekendavisen Klaus 

Rothstein fortæller om, hvilken rolle klimakrisen spiller 

i dansk litteratur, og diskuterer litteraturens relevans 

og muligheder i forhold til at forstå og ændre verden.

Eftermiddagen vil byde på oplæg, oplæsning, diskussi-

on og en økologisk forfriskning.

I samarbejde med: Herning Bibliotekerne, Silkeborg Bib-

liotekerne, Aarhus Universitet. Støttet af Kulturstyrelsen.

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

DEN INDRE BIOGRAF:  

HØJTLÆSNING FOR VOKSNE

Dokk1 Mandag 28. september kl. 16.30 -17.30 

 Mandag 26. oktober kl. 16.30 -17.30 

 Mandag 30. november kl. 16.30 -17.30 

 Onsdag 9. december kl. 16.30 -17.30

Højtlæsning er det nye sort, og her kan du læne dig 

tilbage og møde nogle af de bedste tekster, biblioteket 

har på hylderne. Biblioteksformidler Sara læser op fra 

en blanding af udødelige klassikere og spændende 

nye forfattere – alt fra Madame Bovary til Brokeback 

Mountain. Imens kan du tegne, strikke – eller bare luk-

ke øjnene og lade fortællingen rulle hen over lærredet i 

din indre biograf.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TIRSDAGSFORTÆLLINGER

Dokk1 Hver tirsdag fra tirsdag 6. oktober til tirsdag 22. december 

kl. 11.00 -12.00

Biblioteket er fyldt med fortællinger. I bogreolerne 

og på film-, musik- og spilhylderne venter tusindvis 

af historier, der flytter os, ændrer os, forfærder os 

eller morer os. Til Tirsdagsfortællinger dykker vi ned i 

samlingens små og store værker og finder eller gen-

finder de perler, du måske ikke kendte. Bibliotekarerne 

fortæller og viser eksempler, men alle er velkomne til 

at bidrage med sine egne tanker og oplevelser. 

Hver tirsdag har et tema – hold øje med dokk1.dk eller 

skærmene i biblioteket, hvis du vil se en oversigt over 

de enkelte gange. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SKUMRINGSTIME – HYGGE OG HØJTLÆSNING I 

STEARINLYSENES SKÆR!

Harlev – Mandag 9. november kl. 19.00 - 21.00

Skumringstimen indleder Den Nordiske Biblioteksuge 

2015 med højtlæsning af den samme tekst på samme 

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

Venskab i Norden. Teksten er fra de islandske sagaer 

og læses af Christian Wejse, afdelingslæge på Skejby 

Sygehus. Harlev-koret synger under ledelse af organist 

Knud Haahr Bagger. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Klaus Rothstein

Knud Haahr Bagger



LitteraturStedet

LitteraturStedet på Åby Biblioteket udfolder hver måned et emne 
igennem en udstilling, som taler til alle sanserne.  
Snup en bog, hør en sang, se en film eller kig ind i udstillings-
montren: der er garanteret et guldkorn at finde, og massevis af 
inspiration at hente. 

UDSTILLINGERNE I EFTERÅRET 2015
September: Natur + litteratur (se også side…)
Oktober: YA – De nye ungdomsromaner (se også side…)
November: Alle tiders noveller (se også side…)
December: Pop-kultur



DANSK PEN: DET FRIE ORD

Dokk1 – Torsdag 3. december kl. 16.00 -18.00

I disse år er der stort pres på ytringsfriheden overalt i 

verden, og samtidig diskuteres det intenst, om der kan 

eller skal være grænser for vores ytringsfrihed. 

Til denne event kan du møde Dansk PEN samt fire 

markante forfattere, som med oplæg og oplæsning 

zoomer ind på ytringsfriheden og dens betydning. Der 

vil være tid til debat og spørgsmål fra publikum. Der er 

fri entré, og alle er velkomne. 

Arrangementet præsenteres i samarbejde med Dansk 

PEN – den danske afdeling af den verdensomspæn-

dende organisation International PEN. PEN er en 

forening for forfattere, journalister, redaktører og 

oversættere, der kæmper for det frie ord. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

OPLÆSNING AF CHARLES DICKENS’  

”ET JULEEVENTYR”

Dokk1 – Onsdag 23. december kl. 11.00 -12.00

”O, men han var en hård negl, den Scrooge! En klem-

mende, vridende, gribende, skrabende, gramsende, 

grisk gammel synder! Hård og skarp som en flinte-

sten, hvoraf stålet endnu aldrig har slået en oplivende 

gnist; hemmelighedsfuld, selvtilfreds og ensom som 

en østers.” Vi fejrer lillejuleaftensdag med oplæsning 

fra et kulsort og hjertevarmt mesterværk. Kig forbi!

Tilmelding er ikke nødvendig.



Vild med ORD afholder for syvende gang årets aarhusianske  
litteraturfestival og for første gang bliver det på Dokk1. 
Vild med ORD er en forfriskende litteraturindsprøjtning i det 
aarhusianske kulturliv. Festivalen indbyder alle ordentusiaster 
og litteraturglade mennesker til oplevelser, der både  
udfordrer og inspirerer.

FESTIVALEN INDTAGER DOKK1 DEN 22.-25. OKTOBER
Torsdag den 22. er helliget Børnenes Bogdag, og programmet 
for den og det endelig program for resten af weekendens  
festival kan findes løbende på www.vildmedord.dk.

Årets tema er FREMTIDEN og Vild med ORD 
vil bringe forskellige stemmer til debatten om 

morgendagens dystopier, drømme og visioner i  
litteraturen såvel som i det miljø, den er en del af.



Musik og film
Klassisk lytteklub

Musikfilm
Månedens Music Talk

Film
Foredrag



Musik og film
Klassisk lytteklub

Musikfilm
Månedens Music Talk

Film
Foredrag
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FÆLLESSANG MED SANGKRAFT AARHUS

Dokk1 Lørdag 22. august kl. 14.00-14.30 

 Lørdag 26. september kl. 14.00-14.30 

 Lørdag 31. oktober kl. 14.00-14.30 

 Lørdag 5. december kl. 14.00-14.30

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. Sangkraft 

Aarhus arbejder for at styrke fællessangen, og fire 

gange i løbet af efteråret fylder vi Dokk1 med en halv 

times fællessang. Kom og syng med!

Tilmelding er ikke nødvendig.

BYG LYD – BYG DINE EGNE SIMPLE  

ELEKTRONISKE INSTRUMENTER

Hasle Hver tirsdag 15.00 -16:00 i september, oktober,  

november og december

Uden at have nogen forstand på elektronik kan du lave 

legetøj om til et instrument, bygge mini-oscillatorer 

og meget mere i bibliotekernes Circuit Bending klub. 

Det er nemt og sjovt, og det eneste det kræver er 

gå-på-mod. Vi mødes hver tirsdag i dette uformelle 

fællesskab for musik- og elektronik interesserede. 

Biblioteket stiller loddekolbe, potmetre og andet udstyr 

til rådighed. Medbring gerne eget elektronisk børnele-

getøj – det skal bare kunne sige en lyd – og ellers bare 

godt humør!

For forældre og børn fra 8 år og op, unge og gamle 

med interesse for musik og elektronik.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LYT I MØRKET

Dokk1 Lørdag 19. september kl. 13.00-15.00 

 Lørdag 28. november kl. 13.00-15.00

Velkommen i en mørk og stemningsfuld Lille Sal, hvor 

musikbibliotekaren er din dj. 

Til ”Lyt i mørket” zoomer vi helt ind på musikken ved 

at skrue ned for alle dagens andre indtryk. Sid ned, gå 

lidt rundt eller læg dig på gulvet, mens du giver dig 

tid og ro til at opleve spændende numre med alt fra 

Beethoven til Belle & Sebastian eller Cocteau Twins. 

Vi udforsker genrerne, så der f.eks. kan komme drone 

ambient, krautrock eller shoegaze – men altid med fo-

kus på, at det enkelte nummer er umiddelbart smukt, 

fascinerende, dragende eller tankevækkende. Kig ind i 

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

Tilmelding er ikke nødvendig.

MÅNEDENS KOR

Dokk1 Lørdag 26. september kl. 11.00-11.45: Vivo-Koret 

 Lørdag 24. oktober kl. kl. 11.00-11.45: Se hjemmesiden 

 Lørdag 21. november kl. kl. 11.00-11.45: Good Oldies 

 Lørdag 5. december kl. kl. 11.00-11.45: Cassiopeia Koret

Mange mennesker holder af at synge i kor, og Aarhus 

rummer en lang række kor inden for alle vokale genrer. 

Mød nogle af dem og hør, hvad de arbejder med, når 

vi lader månedens kor fylde rummet på Dokk1. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Sangkraft
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MENNESKET HAR MAGTEN  

– EN AFTEN OM PATTI SMITH

Dokk1 – Torsdag 1. oktober kl. 19.00-21.30

Med sine kraftfulde sange og stærke poesi står Patti 

Smith som et af de helt store ikoner inden for rock-

musikken og litteraturen. Denne aften inviteres du ind 

i hendes fascinerende historie og sprogkunst fra en 

anderledes vinkel. Hør om hendes liv fra tiden på ’Piss 

Factory’ over 70’ernes New Yorker-kunstscene til i dag, 

hvor hun stadig fylder spillesteder med sin rå og poeti-

ske power. Og oplev nogle af hendes stærkeste numre 

i danske nyoversættelser, sat i musik af Anya Mathilde 

Poulsen, Kristina Holgersen og ensemblet Lydenskab.

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

FYRAFTENSKONCERT MED  

AARHUS SYMFONIORKESTER

Dokk1 – Fredag 2. oktober kl. 15.00-15.45

I uge 40 optræder medlemmer af Aarhus Symfoniorke-

ster i mindre grupper forskellige steder rundt om i byen. 

Et ensemble på ca. 15 musikere gæster Dokk1 med en 

fyraftenskoncert. Programmet består af populære klassi-

kere med en Stehgeiger fra orkesteret i spidsen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LØRDAGSMUSIK

Viby Lørdag 3. oktober kl. 11.30-12.30 

 Lørdag 7. november kl. 11.30-12.30 

 Lørdag 5. december kl. 11.30-12.30

I en times tid vil biblioteksrummet blive fyldt med 

musik/sang. Krydr dit biblioteksbesøg med god musik 

til øregangene. Følg med på Lokalbibliotekernes Face-

book-site eller bibliotekernes hjemmeside www.aakb.

dk, hvor lørdagens arrangement bliver offentliggjort.

Lørdag 5. december vil Jacob Lindberg fra Aarhus Mu-

sikskole underholde på klassisk guitar. Hold en pause i 

den travle hverdag og nyd en times guitarspil.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LYTTEKLUBBEN – GI’ DET VIDERE!

Dokk1 Mandag 5. oktober 16.30-18.00 

 Mandag 7. december 16.30-18.00

Viby Mandag 7. september 16.30-18.00 

 Mandag 2. november 16.30-18.00

Er du den, der altid lige har et nummer, de andre skal 

høre (og de skal også helst tie stille imens og VIRKE-

LIG LYTTE)?

I Lytteklubben skiftes vi til at høre hinandens ting. Nyt 

eller gammelt, uanset stil og genre. Tag din ynd-

lings-LP, cd eller kassettebånd under armen - vælg ét 

eller to numre, alle burde kende – og glæd dig til at 

møde andre musiknørder, der gider høre efter. 

Arrangeret i et samarbejde mellem Dokk1 og Lokalbib-

liotekerne.

Tilmelding er ikke nødvendig, men send en mail til Sara:  

bisa@aarhus.dk med dit navn og hvilke numre, du tager med til 

Dokk1 eller til Jeppe: jeknu@aarhus.dk til Viby.

Patti Smith
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MUSIKQUIZ

Dokk1 Lørdag 17. oktober kl. 13.00-14.30 

 Lørdag 14. november kl. 13.00-14.30 

 Lørdag 12. december kl. 13.00-14.30

Yay, så skal vi til det igen. Frem med jeres paratviden 

om bands, tekster, turnéer og pladecovers! 

GAFFAs Espen Strunk byder på musik, hygge og ben-

hård konkurrence i musikquizzen, hvor du kan dyste 

mod byens andre musiknørder. Quizzen spænder over 

forskellige genrer og bliver en blanding af alminde-

lige spørgsmål, musik man skal lytte til, billeder af 

pladecovers, man skal genkende, med mere. Du kan 

tilmelde dig via espenstrunk@gaffa.dk – eller simpelt-

hen dukke op. Hvis vi er nok, laver vi hold; ellers er det 

alle mod alle. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

OPERA TEMAAFTEN:  

FILMMUSIK – HVORFOR VIRKER DET?

Dokk1 – Torsdag 5. november kl. 19.00-21.00 (inkl. pause)

Som optakt til Den Jyske Operas opsætning af 

Mascagnis skønne italienske opera L´amico Fritz invi-

terer Den Jyske Opera i samarbejde med FOF Aarhus 

og Dokk1 til OperaTemaAften på Dokk1.

Mascagnis musik i operaen L´amico Fritz er med-

rivende og formår at skabe helt særlige stemninger. 

Sådan virker musik også i film. Men hvordan arbejder 

en filmkomponist? Og hvilke forskellige roller og funk-

tioner har musikken i film?

Hør filmkomponist Frans Bak fortælle om filmmusik-

kens roller og om sit eget arbejde med at skabe musik 

til TV-serier som Forbrydelsen og en række danske og 

internationale spillefilm.

Arrangeres i samarbejde med Den Jyske Opera og FOF Aarhus. 

Der er fri entré, men tilmelding er nødvendig.  

Tilmelding sker via FOF på arr. nr. 6951.

MUSIK I SNEEN

Risskov – Fredag 27. november kl. 15.30-17.30

Velkommen til vinter-musikcafè i salen.

Elever fra Den Kreative skole underholder med sang og 

musik og måske sniger der sig en enkelt julesang ind.

Vi serverer kaffe, the, saftevand og lidt mundgodt

Tilmelding er ikke nødvendig.

Frans Bak
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 KLASSISK 
 LYTTEKLUB
Hvad foregår der i musikken? Hvordan fortæller komponisten sin historie, når det 
hele foregår uden ord, eller når ordene kun er en del af det, der foregår?  
Hovedbibliotekets klassiske lytteklub bringer musikken ned i øjenhøjde og skærper 
ørerne for musikoplevelsen. Eneste forudsætning for deltagelse er lysten til at slå 
ørerne ud. Med cand. mag. Arne Kjær som kyndig guide på vejen kan du fire gange i 
løbet af efteråret dykke lidt dybere ned i store klassiske værker.
Lytteklubben er et samarbejde med DR Klub Klassisk og BibZoom.

BLÆS PÅ CARL NIELSEN

Dokk1 – Onsdag 26. august kl. 16.30-18.15

Carl Nielsens 150 år er blevet fejret over hele landet. 

Også Hovedbibliotekets klassiske lytteklub er med, 

når vi sætter fokus på hans musik for blæsere, først og 

fremmest hans ofte spillede blæserkvintet fra 1922. 

Carl Nielsen brugte den i en af sine egne salmemelodi-

er som tema for en række karakterfulde variationer.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SONNINGPRISMODTAGEREN THOMAS ADÈS

Dokk1 – Onsdag 16. september kl. 16.30-18.15

Sonnings Musikpris 2015 tildeles den engelske 

komponist, pianist og dirigent Thomas Adès. Hvem 

er han? Den klassiske lytteklub varmer op til Sonning-

prisoverrækkelsen med et indblik i multitalentet Adès’ 

musikalske univers, specielt orkesterværket Asyla.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ:  

SYMFONI NR. 5, D-MOL, OP. 47

Dokk1 – Onsdag 21. oktober kl. 16.30-18.15

Sjostakovitj skrev sin femte symfoni i lyset af trusler 

fra et totalitært sovjetisk regime. Er det musik med 

skjulte budskaber? Forceret munterhed affødt af frygt? 

Eller er det blot et stykke charmerende og bevægende 

orkestermusik? Lyt til Sjostakovitj’s populære symfoni 

og døm selv!

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

JOHANNES BRAHMS: EIN DEUTSCHES REQUIEM

Dokk1 – Onsdag 25. november kl. 16.30-18.15

Brahms kunne om nogen skrive for kor, og hans 

tyske requiem er et af alle tiders største korværker. 

Et gribende og meget personligt værk, som i ord og 

toner forsøger at bringe trøst til dem der har mistet. 

Himmelsk musik for kor, solister og orkester!

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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MUSIKFILM PÅ  
DOKK1 OG 
LOKALBIBLIOTEKERNE

DOKK1

GLAM, SEX OG GUITAR

Dokk1 – Lørdag 3. oktober kl. 13.00-15.00

Guitar! Øjenskygge! Dekadence! Læn dig tilbage og gør 

dig parat til at blive blæst bagover af kultinstruktøren 

Todd Haynes’ medrivende hyldest til glamrocken. Se 

bl.a. Ewan McGregor, Christian Bale og Jonathan Rhys 

Meyers i deres livs roller som glam-drenge i 70’ernes 

London. Og bagefter bliver du nødt til at låne sound-

tracket med hjem – en forrygende blanding af originale 

hits fra dengang og nyindspilninger med musikere fra 

bl.a. Grant Lee Buffalo, Pulp, Placebo og Radiohead.

Tilmelding er ikke nødvendig.

GRUNGE-IKONET FRA SEATTLE

Dokk1 – Lørdag 7. november kl. 13.00 -15.00

En rørende musikdokumentar om grunge-ikonet fra 

Seattle og hans vej fra utilpasset teenager til rockikon 

med bandet Nirvana – og den alt for tidlige død som 

bare 27-årig. Instruktør Brett Morgen har som den 

første haft adgang til familiens egne arkiver af billed- 

og videomateriale, og den anmelderroste dokumentar 

skildrer både barndommen, musikkarrieren og privatli-

vets heftige op - og nedture.   

Tilmelding er ikke nødvendig. 

FARVEL TIL ET LEGENDARISK BAND

Dokk1 – Lørdag 5. december kl. 13.00-15.00

Oplev en af verdens bedste koncertfilm. Martin 

Scorsese filmede og instruerede, da et af de største 

bands i amerikansk rock spillede deres afskedskoncert 

i San Francisco i 1976. Filmen klipper mellem små 

interviews og de fantastiske øjeblikke på scenen, hvor 

bandet optræder med gæstestjerner som Bob Dylan, 

Joni Mitchell, Neil Diamond, Emmylou Harris, Muddy 

Waters, Eric Clapton og Van Morrison. En musikfilm, 

man simpelthen skal have set på det store lærred. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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LOKALBIBLIOTEKERNE

Efteråret igennem har vi fokus på musikfilm.  

Vi viser et udvalg af fantastiske dokumentarfilm, kon-

certfilm og spillefilm – alle med musikken i centrum! 

Hos lokalbibliotekerne er det band- dynamikken og den 

kreative proces, der stilles skarpt på. Derfor viser vi tre 

inspirerende og øjenåbnende musikdokumentarer.

IT’S PSYCADELIC!  

ET RETRO-ROCKBANDS DEROUTE

Viby – Lørdag 12. september kl. 13.00

Se Ondi Timoners fantastiske dokumentar om det 

ellers lovende retro-rockband The Brian Jonestown 

Massacre og deres deroute gennem den amerikanske 

musikbranche. Filmen skildrer også bandets duali-

stiske had/kærlighedsforhold til bandet The Dandy 

Warhols, hvis succes nærmest synes at afføde The 

Brian Jonestown Massacres forfald.

Filmen er et must-see for alle der spiller i et rockband, 

har spillet i et rockband, ellers om blot har den mind-

ste interesse i dynamikken musikere imellem og deres 

manøvrering gennem musikbranchen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

”DET ER OSS’ EN IDIOT DER HAR SKREVET DET…”

KREATIVE GNIDNINGER I DANMARKHISTORIENS 

STØRSTE ROCKBAND

Viby – Lørdag 24. oktober kl. 13.00

I mere end et kvart århundrede har Sort Sol haft 

status som et af Danmarks mest kompromisløse og 

fornyende rockbands. Med rødder i 70ernes punk og 

med tråde ud til mange af de nyeste strømninger på 

den eksperimenterende kunstscene har Sort Sol – 

tidligere Sods – gang på gang investeret deres unikke 

gruppedynamik og energi i projekter, som på samme 

tid har glædet og udfordret en støt voksende fanskare 

og sat nye dagsordener for progressiv rock. I denne 

dokumentar følges på tætteste hold tilblivelsen af Sort 

Sols svanesang, albummet Snakecharmer fra 2001. Et 

intenst indblik i 422 dages opslidende kreativ kamp i 

gruppens eget lydstudie i en bunker på Holmen. Og et 

monument og testamente over et af de mest perspek-

tivrige kapitler i dansk rockhistorie.

Tilmelding er ikke nødvendig.

”NEXT THING I HEARD IS DO YOU WANT TO 

LEAVE?!!” 

ET INDBLIK I BANDDYNAMIK OG FORHOLDET 

TIL PLADESELSKABERNE

Viby – Lørdag 14. november kl. 13.00 

Denne sort/hvid dokumentar af Sam Jones følger det 

amerikanske alt-country band Wilco gennem skabelsen 

af deres fjerde studie album Yankee Hotel Foxtrot. Fil-

men fortæller også hvordan Wilco – efter at være blevet 

droppet af deres pladeselskab – vælger selv at distri-

buere pladen gratis på deres hjemmeside; en metode, 

der tilbage i 2001 var betragtet som branchemæssigt 

og økonomisk selvmord. Men det gav pote, og Wilcos 

popularitet voksede, hvilket gav dem en ny pladekon-

trakt med Nonesuch Records – et datterselskab af 

Warner Music Group. Wilco havde ellers været signet 

til Reprise – et andet Warner datterselskab – og bandet 

blev derved betalt to gange for den samme plade!

Tilmelding er ikke nødvendig.

The Brian Jonestown Massacre
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BRUCE SPRINGSTEEN 

Dokk1 – Torsdag 24. september kl. 16.30-18.00

Bossens hovedværk fylder fyrre – få en grundig intro-

duktion til den amerikanske rocklegende. 

Det ville være decideret useriøst at præsentere en 

foredragsrække om rockens store sangskrivere uden at 

inkludere Bruce ”The Boss” Springsteen. I august ’15 

fylder hovedværket ”Born to Run” 40 år, og GAFFAs 

Espen Strunk benytter anledningen til at fortælle om 

manden og musikken – naturligvis inklusive optagel-

ser fra den lange karriere.

Tilmelding er ikke nødvendig.

ROLLING STONES

Dokk1 – Torsdag 29. oktober 16.30-18.00

GAFFAs Espen Strunk udruller historien om ”verdens 

største rock’n’roll-band”, så alle kan være med. 

Sidste år kunne Mick Jagger, Keith Richards og resten 

af The Rolling Stones fejre et halvt århundrede i bran-

chen - og omtales stadig ofte som ’verdens største 

rock’n’roll-band.’ Med vægt på ikke mindst gruppens 

gyldne år fra ’65-’75 fortæller GAFFAs Espen Strunk 

historien om musikken og makkerne bag - en rockende 

rundtur i en spektakulær karriere, som også vil levne 

plads til både diskussion, spørgsmål og naturligvis lyd 

og billeder med det legendariske, britiske band.

Tilmelding er ikke nødvendig.

NEIL YOUNG

Dokk1 – Torsdag 26. november kl. 16.30-18.00

”Out of the blue, into the black” … musikalsk foredrag 

om originalen fra Ontario.

I november fylder Neil Young 70 år. Den karismatiske 

canadier er en af rockens sande originaler, og med 

album som ”Harvest” (1972) og ”Rust Never Sleeps” 

(1979) har han givet genren nogle af sine helt store 

klassikere. Hør den rutinerede rockjournalist og 

forfatter Espen Strunk fortælle historien – naturligvis 

inklusive arkivoptagelser fra den lange karriere.

Tilmelding er ikke nødvendig.

THE WHO

Dokk1 – Torsdag 17. december kl. 16.30-18.00

”Talkin ’bout my g-g-generation” … Hør GAFFAs Espen 

Strunk fortælle om det legendariske britiske band.

I denne måned er det halvtreds år siden, The Who 

udgav debutalbummet ”My Generation” – blot for at 

følge op med mesterværker som ”Tommy” (1969), 

”Who’s Next”(1971) og ”Quadrophenia” (1973). 

Selvom to medlemmer er døde, er The Who still going 

strong – og i denne måneds Music Talk fortæller GAF-

FAs Espen Strunk historien om det store britiske band, 

det mindeværdige bagkatalog og ikke mindst gruppens 

karismatiske mastermind Pete Townshend.

Tilmelding er ikke nødvendig.



Aarhus kommunes Biblioteker vil gerne hjælpe de aarhusianske forfatterspirer frem i  
rampelyset. Derfor afsætter vi ti minutter før nogle af sæsonens litteraturarrangementer, 
hvor talentfulde skribenter får lov at læse egne tekster højt for det fremmødte publikum.

Så grib chancen og bliv hørt!

Send max en sides tekst, samt kort information om dig selv til litteraturkonsulent  
Lise Kloster Gram på lkg@aarhus.dk Husk også at anføre hvilket eller hvilke af forfatterarran-

gementerne i litteratursektionen, du har lyst til at læse op til.
 

Forfatterspirerne udvælges i samarbejde med den Litterære lounge.
Der gives ikke honorar for oplæsningen.
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SØNDAGSDOKUMENTAREN

Dokk1 – Hver søndag kl. 14.00-15.30 fra 4. oktober til 20. december

Dokumentarfilmen er vores indgang til verdener, vi 

ikke kender, eller chancen for at se den anden side 

af et spørgsmål, vi troede var besvaret. Det er her, 

stavekonkurrencer bliver episke showdowns (”Spel-

lbound”), vi rystes over bankindustriens egen skyld 

i 2008-krisen (”Inside job”) eller ser uforstående til, 

mens Lance Armstrongs løgne vokser selv ham over 

hovedet (”The Armstrong lie”). Hver søndag i okto-

ber, november og december byder Dokk1 velkommen 

til gode dokumentarfilm.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TRE MARTIN SCORSESE-KLASSIKERE

Dokk1 Tirsdag 13. oktober kl. 17.00-19.30 

 Tirsdag 20. oktober kl. 17.00-19.30 

 Tirsdag 27. oktober kl. 17.00-19.30

I oktober måned viser vi på tirsdage tre af Martin Scor-

seses mesterværker, som en opfølgning på foredraget 

om Martin Scorsese lavet i samarbejde med filmtids-

skriftet 16:9. Har du lyst til at se eller gense bokse 

braget med Robert De Niro i hovedrollen eller de to 

store gangster-dramaer fra 1990 og 2006, så har du 

chancen nu i den lille sal. Se på Dokk1 hvilke film, som 

bliver vist på de pågældende datoer.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TRE SKÆVE WES ANDERSON-KOMEDIER

Dokk1 Tirsdag 10. november kl. 17.00-19.00 

 Tirsdag 17. november kl. 17.00-19.00 

 Tirsdag 24. november kl. 17.00-19.00

I november måned viser vi på tirsdage tre af Wes 

Andersons humoristiske og visuelle mesterværker, 

som en opfølgning på foredraget om Wes Anderson 

lavet i samarbejde med filmtidsskriftet 16:9. Har du 

lyst til at se eller gense Ben Stiller, Owen Wilson og 

Gene Hackman i en ”royal” komedie, adventure filmen 

om to unge som stikker af sammen eller den oscar 

nominerede film, hvor Ralph Fiennes brillerer som 

concierge, så har du chancen nu i den lille sal.

Se på Dokk1 hvilke film, som bliver vist på de pågæl-

dende datoer.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TO FANTASTISKE MUSIKFILM

Dokk1 Tirsdag 8. december kl. 17.00-19.00 

 Tirsdag 15. december kl. 17.00-19.00

I december måned viser vi på tirsdage to visuelle og 

innovative værker i genren musikfilm, som opfølgning 

på foredraget om Musikfilm lavet i samarbejde med 

filmtidsskriftet 16:9. Har du lyst til at se eller gense 

den oscar nominerede film om den ambitiøse trom-

meslager Andrew eller portrætfilmen om Bob Dylan, 

hvor han bliver spillet af forskellige stjerne skuespillere, 

så har du chancen nu i den lille sal. Se på Dokk1 hvilke 

film, som bliver vist på de pågældende datoer.

I samarbejde med: 16:9 filmtidsskriftet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Martin Scorsese

Wes AndersonFILM
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16:9 OM MARTIN SCORSESE

Dokk1 – Torsdag 8. oktober kl. 17.00-18.30

Martin Scorsese er velkendt for sine filmklassikere 

som Taxi Driver, Raging Bull og GoodFellas. Filmskri-

bent fra filmtidsskriftet 16:9 og cand. mag. i Engelsk 

og Film & TV Søren Bastholm trækker linjerne op i 

Scorseses filmunivers med fokus på såvel centrale 

tematikker som tilbagevendende stilistiske greb.

I samarbejde med: 16:9 filmtidsskriftet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

16:9 OM WES ANDERSON

Dokk1 – Tirsdag 3. november kl. 17.00-18.30

Wes Anderson fik sit store gennembrud med filmen 

The Royal Tenenbaums fra 2001 og var nomineret til 

en oscar for bedste film i 2015 for filmen The Grand 

Budapest Hotel. Han er velkendt for sin specielle og 

ekspressive visuelle stil, som filmskribent og lektor 

ved Medievidenskab, Aarhus Universitet Jakob Isak 

Nielsen vil ridse op.

I samarbejde med: 16:9 filmtidsskriftet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

16:9 OM GENREN MUSIKFILM

Dokk1 – Tirsdag 1. december kl. 17.00-18.30

”Vi befinder os alle i rendestenen, men nogen af os 

skuer mod stjernerne.” Sådan lyder et berømt citat 

af den irske forfatter Oscar Wilde, men det er også 

en præcis beskrivelse af Joy Divisions skrøbelige 

forsanger Ian Curtis i postpunkfilmen Control (2007), 

kamæleonen Bob Dylan i den mytologiske portrætfilm 

I’m Not There (2007) og den ambitiøse trommeslager 

Andrew i jazz-thrilleren Whiplash (2014).

Jan Oxholm, der er redaktør på filmtidsskriftet 16:9, 

sætter fokus på tre visuelt markante og innovative 

værker i den brogede genre musikfilm. 

I samarbejde med: 16:9 filmtidsskriftet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FOREDRAG
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HVAD ER EU’S RETSPOLITIK?

Dokk1 – Torsdag 17. september kl. 17.00-18.30

Dagens emne er retspolitik. Hvordan har EU’s retspo-

litik udviklet sig? På hvilke områder samarbejdes der 

i dag – og hvad er der på tegnebrættet? Hvad er det 

Danmark har forbehold overfor og hvorfor? Oplæg af 

Michael Birkkjær Lauritsen og Turid Danielsen.

Tilmelding er nødvendig. Se bibliotekets hjemmeside.

 

HVAD ER DEMOKRATI I EU?

Dokk1 – Torsdag 8. oktober kl. 17.00-18.30

Dagens emne er demokrati. Hvad forstår vi ved 

demokrati, og hvordan kan man demokratisere det 

europæiske samarbejde? Hvordan er EU’s demokrati 

skruet sammen? Hvem repræsenterer hvem? Hvem 

bestemmer i EU? Hvad er det for et demokrati, vi vil 

have? Elitedemokrati eller deltagelse?

Oplæg af Rasmus Nørlem Sørensen.

Tilmelding er nødvendig. Se bibliotekets hjemmeside.

HVORFOR VOKSER ULIGHEDEN?

Dokk1 – Torsdag 29. oktober kl. 17.00-18.30

Dagens emne er ulighed. Er det spillereglerne i Mata-

dor, vi følger? Den, der først får erhvervet sig de gode 

grunde og bygget huse og hoteller, bliver automatisk 

rigere og rigere og vinder til sidst. Hvad kommer ulig-

heden af? Hvad giver den af problemer? Skal udviklin-

gen vendes og hvordan?  

Tilmelding er nødvendig. Se bibliotekets hjemmeside.

DEBATKONCERT:  

HVEM ER DEN POLSKE VANDRER?

Dokk1 – Fredag 20. november kl. 19.00-22.00

Debatkoncerten er et spændende nyt format, som 

præsenteres i et samarbejde mellem Dokk1, LO-Aar-

hus og oplysningsforbundet DEO.

Czeslaw Spiewa har med deres seneste plade om 

polsk vandring skabt stor offentlig debat i Polen. Nu 

kommer de til Danmark. I koncerten er indlagt en 

times debat med forsanger Czeslaw Mozil, publikum 

og et ekspertpanel. 

Tilmelding er nødvendig. Se bibliotekets hjemmeside.

Michael Birkkjær Lauritsen

DEBAT- 
MØDER

I efteråret åbner Dokk1 for en række debatmøder 
arrangeret af oplysningsforbundet DEO – et lands-
dækkende oplysningsforbund, som arbejder for 
at engagere danskerne i en levende, demokratisk 
debat om EU.
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KORRUPTION

Dokk1 – Torsdag 8. oktober kl. 16.30-18.00

Danmark er i dag et af verdens mindst korrupte lande, 

men korruptionsniveauet har ikke altid været lavt. Det 

bliver både underholdende og tankevækkende, når 

ph.d. og leder af danmarkshistorien.dk Mette Frisk 

Jensen opruller den historiske udvikling for korruption 

i Danmark og dets betydning for vores samfund.

Alle deltagere modtager et gratis eksemplar af Tænke-

pause-bogen Korruption.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

POLITIK

Dokk1 – Torsdag 12. november kl. 16.30-18.00

Politisk psykolog Michael Bang Petersen kommer 

blandt andet ind på, hvordan vi forsøger at navigere 

i komplekse politiske spørgsmål med hjerner, der 

tænker politik som i stenalderen – og skifter holdning 

på baggrund af sukker, muskler og hormoner frem for 

logiske argumenter.

Alle deltagere modtager et gratis eksemplar af Tænke-

pause-bogen Politik.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TRO

Dokk1 – Torsdag 10. december kl. 16.30-18.00

Dagens foredragsholder er lektor og dr. theol. Peter 

Lodberg, som mener, at troen er dybt forankret i 

ethvert menneske. Det er ikke nødvendigvis en religiøs 

tro, men det er en overbevisning, der åbner op for en 

bevidsthed om fremtid. Troen er tillid til det, vi håber 

på og overbevisning om det, vi ikke har set. Den kan 

være til trøst i fortvivlelse, og kan kæmpe side om side 

med tvivlen. Alle deltagere modtager et gratis eksem-

plar af Tænkepause-bogen Tro.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Peter Lodberg

TÆNKEPAUSER
Igen i år kan du opleve en række foredrag med forfatterne bag Aarhus Universitets 
spændende bogserie Tænkepauser. Emnerne er korruption, politik og tro.
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NÅR RYGSÆKKEN SPRÆKKER  

– KRIGSVETERAN MARTIN STAWITZKI OG  

FORFATTER MORTEN THOMSEN

Viby – Torsdag 17. september kl. 19.30-21.30

Hvordan er det at komme hjem fra krig? Hvordan 

finder soldater ro i Danmark, når rygsækken sprækker 

af oplevelser? Og hvad kan pårørende gøre?  

Martin Stawitzki var på Balkan i 1995, hvor han på 

infirmeri tog imod sine dødeligt sårede kammerater. 

Da han kom hjem, blev han aggressiv og ligeglad med 

alt. Martin Stawitzki fortæller hudløst ærligt om sine 

dramatiske oplevelser. Han medvirker i bogen ”Krigs-

veteran for altid”.

Foredraget holdes sammen med bogens forfatter 

Morten Thomsen, som under research til bogen har 

været i veteranmiljøet i 1 1/2 år og talt med veteraner, 

pårørende og fagpersoner. 

Foredraget giver et unikt indblik i, hvordan krig for 

evigt forandrer mennesker. Der vil være mulighed for 

at stille spørgsmål.

Se mere på www.mortenthomsen.com

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

RIGTIGE MÆND

Tranbjerg – Mandag 28. september kl. 19.00-21.00

Har du også siddet og klukket over udsendelsen Rig-

tige mænd, hvor fem jyske håndværkere med en helt 

naturlig hang til basser og bajere kommer på deres 

livs prøve, da de pludselig står ansigt til ansigt med en 

rigtig mandeudfordring. En af de sundhedsguruer, de 

elsker at hade, melder dem til en off-road triathlon, og 

så er spørgsmålet, om der er mandfolk nok inde under 

mageligheden til at gennemføre. 

Kom og hør Søren Holm fra Rigtige mænd fortælle om 

sine oplevelser med programmet

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

MÆND

Søren Holm
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FORÆLDREINTRA – HVORDAN BRUGER JEG DET?

Gellerup Torsdag 27. august kl. 10.00 -10.30 

 Torsdag 3. september kl. 10.00 -10.30 

 Torsdag 10. september kl. 10.00 -10.30

Er dit barn lige startet i skole og skal du til at bruge 

Forældreintra for første gang? Kom ned på Gellerup 

Bibliotek og få en introduktion til Forældreintra og 

hjælp til at aktivere dit login.

Tilmelding er nødvendig. Se bibliotekets hjemmeside.

BØRNS LÆSELYST – SÅDAN HJÆLPER DU DIT BARN

Sabro – Mandag 31. august kl. 19.00-21.00

Lærer og læsevejleder Inge Hegelund gennemgår børns 

skriftsprog og læseudvikling. Hun giver gode ideer til 

hvordan, man kan skabe gode læsevaner derhjemme.

Foredraget henvender sig til forældre med børn i 

førskolealderen og indskolingen (5-8 år).

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

STEDBØRNENE VED THOMAS MILSTED

Risskov – Tirsdag 20. oktober kl. 19.00-21.00

Kærlighed gør blind, og det ser den i særdeleshed ud til 

at gøre, når det gælder sammenbragte børn. Vi voksne 

lukker nemlig øjnene for de svigt og afsavn, de sammen-

bragte børn ofte oplever, når de pludselig skal indgå i en 

ny familie, fordi mor eller far har fået en ny kæreste. 

Generalsekretær i Stresstænketanken og bestseller-

forfatter Thomas Milsted giver i sit foredrag stedbør-

nene en stemme. 

Gennem et utal af interviews med stedbørn og med en 

grundig faglig ballast belyser Thomas Milsted i sit fore-

drag problematikken omkring sammenbragte familier, 

peger i et anerkendende perspektiv på årsagerne til 

mange af problemerne og søger at give konstruktive 

råd til, hvordan de sammenbragte familier kan blive 

mere harmoniske familier.

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

ADHD I RELATION TIL HJEM OG SKOLE

Dokk1 – Onsdag 11. november kl. 17.00-19.00

Børn med ADHD kan have svært ved at sidde stille, 

koncentrere sig og have problemer med at planlægge 

og organisere. Som forældre, pårørende, lærer eller 

pædagog handler det om at være et skridt foran, så 

man ikke venter med at handle til konflikter opstår. I 

dette foredrag vil du få en større forståelse for barnet 

med ADHD og værktøjer til at støtte børn og unge 

med ADHD, så hverdagen fungerer bedre – både i 

relation til hjem og skole.

Foredraget holdes af Dung Le. Hun er cand. pæd., 

konsulent i ADHD og læring. Har erfaring med ADHD 

dels fra tidligere ansættelse som udviklingskonsulent i 

ADHD-foreningen og dels som personlig erfaring. Du 

kan læse mere om Dung Le på: www.dung-le.dk

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

Dung Le
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I Sydbyens lokalbiblioteker bruger vi efteråret på for-

tællinger og samtaler om fællesskab og det at høre til 

– eller ikke høre til. Foredragene er lavet i samarbejde 

med Samtalesaloner i Aarhus og Foreningen Oplys-

ning Om Gadeliv.

GADELIV – FORTÆLLINGER FRA HJEMLØSE

Højbjerg – Tirsdag 29. september kl. 19.30-21.00

Den første fortælling får du fra Kenneth og Betty, som 

begge har været hele turen igennem – socialt udsatte, 

misbrug og hjemløshed. De er ikke nået ud på den 

anden side, men via deres virke, både som guider 

for PovertyWalk og foredragsholdere, er de nået til 

et punkt i livet, hvor de kan se tilbage, drage nytte af 

deres erfaringer og måske finde vejen til et bedre liv. 

Gennem to menneskeskæbner får du mulighed for at 

dykke ned under overfladen, og få i hvert fald to rigtige 

gode forklaringer på, hvorfor mennesker kan blive slået 

godt og grundigt ud af kurs.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs 

og samtalesalon med kaffe efter fortællingen. Der 

bliver også mulighed for tilmelding til Poverty Walks.

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

I UDKANTEN AF FÆLLESSKABET  

– ROMAER I EUROPA

Viby – Tirsdag 20. oktober kl. 19.30-21.00

Den anden fortælling i rækken kommer fra Journalist 

og forfatter Malene Fenger Grøndahl som har brugt 

flere år på at rejse og bo med Romaer i Europa. Hun 

viser billeder og fortæller om sin bog, sine oplevelser 

og sine refleksioner om det at høre til og leve i kanten 

af fællesskabet.

Efter fortællingen er der mulighed for spørgsmål og 

derefter samtalesalon med kaffe. Mulighed for tilmel-

ding til Poverty Walks.

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

FORTÆLLEVÆRKSTED  

– HVOR HØRER MAN EGENTLIG TIL?

Højbjerg Lørdag 3. oktober kl. 11.00-12.30

Viby Lørdag 31. oktober kl. 11.00-12.30

Hvor hører man egentlig til? I sin familie, på vejen hvor 

man bor, på gul stue? Måske alle steder på én gang og 

måske er der nogen som ikke hører til nogen steder?

Journalist og Børnebogsforfatter Malene Fenger Grøn-

dahl fortæller for børn - levende og med masser af 

billeder om livet som barn blandt romaer i Europa. 

Der bliver tid til en snak om det man ser og hører, til 

at tegne der hvor man hører til og til rugbrødsmadder 

når maven begynder at knurre.

Og det er også for børn! Til de voksne er der varm 

formiddagskaffe og en frisk avis.

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

KUNSTEN AT INTEGRERE EN DANSKER

Viby – Torsdag 12. november kl. 19.30-21.30

Den tredje fortælling i rækken kommer fra journalist, 

skuespiller og debattør Fadime Turan. 

I Kunsten at integrere en dansker går hun med humor, 

hjerte og engagement i kødet på integrationsdebatten 

og det årelange forhold (eller mangel på samme) 

mellem ”gamle” og ”nye” danskere. 

Hun fortæller ærligt og underholdende om at vokse op 

i Roskildes svar på Gazastriben. Om at være det eneste 

indvandrerbarn i sin klasse. Om at have en far, der taler 

dårligere dansk end Prins Henrik. Om at være skuespil-

ler og kun blive castet til at spille undertrykt slørkvinde 

eller terroristsympatisør.  Og om at finde en ny identitet 

i København, hvor alle er indvandrere – selv jyderne.

Der er mulighed for spørgsmål og efter fortællingen er 

der samtalesalon og kaffe.

Mulighed for tilmelding til Poverty Walks.

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

AT HØRE TIL



FRIVILLIGHEDSBØRSEN
8520

Frivillighedsbørsen – 8520 er et tilbud til dig, som gerne vil være frivillig og til dig,  
som har brug for frivillige til dine arrangementer.

Tilmelding til og forespørgsler i Frivillighedsbørsen – 8520, sker ved at udfylde  
et skema, der sendes til/afleveres til Lystrup Bibliotek.

Læs mere og udfyld et skema via www.aakb.dk/lystrup 
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SKÆLD UD PÅ GUD  

– VED PREBEN KOK PRÆST, FORFATTER M.M.

Åby – Tirsdag 29. september kl.19.30-21.30

Præst, forfatter og foredragsholder Preben Kok tager 

udgangspunkt i troen og går i clinch med parforhold, 

skyld, magtesløshed, stress og illusionen om det per-

fekte menneske og giver mennesker i krise mulighed 

for at dele ansvaret og sorgen med andre. Tankegan-

gen er også beskrevet i bogen: Skæld ud på Gud.

Afholdes i samarbejde med: Åby Biblioteks Venner og 

Åbyhøj Kirkes Menighedsråd.

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

DANSK FILM UNDER NAZISMEN  

– BOG OG FOREDRAG 

Bavnehøj – Mandag 26. oktober kl. 18.00-19.30

Filmhistoriker Lars-Martin Sørensen gæster Bavnehøj 

bibliotek, hvor han holder foredrag og viser filmklip 

fra forskningen i, hvordan dansk film blev påvirket af 

besættelsestiden. Forskningen er resultatet af en tre 

år lang research periode, hvor forfatteren er gået til 

primærkilderne og ikke har ladet sig nøje med at bygge 

videre på eksisterende afhandlinger om emnet. Resul-

tatet af den omfattende research foreligger nu i bogen 

”Dansk film under nazismen”.

Arrangementet er i samarbejde med Ormslev Kolt 

Lokalhistoriske samling. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MEDIERNES INDFLYDELSE  

I INTEGRATIONSPROCESSEN

Gellerup – Tirsdag 27. oktober kl. 17.30-20.00

Medierne går for at være den fjerde statsmagt i 

Danmark. Men i integrationsspørgsmålet ser det ud 

til, at medierne er den øverste magt, når de er med til 

at danne både politikernes og befolkningens syn på de 

nye borgere i Danmark. Medierne har stor indflydelse 

ikke alene i udlændingedebatten, men også i udlæn-

dingepolitikken og i den lovgivning, der udformes. 

Tag del i en debataften, hvor journalister og eksperter 

vil fortælle om mediernes rolle i integrationsproces-

sen. Du får som deltager naturligvis også ordet og får 

lov til at stille alle de spørgsmål, du har om mediernes 

rolle i din og min integration. 

I samarbejde med FOF Aarhus samt forskellige orga-

nisationer, foreninger og institutioner – blandt andet 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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AT TÆNKE SOM EN MORDER:  

MIN TID I REJSEHOLDET, KURT KRAGH  

– TIDLIGERE KRIMINALKOMMISSÆR OG SOUS-

CHEF I REJSEHOLDET

Viby – Torsdag 5. november kl. 19.30-21.30

I sit foredrag fortæller Kurt Kragh om de 27 år, han 

var ansat i Rejseholdet som efterforsker på nogle af de 

mest omtalte drabssager her og i udlandet. Sideløben-

de har han undervist på Politiskolen og i PET i blandt 

andet kognitiv afhøringsteknik og gerningsmandspro-

filering. Han har skrevet bogen ”At tænke som en 

morder” (2014), som er hans personlige beretning om 

tiden i Rejseholdet, og har været medforfatter til bogen 

”Viden om drab” (2013). Kurt Kragh har desuden 

været konsulent på tv-serierne Rejseholdet og Dicte.

Kurt Kragh fortæller om det omfattende efterforsk-

ningsarbejde: Hvad sker der på gerningsstedet, når 

retsmedicinere og kriminalteknikere rykker ind, opkla-

ringen omkring drabet og hvad driver et menneske til 

at slå et andet ihjel?

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

ARKITEKT HACK KAMPMANN  

– FOREDRAG AF JOHAN BENDER

Risskov Torsdag 8. oktober kl. 15.30-17.30

Tilmelding og gratis billetter via hjemmesiden.

Dokk1 Mandag 9. november kl. 16.00-18.00

Tilmelding og billetter via hjemmesiden. Pris 25 kr.

Aarhus Teater, Marselisborg Slot, det gamle Stats-

bibliotek, Stadsarkivet – arkitekten Hack Kampmann 

(1856-1920) er nok den person, der har sat det mest 

synlige fingeraftryk på Aarhus. Denne indsats er nu 

endelig blevet markeret med navngivningen af Hack 

Kampmanns Plads, som er Dokk1s adresse.

Johan Bender er tidligere lektor på Aarhus Katedralsko-

le og forfatter til den meget fine og efterspurgte bog 

om Hack Kampmann, som udkom i 2014.

Johan BenderKurt Kragh



Risskov Bibliotek er til for 
dig. DU er kernen og hjertet i 
vort virke og i vores dagligdag.

Biblioteks andet hjertebarn er 
bæredygtighed. Vi arbejder der-
for kontinuerligt med at udvik-
le og udtænke nye biblioteks-
projekter- og aktiviteter med 
dette i centrum.

Hertil har vi brug for DIN hjælp.

[DYRK! dit bibliotek], er Ris-
skov Biblioteks flagskib. Her er 
bæredygtighed omdrejningspunk-
tet i de forskellige workshops, 
arrangementer og foredrag, vi 
tilbyder i biblioteket og i 
bibliotekets have.

[DYRK! dit bibliotek] låner 
jord ud til alle interesserede 
så længe, der er ledige haver. 
Det er et tilbud til dig, der 
gerne vil dyrke dine egne gule-
rødder, salat osv. 

Hvad kunne du tænke dig?
Har du en idé til en bæredygtig 
aktivitet eller et foredrag in-
denfor temaet? Så tøv ikke med 
at kontakte Risskov Bibliotek. 
Vi er åbne for dine ideer og 
initiativer og hjælper dem ger-
ne på vej.

I bibliotekshaven finder du des-
uden en lille scene, legehus, 
et drivhus og bordtennisbord 
til fri afbenyttelse. Bat og 
bold kan du låne i biblioteket.
Du kan også overvære biernes 
arbejde i bistaderne på plænen. 
Bistaderne er andelsbistader, 
som du har mulighed for at købe 
dig ind i via den socialøkono-
miske virksomhed BiStad. BiStad 
står for pasning, pleje og ad-
ministration.  

Yderligere information om lån 
af jord og aktiviteter kan føl-
ges på Facebook:  
www.facebook.dk/dyrkditbibliotek

 VANESSA JOY HOBBS

FAKTA OG  
FORDOMME OM  
SPISEFORSTYRRELSER

DOKK1
ONSDAG 25. NOVEMBER KL. 17.00 -18.30

Vanessa Joy Hobbs blev model som 14-årig – og indlagt med livsfarlig anoreksi, 
da hun var 16. I dette foredrag gør hun op med de myter og tabuer, der findes om 
spiseforstyrrelser.
På baggrund af sin anmelderroste bog FLÆSK fortæller Vanessa om sine egne erfaringer 
med modelbranchen, anoreksien og den lange kamp tilbage til livet. Hvordan sygdom-
men overskygger hele ens tilværelse; hvordan den påvirker alle i familien – og hvordan 
den fortsat kan være en del af livet, længe efter, at man har opnået en normal vægt.
En aften for byens teenagere, deres forældre og alle andre, som gerne vil forstå denne 
skræmmende sygdom – og hvordan man kan kæmpe sig fri af den.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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TORSDAGSHISTORIERNE – FOR BØRN

Beder-Malling Torsdag 3. september kl. 9.30-10.00: Dyrehistorier 

 Torsdag 8. oktober kl. 9.30-10.00: Sjove historier 

 Torsdag 5. november kl. 9.30-10.00: Monsterhistorier 

 Torsdag 3. december kl. 9.30-10.00: Julehistorier

Tilmelding er ikke nødvendig.

HØJTLÆSNING OG FILM

Gellerup – Hver onsdag kl. 9.30-10.00 fra 12. august til 16. december

For de 1½ - 6 årige.

Vi vil gerne læse gode billedbøger højt for børn og alle 

er velkommen, både dem fra børneinstitutioner og 

børn fra dagplejen, samt børn med deres forældre.

Den sidste onsdag hver måned viser vi en film.

Tilmelding er ikke nødvendig.

START LØRDAGEN MED EN GOD HISTORIE

Risskov Hver lørdag kl. 9.00 fra 22. august til 28. november

Viby Hver lørdag kl. 10.30 -11.00 fra 3. oktober til 19. december

For de 3-6 årige.

Personalet har været i gemmerne og fundet deres 

yndlingsbilledbøger frem. 

Dem læser vi højt fra, og måske præsenterer vi også 

nogle af de helt nye. Man kan også være heldig at 

nogle rim og remser har sneget sig ind.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TIRSDAGSHISTORIER

Tilst – Hver tirsdag kl. 10.00-11.00 fra 1. september til 15. december

Højtlæsning og fortællinger: Der læses/fortælles på 

dansk, arabisk, somali, tyrkisk og vietnamesisk. Nær-

mere program vil fremgå af hjemmesiden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORTÆLLINGER OG  
LEG MED SPROGET



49Børn

HØR EN HISTORIE OG SE EN FILM

Højbjerg Torsdag 1. oktober kl. 10.00-10.30

Harlev Fredag 2. oktober kl. 10.00-10.30

For de 2-6 årige.

Vi læser højt og ser film om makkerparret Rita & Kro-

kodille. Charmerende hverdagsdramaer om rappe Rita 

og hendes seje ven.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ÆKLE ONSDAGSHISTORIER

Tranbjerg Onsdag 7. oktober kl. 9.30-10.00 

 Onsdag 4. november kl. 9.30-10.00 

 Onsdag 2. december kl. 9.30-10.00

For de 3-6 årige.

Bibliotekaren læser højt af sine yndlingsbilledbøger om 

hekse, trolde og monstre. Tør du komme? Gnæk, gnæk!

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HISTORIER OM PIRATER

Hasle – Torsdag 8. oktober kl. 10.00-11.00

For de 4-6 årige.

Splitte mine bramsejl. Vi skal høre bibliotekets bedste 

historier om pirater!

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SPROGLEG FOR BABYER OG DERES FORÆLDRE

Risskov Tirsdag 8. september kl. 10.30-11.00 

 Tirsdag 20. oktober kl. 10.30-11.00

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Lystrup Fredag 11. september kl. 10.00-10.30

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Trige Mandag 14. september kl. 10.00-10.30

 Mandag 19. oktober kl. 10.00-10.30

Tilmelding er ikke nødvendig.

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 sprogs-

timulering. Vi vil ganske kort snuse til den teoretiske 

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

med sproget. Du lærer nye fagtesange, rim og remser, 

og vi genopfrisker også nogle af dem, du husker fra 

din egen barndom.

HØJTLÆSNING OM FØLELSER FOR DE 3-6 ÅRIGE

Højbjerg – Torsdag 10. september kl. 10.00-10.30

Vi læser højt af forfatteren Dina Gellerts sjove billedbø-

ger om grisen Leopold.

Alle bøgerne drejer sig om følelser, der kan være svære 

at takle. – Blive bange, ond, sur og forelsket.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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BAMSEUGER PÅ BIBLIOTEKET

Egå – Onsdag 21. oktober. kl. 10.00-10.30

Hvem er det der har spist af min grød… Kom og hør 

eventyret om Guldlok og de tre bjørne.

I forbindelse med ”Bamseuger på biblioteket” læser 

bibliotekaren Guldlok og de tre bjørne højt for bør-

ne-havebørn, der bliver også mulighed for at høre 

andre historier. Uge 42 og 43 har vi” Bamseuger på 

biblioteket” – følg med på hjemmesiden og se, hvad 

der sker fra 1. oktober.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

INTERNATIONAL BAMSEDAG

Viby – Tirsdag 27. oktober kl. 10.00-18.00

Vi fejrer igen i år den internationale Bamsedag med 

udstillinger, små konkurrencer og højtlæsning. 

Højtlæsningen er kl. 10 og kl. 11.

Husk at tage din yndlingsbamse med til bamsefesten.

Tilmelding er ikke nødvendig.

ÆKLE TORSDAGSHISTORIER

Solbjerg Torsdag 8. oktober kl. 9.30-10.00 

 Torsdag 12. november kl. 9.30-10.00 

 Torsdag 3. december kl. 9.30-10.00

For de 3-6 årige.

Bibliotekaren læser højt af sine yndlingsbilledbøger om 

hekse, trolde og monstre. Tør du komme? Gnæk, gnæk!

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HØJTLÆSNING

Sabro – Onsdag 14. oktober kl. 10.00-12.00

For de 1½ - 6 årige.

Der bliver løbende læst højt hele formiddagen for børn 

og forældre, bedsteforældre, dagplejere eller pædagoger.

Nye og gamle billedbøger samt en fagtesang eller 2 vil 

være på programmet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SPIDS ØRERNE – SPROGLEG

Risskov Lørdag 17. oktober kl. 10.30-11.00 

 Onsdag 25. november kl. 10.00-10.30 

 Lørdag 28. november kl. 10.00-10-30

Lystrup Mandag 23. november kl. 10.00-10.30 

Trige Mandag 30. november kl. 10.00-10.30

For de 5-6 årige.

Slå ørerne ud for nu skal vi lege med sproget!

Vi skal synge fagtesange, rime og remse, og snakke 

om mærkelige ord og vendinger.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



51Børn

DIALOGISK HØJTLÆSNING

Højbjerg – Torsdag 19. november kl. 10.00-10.30

For de 3-6 årige.

Kom til en hyggelig formiddag med læseleg, hvor 

børnene inddrages aktivt i højtlæsningen. Vi læser 

tossede historier og leger med billedrim og gætterim.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

OPTAKT TIL HALLOWEEN  

– SMÅ (U)HYGGELIGE HISTORIER

Viby – Fredag 30. oktober kl. 9.30-10.00

For de 3-6 årige.

Børnebibliotekaren læser gysende halloween-historier højt.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

NORDISK BIBLIOTEKSUGE:  

HØJTLÆSNING FRA BOGEN ”VAFFELHJERTE”

Viby – Mandag 9. november kl. 9.00-10.00

Som optakt til den Nordiske biblioteksuge inviterer 

biblioteket til højtlæsning, hvor du kan høre dele fra 

bogen ”Vaffelhjerte”. 

I år er temaet venskab, så kom og vær med til at styrke 

venskabet og samhørigheden mellem de nordiske 

lande. Der bliver læst op i Danmark, Norge, Sverige, 

Finland, Åland og Island på nøjagtig samme tid. 

Se også udstillingen i børnebiblioteket med nyere nor-

diske børnebøger fra 9. november til 14. november.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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FREDAGSBIO

Risskov Fredag 4. september kl. 10.00-11.00 

 Fredag 11. september kl. 10.00-11.00 

 Fredag 18. september kl. 10.00-11.00 

 Fredag 25. september kl. 10.00-11.00

Vi tager både på safari blandt europæiske dyr og ser 

hvordan man kan være venner på trods af alder, køn 

og race. Filmene om de europæiske dyr er særligt hen-

vendt til henholdsvis 2-4 årige, mens venskabsfilmene 

er for de lidt større børn på 4-7 år. 

Dog er alle naturligvis velkomne til alle film.

Vi byder på lidt lækkert til filmene, så kom med børne-

haven, dagplejen, vuggestuen eller din bedstemor og 

hyg dig med en god film eller to.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TIRSDAGSBIO

Lystrup Tirsdag 8. september kl. 10.15-10.45 

 Tirsdag 22. september kl. 10.15-10.45 

 Tirsdag 6. oktober kl. 10.15-10.45 

 Tirsdag 20. oktober kl. 10.15-10.45 

 Tirsdag 3. november kl. 10.15-10.45 

 Tirsdag 17. november kl. 10.15-10.45 

 Tirsdag 1. december kl. 10.15-10.45 

 Tirsdag 15. december kl. 10.15-10.45

For de 3-6 årige.

Det er en overraskelse, hvad vi skal se, men vil man 

gerne vide det, kan man ringe dagen før på tlf. 8940 

9500. I er velkommen til at benytte biblioteket til mad-

pakkespisning bagefter.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILM

Åby Tirsdag 8. september kl.10.00-10.30 

 Tirsdag 22. september kl. kl.10.00-10.30 

 Tirsdag 6. oktober kl. kl.10.00-10.30 

 Tirsdag 20. oktober kl. kl.10.00-10.30 

 Tirsdag 3. november kl. kl.10.00-10.30 

 Tirsdag 17. november kl. kl.10.00-10.30 

 Tirsdag 1. december kl. kl.10.00-10.30 

 Tirsdag 15. december kl. kl.10.00-10.30

For de 3-6 årige.

Det er en overraskelse, hvad vi skal se, men vil man ger-

ne vide det, kan man ringe dagen før på tlf. 8940 9500.  

I er velkommen til at benytte salen til madpakkespis-

ning bagefter.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TIRSDAGSFILM FOR BØRN

Viby Tirsdag 13. oktober kl. 9.30-10.00 og kl. 10.30-11.00  

 Tirsdag 10. november kl. 9.30-10.00 og kl. 10.30-11.00 

 Tirsdag 8. december kl. 9.30-10.00 og kl. 10.30-11.00

For de 3-6 årige.

Kom og se små korte børnefilm der er sjove, (u)hygge-

lige og fantasifulde.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILM FOR DE SMÅ

Harlev Fredag 6. november kl. 10.00-10.30  

 Fredag 4. december kl. 10.00-10.30

Filmhygge for de mindste fra, 2-5 år på biblioteket.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILM



AARHUS MUSIKSKOLE PRÆSENTERER

MÅNEDENS  
INSTRUMENT

Kom og oplev en af musikkens mange instrumenter på Dokk1, 
når undervisere og elever fra musikskolen holder en minikoncert.

Der vil også være mulighed for selv at prøve kræfter med instrumentet

Følg med på hjemmesiden for flere informationer,  
om hvilket instrument du kan opleve og hvornår

DOKK1
HACK KAMPMANNS PLADS 2 · 8000 AARHUS C
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DET FOR BØRN!

Åby – Udvalgte lørdage i efteråret

I efteråret kan børn og deres forældre komme på bibli-

oteket om lørdagen og være kreative. Man kan klippe, 

klistre, tegne, male, bygge og opfinde. Kun fantasien 

sætter grænser. Hold øje med vores hjemmeside, eller 

kig forbi om lørdagen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KOM TIL EN HYGGELIG TIME MED AKTIVITETER  

I BØRNEBIBLIOTEKET

Dokk1 Tirsdage og torsdage kl. 16.00-17.00 fra 18. august til  

17. december

Aktiviteter for børn og deres familie med udgangs-

punkt i blandt andet historier, kreative værksteder, spil 

og teknologi.

Se den aktuelle månedsoversigt på hjemmesiden, hvor 

de enkelte aktiviteter er nærmere beskrevet. Der vil 

være noget for forskellige aldre og interesser.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HYGGELIG FAMILIETORSDAG

Lystrup Torsdag 3. september kl. 15.00-18.00 

 Torsdag 1. oktober kl. 15.00-18.00 

 Torsdag 5. november kl. 15.00-18.00 

 Torsdag 3. december kl. 15.00-18.00

For de 5-10 årige.

Tag familien med på Lystrup Bibliotek. Der kan I være 

kreative sammen. Vi finder på en ide og lægger skabe-

loner, papir, saks osv. frem, og I står for den kunstneri-

ske udførelse – god fornøjelse.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TEGNE OG FORTÆLLE WORKSHOP – UNDERLIGE DYR

Hasle – Torsdag 10. september kl. 10.00-11.00

For de 4-6 årige.

Mark, der er bibliotekar, er vild med underlige dyr og 

så elsker han at tegne, men han har brug for din hjælp. 

For hvordan ser en prikket bjergkængurilla ud?...og 

hvad med den farlige storhornede krokopard?

Vi skal tegne alle disse og mange flere og sammen 

finde ud af hvor de bor og hvad de spiser.

Tilmelding er ikke nødvendig.

VÆRKSTED



Hovedbiblioteket 
på Dokk1

Lær Dokk1 at kende 

Vi arrangerer i efteråret en række guidede 

ture, hvor du kan få historien om Dokk1 og 

lære bygningen at kende. Kom med på rund-

tur og bliv tryg ved dit nye Hovedbibliotek og 

Borgerservice og de muligheder, der venter 

på dig. Se de forskellige typer af guidede ture 

og tilmeld dig på www.dokk1.dk

 

Lej vores lokaler 

Mangler du attraktive lokaler til dit arrange-

ment, forestilling eller undervisningsforløb? På 

Dokk1.dk kan du læse mere om, hvordan du 

kan leje vores sale, projektrum og undervis-

ningslokaler.

 

Partnerskab og samarbejde 

I Dokk1 glæder vi os over en række stærke 

samarbejdspartnere som fx Folkeuniversite-

tet, Aarhus Universitet, Aarhus Musikskole og 

Aarhus Festuge, men vi er altid åbne for nye 

muligheder. Hvis din forening, virksomhed 

eller organisation ønsker at høre mere om 

muligheden for et partnerskab, er I velkomne 

til at kontakte os. Læs mere om partnerskaber 

på www.dokk1.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 

Kl. 8-10: Åbent med selvbetjening 

Kl. 10-19: Åbent med betjening 

Kl. 19-21: Åbent med selvbetjening 

Kl. 21-22: Biblioteket er lukket, Dokk1 er åben 

Lørdag-søndag: 

Åbent kl. 10-16 (med betjening)

Hack Kampmanns Plads 2

8000 Aarhus C



L Y T T E O P L E V E L S E

ER DU FULD AF  
TRUT, PLING, LAAA 

ELLER..?

Vil du give et nummer eller to i biblioteket? 
Så kontakt bibliotekar Christina Andersen
Risskov Bibliotek
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FILMWORKSHOP

Dokk1 Hver onsdag i ulige uger fra 7. oktober til  

16. december kl. 17.00-19.00

Filmselvskab afholder workshop i samarbejde med 

filminstruktører og spiludviklere for børn og familier.

Der vil være muligheder for i løbet af efteråret at arbej-

de med historier og filmteknik.

Aldersgruppe: 4 år og opefter + deres forældre. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

STRIKKECAFÉ

Tranbjerg – Lørdag 24. oktober kl. 10.00-13.00

For de 6-12 årige og deres voksne.

Hanne Pjedsted/designstrik.dk viser, hvordan man laver 

fingerstrik og bruger en strikkelise. Kom og prøv hvor let 

det er at lave fine ting, selv om du ikke er så gammel.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MANGA-WOLVES-WORKSHOP

Solbjerg – Torsdag 15. oktober kl. 14.00-17.00

For de 7-15 årige.

Grafiker Mona Fyrstenberg fra Manga Art School Hor-

sens afholder tegne workshop. Kom ind og tegn din 

egen ”Manga Ulv” eller ”Manga Ulve-menneske”.

Du kan også give din ”Fan Manga Figur” ulveører og 

ulvehale. Både Naruto, Sakura eller Hatsune Miku kan 

forvandles til seje ulve-væsner.

Ulven har altid fascineret Manga tegnere, da man 

virkelig kan arbejde med skygger og farver i ører, pels 

og poter. Vel mødt i workshoppen, som er for alle 

tegneglade børn og unge.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ROBOT WORKSHOP

Hasle – Torsdag 12. november kl. 10.00-11.00

For de 4-6 årige.

Bibliotekets karton-robotter er faldet fra hinanden og 

du skal hjælpe os med at samle dem igen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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GULDLOK OG DE TRE BJØRNE

Harlev – Torsdag 24. september kl. 10.00-10.30

For de 2-4 årige.

Eventyret om Guldlok, der farer vild i skoven og 

kommer til bjørnenes hus. En populær og klassisk 

fortælling for de mindste børn med Teatret på Hjul.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT  

– BØRNETEATER MED TEATRET PÅ HJUL

Trige – Mandag 28. september kl. 10.00

For de 3-6 årige.

H.C. Andersens eventyr om hvordan tinsoldaten ende-

lig fik sin danserinde for evigt og altid. 

Der var engang femogtyve tinsoldater. Soldaterne lig-

nede hinanden som to dråber vand. Kun en eneste var 

lidt forskellig: han havde et ben, men et stort hjerte. En 

dag fik tinsoldaten øje på den smukke danserinde, og 

begav sig ud på en farefuld rejse. Eventyret som vi alle 

kender, fortalt for de små, på en ny overraskende måde 

med dukker, objekt og musik

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TEATERWORKSHOP FOR BØRN OG VOKSNE

Dokk1 – Tirsdag 6. oktober kl. 17.00-19.00

For børn over 6 år.

Kom og snus til forskellige former for teater i en aktiv 

workshop for både børn og voksne.

Denne workshop er den første i en række af teater-

workshops hen over efteråret, hold øje med hjemme-

siden for flere informationer.

Tilmelding er ikke nødvendig.

DET FLYVENDE KUFFERTCIRKUS

Harlev – Fredag 21. august kl. 15.30-16.15

Søren fra Det Flyvende Kuffertcirkus kommer til Harlev 

Bibliotek. Søren optræder med jonglering, balance, en 

lille smule magi og en frygtelig masse snak. Gadegøg-

lerens frække stil blandes med en god portion nordjysk 

humor i gulvplan og bliver til en forestilling, der under-

holder alle børn og de fleste voksne. 

Efter forestillingen kan både børn og voksne prøve kræf-

ter med jonglering, balance, stylter, diablo, ethjulede 

cykler og meget mere. Der er garanti for udfordringer, 

sved på panden og et godt grin i Sørens Cirkusskole.

I samarbejde med: Harlev Fællesdag 2015.

Tilmelding er ikke nødvendig.

OLES NYE AUTOBIL

Sabro Tirsdag 15. september kl. 10.00-11.00 

Gellerup Torsdag 17. september klokken 9.30-10.10

For 1½ - 5 årige med forældre, dagplejere eller pædagoger.

Teatret Aspendos spiller Oles nye Autobil. En humori-

stisk og musikalsk forestilling om Ole som har fødsels-

dag. Den bedste gave er en rød bil, som kan skyde en 

vældig fart, så den løber bardus ind i søsters dukkehus. 

Med inspiration i den gamle og kendte børnesang.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TEATERAKTIVITETER
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BØRNETEATERFORESTILLING:  

BYTTE BYTTE KØBMAND

Dokk1 – Lørdag 24. oktober kl. 11.30-12.00

For de 6-9 årige og deres forældre.

Olsens Teater laver en forestilling frit efter H.C. Ander-

sen: Hvad fatter gør…

Om dit og mit og vort,

Om at bytte og gi’ bort.

Om at låne eller dele

Det halve og det hele.

Et stykke med remser og vers

Og glad musik på kryds og tværs

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

HØNENS FØRSTE ÆG 

Åby – Lørdag 31. oktober kl. 10.30

For de 1½ -6 årige.

Sol står op, bi flyver til blomst, livet går sin gang. Høne 

venter sig for første gang, men hvor skal hun egentlig 

lægge sit æg? Hønens første æg er en poetisk, musi-

kalsk og morsom forestilling om at være ”den store” 

og samtidig være lille. 

Faster Cool tilbyder også pædagogisk materiale, så 

forestillingen kan blive ved med at folde sig ud efter 

tæppefald. Malebog, skabeloner og lydbog m.m. kan 

downloades gratis fra fastercool.dk

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

TEATER DU MILDE HIMMEL OPFØRER:  

SIKKE ET VEJR

Tilst – Torsdag 8. oktober kl. 10.00

For de 1½ - 6 årige.

En komisk og poetisk forestilling for de mindste. Line 

Svendsen tager børnene med på en rejse gennem de 

fire årstider. Med enkle rekvisitter trylles genkendelige 

og rørende situationer frem fra alle årstiderne.

Forskellige dyrevenner dukker op undervejs, men de 

opfører sig ikke altid som man regner med.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BØRNEKULISSENS HATTETEATER

Højbjerg Onsdag 14. oktober kl. 10.00-11.30 

Viby Torsdag 15. oktober kl. 10.00-11.30

For de 3-6 årige.

Kom og vær med når Børnekulissens Hatteteater 

kommer på besøg. Du kan prøve flotte kostumer og 

sminke. Du kan klæde dig ud som en prins, prinsesse 

eller noget helt andet. Det bliver en eventyrlig formid-

dag med sjov og ballade.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Børnekulissens Hatteteater



Aarhus Kommunes Biblioteker og Aarhus Universitet 
er gået sammen om at give dig litteraturoplevelser 
i verdensklasse. Under overskriften Authors in Aar-
hus inviterer vi forfattere fra hele verden til byen.  
Anerkendte bestsellerforfattere, poetiske ekvilibri-
ster og internationale upcoming-navne inviteres på 
scenen for gennem litteraturen at give dig et unikt 
indblik i verden uden for Danmark.

REVOLUTIONENS BØRN
– EN AFTEN I YTRINGSFRIHEDENS NAVN
Fredag 11. september kl. 19.30 på Dokk1

Iranskfødte Sahar Delijani har med Jacarandatræets børn skrevet en 
medrivende og hjerteskærende fortælling om livet i Iran efter re-
volutionen. Delijani er født i det berygtede Evin-fængsel og fortæl-
ler i sin storsælgende debutroman en historie, der er inspireret af 
hendes egen families. 
Aftenen indledes af Aarhus’ iranske fribyforfatter Omid Shams 
Gakieh, der vil introducere til litteraturens vilkår i Iran. Sahar 
Delijani og Omid Shams Gakieh interviewes af Rune Engelbrecht. 
Pris: 50 kr.

MELLEM AFRIKA OG EUROPA
– OM MIGRATIONEN OG VÆRDIEN AF ET MENNESKELIV

”Dette er ikke en tragedie, det er mord.” Sådan indleder den somalisk-ita-
lienske forfatter Igiaba Scego den 27. april i år et essay i Politiken, og hun 
fortsætter; ”Hundredvis af flygtninge er i den seneste tid druknet i Mid-
delhavet. Europa har truffet et valg om at befæste sine grænser og udvise 
ligegyldighed over for menneskeliv”. 
Igiaba Scego skriver for nogle af de største aviser og magasiner i Italien bl.a. 
Repubblica og Internazionale og debuterede i 2013 med en tosproget børnebog.  
Scego gæster Dokk1 i efteråret 2015. Nærmere information følger på aakb.
dk/authorsinaarhus

BESAT AF LITTERATUR
– MØD DEN BRITISKE FORFATTERSTJERNE

Authors in Aarhus er stolte over at kunne præsentere en af den europæiske 
litteraturs sværdvægtere; Dame Antonia Susan Byatt. Britiske A.S. Byatt 
var for år tilbage på alles læber med bestselleren Besættelsen, og er ver-
denskendt for et forfatterskab med både dybde, kærlighed og spænding. 
Hun har modtaget adskillige litterære udmærkelser og priser. Forfatteren 
blev slået til ridder for sin litterære indsats i 1999.

Alle arrangementerne foregår på engelsk · Følg Authors in Aarhus på www.aakb.dk/authorsinaarhus eller Facebook www.facebook.com/authorsinaarhus



Aarhus Kommunes Biblioteker og Aarhus Universitet 
er gået sammen om at give dig litteraturoplevelser 
i verdensklasse. Under overskriften Authors in Aar-
hus inviterer vi forfattere fra hele verden til byen.  
Anerkendte bestsellerforfattere, poetiske ekvilibri-
ster og internationale upcoming-navne inviteres på 
scenen for gennem litteraturen at give dig et unikt 
indblik i verden uden for Danmark.

REVOLUTIONENS BØRN
– EN AFTEN I YTRINGSFRIHEDENS NAVN
Fredag 11. september kl. 19.30 på Dokk1

Iranskfødte Sahar Delijani har med Jacarandatræets børn skrevet en 
medrivende og hjerteskærende fortælling om livet i Iran efter re-
volutionen. Delijani er født i det berygtede Evin-fængsel og fortæl-
ler i sin storsælgende debutroman en historie, der er inspireret af 
hendes egen families. 
Aftenen indledes af Aarhus’ iranske fribyforfatter Omid Shams 
Gakieh, der vil introducere til litteraturens vilkår i Iran. Sahar 
Delijani og Omid Shams Gakieh interviewes af Rune Engelbrecht. 
Pris: 50 kr.

MELLEM AFRIKA OG EUROPA
– OM MIGRATIONEN OG VÆRDIEN AF ET MENNESKELIV

”Dette er ikke en tragedie, det er mord.” Sådan indleder den somalisk-ita-
lienske forfatter Igiaba Scego den 27. april i år et essay i Politiken, og hun 
fortsætter; ”Hundredvis af flygtninge er i den seneste tid druknet i Mid-
delhavet. Europa har truffet et valg om at befæste sine grænser og udvise 
ligegyldighed over for menneskeliv”. 
Igiaba Scego skriver for nogle af de største aviser og magasiner i Italien bl.a. 
Repubblica og Internazionale og debuterede i 2013 med en tosproget børnebog.  
Scego gæster Dokk1 i efteråret 2015. Nærmere information følger på aakb.
dk/authorsinaarhus

BESAT AF LITTERATUR
– MØD DEN BRITISKE FORFATTERSTJERNE

Authors in Aarhus er stolte over at kunne præsentere en af den europæiske 
litteraturs sværdvægtere; Dame Antonia Susan Byatt. Britiske A.S. Byatt 
var for år tilbage på alles læber med bestselleren Besættelsen, og er ver-
denskendt for et forfatterskab med både dybde, kærlighed og spænding. 
Hun har modtaget adskillige litterære udmærkelser og priser. Forfatteren 
blev slået til ridder for sin litterære indsats i 1999.

Alle arrangementerne foregår på engelsk · Følg Authors in Aarhus på www.aakb.dk/authorsinaarhus eller Facebook www.facebook.com/authorsinaarhus



62 Program · Efterår 2015

MELLEM HIMMEL OG JORD – BØRNETEATER

Trige – Torsdag 5. november kl. 10.00

For de 3-6 årige.

Når solen hver morgen stiger op og en ny dag tager 

sin begyndelse starter livet og nye oplevelser. Det 

Lille Verdensteater opfører en morsom, lærerig og 

sanselig forestilling.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BØRNETEATERFORESTILLING: INDENI

Dokk1 – Søndag 8. november kl. 11.00-11.30

For de 1½ - 4 årige.

Barkentins teater laver en forestilling om at kunne 

gennemskue hvad der er bag noget andet. Vi ser det 

vi ser, særdeles hvis vi ikke er så store, men tit er der 

noget bag. Det sker at ting ligner noget vi kender, men 

indeholder noget helt andet, og andre gange ser vi 

noget helt nyt, som indeholder noget gammelkendt.

Det er fantastisk at tage denne ”rejse” med et medle-

vende publikum. En åben forestilling, hvor der er plads 

til at publikum blander sig.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 50 kr.
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SUNDHEDSPLEJEN BYDER VELKOMMEN  

TIL ÅBENT HUS 

Risskov Tirsdage i lige uger kl. 10.00-11.00 fra 4. august til  

tirsdag 15. december 

Sundhedsplejen inviterer spædbørnsfamilier i området 

til Åbent Hus-arrangement, til en generel intro duktion 

til ”Overgangskost” – det vil sige overgangen fra 

flydende til fast føde hos dit barn.

Arrangementet vil blive gentaget med 2 ugers interval, 

hvilket forhåbentlig vil give dig mulighed for at få den 

nødvendige viden om overgangskost på det tidspunkt, 

der passer netop dit barn. Du er velkommen flere 

gange evt. sammen med din mødregruppe. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SUNDHEDSPLEJERSKEN HOLDER ÅBENT HUS

Skødstrup Den første mandag i hver måned kl. 13.00-15.00 fra  

7. september til 7. december

Kom og få en snak med sundhedsplejersken og med 

andre nybagte forældre.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BLIV KLOGERE PÅ DYR OG LANDBRUG

Åby – Lørdag 5. september Kl. 11.00-13.00

Kom på Åby Bibliotek og bliv klogere på dyr og land-

brug. Landbrug & Fødevarer kommer på besøg og 

fortæller børn og forældre om alle de dyr og maskiner, 

som de kan opleve helt tæt på til Åbent Landbrug 20. 

september.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BLANDET GODT
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HAR DU VENDT DIN BABY PÅ HOVEDET I DAG?

Skødstrup Lørdag 5. september kl. 9.30

Risskov Lørdag 26. september kl. 9.30

Åby Lørdag 7.november kl. 11.00-12.15

Stimulastik – for børn 4-12 måneder ved Signe 

Bredsdorff-Larsen, Bjøreng Klinik. Du og din baby får 

mulighed for at blive introduceret til stimulastik og du 

lærer sjove og stimulerede lege, som kan fremme dit 

barns naturlige udvikling.

Stimulastik er inspireret af udenlandske trænings-

koncepter for ”elitebørn” men tilpasset danske 

forhold og danske forældres forventninger til deres 

børn. Udelukkende uddannede ergoterapeuter som 

kan undervise i stimulastik.

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

FRIMÆRKER

Gellerup – Tirsdag 15. september kl. 10.00-14.00

I forbindelse med Brabrand Kulturuge får Gellerup Bib-

liotek besøg af Sporvejenes Frimærke- og Møntklub.

Kl. 10.00-11.00 (for børn og barnlige sjæle)

Kl. 10.00 -11.00 vil de fortælle børn og barnlige sjæle 

om det at samle på frimærker, hvordan starter man og 

hvor-dan samler man på frimærker. Der er samtidig 

mulighed for at se på udstilling af forskellige frimær-

ker. Det kan være en samling fra et land, eller en tema-

udstilling, f.eks. frimærker med motiver af fugle.

Kl. 11.00-14.00 (også for voksne)

Kl. 11.00 -14.00 er du velkommen til at komme og få 

vurderet din frimærkesamling, tale med medlemmer 

fra bestyrelsen om hvordan man kommer med i en fri-

mærkeklub og de forskellige klubber som er i Aarhus.

I samarbejde med Brabrand Kulturuge og Sporvejenes 

Frimærke- og Møntklub.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BØRNENES BOGDAG

Dokk1 – Torsdag 22. oktober kl. 9.00-15.00

For de 9-16 årige.

Temaet på Børnenes Bogdag er Fremtiden - Tidsrejser

Du kan møde forfatterne: Jeanette Varberg, Jacob Kok-

kedal, Esther Rützou, Kasper Hoff, Oliver Zahle, Mette 

Finderup, Ida Marie Rendtorff, Jesper Wung-Sung.

Du kan også deltage i nogle af de mange workshops 

med fortællinger, rap, sms-noveller og tegneserier.

Det er gratis at deltage. Lokalbibliotekerne i samarbej-

de med Vild med ORD og Dokk1.

Tilmelding er ikke nødvendig.

EVENTYRSKATTEJAGT

Tranbjerg Fredag 23. oktober kl. 10.00-11.00

Solbjerg Mandag 26. oktober kl. 10.00-11.00

Viby Fredag 20. november kl. 9.30-10.00

For de 5-årige og opefter.

Åh nej, drilske kræfter har været på spil i biblioteket, og 

nogle af tingene fra eventyrbøgerne er sluppet ud. Bl.a. 

det giftige æble fra Snehvide, træskoen fra Klods Hans 

og prinsessens ært er væk! Kom og hjælp os med at 

finde tingene, så vi igen kan læse eventyrerne.

Efter skattejagten slutter vi af med højtlæsning.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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BYT! PÅ BIBLIOTEKET

Risskov – Søndag 25. oktober 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 brug-

te ting ved indgangen og tager derefter en tur rundt 

og tjekker de andres aflagte ud – måske er der noget 

fantastisk, der falder i ens smag?

Børn plejer specielt at være glad for den pengeløsemo-

del. Følg [DYRK! dit bibliotek] på www.facebook.com/

dyrkditbibliotek. Der er kaffe til bytteriet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

UDSTILLING 

Tranbjerg – Tirsdag 27. oktober

27. oktober er det International Bamsedag. Derfor er 

der flyttet en masse små teddybjørne ind på biblioteket. 

Kom og se bamser på café, både Bamselines kaffestue, 

Teddys Tearoom og Nalles kaffebar.

Vi udstiller samtidig alle vores bamsehistorier.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BAMSEHOSPITAL

Risskov Onsdag 28. oktober kl. 9.00-12.00

Skødstrup Lørdag 7. november kl. 9.00-12.00

For de 3-5 årige og deres bamser.

Har din bamse brækket benet, er den forkølet eller skal 

den bare til bamseundersøgelse? Så kan du få hjælp 

på Bamsehospitalet, hvor der både er en lægesekretær 

og en læge.

Husk at bestille tid til kl. 9, kl. 10 eller kl. 11, da der er 

et begrænset antal pladser. Du må selvfølgelig gerne 

tage en voksen med på bamsehospitalet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ÅRETS BØRNEBØGER 

Viby – Mandag 30. november til onsdag 30. december 

Se udstillingen i børnebiblioteket med de bedste børne-

bøger fra 2015. Måske får du en god ide til en julegave.
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EFTERÅRSFERIE PÅ DOKK1

Uge 42 fra mandag 12.oktober til søndag 18. oktober

Efterårsferien på Dokk1 er med forskellige aktiviteter, 

der vil både være noget for de kreative og dem der 

godt kan lide spil og teknologi. Der vil i løbet af ugen 

være forskellige aktiviteter for både børn og deres fami-

lier, så se nærmere på programmet på hjemmesiden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KREATIVE DAGE

Gellerup Hver dag kl. 10.00-12.00 fra mandag 12. oktober til  

torsdag 15. oktober

Vi klipper, klistrer og laver andre kreative ting på 

Gellerup Bibliotek i efterårsferien. Ta’ dine forældre, 

bedsteforældre eller mindre søskende under armen og 

kom ned og vær’ med.

Tilmelding er ikke nødvendig.

GÅ HELT AGURK I EFTERÅRSFERIEN

Åby – Onsdag 14. oktober kl. 10.00-12.00

For de 8-12 årige.

Vi stiller et bjerg af frugt og grønt frem, og så skal vi 

ellers ha’ gang i fantasien, knive og tandstikkere. 

Der er rigtig mange muligheder for at lave sjove citron-

mus, pærehunde og tropiske øer med palmer lavet af 

oliven, vindruer og peberfrugter.

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

EFTERÅRSFERIEN



På Gellerup Bibliotek kan børn og unge se film,  
høre historier og spille Minecraft.

• Højtlæsning har vi hver onsdag kl. 9.30 -10.00.

• Film for de små viser vi den sidste onsdag i 
måneden og for de unge den første torsdag i 
måneden.

• Hver dag kan børn og unge bygge ting til fælles-
skabet i Lykkeparken i Minecraft.

Se vores hjemmeside under Det sker 
www.aakb.dk/gellerup/arrangementer

Tilmelding ikke nødvendig.

FILM, HISTORIER OG SPIL
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JULEBIO

Risskov Fredag 27. november kl. 10.00-11.00 

 Fredag 4. december kl. 10.00-11.00 

 Fredag 11. december kl. 10.00-11.00 

 Fredag 18. december kl.10.00-11.00

Op til jul viser vi, traditionen tro, film på Risskov bibli-

otek. Vi viser både eventyr-film og naturligvis julefilm. 

Filmene henvender sig især til 3-7 årige, men alle er 

naturligvis velkomne.

Vi byder på lidt lækkert til filmene, så kom med børne-

haven, dagplejen, vuggestuen eller din bedstemor og 

hyg dig med en god film eller to.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

JULEBIO

Hasle – Torsdag 10. december kl. 10.00-11.00

For de 4-6 årige.

Vi skifter popcornene ud med brunkager og blænder 

op for julefilm for de mindste.

Tilmelding er nødvendig. Se hjemmesiden.

JULEVÆRKSTED

Tranbjerg – Onsdag 25. november kl. 15.30-17.00

For hele familien.

Vi hygger og laver julegaver. Du kan f.eks. male på stof-

poser, puder, notesbøger, bogmærker m.m. Lave dine 

egne julekort og stjerner eller fine små juletræer. Vi 

stiller materialer til rådighed og små juleforfriskninger.

Kom og lav din egen personlige gave.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

JULETRÆSPYNTNING

Tranbjerg – Fredag 27. november kl. 10.00

Kom og vær med til at lave julepynt til bibliotekets 

juletræ. Vi har glanspapir, sakse, lim, skabeloner m.m. 

og en lille forfriskning. Vi mangler bare dig!

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

JULEKLIP OG JULEHYGGE FOR BØRN OG VOKSNE

Viby – Lørdag 28. november kl. 11.00-13.00

Vær med til at julehygge på biblioteket. Vi skal lave flot 

julepynt og spise pebernødder – og så skal vi glæde os 

til at det snart er jul.

Tilmelding er ikke nødvendig.

JULEKLIP

Tilst – Torsdag 3. december kl. 10.00-11.30

Vores juletræ mangler pynt. Kom og hjælp os med at 

klippe, klistre og hænge på træet. Vi sørger for papir, 

lim og pebernødder. Medbring gerne en saks.

Tilmelding er ikke nødvendig.

JULEN
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SKOVNISSERNES JUL 

– JULETEATER MED BØRNEKULISSEN

Solbjerg – Mandag 7. december kl. 10.00-10.40

Skovnisserne skal holde jul med deres gode venner, 

dyrene i skoven. Før julefesten kan gå i gang, skal de 

i skoven og hente et juletræ, som skal pyntes, inden 

de spiser grød. Men i skoven bor troldefar og nogle 

troldeunger. De er ikke inviteret med til julefest – og så 

er julefreden forbi.

Børn og voksne blandt publikum får mulighed for at 

spille rollerne i historien.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TEATER LILLE HEST OPFØRER ”NISSEN DER VIL-

LE VÆRE BERØMT – ET JULEEVENTYR”.

Tranbjerg – Onsdag16. december kl. 10.00-10.45

For de 4-9 årige.

Nissen drager ud i verden for at blive berømt. Han 

drømmer om, at folk vil råbe hurra og komme ham i 

fjernsynet. For han er jo en vaskeægte nisse, og de er 

meget sjældne nu om dage. Men bagsiden af berøm-

melsen viser sig at være en helt anden historie. Frit efter 

bogen med samme titel skrevet af Kim Fupz Aakeson.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BØRNETEATER: ”DEN MAGISKE JULEKALENDER”

Beder-Malling Mandag 30. november kl. 10.00-10.40

Viby Tirsdag 1. december kl. 10.00-10.40

Bavnehøj Onsdag 2. december kl. 10.00-10.40

Højbjerg Torsdag 3. december kl. 10.00-10.40

Kom og oplev Eventyrværkstedet når de præsenterer 

børneteaterforestillingen ”Den magiske julekalender”. 

Der er noget magisk ved at åbne den første låge i jule-

kalenderen. Eventyrværkstedet inviterer børnene med 

til at åbne lågerne i den store julekalender. Bag hver 

låge gemmer sig en lille magisk julefortælling.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

JULETEATER

Højbjerg – Torsdag 3. december kl. 12.00 kl. 10.00-10.40

For de 3-6 årige.

Eventyrværkstedet præsenterer ”Den magiske jule-

kalender”. Eventyrværkstedet inviterer børnene med 

til at åbne låger i den store julekalender, og bag hver 

låge gem-mer sig en lille, magisk julefortælling. Store 

som små kommer aktivt med undervejs i forestillingen 

gennem fagter, sang og bevægelse.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

GÅRDNISSENS JUL – BØRNETEATER FOR DE SMÅ

Risskov – Lørdag 5. december kl. 10.00-10.30

For de 2-6 årige.

Det er juletid i stalden. Bondekonen hygger om gård-

nissen, som hygger om hesten. Men hvad er nu det? 

En livlig musefamilie flytter ind i stalden og spreder så 

megen julestemning, at det næsten bliver for meget 

for den godmodige gårdnisse...

Børneteater Vestvolden kommer forbi Risskov Bibliotek 

med Teaterbussen og spiller børneteater.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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KUN MED KONDOM 2015

Gellerup

Sundhedsstyrelsens årlige landsdækkende sikker 

sex-kampagne ”Kun med Kondom” kører i år fra 

den 07. – 20. september. Gellerup Bibliotek kører med. 

Kom ind på biblioteket og bliv klogere på sex, præven-

tion og kærlighed.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSELOUNGE

Dokk1 Onsdag 30. september kl. 16.00-17.00 

 Onsdag 28. oktober kl. 16.00-17.00 

 Onsdag 25. november kl. 16.00-17.00

Vild med bøger? Kom og dyrk din læseglæde sammen 

med andre unge mellem 13 og 17.

Vil du gerne mødes med andre unge læsere og snakke 

om litteratur og andre livsvigtige emner? Så kig forbi i 

LæseLoungen på Dokk1 den sidste onsdag i septem-

ber, oktober og november mellem 16 og 17, hvor vi 

snakker om de bedste bøger, vi har læst. Der er ingen 

lektier eller pligter – bare en masse fantastiske bøger 

og andre unge bogelskere!

Tilmelding er ikke nødvendig.

MOVELLAS MEET’N’WRITE

Dokk1 Onsdag 9. september kl. 16.00-17.30

 Onsdag 23. september kl. 16.00-17.30 

 Onsdag 7. oktober kl. 16.00-17.30 

 Onsdag 21. oktober kl. 16.00-17.30 

 Onsdag 4. november kl. 16.00-17.30 

 Onsdag 18. november kl. 16.00-17.30

Er du Movellas-fan, fanfiction-fanatiker eller bare skri-

veglad? Så kig forbi til Meet’n’write’ på Dokk1.

Hver anden onsdag i september, oktober og november 

kan du mødes med andre skriveglade unge til Movel-

las Meet’n’write og skrive, dele og læse i fællesskab. 

Alle kan være med, og der er ingen andre krav, end 

at man brænder for at skrive - og har lyst til at møde 

andre med den samme ild!

Tilmelding er ikke nødvendig.

Er du vild med bøger, computerspil, rollespil, brætspil, spil, eller kan du lide at 
skrive, finder du mange tilbud i programmet.  
 
Kom og vær med og mød andre med samme interesser.
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BRÆTSPILSWEEKENDER

Dokk1 Lørdag 3. oktober kl. 10.00-15.30

 Søndag 4. oktober kl. 10.00-15.30

 Lørdag 7. november kl. 10.00-15.30 

 Søndag 8. november kl. 10.00-15.30 

 Lørdag 12. december kl.10.00-15.30 

 Søndag 13. december kl. 10.00-15.30

Kan du ikke få nok af brætspil? Det kan vi heller ikke! 

Kom ind på Dokk1 og tilbring en hyggelig weekend 

med andre brætspilsentusiaster. Vi har masser af spil, 

du kan låne – og du er selvfølgelig også velkommen til 

at tage dine egne med. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

ROLLESPIL

Tilst – Tirsdag 13. oktober kl. 14.00-16.00

Tri er 18 år og rollespilsveteran. Han kommer og for-

tæller om de forskellige genrer indenfor rollespil. 

Tri inddrager bibliotekets bøger, og han vil afslutte 

med demonstration og en øvelse. Der bliver selvfølge-

lig også mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

YA – DE NYE UNGDOMSBØGER

Åby – Torsdag 29. oktober kl. 17.00-19.00

For de 12-15 årige.

Young Adult litteratur har taget verden med storm.

Kom på Åby Bibliotek og hør om de nyeste og bedste 

udenlandske og danske Young Adult romaner.

Vi byder på pizza og sodavand.

I hele oktober måned sætter LitteraturStedet på Åby 

Bibliotek spot på Young Adult litteratur.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

CODING PIRATES

Tranbjerg – Tirsdag 17. november kl. 9.00-14.00 

Coding Pirates er en forening af frivillige, som gerne 

vil fremme børn og unges kreative it-kompetencer. I 

den forbindelse gæster de Tranbjerg Bibliotek, hvor de 

med elever fra den lokale skole vil forsøge at lave et 

computerspil helt fra bunden.

Du er meget velkommen til at kigge forbi arrangemen-

tet, følge udviklingen og se det færdige produkt. Her 

kan du også høre mere om foreningen og muligheden 

for selv at blive teknologisk pirat.

Tilmelding er ikke nødvendig.

INTERNATIONAL SPILDAG

Dokk1 – Lørdag 21. november kl. 10.30-15.30

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 denne dag!

Der er forskellige aktiviteter i løbet af dagen for både 

børn og deres familier og for voksne.

Se programmet på hjemmesiden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

IDENTITET – UDSTILLING OG WORKSHOP

Gellerup – Tirsdag 1. december til onsdag 30. december

I december vil der blive udbudt en workshop for unge 

piger, hvor pigerne skal arbejde med identitet. Ideen er 

at der skal produceres 2 portrætter af hver deltager. Den 

ene bliver et normalt portræt som en udefra ser dem, 

og den anden en mere kunstnerisk /fantasifuldt portræt, 

som de selv ser sig selv/drømmer om at blive set som.

Workshoppen afholdes af Museumsklubben under 

Gellerup Museum og ledes af Aysha Amin.

Efter workshoppen vil portrætterne blive udstillet på 

Gellerup Bibliotek.

I samarbejde med Gellerup Museum.

Tilmelding er ikke nødvendig.





Begynder it
Ny teknologi
Søg på nettet
God på nettet
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NY BIBLIOTEKSBRUGER?

Dokk1 Mandag 7. september kl. 15.00-16.00

 Mandag 21. september kl. 15.00-16.00

 Mandag 26. oktober kl. 15.00-16.00

 Mandag 9. november kl. 15.00-16.00

Når du bliver bruger af biblioteket får du en række mu-

ligheder og adgang til services. Lær dit bibliotek bedre 

at kende både fysisk og virtuelt. I denne introduktion 

præsenterer vi mulighederne på vores hjemmeside, 

viser hvordan du søger materialer og hvordan du kan 

bruge biblioteket hjemmefra.

Kombinér evt. den her introduktion med en rundvis-

ning i Dokk1. Rundvisningen starter kl.14.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

IT – CAFÉ

Gellerup Torsdag 10. september kl. 10.30-11.30

 Torsdag 24. september kl. 10.30-11.30

 Torsdag 8. oktober kl. 10.30-11.30

 Torsdag 22. oktober kl. 10.30-11.30

 Torsdag 5. november kl. 10.30-11.30

 Torsdag 19. november kl. 10.30-11.30

 Torsdag 3. december kl. 10.30-11.30

 Torsdag 17. december kl. 10.30-11.30

NemID, Digital Post, e-Boks, borger.dk? Hvad er det 

for noget, og hvordan bruger jeg det?

I IT-caféen tager vi udgangspunkt i de behov, deltager-

ne har i forhold til offentlig selvbetjening. 

Café besøget indledes med et kort oplæg om sidste 

nyt inden for offentlig selvbetjening.

Medbring eget nøglekort.

Tilmelding er nødvendig: Se hjemmesiden.

BESTIL TID – FÅ EN MEDARBEJDER FOR DIG SELV!

Lystrup

Lystrup Bibliotek tilbyder hjælp til:

 » Brug af digital postkasse

 » At søge i bibliotekets base

 » Emnesøgning ved opgaver

 » At gå på borger.dk

 » At finde rundt på Aarhus Kommunes hjemmeside

 » At søge på internettet

 » At oprette en e-mail adresse

 » Lettere tekstbehandling

 » At bruge musen

Vejledning foregår i dit tempo og kan vare op til en time. 

Ved bestilling bedes du kort beskrive formålet med den ønskede 

vejledning. Bestil tid på tlf. 8940 9500 (bed om Lystrup Bibliotek) 

eller på lystrupbibliotek@aarhus.dk senest 3 dage før.

IT-HJÆLP FOR BEGYNDERE 

Tilst Hver tirsdag kl. 11.00-12.00 (fra den 1. september til  

den 1. december) 

Driller den digitale verden dig? Kom på besøg på Tilst 

Bibliotek en tirsdag formiddag, så prøver vi at hjælpe 

dig med at scanne dit dokument, tjekke din digitale 

post på borger.dk eller downloade en e-bog fra  

ereolen.dk til din iPad. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BEGYNDER IT



www.aakb.dk
Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside (www.aakb.dk)  
har fået nyt design med både nyt udseende og nye søgefunktioner.

Du introduceres til hjemmesiden, lærer hvordan du søger og  
reserverer materiale, ser din lånerstatus og fornyer lånt materiale.

Løbende tilbud af en halv times varighed på følgende biblioteker:

Risskov · Åby · Hasle · Tilst · Gellerup · Lystrup 
Egå · Hjortshøj · Trige · Skødstrup · Sabro

Ring på tlf. 8940 9500 og bestil tid til en introduktion.

Introduktion til  
bibliotekets hjemmeside

Idéer til din sommerferielæsning

BØGER TIL DIN FERIE FLERE BØGER TIL DIN FERIE KRIMIER UDEN BLOD KRIMIER MED BLOD SOMMERBOGEN



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

Klubben hedder Litteraturklubben.  
 

Som medlem af Litteraturklubben får du adgang til  
særarrangementer, og en gang om måneden sender vi dig  
en mail med overblik over byens litteraturarrangementer,  

konkurrencer 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

KOM MED I 
LITTERATURKLUBBEN
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UBUNTU OG PRINT – EN INTRODUKTION TIL 

BIBLIOTEKERNES TILBUD.

Åby – Torsdag 17. september kl. 14.00-15.00

Se hvordan bibliotekets PC’er med Ubuntu fungerer, og 

hvordan man printer, kopierer og scanner på bibliote-

ket. I samarbejde med: Ubuntu-Aarhus Studiekredsen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BLIV DUS MED INTERNETTET OG DIN MAIL

Dokk1 Tirsdag 22. september kl. 14.00-15.00

 Tirsdag 29. september kl. 14.00-15.00

Driller det lidt når du går på Internettet eller bruger din 

mail? Så har du mulighed for at få tips og tricks til at 

søge bedre på Internettet samt til at bruge din mail. Vi 

hjælper dig med at få oprettet en mail (Gmail), hvis du 

ikke har en i forvejen.

Emnerne bliver annonceret på bibliotekets hjemmeside.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DIGITAL CAFÉ

Højbjerg Tirsdag 15. september kl. 10.00-12.00

 Tirsdag 17. november kl. 10.00-12.00

Viby Torsdag 1. oktober kl. 10.30-12.00

 Torsdag 22. oktober kl. 16.30-18.00

Bavnehøj Mandag 16. november kl. 16.30-18.00

En tablet/smartphone giver uanede muligheder….og 

desværre også ofte mange frustrationer! Vi tilbyder – 

over en kop kaffe/te – en uformel snak om din tablet 

og/eller smartphone, hvor vi sammen prøver at finde 

svar på eventuelle problemstillinger. 

Husk at medbringe tablet/smartphone.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TABLET-KURSUS FOR SENIORER

Risskov Tirsdag 15. september kl. 10.00-11.30

Tilst Torsdag 24. september kl. 10.00-11.30

Lystrup Tirsdag 10. november kl. 10.00-11.30

En tablet kan meget mere end at gå på nettet. De 

mange muligheder kan eleverne fra Egå Produktions-

højskole hjælpe med at afprøve. Medbring din tablet 

og få en hyggelig og lærerig formiddag.

Der vil være en lille kaffepause.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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BLIV DUS MED DIN TABLET ELLER SMARTPHONE

Dokk1 Tirsdag 6. oktober kl. 14.00-15.00

 Tirsdag 13. oktober kl. 14.00-15.00

 Tirsdag 20. oktober kl. 14.00-15.00

 Tirsdag 27. oktober kl. 14.00-15.00

Har du lige fået en tablet eller en smartphone? Eller 

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

i gang med at bruge den? Så tilbyder vi små introdukti-

oner til dig i oktober. 

Husk at medbringe din tablet eller smartphone.

På vores hjemmeside opdaterer vi løbende, hvad du 

kan høre om til den enkelte introduktion. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

NEMID-INTRODUKTION FOR NYBEGYNDERE

Tilst – Tirsdag 6. oktober kl. 10.00-11.00

Tilst Bibliotek og bydelshuset i Tilst arrangerer i fælles-

skab en NemID-introduktion for nybegyndere. 

Hvordan fungerer NemID? På Aarhus Kommunes 

hjemmeside kan du selv bestille nyt sundhedskort, 

melde flytning eller skifte læge. En intro for absolut 

begyndere. Husk at medbringe dit NemID-nøglekort.

Undervisningen foregår i Bydelshuset, Langkærvej 2 

Tilmelding er nødvendig. Se hjemmesiden.

IT-CAFÉ

Åby Onsdag 30. september kl. 10.00-12.00

 Onsdag 14. oktober kl. 10.00-12.00

 Onsdag 28. oktober kl. 10.00-12.00

 Onsdag 11. november kl. 10.00-12.00

 Onsdag 25. november kl. 10.00-12.00

 Onsdag 9. december kl. 10.00-12.00

Har du problemer med at bruge selvbetjeningsløs-

ninger på nettet på PC, tablet og mobiltelefon, vil vi 

forsøge at hjælpe dig videre. 

Nogle gange vil der være et kort oplæg på 20-30 

minutter om et emne - før vi kigger på dine proble-

mer. Emnerne bliver annonceret på Åby biblioteks 

hjemmeside.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HJÆLP TIL DIN TABLET

Beder-Malling Torsdag 1. oktober kl. 10.00-11.30

Harlev Torsdag 22. oktober kl. 10.00-11.30

Solbjerg Torsdag 5. november kl. 10.00-11.30

Har du styr på din tablet? Hvis ikke så sidder elever fra 

Egå Produktionshøjskole klar til at hjælpe dig.

De vil med udgangspunkt i dit behov guide dig igen-

nem din tablets funktioner.

Husk at medbringe din tablet.

I samarbejde med: Egå Produktionshøjskole.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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BLIV DUS MED OFFENTLIG SELVBETJENING

Dokk1 Tirsdag 3. november kl. 14.00-15.00

 Tirsdag 10. november kl. 14.00-15.00

 Tirsdag 17. november kl. 14.00-15.00

 Tirsdag 24. november kl. 14.00-15.00

Digital post, NemID, e-boks – kært barn har mange 

navne! Men en ting er sikkert, vi skal alle i højere og 

højere grad benytte os af digital selvbetjening i vores 

kontakt med kommune og stat. Det er ikke altid lige 

let, særligt hvis computer og internet ikke tidligere har 

været en integreret del af hverdagen, men der er hjælp 

at hente! Har du brug for at blive sikker i brugen af din 

digitale postkasse? Tjekke din årsopgørelse eller udfylde 

skemaer via borger.dk så meld dig til en af vores intro-

duktioner. På vores hjemmeside opdaterer vi løbende, 

hvad du kan høre om til den enkelte introduktion.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

INTRODUKTION TIL DIGITAL POST FOR NYBE-

GYNDERE

Tilst – Tirsdag 3. november kl. 10.00-11.00

Tilst Bibliotek og bydelshuset i Tilst arrangerer i fælles-

skab en introduktion til digital post for nybegyndere. 

Få styr på din digitale post på borger.dk. Med Digital 

Postkasse på borger.dk kan du modtage og sende post 

digitalt fra/til de offentlige myndigheder. En intro for ab-

solut begyndere. Husk at medbringe dit NemID-nøgle-

kort. Undervisningen foregår i Bydelshuset, Langkærvej 2.

Tilmelding er nødvendig. Se hjemmesiden.

BLIV DUS MED AT HANDLE PÅ NETTET

Dokk1 Tirsdag 1. december kl. 14.00-15.00

 Tirsdag 8. december kl. 14.00-15.00

Er du usikker når du handler eller køber billetter på 

nettet? Så har vi gode råd og tips til hvad du skal være 

opmærksom på for at handle sikkert på nettet.

På vores hjemmeside opdaterer vi løbende, hvad du 

kan høre om til den enkelte introduktion. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

IT-CAFÉ FOR BEGYNDERE

Risskov Onsdag 7. oktober kl. 10.00-12.00

 Onsdag 14. oktober kl. 10.00-12.00

 Onsdag 21. oktober kl. 10.00-12.00

 Onsdag 28. oktober kl. 10.00-12.00

 Onsdag 4. november kl. 10.00-12.00

 Onsdag 11. november kl. 10.00-12.00

 Onsdag 18. november kl. 10.00-12.00

 Onsdag 25. november kl. 10.00-12.00

Vi hjælper dig med at komme i gang med at bruge 

e-mail, søge på internettet, Nem-ID, digital selvbe-

tjening m.m. Biblioteket har computere, men du er 

velkommen til at tage din egen tablet eller bærbar PC 

med. Vi er ikke it-eksperter, men hjælper dig så langt vi 

kan. Der er ingen tidsbestilling men kaffe på kanden, 

mens du venter. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SMS-KURSUS FOR SENIORER

Lystrup Tirsdag 27. oktober kl. 10.00-11.30

Risskov Torsdag 29. oktober kl. 10.00-11.30

Har du brug for at blive dus med din mobil? Kom og 

bliv bedre til at sende SMS’er. Elever fra Egå Produk-

tionshøjskole underviser i mobiltelefonens mange 

muligheder.

Der vil være en lille kaffepause.

I samarbejde med: Egå Produktionshøjskole

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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WORDPRESS MEETUP

Dokk1 Torsdag 16. juli kl. 10.00-15.00

 Torsdag 27. august kl. 10.00-15.00

 Tirsdag 8. september kl. 10.00-15.00

 Torsdag 8. oktober kl. 10.00-15.00

Flyt kontoret til Hovedbiblioteket for en dag, hvor du 

har mulighed for at udbygge dit netværk, få tips og 

tricks til dit wordpress site og blive informeret om det 

nyeste indenfor woocommerce.

Wordpress er et omfattende open source system til at 

lave blogs, internetportaler og hjemmesider. Word-

Press har et stærkt netværk omkring sig bl.a. her i 

Aarhus, hvor man mødes en gang om måneden for 

at give sparring, hjælp og inspiration til hinanden. 

Gruppen og netværksmødet er åben og gratis – så kig 

forbi til et af efterårets møder.

I samarbejde med: Chris Andersen og Wordpress 

Meetup Aarhus.

Medbring din egen bærbar, tablet, smartphone.

Tilmelding er ikke nødvendig.

INTROKURSUS I ONLINE MARKETING

Dokk1 Torsdag 23. juli kl. 11.00-12.30

 Torsdag 20. august kl. 11.00-12.30

 Torsdag 3. september kl. 11.00-12.30

 Torsdag 1. oktober kl. 11.00-12.30

 Torsdag 15. oktober kl. 11.00-12.30

 Torsdag 29. oktober kl. 11.00-12.30

WordPress er et omfattende open source system til at 

lave blogs, internetportaler og hjemmesider. 

WordPress har vokset sig så stort på grund af sin 

lette navigation, overskuelige indholdsstyring og høje 

brugervenlighed. Når du har lavet dit website eller din 

webshop er reklame nødvendigt for at generere trafik. 

Vi snakker om reklame på internettet og kommer ind 

på, hvordan man laver reklame for sit website for at få 

flere brugere og købere.

Sessionen vil have både en teoretisk og en praktisk del. 

Efter sessionen vil det være muligt at stille spørgs-

mål til underviser Chris Andersen om Wordpress og 

Woocommerce. Der vil være forskellige temaer til hver 

gang, så tjek vores hjemmeside for detaljer.

Medbring din egen bærbar.

I samarbejde med: Chris Andersen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

NY TEKNOLOGI
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MAKER-ONSDAG

Dokk1 Onsdag 12. august kl. 15.00-17.00

 Onsdag 26. august kl. 15.00-17.00

 Onsdag 9. september kl. 15.00-17.00

 Onsdag 23. september kl.15.00-17.00

 Onsdag 7. oktober kl. 15.00-17.00

 Onsdag 21. oktober kl. 15.00-17.00

 Onsdag 4. november kl. 15.00-17.00

 Onsdag 18. november kl. 15.00-17.00

 Onsdag 2. december kl. 15.00-17.00

Vi leger med 3D-print, bygger og programmerer med 

Arduino og andet grej, vi kan få fingre i. Prøv dig selv 

af på nye teknologier og arbejdsmetoder. Vi er ikke 

eksperter, men vi vil gerne følge dig på vej.  

Making og makerbevægelsen kommer fra USA og 

handler om tage kontrollen tilbage over teknologien, 

give sig i kast med nye teknologier og i det hele taget 

gøre-det-selv – også low tech. Så udover fokus på ny 

teknologi er fokus også på genbrug og upcycling.

Tilmelding er ikke nødvendig.

3D PRINT TIL FOLKET!

Dokk1 Tirsdag 8. september kl. 16.00-17.30

 Tirsdag 22. september kl. 16.00-17.30

 Tirsdag 29. september kl. 16.00-17.30

3D print er en af de nye teknologier, som gradvis 

vinder større og større indpas blandt virksomheder, 

un-dervisere og private. At arbejde med 3D print kan 

være både stort og kompliceret, hvis du skal printe et 

hjerte eller dele til en flyvemaskine, men det kan faktisk 

også være ret enkelt og lige til, hvis du skal printe små 

objekter på en 3D printer til hobbybrug. 

I denne introduktion bliver du præsenteret for 

SketchUp, som er et open source program, du kan bru-

ge til at tegne 3D modeller i. Du vil blive introduceret 

til 3D print, hvordan det virker, og hvori ligger begræns-

ningerne? Du skal være vant til at bruge en computer.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LAV COMPUTERSPIL – LÆR AT KODE

Dokk1 Tirsdag 6. oktober kl. 16.00-17.30

 Tirsdag 13. oktober kl. 16.00-17.30 

 Tirsdag 20. oktober kl. 16.00-17.30 

 Tirsdag 27. oktober kl. 16.00-17.30

 Tirsdag 3. november kl. 16.00-17.30

 Tirsdag 10. november kl. 16.00-17.30 

 Tirsdag 17. november kl. 16.00-17.30

 Tirsdag 24. november kl. 16.00-17.30

Vi har et nyt kursus på programmet, hvor du får en 

letforståelig introduktion til at programmere ved hjælp 

af C# og Unity3D (værktøj til at lave computerspil i 

alle kategorier og genrer). Du lærer de basale begreber 

og kommer hurtigt til at lave dine egne små værker.

Der er tale om et fortløbende kursus. Det betyder, at 

du tilmelder dig for hele efteråret på en gang. 

Du skal være fyldt 18 år. Du skal være rutineret compu-

terbruger, men ingen teknisk forhåndsviden nødvendig.

Medbring din egen computer (PC el. OSX) samt 

installér Unity3D.

I samarbejde med: Jacob Hartmann.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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BOOK EN BIBLIOTEKAR

Viby – Tidspunkt aftales

Biblioteket tilbyder fx hjælp til:

 » At bruge bibliotekets hjemmeside

 » Emnesøgning i forbindelse med opgaver

 » Brug af bibliotekernes netmedier, f.eks. eReolen, 

Filmstriben, studiedatabaser.

 » Borger.dk og digital post

 » Oprettelse af e-mail

Vejledningen foregår i dit tempo, og kan vare op til én time.

Tip: Har du set i www.ekurser.nu?

Tilmelding er nødvendig. Se hjemmesiden.

BOOK EN STUDIEBIBLIOTEKAR TIL ONLINE 

DATABASER

Viby – Alle torsdage kl. 15.00-16.00

Et tilbud i tilknytning til Lektiecafé og for alle skoleele-

ver og studerende og deres forældre og lærere:

 » Kom og bliv orienteret om tilgængelige databaser 

(e-bøger, artikler, leksika osv.).

 » Få hjælp med emnesøgninger i databaserne 

 » Det er ingen betingelse, men hvis du på forhånd 

ved, at du vil komme, og har bestemte spørgsmål, 

vil du måske få bedre hjælp, hvis du i forvejen skri-

ver en kort mail og forklarer dig, til nid@aarhus.dk 

Tip: Find Aarhus Kommunes Bibliotekers databaser på 

www.aakb.dk/netmedier

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÅN BØGER OG SE FILM FRA SOFAEN GRATIS

Dokk1 Mandag 14. september kl. 15.00-16.00

 Mandag 12. oktober kl. 15.00-16.00

eReolen giver dig mulighed for at låne og læse e-bøger 

og netlydbøger hjemme på sofaen eller til at tage med 

på en rejse. Filmstriben gør det muligt for dig at låne 

og se en lang række film, når du har lyst. 

Vil du gerne benytte disse to gratis bibliotekstilbud, 

så har du her muligheden for helt uformelt at blive 

introduceret og få det sat op på f.eks. din smartphone 

eller tablet. 

Kræver at du har oprettet Apple id eller Google konto 

på din smartphone eller tablet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SØG PÅ NETTET
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OPGAVESKRIVNING OG  

SUND FORNUFT PÅ NETTET

Dokk1 Mandag 5. oktober kl. 15.00-16.00

 Mandag 16. november kl. 15.00-16.00

Er du usikker på, hvilke hjemmesider du kan stole på, 

når du skal finde informationer til din opgave? 

Alle kan lave hjemmesider og blogs, eller skrive på 

nettet, men hvordan kan du skelne imellem, hvad der 

er troværdigt og utroværdigt. Kom og få gode tips og 

en tjekliste til, hvordan du kan vurdere en hjemmesides 

troværdighed og hør om de databaser, hvor informatio-

nerne allerede er vurderet for dig og dermed spiseklar.

Kurset henvender sig til dig, der er studerende og 

måske skal i gang med at skrive opgave, men andre er 

også velkommen til at være med.

Du skal have noget kendskab til Internettet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ERHVERVSDATABASER

Dokk1 – Mandag 23. november Kl. 16.00-17.00

Biblioteket stiller gratis databaser til rådighed. Går du 

med tanker om at starte egen virksomhed, kan baser-

ne bruges til at finde nye opgaver og markeder.

Du skal have noget kendskab til Internettet.

Vær desuden opmærksom på, at vi holder Startmøde 

for iværksættere ved STARTVÆKST Aarhus  

den 24. november. kl. 16.00 -18.00.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

EREOLEN OG FILMSTRIBEN

Højbjerg Tirsdag 8. september kl. 10.00-11.30

 Torsdag 1. oktober kl. 16.00-17.30

Tranbjerg Torsdag 1. oktober kl. 11.00-12.00

 Torsdag 8. oktober kl. 11.00 -12.00

Bavnehøj Mandag 19. oktober kl. 17.00-18.00

Beder-Malling Mandag 26. oktober kl. 10.00-11.30 

Viby Tirsdag 27. oktober kl. 10.00 -11.30

Skal du på efterårsferie? Hvis du downloader en e-bog 

eller lydbog fra eReolen så kan du læse/lytte uden at 

være på nettet. Kom og lær hvordan. Vi viser også Film-

striben, hvor du kan låne film på nettet ganske gratis.

Medbring gerne din bærbare, tablet eller smartphone.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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UBUNTU-STUDIEKREDS

Åby Mandag 3. august kl. 18.00-22.00

 Tirsdag 18. august kl. 18.00-22.00

 Mandag 31. august kl. 18.00-22.00

 Tirsdag 15. september kl. 18.00-22.00

 Mandag 28. september kl. 18.00-22.00

 Tirsdag 13. oktober kl. 18.00-22.00

 Mandag 26. oktober kl. 18.00-22.00

 Tirsdag 10. november kl. 18.00-22.00

 Mandag 23. november kl. 18.00-22.00

 Tirsdag 8. december kl. 18.00-22.00

 Mandag 21. december kl. 18.00-22.00

 Tirsdag 10. november kl. 18.00-22.00

 Mandag 23. november kl. 18.00-22.00

 Tirsdag 8. december kl. 18.00-22.00

 Mandag 21. december kl. 18.00-22.00

Studiekredsen er åben for alle, som har interesse 

i alternative styresystemer og programmer end de 

almindelige anvendte Windows-programmer. Emnerne 

for møderne vil langt hen ad vejen blive tilpasset efter 

de fremmødtes ønsker, og der vil blive taget særligt 

hensyn til førstegangsgæster.

Få en orientering om hvad Ubuntu er, og få eventuelt 

hjælp til at indstallere Ubuntu 14.04lts/14.10, eller et 

andet Linux program, på egen PC!

Du kan få Ubuntu 14.04lts/14.10 installeret ved siden 

af det styreprogram, du allerede har (Dual-boot)!

I samarbejde med: Ubuntu-Aarhus Studiekredsen

Tilmelding er ikke nødvendig.

MEDIELAB

Dokk1 Torsdag 6. august kl. 15.00-17.00

 Torsdag 20. august kl. 15.00-17.00

 Torsdag 3. september Kl. 15.00-17.00

 Torsdag 17. september Kl. 15.00-17.00

 Torsdag 1. oktober kl. 15.00-17.00

 Torsdag 15. oktober Kl. 15.00-17.00

 Torsdag 29. oktober Kl. 15.00-17.00

 Torsdag 12. november Kl. 15.00-17.00

 Torsdag 26. november Kl. 15.00-17.00

 Torsdag 10. december Kl. 15.00-17.00

Hvordan får jeg fjernet de røde øjne på mine ferie-

billeder? Hvordan får jeg klippet mine og vennernes 

videoklip fra festen sammen til en film? Kan jeg lave 

min egen podcast eller min egen blog? 

Der er mange muligheder for at gemme, dele, redigere 

og eksponere dit liv og de fortællinger, du synes er 

vigtige. Ingen har de endelige svar her, men sammen 

prøver vi at komme i gang og komme videre med 

vores ideer og projekter.

Medbring dit eget udstyr – bærbar, tablet, smartphone.

Tilmelding er ikke nødvendig.

GOD PÅ NETTET
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HVAD SKAL VI MED SOCIALE MEDIER?

Dokk1 Torsdag 10. september kl. 16.00-17.30

 Torsdag 17. december kl. 16.00-17.30

Har du en lunken profil på Facebook? Eller en profil på 

Twitter du for længst har glemt? Eller er du nysgerrig 

på, hvad du kan bruge Pinterest til?

Vi kigger nærmere på nogle af de sociale medier, der 

har flest brugere i Danmark som Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat og Pinterest. Vi snakker om, hvad 

du kan bruge dem til, hvad du ikke kan bruge dem til 

og hvad du skal overveje, inden du opretter en profil.

Deltagerne bør have et (godt) kendskab til Internettet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FACEBOOK FOR BEGYNDERE

Åby Mandag 21. september kl. 16.00-17.30

Viby Tirsdag 22.september kl. 10.15-11.45

Skødstrup Mandag 5. oktober kl. 18.30-20.00

Risskov Onsdag 21. oktober kl. 18.30-20.00

Lystrup Torsdag 5. november kl.19.00-20.30

Højbjerg Tirsdag 10. november kl. 10.15-11.45

Facebook er i dag med til at forbinde verden på en 

helt ny måde, hvor du f.eks. kan blive sat i forbindelse 

med dine gamle klassekammerater, følge med i dine 

børnebørns dagligdag eller måske følge din yndlings 

politikers 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 og hvorfor?  

Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive besvaret 

gennem kurset. Vi gennemgår Facebooks grundlæg-

gende funktioner og nogle sikkerhedstips. 

Det hele er samlet i en guide, som du får med hjem. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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GOOGLE PÅ GODT OG ONDT

Dokk1 Onsdag 21. oktober kl. 16.00-17.30

 Torsdag 3. december Kl. 16.00-17.30

Vi kender alle Google som søgemaskine, men Google 

er mere end det. Kom og få et indblik i Googles tje-

nester, og hvilke muligheder de giver dig. Du vil blive 

introduceret til tjenester som Google, YouTube, Gmail, 

Docs, Drev m.m.

Hør også om, hvilke digitale fodspor du sætter, når du 

lukker Google ind i dit liv. Vidste du f.eks. at Google flu 

trends overvåger mulighederne for influenzaepidemier 

på verdensplan, og at de gør det baseret på de data du 

giver dem, når du søger i Google? Godt eller skidt? - Vi 

tager debatten.

Du skal have et (godt) kendskab til Internettet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LIBRE OFFICE – WRITER

Åby – Tirsdag 10. november kl. 16.00-17.30

Få en indføring i det gratis tekstbehandlingsprogram 

Writer fra Libre Office. Kjeld Stormskær fra Ubun-

tu-Aarhus Studiekredsen vil guide igennem program-

met og der er mulighed for hands-on.

I samarbejde med: Ubuntu-Aarhus Studiekredsen

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BILLEDBEHANDLING MED PICASA

Åby – Fredag 20. november kl. 13.00-14.30

Prøv elementær billedbehandling med Picasa og gem 

fotos på nettet. Vi bruger det gratis redigeringspro-

gram Picasa.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DIN HELT EGEN SKY

Dokk1 Torsdag 24. september kl. 16.00-17.30

 Torsdag 19. november kl. 16.00-17.30

Cloud computing eller skyen har de seneste år vundet 

indpas i mange menneskers digitale hverdag. Cloud 

computing eller Skyen dækker over, at du har dine 

programmer og filer liggende på Internettet frem for 

på din computer. Det giver store fordele, med nyeste 

dokument eller billede altid tilgængelig på alle ens de-

vices og næsten ubegrænset lagerplads – for en pris.  

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.

Skyer kan bruges af alle med adgang til internettet, 

og er ikke forbeholdet et bestemt mærke af computer, 

tablet eller telefon.

Du skal have et (godt) kendskab til Internettet og den 

bærbare / tablet / smartphone du bruger.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

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.
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BÆR! SYLT PÅ BIBLIOTEKET 

Risskov – Lørdag 15. august kl. 10.00-13.00

Workshop om syltning. Kom med bær og frugt fra din 

have, fra byens grønne områder eller fra din nabo og 

tryl det om til lækkerier, som kan holde efteråret ud. 

Denne gang er det også muligt at lave sirup.

Medbring skoldede glas og flasker med låg, sukker 

samt bær og frugt. Følg også [DYRK! dit bibliotek] på: 

www.facebook.com/dyrkditbibliotek.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SPIS! DIN BIBLIOTEKSHAVE OG ANDET GRØNT 

PÅ DIN VEJ

Risskov – Onsdag 26. august kl. 17.00-20.00

Workshoppen handler om alt det spiselige fra grønt-

sager i haven til urter i den vilde natur. Jens Thejsen 

fører os igennem vildnisset og kommer også omkring 

planters optag af forurenende stoffer – et emne mange 

DYRKere og samlere ikke kan undgå at spekulere over 

midt i alt frodigheden. Der bliver lidt at spise undervejs.

I samarbejde med: Jette Nielsen, DYRKer i biblio-

tekshaven.

Tilmelding er ikke nødvendig.

REPAIR CAFÉ – LAD OS FIKSE DET SAMMEN!

Dokk1 Lørdag 8. august kl. 13.00-15.00

 Lørdag 19. september kl. 13.00-15.00

 Lørdag 10. oktober kl. 13.00-15.00

 Lørdag 14. november kl. 13.00-15.00

Er strygejernet gået i stykker? Skal cyklen lappes? Har du 

brug for at få skiftet lynlåsen i jakken? En gang om må-

neden mødes Repair Café i et åbent værksted baseret 

på frivillige. Her arbejder vi sammen om at få repareret 

dine ting over en kop kaffe eller to. Vi lover ikke, at vi kan 

reparere alting, men vi vil gerne gøre et forsøg!

Er du selv skrap til at reparere elektronik, modeltog 

eller noget tredje og har lyst til at være del af Repair 

Café-teamet, så kom forbi og få en snak!

Medbring det, du skal have repareret og eventuelle 

reservedele. Husk at du selv har ansvaret for det, du 

tager med. Vi ses på rampen!

I samarbejde med: Repair Café.

Tilmelding ikke nødvendig.

FREDAGSKREA: TEGN & SKRIV

Dokk1 Fredag 14. august kl. 13.00-15.00

 Fredag 28. august kl. 13.00-15.00

 Fredag 25. september kl. 13.00-15.00

 Fredag 23. oktober kl. 13.00-15.00

 Fredag 6. november kl. 13.00-15.00

 Fredag 20. november kl. 13.00-15.00

 Fredag 4. december kl. 13.00-15.00

Vi <3 ord! FredagsKrea er et åbent værksted, hvor vi 

roder med tekst og tegninger. 

Lav en perlekæde af gamle bogsider, skriv på et krus, 

lav dine egne graffitistencils eller byg din gamle ynd-

lingsroman om til en supercool taske. Skriv et hånd-

skrevet brev eller brodér Rihanna-tekster i korssting. En 

time her, og dine første julegaver er i hus! 

Medbring gerne dine egne genbrugsfund, f.eks. et krus 

eller en bog med en flot forside. Ellers har vi altid et 

eller andet, du kan gå i kast med. Vi ses på Rampen!

Tilmelding er ikke nødvendig.
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LAPPE-SAMMEN PÅ BIBLIOTEKET

Risskov Lørdag 19. september kl. 14.00-17.00

 Lørdag 31. oktober kl. 14.00-17.00

 Lørdag 21. november kl. 14.00-17.00

Konceptet er simpelt og for alle – medbring: 

 » din sy-bunke

 » dine sy-projekter 

 » dine remedier og [LAPPER-SAMMEN] med andre. 

Temaet for lørdagen kan ses på www.aakb.dk/risskov.

Tilmelding er ikke nødvendig.

ÆBLETS DAG

Åby – Lørdag 3. oktober kl. 10.00-14.00

Kom og pres lækker most af dine egne æbler. Med-

bring æbler og emballage. 

I samarbejde med: Åby Biblioteks Venner.

Tilmelding er ikke nødvendig.

STORE MOSTDAG: 25 KG. ÆBLER = 20 LITER MOST

Risskov – Lørdag 10. oktober kl. 10.00-15.00

Denne lørdag er der traditionen tro ”Store Mostdag” 

på Risskov Bibliotek. Det er gratis at deltage, og alle 

kan få presset op til 25 kg æbler eller pærer. Arrange-

mentet er et samarbejde mellem Grøn Støtteforening, 

Fællesrådet i Vejlby-Risskov og [DYRK! dit bibliotek]. 

Læs mere om mosterierne på www.hjemmemosteri.dk. 

Husk flasker eller kartoner til din most.

Tilmelding er ikke nødvendig.

VÆRD AT VIDE OM ROSER

Dokk1 – Tirsdag 20. oktober kl. 19.00-21.00

Rosengartner, Knud Pedersen, fortæller alt hvad der er 

værd at vide om roser. Bliv klogere på dyrkning af roser 

– hvordan det lykkes, hvor i haven de skal stå og hvad 

egner de forskellige typer sig til? Se masser af smukke 

billeder og hør specielt om engelske roser. Knud Pe-

dersen er også manden bag www.rosenposten.dk

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

FRIMÆRKER

Gellerup – Tirsdag 15. september kl. 11.00-14.00

I forbindelse med Brabrand Kulturuge kommer 

Sporvejenes Frimærke- og Møntklub på besøg. Du er 

velkommen til at komme og få vurderet din frimær-

kesamling, tale med medlemmer fra bestyrelsen om 

hvordan man kommer med i en frimærkeklub og de 

forskellige klubber som er i Aarhus. 

I samarbejde med: Brabrand Kulturuge og Sporvejenes 

Frimærke- og Møntklub.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SKRIVEVÆRKSTED: SKRIV DIN EGEN LIVSHISTORIE 

– SKRIVEVÆRKSTED MED FOKUS PÅ ERINDRINGER

Dokk1 Torsdag 17. september kl. 16.00-19.00

 Torsdag 22. oktober kl. 16.00-19.00

 Torsdag 26. november kl. 16.00-19.00

Hvordan er vi blevet til dem, vi er i dag? Hvis du har 

lyst til at fordybe dig i din egen historie, kan du over 

tre torsdage få indblik i, hvordan andre har grebet 

arbejdet an og få vejledning til at skrive din egen livshi-

storie. Undervisningen er tilrettelagt som workshops, 

hvor der dels er oplæg om at arbejde med livshistorier, 

dels individuel og fælles sparring til at få skabt netop 

din livshistorie. Skriveprocessen vil fortrinsvis foregå 

hjemme mellem de 3 kursusgange.  

Oplægsholder er Birgit Munck. Forløbet er for alle over 

18 år, der har lyst til at arbejde med erindringer. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden (tilmeldin-

gen gælder for alle tre torsdage).
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DOKK1

Dokk1’s Strikkecafé kunne være noget for dig. I 

efteråret holder vi strikkecafé den første lørdag i hver 

måned kl. 13.00 -16.00 fra lørdag den 1. august til 

lørdag den 5. december. 

Du kan medbringe dit eget strikketøj eller låne garn og 

pinde hos os. Der vil ikke være en instruktør til stede, 

men vi hjælper hinanden. Vi glæder os til at se dig til 

nogle hyggelige eftermiddage.  

HARLEV

I Harlev er der strikkecafé den første mandag i hver må-

ned kl. 19.00 -21.30 fra den 3. august til den 7. december.

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

Jette A. fortæller gerne om forskellige teknikker, små 

fif til opslagning/aflukning, montering, alt efter hvad 

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.

SABRO

I Sabro er der strikkecafé den sidste torsdag i septem-

ber, oktober og november. Alle dage kl. 19.00 -21.00.

Kom med godt humør, snakketøj og strikketøj. Du er 

også meget velkommen, hvis du er nybegynder. Vi 

hjælper og inspirerer hinanden.

Medbring 20 kr. pr gang og kaffe/the. Vi har lidt sødt til 

kaffen. Strikkecaféen er arrangeret i samarbejde med 

Sabro Biblioteks venner.

Tilmelding er ikke nødvendig

SKØDSTRUP

I Skødstrup holdes strikkecafe den første mandag i 

hver måned kl 15.00 -17.00, fra den 7.september til 

den 7. december. Tag strikketøjet med og mød andre 

glade strikkere. Vi hjælper hinanden og hygger os.

RISSKOV

Risskov Biblioteks Strikkeklub for ALLE holdes torsda-

ge i lige uger kl. 16.00 -17.30 med start torsdag den  

17. september og året ud. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKECAFÉER
 Er du vild med at strikke, eller vil du gerne lære det?  
 Så kan du deltage i strikkecaféer på flere biblioteker

Efterårets store 
events på Dokk1
Aarhus Festuge
28. august - 6. september  

Oplev nye sider af Aarhus Festuge, når byens store kultur- og folkefest 

indtager området i og omkring Dokk1 med kunst, musik og underhold-

ning inden for temaet ”Lys – mere lys”. Se mere på aarhusfestuge.dk  

Vild med ORD 

22.-25. oktober  

Litteraturfestivalen Vild med ORD er Aarhus’ største litterære event, og 

i år rykker den ind i helt nye rammer på Dokk1. Vi glæder os til at byde 

velkommen til fire dage med forfattermøder, udenlandske gæster, sce-

neinterviews, debatter, Børnenes Bogdag og meget mere. Læs videre 

på vildmedord.dk  

 

Hold øje med dokk1.dk 

Se mere om Aarhus Festuge, Vild med ORD og alle vores egne spæn-

dende arrangementer på dokk1.dk og på facebook /dokk1. På dokk1.

dk kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev – en månedlig update 

med smagsprøver og highlights, så du ved, hvad du ikke må gå glip af.
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Lokale festdage
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Aarhus fortæller fra arkiverne
Krop og sjæl
Udstillinger
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SPROGCAFÉ

Dokk1 Hver mandag kl. 16.00-18.00 fra 22. juni til 28. december 

I sprogcaféen har du chancen for at tale og lære alle 

sprog – fra engelsk til kinesisk eller fransk – i en hyg-

gelig og afslappet stemning. Der er fri entré og ingen 

tilmelding. Deltagerne møder bare op og aftaler, hvilke 

sprog de gerne vil tale.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BLIV KLOGERE PÅ DIN HUND  

– ”SPROGKURSUS I HUNDSK”

Lystrup – Torsdag 24. september kl. 18.30-21.00

Kom til foredrag med praktiserende Adfærdsbehandler 

& Hundetræner Liva Søgaard om hundens sprog og få 

tips og vejledning om opdragelse og adfærdsproblemer. 

Du kan læse mere om Liva på www.hundepsykologi.dk.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MØD KUNSTUDVALGET PÅ ÅBY BIBLIOTEK

Åby – Lørdag 3. oktober kl. 13.00-14.00

Kunstudvalget på Åby bibliotek byder på en kop kaffe 

og et snak om, hvordan vi kan gøre det lokale kunst-

miljø bedre gennem de udstillinger der afholdes på 

biblioteket. Kunstudvalget består af 3 brugere og en 

personale fra biblioteket, som alle er involveret i det lo-

kale kulturmiljø: Bjarne Brøckner, Inger Johansen, Poul 

Helge Andersen og Anette Kaffka. Vi både udvælger 

og opsøger kunstnere til vores udstillinger, der som 

regel løber en måned af gangen. Der er både kendte 

kunstnere og ukendte amatører i vores galleri og vi har 

også plakat- og fotoudstillinger.

Tilmelding er ikke nødvendig.

GIFT VED FØRSTE BLIK  

– JAGTEN PÅ DEN ENESTE ENE

Åby – Torsdag 8. oktober kl. 19.00-21.00

Tinder, Happen, Dating.dk, elitedating.dk, speed 

dating. Mulighederne for at finde sin potentielle eneste 

ene er mange, men hvorfor er det så så svært? Katrine 

Aakjær Nielsen, kendt fra Gift ved første blik sæson 

2 og fra sin blog Hyggehytten.dk, fortæller om sin 

oplevelse med og overvejelser omkring at være med 

i TV-programmet, hvor hun giftede sig med en vildt 

fremmed. Der vil blive serveret lidt lækkert til ganen.

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

Liva Søgaard

Katrine Aakjær Nielsen



This information meeting is for English speaking persons planning 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 consultant from 
STARTVÆKST Aarhus

Dokk1 · Hack Kampmanns Plads 2 · 8000 Aarhus C

Startup  
Meeting for 
Entrepreneurs

The Main Library / Dokk1 · 20 October 4 - 6 pm

By STARTVÆKST Aarhus
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MINI MAKER FAIRE 2015

Dokk1 Lørdag 10. oktober kl. 10.00-16.00 

 Søndag 11. oktober kl. 10.00-16.00

Aarhus Mini Maker Faire er en fest, der hylder kreativi-

tet og opfindsomhed – en blanding af messe, festival, 

udstilling og workshops, hvor gør-det-selv-entusiaster 

(’makers’) viser deres ting til hinanden og publikum. 

Det kan være teknologi, byggeprojekter, kunst og 

design – alt fra open source software, 3D-print og 

robotteknologi til skrotbyggeri eller hæklegraffiti. Der er 

ingen entré, og alle er velkomne til at kigge forbi. 

Der holdes Maker Faires over hele verden, og nu også 

(for anden gang) i Aarhus. Se meget mere om det hele 

på makerfaireaarhus.dk – her kan du også søge om at 

deltage som maker.  

Samarbejde med: Open Space Aarhus og MAKE Magazine.

Tilmelding er ikke nødvendig.

VINSMAGNING

Solbjerg – Mandag 9. november kl. 19.00

Vi får besøg af en ambassadør fra firmaet Skovgaard 

Vine, der kommer med 8 udvalgte kvalitetsvine fra hele 

verden. Ambassadøren vil øse af sin store viden fra 

vinens verden og fortælle om de aktuelle vine, mens vi 

nyder smagsoplevelserne. Der vil desuden denne aften 

blive mulighed for at gøre et fordelagtigt køb.

Biblioteket vil traktere med brød og ost til vinen.

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

NATUREN I KUNSTEN – KUNSTEN I NATUREN

Sabro – Mandag 16. november kl. 19.00-21.00

Foredrag ved kunsthistoriker Birgitte Zacho

I det sene 1700-tal blomstrer en enorm interesse for 

naturen. Det bliver populært at nyde naturen, spadsere 

i den og i det hele taget forholde sig til den som et 

rum, der kan bidrage til menneskets velbefindende. 

Naturen danner grobund for den enkeltes dannelse, 

et frirum man kan trække sig tilbage til, for at genfinde 

sig selv som menneske. Dette forplanter sig naturligvis 

også i kunsten, hvor landskabsmaleriet herhjemme 

blomstrer, skønne parker anlægges og folk lader sig 

portrættere i den nu så betydningsfulde natur.

Arrangeret i samarbejde med Sabro Biblioteks Venner 

og Sabro Kunstforening.

Entré 40 kr., der betales ved indgangen.

SMAG PÅ JULEØLLET

Bavnehøj – Lørdag 21. november kl. 18.30-21.30

Temaet er julens traditioner med øl og mad.

Øl-entusiasten Leo Thinesen præsenterer et udvalg af 

velsmagende juleøl samt et lille traktement. Yderlige-

re information kan fås på thinesen@email.dk

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

STARTMØDE FOR IVÆRKSÆTTERE VED 

STARTVÆKST AARHUS

Dokk1 – Tirsdag 24. november kl. 16.00-18.00

Informationsmødet er for dig, der har planer om at starte 

egen virksomhed i Aarhus. Mød op og få en uforpligten-

de og spændende introduktion til at blive iværksætter. På 

mødet kan du høre om, hvordan du udarbejder en god 

forretningsplan samt få faktuelle oplysninger om regler, 

moms, registrering mv. i forbindelse med start af egen 

virksomhed. Du får overblik over de mange muligheder, 

der findes for iværksættere og får lejlighed til at stille 

spørgsmål til en konsulent fra STARTVÆKST Aarhus.

Afholdes i samarbejde med: STARTVÆKST Aarhus

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



 LYSTRUP BIBLIOTEK ER 

MEDBORGEREN

Vi er åbne for DINE idéer og aktiviteter!
Vi vil gerne høre din idé til, hvordan du, din mormor, din hemmelige 
klub, din forening, din læseklub, din mødregruppe eller mandegruppe 
kunne have lyst til at bruge biblioteket – fortæl os hvad du drømmer 
om, biblioteket kan bruges til.  
 
Skriv til os eller kom forbi med dine idéer og tanker, og vi vil lade 
dem indgå i arbejdet med at udvikle biblioteket med dig og andre 
medborgere.  
 
Hold øje med aktivitetskalenderen på Lystrup Bibliotek.
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TORVEDAG PÅ ÅBYHØJ TORV

Åby – Lørdag 15. august kl. 10.00

Torvedag med alt hvad dertil hører af ”kræmmere”. Der 

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

Bibliotek og Åby Biblioteks Venner har en fælles stand 

med informationer samt aktiviteter for børn.

Dagen er arrangeret af Åbyhøj Fællesråd.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KEND DIT GRØNNE LYSTRUP

Lystrup – Torsdag 20. august kl. 19.00-20.30

Tag på aftenvandretur med Rasmus Ejrnæs, forfatter til 

bogen ”Natur”, og hør om biodiversitet og klima-

til-pasning i Lystrups grønne områder. Rasmus Ejrnæs 

er en del af projektet ”Vild med vilje”, og han fortæller 

om hvor langt projektet er nået. Læs evt. mere på 

www.vildmedvilje.dk/lystrup. Mødested: Lystrup Biblio-

tek, Bystævnet 4B, 8520 Lystrup.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HARLEV FÆLLESDAG 2015

Harlev – Fredag 21. august kl. 12.00

Harlev Bibliotek og Harlev Biblioteks Venner deltager 

i Harlev Fællesdag. Der vil være et Boghus, hvor du 

kan bytte dine private bøger med andre. Boghuset 

findes på fællesarealet. På Biblioteket vil der være 

forskellige aktiviteter, bl.a. Bogsalg kl. 15.00-17.00 

og Det Flyvende Kuffertcirkus med gøgl for både 

børn og voksne kl. 15.30-16.15. Biblioteket vil være 

pyntet i dagens anledning, hvor vi også fejrer Harlev 

Biblioteks 5 års fødselsdag.

Tilmelding er ikke nødvendig

LOKALE FESTDAGE
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EVENTYRLIG MARKEDSDAG

Solbjerg – Lørdag 22. august kl. 10.00-15.00

Mød os fra Solbjerg Bibliotek på Markedsdagen hvor 

temaet er ”Eventyret”, og hvor alle store som små fra 

lokalområdet inviteres til at komme udklædt. Kom og 

mød andre konger, prinsesser og hekse, og hvem ved 

om Klods Hans og Svinehyrden også deltager. Hvad 

mon personalet på biblioteket er klædt ud som?

Dagen er som vanligt fyldt med boder, tombola, under-

holdning og mulighed for at købe et dejligt traktement.

Afholdes på Lokalcenter Solbjerg, Bøgevangen 28, 

8355 Solbjerg.

I samarbejde med: Fællesskab uden grænser og Lokal-

centret i Solbjerg.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HØSTFEST

Risskov – September (hold øje med hjemmesiden) 

Vi gentager succesen fra sidste år og indbyder til 

høstfest i haven. Vi skal sammen lave mad over bål af 

lidt af høsten fra Bibliotekets nyttehaver og ”Gen-

brugs-grønt, ”som lokale donerer. Smag på Aarhus 

giver en hjælpende hånd. Der bliver fællesspisning, og 

kan DU spille et nummer, så bliver der musik til.

Der bliver hygge med alle, dem du sommetider møder, 

eller endnu ikke har mødt, på dit bibliotek.

Hvis du selv har for mange squash, tomater eller 

drukner i persille, så tag det endelig med.

Se mere på: www.facebook.com/dyrk.ditbibliotek og

http://www.smagpaaaarhus.dk/

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BYT BYT BYT

Solbjerg – Torsdag 1. oktober til torsdag 29. oktober

Biblioteket agerer byttecentral, og alle børn og voksne 

inviteres til at komme forbi med deres gamle gennem-

læste bøger og bytte dem til nogle fra andres bogreoler. 

Også musik, du ikke længere lytter til, er du velkommen 

til at komme med og få noget andet med hjem.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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SPØRGEHJØRNE FOR SLÆGTSFORSKERE

Dokk1 Tirsdag 8. september kl. 13.00-16.00 

 Tirsdag 13. oktober kl. 13.00-16.00 

 Tirsdag 10. november kl. 13.00-16.00 

 Tirsdag 8. december kl. 13.00-16.00

Kom videre med din slægtsforskning!

Slægtshistorisk Forening holder Åbent Hus. Få tips og 

idéer til at komme videre i slægtsforskningen. Er du for 

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

velkommen til at medbringe det og få hjælp til læsningen.

Deltagelse er gratis, men meld dig til på mail til jn@slaegt-aarhus.dk

VEJE, VEJHISTORIE OG SAMFÆRDSEL  

I ÅBYHØJ 1890-1965

Åby – Tirsdag 22. september 2015 kl. 19.00 på biblioteket

Vejenes formål, benyttelse og status op gennem peri-

oden. Udstykning. Planlægning og realiteter. Historien 

om anlæg af de overordnede veje samt bestemmelser 

om disse veje og udbygning heraf. Trafik og regulering.

Kaffe/the koster 20 kr.

Tilmelding er nødvendig og skal ske på Åby bibliotek eller til Lokalhi-

storisk Arkiv på Åby bibliotek.

KENDER DU..?  

LOKALHISTORISK FORENING OG SENIORLIV

Tilst – Tirsdag 17. november kl. 16.00-18.00

Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv har godt 40 år på ba-

gen, mens foreningen Seniorliv er stiftet i 2015. Seniorliv 

arbejder tæt sammen med TST-senioridræt. Repræsen-

tanter for de 2 foreninger fortæller om deres arbejde, 

krydret med fortællinger og billeder fra arkivets samling.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LOKALHISTORIE
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LOKALHISTORIE

AARHUS STADSARKIV, VESTER ALLE 12

I rundt regnet 50 år har Erhvervsarkivet opbevaret 

Aarhus Kommunes historiske dokumenter i sine 

kældre. Nu flytter Erhvervsarkivet, og Aarhus Stadsar-

kiv fører depechen videre som byens historiske arkiv. 

Megen forskning og mange fortællinger er i tidens 

løb hentet frem fra gemmerne i Hack Kampmanns 

smukke arkivbygning, og denne foredragsrække giver 

dig den sidste mulighed for at sidde under de sagn-

om spundne lysekroner og høre nyt fra arkiverne. De 

fire forelæsere byder på den nyeste forskning i Aarhus’ 

historie og giver både indsigt i 1800-tallets Aarhus og 

den moderne storby, der selv hævder at være Jyllands 

ukronede hovedstad. Arrangeres i samarbejde med 

Erhvervsarkivet og Aarhus Stadsarkiv.

Tirsdag 10. november kl. 19.00-20.45

De fattiges Aarhus – fattighaver og socialhjælp i 

1800-tallet. Nina Javette Koefoed, lektor i historie, 

Aarhus Universitet

Tirsdag 17. november kl. 19.00-20.45

Velfærdsbyen Aarhus på tegnebrættet – Socialdemo-

kratiet og boligspørgsmålet 1900-1970. Mikkel Høg-

høj, ph.d.-studerende i historie, Aarhus Universitet

Tirsdag 24. november kl. 19.00-20.45

Det Aarhus, der forvandt – sanering i midtbyen 

1950-1980. Kristian Buhl Thomsen, ph.d-studerende i 

historie, Aarhus Universitet

Tirsdag 1. december kl. 19.00-20.45

Aarhus som Østjyllands hovedstad – planer og realitet 

1990-2011. Henrik Mølgaard Frandsen, postdoc i 

historie, Aarhus Universitet

Arrangeret i samarbejde mellem Aarhus Stadsarkiv og 

Folkeunivesitetet.

Se og tilmeld dig forløbet her: http://fuau.dk/program/?preId=37147. 

Pris: 450 kr., studerende 310 kr.

AARHUS FORTÆLLER 
FRA ARKIVERNE

Århus  
Stadsarkiv
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ARGENTINSK TANGO

Dokk1 – Tirsdag 18. august kl. 16.30-17.30

Kom og prøv kræfter med argentinsk tango. Anne-

marie Højmark og Preben Raunholt guider dig i dine 

første trin – en introduktion til den nærværende og im-

proviserede dans. Tag en partner med eller dans med 

en af de andre fremmødte i dansen, som blev erklæret 

verdens kulturarv af Unesco i 2009.

Tilmelding er ikke nødvendig.

RO & ORD

Dokk1 Hver mandag kl. 10.00-10.30 fra 21. september til  

30. november

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 to-go. 

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 en smule poesi.

Tilmelding er ikke nødvendig.

 

KROP OG SJÆL
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DANSEFEST MED WANNADANCE

Dokk1 – Fredag 16. oktober fra kl. 18.00-22.00

En aften for alle, der savner at danse! 

Foreningen WANNADANCE er kendt for deres dan-

se-events, hvor lækkert lys, bløde tæpper og dedikerede 

dj’s skaber en spontan og afslappet stemning. Musikken 

er et miks af rytmer fra soul-funk og goa-trance over 

balkan til tribal blandet med hits fra mange årtier. 

Det er her, du går hen, hvis du ikke gider vente til klokken 

2 med at danse – og hvis du gerne vil opleve nærvær og 

fællesskab, uden at det hele går op i druk eller smalltalk. 

Smid skoene og giv dine hæmninger en friaften – her er 

plads til lige præcis din måde at danse på. 

I samarbejde med: WANNADANCE.

Tilmelding er ikke nødvendig.

CLAIRVOYANCE

Risskov Lørdag 24. oktober kl. 10.00-12.00

Gellerup Torsdag 29. oktober kl. 17.00 -19.00

Anja Dalby er uddannet helt klassisk old school clairvo-

yant. Hun arbejder i det daglige med at lave læsninger 

og mener, at vi alle har evner og muligheder for at 

komme i kontakt ikke bare med det åndelige i universet, 

men også i os selv. Til efteråret udgiver hun et nyt kursus 

’Den Stille Vej’, som handler om at styrke din intuition 

og kontakt med det Guddommelige. Ved at gennemgå 

helt konkrete trin øver du dig i at komme dertil, hvor livet 

bare flyder og eventyr på eventyr står i kø.   

Workshoppen bliver en blanding af tips og praktiske 

øvelser og fortællingen om at være clairvoyant, selvom 

man måske ikke rigtig har lyst til at være sådan én.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.

FOREDRAG: MINDFULNESS-FORSKNING PÅ 

AARHUS UNIVERSITET

Dokk1 – Onsdag 18. november kl. 16.30-18.00

Mindfulness-forskningen er rykket ind på Aarhus 

Universitet. Oplev et tankevækkende foredrag med 

psykolog og ph.d. Jacob Piet, som er en af hovedkræf-

terne bag Dansk Center for Mindfulness.

Jacob Piet fortæller om teorien bag mindfulness, om 

centrets arbejde og om den nyeste forskning. Undervejs 

vil der være praktiske øvelser i form af små korte medita-

tioner, og til sidst er der mulighed for at stille spørgsmål.

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

Jacob Piet



108 Program · Efterår 2015

UDSTILLING AF GAMLE TEGNESERIER

Bavnehøj – Mandag 14. september til lørdag 10. oktober

Udstilling af gamle tegneserier.

Der påtænkes et arrangement i denne forbindelse. 

Yderligere information kan fås på bibliotekets hjemme-

side samt på selve biblioteket

Udstillet af Leo Thinesen.

ÆLDRE SAGEN AARHUS SYD UDSTILLER MALERIER

Viby – November

Pigerne mødes hver fredag i vinterhalvåret og maler 

sammen. Det er ikke kun penslen, der bliver brugt. De 

følger også ivrigt med i, hvad der rører sig på kunsts-

cenen. Billedanalyse og kunstforståelse har naturligvis 

også stor interesse.

Fredagspigernes billeder er meget forskellige og spæn-

der lige fra det figurative til det abstrakte. Flere også 

med et spirituelt udtryk.

I samarbejde med: Ældre Sagen Aarhus Syd.

Tilmelding er ikke nødvendig.

UDSTILLING – MALERIER AF AASE LE FEVRE

Harlev November og december måned

 Fernisering torsdag 3. december kl. 16.30-17.30

 Aase Le Fevre, Viby, har altid fundet stor glæde ved at 

tegne. Gennem 40 års arbejde med børn, har hun glæ-

det sig over og er blevet inspireret af børnenes mange 

farverige og kreative udfoldelser.

Selv maler hun både med akvarel- og akrylfarver. Inspi-

rationen til sine billeder henter hun bl.a. i den danske 

natur og på rejser, f.eks. i Grækenland og Spanien.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SANNE JULIET KRÜGER UDSTILLER MALERIER

Viby – December

Med kold vind og havet i ørerne

og vitaminer og mineraler i lungerne.

Med stikkende myg og angst for flåter og lyn.

Med myrer i madpakken og lykke på sjælen.

Sådan skabes Sanne Juliet Krügers billeder, nemlig 

direkte derude i naturen.

Derfor er lyset, dybderne, skønhed og dramatik et 

gennemgående tema. 

Se også hjemmesiden www.art-multikunst.dk

UDSTILLING AF GAMLE JULEKORT

Bavnehøj – December måned

I dec. måned vil der være en udstilling af gamle jule-

kort med nisser. 

Udstillet af Leo Thinesen.

UDSTILLINGER  TENDENSER  
i ny dansk litteratur

Vil du gerne følge med i, hvad der kommer af ny, eksperimenterende 
litteratur i Danmark? I TENDENSER/læseklub læser vi small press, 
tværæstetiske værker og undergrundslyrik. 

Vi mødes på Åby Bibliotek på følgende dage kl. 15.00 -16.00: 
3. august 
7. september
5. oktober
2. november
7. december

TENDENSER/læseklub er din enestående mulighed for at være  
litterært up-to date!

Det er gratis at være med i læseklubben. 
Tilmeldinger til aabybibliotek@aarhus.dk

TENDESER er Åby Bibliotekets samling af small press publikationer, 
som vokser løbende med de mest interessante, nyskabende og  
opsigtvækkende danske udgivelser.

Åby Bibliotek
Ludvig Feilbergs Vej 7 · 8230 Åby · Tlf. 8940 9500 · aabybibliotek@aarhus.dk
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DOKK1 // HOVEDBIBLIOTEKET
Hver mandag fra 22. juni Sprogcafé 98

Tirsdage og torsdage fra 18. august For børn: Kom til en hyggelig time med aktiviteter i børnebiblioteket 54

Torsdag 6. august Medielab 86

Lørdag 8. august Repair café – Lad os fikse det sammen 92

Fredag 14. august Fredagskrea: Tegn og skriv 92

Tirsdag 18. august Argentinsk tango 106

Torsdag 20. august Introkursus i online marketing 82

Torsdag 20. august Medielab 86

Lørdag 22. august Fællessang med Sangkraft Aarhus 24

Onsdag 26. august Klassisk Lytteklub: Blæs på Carl Nielsen 27

Onsdag 26. august Maker-onsdag 83

Torsdag 27. august Wordpress meetup 82

Fredag 28. august Fredagskrea: Tegn og skriv 92

September-december Månedens instrument 24

Torsdag 3. september Introkursus i online marketing 82

Torsdag 3. september Medielab 86

Mandag 7. september Ny biblioteksbruger? 76

Tirsdag 8. september Wordpress meetup 82

Tirsdag 8. september 3D-print til folket 83

Tirsdag 8. september Spørgehjørne for slægtsforskere 104

Onsdag 9. september Find en læsekreds 11

Onsdag 9. september Movellas meet’n’write 72

Onsdag 9. september Maker-onsdag 83

Torsdag 10. september Hvad skal vi med sociale medier 87

Mandag 14. september Lån bøger og se film fra sofaen gratis 84

Onsdag 16. september Skriv dig ud af skuffen 16

Onsdag 16. september Klassisk Lytteklub: Sonningsprismodtageren Thomas Adès 27

Torsdag 17. september Hvad er EUs retspolitik? 36

Torsdag 17. september Medielab 86

Torsdag 17. september Skriveværksted – Skriv din egen livshistorie 93

Fredag 18. september Ord på vej 17

Lørdag 19. september Lyt i mørket 24

Lørdag 19. september Repair café – Lad os fikse det sammen 92

Søndag 20. september Fortællesalon 17

Hver mandag fra 21. september Ro & ord 106

Mandag 21. september Yndlingsbøger – Bibliotekarerne anbefaler 17

Mandag 21. september Ny biblioteksbruger? 76

Tirsdag 22. september Bliv dus med internettet og din mail 79

Tirsdag 22. september 3D-print til folket 83

Onsdag 23. september Movellas meet’n’write 72

Onsdag 23. september Maker-onsdag 83

Torsdag 24. september Music Talks: Bruce Springsteen 30

Torsdag 24. september Din helt egen sky 88

Fredag 25. september Fredagskrea: Tegn og skriv 92

Lørdag 26. september Fællessang med Sangkraft Aarhus 24

Lørdag 26. september Månedens kor: Vivo-Koret 24

Mandag 28. september Den indre biograf: Højtlæsning for voksne 18

Tirsdag 29. september Forfatteraften: Kim Leine 12

Tirsdag 29. september Bliv dus med internettet og din mail 79

Tirsdag 29. september 3D-print til folket 83

Onsdag 30. september Læselounge 72

Torsdag 1. oktober Mennesket har magten – En aften om Patti Smith 25

Torsdag 1. oktober Introkursus i online marketing 82

Torsdag 1. oktober Medielab 86

Fredag 2. oktober Fyraftenskoncert med Aarhus Symfoniorkester 25

Lørdag 3. oktober Glam, sex og guitar 28

Lørdag 3. oktober Brætspilsweekender 73

Hver søndag fra 4. oktober Søndagsdokumentaren 32

Søndag 4. oktober Brætspilsweekender 73



Mandag 5. oktober Lytteklubben – Gi’ det videre! 25

Mandag 5. oktober Opgaveskrivning og sund fornuft på nettet 85

Hver tirsdag fra 6. oktober Tirsdagsfortællinger 18

Tirsdag 6. oktober For børn: Teaterworkshop for børn og voksne 58

Tirsdag 6. oktober Bliv dus med din tablet eller smartphone 80

Tirsdag 6. oktober Lav computerspil – Lær at kode 83

Hver onsdag i ulige uger fra 7. oktober For børn: Filmworkshop 57

Onsdag 7. oktober Movellas meet’n’write 72

Onsdag 7. oktober Maker-onsdag 83

Torsdag 8. oktober Foredrag: 16:9 om Martin Scorsese 33

Torsdag 8. oktober Hvad er demokrati i EU? 36

Torsdag 8. oktober Korruption 37

Torsdag 8. oktober Wordpress meetup 82

Lørdag 10. oktober Repair café – Lad os fikse det sammen 92

Lørdag 10. oktober Mini Maker Faire 2015 100

Søndag 11. oktober Mini Maker Faire 2015 100

Fra 12. oktober til 18. oktober For børn: Efterårsferie på Dokk1 66

Mandag 12. oktober Ord på vej 17

Mandag 12. oktober Lån bøger og se film fra sofaen gratis 84

Tirsdag 13. oktober Tre Martin Scorsese-klassikere 32

Tirsdag 13. oktober Bliv dus med din tablet eller smartphone 80

Tirsdag 13. oktober Lav computerspil – Lær at kode 83

Tirsdag 13. oktober Spørgehjørne for slægtsforskere 104

Torsdag 15. oktober Introkursus i online marketing 82

Torsdag 15. oktober Medielab 86

Fredag 16. oktober Speed dating med yndlingsbøger 14

Fredag 16. oktober Dansefest med Wannadance 107

Lørdag 17. oktober Musikquiz 26

Søndag 18. oktober Fortællesalon 17

Mandag 19. oktober Yndlingsbøger – Bibliotekarerne anbefaler 17

Tirsdag 20. oktober Tre Martin Scorsese-klassikere 32

Tirsdag 20. oktober Bliv dus med din tablet eller smartphone 80

Tirsdag 20. oktober Lav computerspil – Lær at kode 83

Tirsdag 20. oktober Værd at vide om roser 93

Onsdag 21. oktober Skriv dig ud af skuffen 16

Onsdag 21. oktober Klassisk Lytteklub: Dmitrij Sjostakovitj 27

Onsdag 21. oktober Movellas meet’n’write 72

Onsdag 21. oktober Maker-onsdag 83

Onsdag 21. oktober Google på godt og ondt 88

Torsdag 22. oktober For børn: Børnenes bogdag 64

Torsdag 22. oktober Skriveværksted – Skriv din egen livshistorie 93

Fredag 23. oktober Fredagskrea: Tegn og skriv 92

Lørdag 24. oktober For børn: Børneteaterforestilling: Bytte bytte købmand 59

Mandag 26. oktober Den indre biograf: Højtlæsning for voksne 18

Mandag 26. oktober Ny biblioteksbruger? 76

Tirsdag 27. oktober Tre Martin Scorsese-klassikere 32

Tirsdag 27. oktober Bliv dus med din tablet eller smartphone 80

Tirsdag 27. oktober Lav computerspil – Lær at kode 83

Onsdag 28. oktober Læselounge 72

Torsdag 29. oktober Music Talks: Rolling Stones 30

Torsdag 29. oktober Hvorfor vokser uligheden? 36

Torsdag 29. oktober Introkursus i online marketing 82

Torsdag 29. oktober Medielab 86

Lørdag 31. oktober Fællessang med Sangkraft Aarhus 24

Tirsdag 3. november Foredrag: 16:9 om Wes Anderson 33

Tirsdag 3. november Bliv dus med offentlig selvbetjening 81

Tirsdag 3. november Lav computerspil – Lær at kode 83

Onsdag 4. november Movellas meet’n’write 72

Onsdag 4. november Maker-onsdag 83

Torsdag 5. november Opera temaaften: Filmmusik – Hvorfor virker det? 26



Fredag 6. november Fredagskrea: Tegn og skriv 92

Lørdag 7. november Grunge-ikonet fra Seattle 28

Lørdag 7. november Brætspilsweekender 73

Søndag 8. november For børn: Børneteater – Indeni 62

Søndag 8. november Brætspilsweekender 73

Mandag 9. november Arkitekt Hack Kampmann – Foredrag af Johan Bender 43

Mandag 9. november Ny biblioteksbruger? 76

Tirsdag 10. november Tre skæve Wes Anderson-komedier 32

Tirsdag 10. november Bliv dus med offentlig selvbetjening 81

Tirsdag 10. november Lav computerspil – Lær at kode 83

Tirsdag 10. november Spørgehjørne for slægtsforskere 104

Onsdag 11. november Bogpusherne (skønlitteratur) 14

Onsdag 11. november ADHD i relation til hjem og skole 39

Torsdag 12. november Politik 37

Torsdag 12. november Medielab 86

Lørdag 14. november Musikquiz 26

Lørdag 14. november Repair café – Lad os fikse det sammen 92

Mandag 16. november Ord på vej 17

Mandag 16. november Opgaveskrivning og sund fornuft på nettet 85

Tirsdag 17. november Tre skæve Wes Anderson-komedier 32

Tirsdag 17. november Bliv dus med offentlig selvbetjening 81

Tirsdag 17. november Lav computerspil – Lær at kode 83

Onsdag 18. november Bogpusherne (biografi, krimi og faglitteratur) 15

Onsdag 18. november Skriv dig ud af skuffen 16

Onsdag 18. november Movellas meet’n’write 72

Onsdag 18. november Maker-onsdag 83

Onsdag 18. november Foredrag – Mindfulness-forskning på Aarhus Universitet 107

Torsdag 19. november Din helt egen sky 88

Fredag 20. november Debatkoncert: Hvem er den polske vandrer? 36

Fredag 20. november Fredagskrea: Tegn og skriv 92

Lørdag 21. november Månedens kor: Good Oldies 24

Lørdag 21. november International spildag 73

Søndag 22. november Fortællesalon 17

Mandag 23. november Yndlingsbøger – Bibliotekarerne anbefaler 17

Mandag 23. november Erhvervsdatabaser 85

Tirsdag 24. november Tre skæve Wes Anderson-komedier 32

Tirsdag 24. november Bliv dus med offentlig selvbetjening 81

Tirsdag 24. november Lav computerspil – Lær at kode 83

Tirsdag 24. november Startmøde for iværksættere ved startvækst Aarhus 100

Onsdag 25. november Klassisk Lytteklub: Johannes Brahms 27

Onsdag 25. november Fakta og fordomme om spiseforstyrrelser – Vanesa Joy Hobbs 44

Onsdag 25. november Læselounge 72

Torsdag 26. november Music Talks: Neil Young 30

Torsdag 26. november Medielab 86

Torsdag 26. november Skriveværksted – Skriv din egen livshistorie 93

Lørdag 28. november Lyt i mørket 24

Mandag 30. november Den indre biograf: Højtlæsning for voksne 18

Tirsdag 1. december Foredrag: 16:9 om genren musikfilm 33

Tirsdag 1. december Bliv dus med at handle på nettet 81

Onsdag 2. december Maker-onsdag 83

Torsdag 3. december Dansk Pen: Det frie ord 20

Torsdag 3. december Google på godt og ondt 88

Fredag 6. december Fredagskrea: Tegn og skriv 92

Lørdag 5. december Fællessang med Sangkraft Aarhus 24

Lørdag 5. december Farvel til et legendarisk band 28

Lørdag 5. december Månedens kor: Cassiopeia Koret 24

Mandag 7. december Lytteklubben – Gi’ det videre! 25

Tirsdag 8. december To fantastiske musikfilm 32

Tirsdag 8. december Bliv dus med at handle på nettet 81

Tirsdag 8. december Spørgehjørne for slægtsforskere 104



Onsdag 9. december Den indre biograf: Højtlæsning for voksne 18

Torsdag 10. december Tro 37

Torsdag 10. december Medielab 86

Lørdag 12. december Musikquiz 26

Lørdag 12. december Brætspilsweekender 73

Søndag 13. december Brætspilsweekender 73

Mandag 14. december Ord på vej 17

Tirsdag 15. december To fantastiske musikfilm 32

Onsdag 16. december Skriv dig ud af skuffen 16

Torsdag 17. december Music Talks: The Who 30

Torsdag 17. december Hvad skal vi med sociale medier 87

Mandag 21. december Yndlingsbøger – Bibliotekarerne anbefaler 17

Onsdag 23. december Oplæsning af Charles Dickens’ ’Et juleeventyr’ 20

BAVNEHØJ KOMBI-BIBLIOTEK
Mandag 14. september Udstilling af gamle tegneserier 108

Mandag 19. oktober Ereolen og Filmstriben 85

Mandag 26. oktober Dansk film under nazismen – Bog og foredrag 42

Mandag 16. november Digital café 79

Lørdag 21. november Smag på juleøllet 100

December   Udstilling af gamle julekort 108

Onsdag 2. december For børn: Børneteater ’Den magiske julekalender’ 69

BEDER-MALLING BIBLIOTEK
Torsdag 3. september For børn: Torsdagshistorierne 48

Torsdag 1. oktober Hjælp til din tablet 80

Torsdag 8. oktober For børn: Torsdagshistorierne 48

Torsdag 22. oktober Forfatteraften: Anna Friis 12

Mandag 26. oktober Ereolen og Filmstriben 85

Torsdag 5. november For børn: Torsdagshistorierne 48

Torsdag 26. november Forfatteraften: Adda Lykkeboe 13

Mandag 30. november For børn: Børneteater ’Den magiske julekalender’ 69

Torsdag 3. december For børn: Torsdagshistorierne 48

EGÅ KOMBI-BIBLIOTEK
Onsdag 21. oktober For børn: Bamseuger på biblioteket 50

GELLERUP BIBLIOTEK
Hver onsdag fra 12. august For børn: Højtlæsning og film 48

Torsdag 27. august Forældreintra – Hvordan bruger jeg det? 39

Torsdag 3. september Forældreintra – Hvordan bruger jeg det? 39

Fra 7.-20. september Kun med kondom 72

Torsdag 10. september Forældreintra – Hvordan bruger jeg det? 39

Torsdag 10. september It-café 76

Tirsdag 15. september For børn: Frimærker 64

Tirsdag 15. september Frimærker 93

Torsdag 17. september For børn: Oles nye autobil 58

Torsdag 24. september It-café 76

Torsdag 8. oktober It-café 76

Fra 12. oktober til 15. oktober For børn: Kreative dage 66

Torsdag 22. oktober It-café 76

Tirsdag 27. oktober Mediernes indflydelse i integrationsprocessen 42

Torsdag 29. oktober Clairvoyance 107

Torsdag 5. november It-café 76

Torsdag 19. november It-café 76

Tirsdag 1. december Identitet – Udstilling og workshop 73

Torsdag 3. december It-café 76

Torsdag 17. december It-café 76



HARLEV BIBLIOTEK
Fredag 21. august For børn: Det flyvende kuffertcirkus 58

Fredag 21. august Harlev fællesdag 102

Torsdag 24. september For børn: Guldlok og de tre bjørne 58

Fredag 2. oktober For børn: Hør en historie og se en film 49

Torsdag 22. oktober Læs og snak! 11

Torsdag 22. oktober Hjælp til din tablet 80

November-december Udstilling – Malerier af Aase Le Fevre (fernisering 3. december) 108

Fredag 6. november For børn: Film for de små 52

Mandag 9. november Skumringstime – Hygge og højtlæsning i stearinlysets skær 18

Torsdag 19. november Læs og snak! 11

Mandag 30. november Yndlingsbøger – gode bøger og årets nye bøger 15

Fredag 4. december For børn: Film for de små 52

HASLE BIBLIOTEK
Hver tirsdag fra 1. september Byg lyd – Byg dine egne simple elektroniske instrumenter 24

Torsdag 10. september For børn: Tegne- og fortælleworkshop – Underlige dyr 54

Torsdag 8. oktober For børn: Historier om pirater 49

Torsdag 12. november For børn: Robot-workshop 57

Torsdag 10. december For børn: Julebio 68

HØJBJERG BIBLIOTEK
Tirsdag 1. september Forbrydelse og straf 10

Tirsdag 8. september Ereolen og Filmstriben 85

Torsdag 10. september For børn: Højtlæsning om følelser 49

Tirsdag 15. september Digital café 79

Onsdag 16. september Ind i bogen: Afgrunden af Kim Leine 16

Tirsdag 29. september Gadeliv – Fortællinger fra hjemløse 40

Torsdag 1. oktober For børn: Hør en historie og se en film 49

Torsdag 1. oktober Ereolen og Filmstriben 85

Lørdag 3. oktober Fortælleværksted – Hvor hører man egentlig til? 40

Tirsdag 6. oktober 1984 10

Onsdag 14. oktober For børn: Børnekulissens Hatteteater 59

Tirsdag 3. november Gys med Edgar Allan Poe 10

Tirsdag 10. november Facebook for begyndere 87

Tirsdag 17. november Digital café 79

Torsdag 19. november For børn: Dialogisk højtlæsning 51

Tirsdag 24. november Moby Dick 10

Lørdag 28. november Bogmesse 8270 15

Torsdag 3. december For børn: Børneteater ’Den magiske julekalender’ 69

LYSTRUP BIBLIOTEK
–   Få en medarbejder for dig selv 76

Torsdag 20. august Kend dit grønne Lystrup 102

Torsdag 3. september For børn: Hyggelig familietorsdag 54

Tirsdag 8. september For børn: Tirsdagsbio 52

Fredag 11. september For børn: Sprogleg for babyer og deres forældre 49

Tirsdag 22. september For børn: Tirsdagsbio 52

Torsdag 24. september Bliv klogere på din hund – Sprogkursus i hundsk 98

Torsdag 1. oktober For børn: Hyggelig familietorsdag 54

Tirsdag 6. oktober For børn: Tirsdagsbio 52

Tirsdag 20. oktober For børn: Tirsdagsbio 52

Tirsdag 27. oktober Sms-kursus for seniorer 81

Tirsdag 3. november For børn: Tirsdagsbio 52

Torsdag 5. november For børn: Hyggelig familietorsdag 54

Torsdag 5. november Facebook for begyndere 87

Tirsdag 10. november Tablet-kursus for seniorer 79

Mandag 16. november Sæsonens bøger 15

Tirsdag 17. november For børn: Tirsdagsbio 52

Mandag 23. november For børn: Spids ørerne – Sprogleg 50

Tirsdag 1. december For børn: Tirsdagsbio 52

Torsdag 3. december For børn: Hyggelig familietorsdag 54

Tirsdag 15. december For børn: Tirsdagsbio 52



RISSKOV BIBLIOTEK
Tirsdage i lige uger fra 4. august For børn: Sundhedsplejen byder velkommen til åbent hus 63

Lørdag 15. august Bær – Sylt på biblioteket 92

Hver lørdag fra 22. august For børn: Start lørdagen med en god historie 48

Onsdag 26. august Spis – Din bibliotekshave og andet grønt på din vej 92

September (hold øje med hjemmesiden) Høstfest 103

Fredag 4. september For børn: Fredagsbio 52

Tirsdag 8. september For børn: Sprogleg for babyer og deres forældre 49

Onsdag 9. september Forfatteraften: Mads Nygaard 12

Fredag 11. september For børn: Fredagsbio 52

Tirsdag 15. september Tablet-kursus for seniorer 79

Fredag 18. september For børn: Fredagsbio 52

Lørdag 19. september Lappe-sammen på biblioteket 93

Fredag 25. september For børn: Fredagsbio 52

Lørdag 26. september For børn: Har du vendt din baby på hovedet i dag? 64

Onsdag 7. oktober Litteratursalon 14

Onsdag 7. oktober It-café for begyndere 81

Torsdag 8. oktober Arkitekt Hack Kampmann – Foredrag af Johan Bender 43

Lørdag 10. oktober Store mostdag 93

Onsdag 14. oktober It-café for begyndere 81

Lørdag 17. oktober For børn: Spids ørerne – Sprogleg 50

Tirsdag 20. oktober Stedbørnene ved Thomas Milsted 39

Tirsdag 20. oktober For børn: Sprogleg for babyer og deres forældre 49

Onsdag 21. oktober It-café for begyndere 81

Onsdag 21. oktober Facebook for begyndere 87

Lørdag 24. oktober Clairvoyance 107

Søndag 25. oktober For børn: Byt på biblioteket 65

Onsdag 28. oktober For børn: Bamsehospital 65

Onsdag 28. oktober It-café for begyndere 81

Tirsdag 29. oktober Sms-kursus for seniorer 81

Lørdag 31. oktober Lappe-sammen på biblioteket 93

Onsdag 4. november It-café for begyndere 81

Onsdag 11. november It-café for begyndere 81

Onsdag 18. november It-café for begyndere 81

Lørdag 21. november Lappe-sammen på biblioteket 93

Onsdag 25. november For børn: Spids ørerne – Sprogleg 50

Onsdag 25. november It-café for begyndere 81

Fredag 27. november Musik i sneen 26

Fredag 27. november For børn: Julebio 68

Lørdag 28. november For børn: Spids ørerne – Sprogleg 50

Fredag 4. december For børn: Julebio 68

Lørdag 5. december For børn: Gårdnissens jul – Børneteater 69

Fredag 11. december For børn: Julebio 68

Fredag 18. december For børn: Julebio 68

SABRO BIBLIOTEK
Mandag 31. august Børns læselyst – Sådan hjælper du dit barn 39

Tirsdag 15. september For børn: Oles nye autobil 58

Mandag 5. oktober Litteratursalon 14

Onsdag 14. oktober For børn: Højtlæsning 50

Mandag 16. november Naturen i kunsten – Kunsten i naturen 100

SKØDSTRUP KOMBI-BIBLIOTEK – KOMFORBI
Lørdag 5. september For børn: Har du vendt din baby på hovedet i dag? 64

Første mandag hver måned fra 7. september For børn: Sundhedsplejersken holder åbent hus 63

Mandag 5. oktober Facebook for begyndere 87

Mandag 19. oktober Litteratursalon 14

Torsdag 5. november Forfatteraften: Anna Lise Marstrand-Jørgensen 12

Lørdag 7. november For børn: Bamsehospital 65



SOLBJERG BIBLIOTEK
Lørdag 22. august Eventyrlig markedsdag 103

Fra torsdag 1.-29. oktober Byt byt byt 103

Torsdag 8. oktober For børn: Ækle torsdagshistorier 50

Torsdag 15. oktober For børn: Manga-wolves-workshop 57

Mandag 26. oktober For børn: Eventyrskattejagt 64

Torsdag 5. november Hjælp til din tablet 80

Mandag 9. november Vinsmagning 100

Torsdag 12. november For børn: Ækle torsdagshistorier 50

Torsdag 3. december For børn: Ækle torsdagshistorier 50

Mandag 7. december For børn: Skovnissernes jul – Juleteater med Børnekulissen 69

TILST BIBLIOTEK
Hver tirsdag fra 1. september Tirsdagshistorier 48

Hver tirsdag fra 1. september It-hjælp for begyndere 76

Torsdag 24. september Tablet-kursus for seniorer 79

Lørdag 26. september Litteratursalon på vietnamesisk 14

Tirsdag 6. oktober NemID-introduktion for nybegyndere 80

Torsdag 8. oktober For børn: Teater Du Milde Himmel opfører ’Sikke et vejr’ 59

Tirsdag 13. oktober Rollespil 73

Tirsdag 27. oktober Litteratursalon 14

Tirsdag 3. november Introduktion til digital post for nybegyndere 81

Tirsdag 17. november Kender du? Lokalhistorisk Forening og seniorliv 104

Torsdag 3. december For børn: Juleklip 68

TRANBJERG BIBLIOTEK
Mandag 28. september Rigtige mænd 38

Torsdag 1. oktober Ereolen og Filmstriben 85

Onsdag 7. oktober For børn: Ækle onsdagshistorier 49

Torsdag 8. oktober Ereolen og Filmstriben 85

Fredag 23. oktober For børn: Eventyrskattejagt 64

Lørdag 24. oktober For børn: Strikkeworkshop 57

Tirsdag 27. oktober For børn: Udstilling – International bamsedag 65

Onsdag 4. november For børn: Ækle onsdagshistorier 49

Søndag 8. november Forfatteraften: Sabina Erbillor 13

Tirsdag 17. november Coding Pirates 73

Onsdag 25. november For børn: Juleværksted 68

Fredag 27. november For børn: Juletræspyntning 68

Onsdag 2. december For børn: Ækle onsdagshistorier 49

Onsdag 16. december For børn: Nissen der ville være berømt – Børneteater 69

TRIGE KOMBI-BIBLIOTEK
Mandag 14. september For børn: Sprogleg for babyer og deres forældre 49

Mandag 28. september For børn: Den standhaftige tinsoldat – Børneteater 58

Mandag 19. oktober For børn: Sprogleg for babyer og deres forældre 49

Mandag 26. oktober Litteratursalon 14

Torsdag 5. november For børn: Mellem himmel og jord – Børneteater 62

Mandag 30. november For børn: Spids ørerne – Sprogleg 50

VIBY BIBLIOTEK
–   Book en bibliotekar 84

Alle torsdage   Book en studiebibliotekar 84

Mandag 7. september Lytteklubben – Gi’ det videre! 25

Lørdag 12. september It’s psycadelic – Et retro-rockbands deroute 29

Torsdag 17. september Når rygsækken sprækker 38

Tirsdag 22. september Facebook for begyndere 87

Torsdag 1. oktober Digital café 79

Hver lørdag fra 3. oktober For børn: Start lørdagen med en god historie 48

Lørdag 3. oktober Lørdagsmusik 25



Tirsdag 13. oktober For børn: Tirsdagsfilm 52

Torsdag 15. oktober For børn: Børnekulissens Hatteteater 59

Tirsdag 20. oktober I udkanten af fællesskabet – Romaer i Europa 40

Torsdag 22. oktober Digital café 79

Lørdag 24. oktober Kreative gnidninger i danmarkshistoriens største rockband 29

Tirsdag 27. oktober For børn: International bamsedag 50

Tirsdag 27. oktober Ereolen og Filmstriben 85

Fredag 30. oktober For børn: Optakt til halloween – små (u)hyggelige historier 51

Lørdag 31. oktober Fortælleværksted – Hvor hører man egentlig til? 40

November   Ældre Sagen Aarhus Syd udstiller malerier 108

Mandag 2. november Lytteklubben – Gi’ det videre! 25

Torsdag 5. november At tænke som en morder – Foredrag med Kurt Kragh 43

Lørdag 7. november Lørdagsmusik 25

Mandag 9. november For børn: Nordisk biblioteksuge – Højtlæsning 51

Tirsdag 10. november For børn: Tirsdagsfilm 52

Torsdag 12. november Kunsten at integrere en dansker 40

Lørdag 14. november Et indblik i banddynamik og forholdet til pladeselskaberne 29

Torsdag 19. november Sæsonens bøger 15

Fredag 20. november For børn: Eventyrskattejagt 64

Lørdag 28. november For børn: Juleklip og julehygge for børn og voksne 68

Fra 30. november til 30. december For børn: Årets børnebøger 65

December   Sanne Juliet Krüger udstiller malerier 108

Tirsdag 1. december For børn: Børneteater ’Den magiske julekalender’ 69

Lørdag 5. december Lørdagsmusik 25

Tirsdag 8. december For børn: Tirsdagsfilm 52

ÅBY BIBLIOTEK
Udvalgte lørdage  For børn: Det for børn! 54

Mandag 3. august Læsekredse – Tendenser/læseklub 11

Mandag 3. august Ubuntu-studiekreds 86

Lørdag 15. august Torvedag på Åbyhøj Torv 102

Tirsdag 18. august Ubuntu-studiekreds 86

Mandag 31. august Ubuntu-studiekreds 86

Tirsdag 1. september Udstilling – Sne, forgiftede byer og en ny begyndelse 16

Lørdag 5. september For børn: Bliv klogere på dyr og landbrug 63

Mandag 7. september Læsekredse – Tendenser/læseklub 11

Tirsdag 8. september For børn: Film 52

Tirsdag 15. september Ubuntu-studiekreds 86

Torsdag 17. september Ubuntu og print – En introduktion til bibliotekernes tilbud 79

Mandag 21. september Facebook for begyndere 87

Tirsdag 22. september For børn: Film 52

Tirsdag 22. september Veje, vejhistorie og samfærdsel i Åbyhøj 1890-1965 104

Fredag 25. september Klima og fiktion 18

Mandag 28. september Ubuntu-studiekreds 86

Tirsdag 29. september Skæld ud på Gud – Ved Preben Kok 42

Onsdag 30. september It-café 80

Lørdag 3. oktober Æblets dag 93

Lørdag 3. oktober Mød kunstudvalget på Åby Bibliotek 98

Mandag 5. oktober Læsekredse – Tendenser/læseklub 11

Tirsdag 6. oktober For børn: Film 52

Torsdag 8. oktober Gift ved første blik – Jagten på den eneste ene 98

Tirsdag 13. oktober Ubuntu-studiekreds 86

Onsdag 14. oktober For børn: Gå helt agurk i efterårsferien 66

Onsdag 14. oktober It-café 80

Tirsdag 20. oktober For børn: Film 52

Mandag 26. oktober Ubuntu-studiekreds 86

Onsdag 28. oktober It-café 80

Torsdag 29. oktober Ya – De nye ungdomsbøger 73

Lørdag 31. oktober For børn: Hønens første æg 59

Mandag 2. november Læsekredse – Tendenser/læseklub 11



Tirsdag 3. november For børn: Film 52

Lørdag 7. november For børn: Har du vendt din baby på hovedet i dag? 64

Tirsdag 10. november Ubuntu-studiekreds 86

Tirsdag 10. november Libre Office – Writer 88

Onsdag 11. november It-café 80

Lørdag 14. november Forfatteraften: Adda Djørup 13

Tirsdag 17. november For børn: Film 52

Onsdag 18. november Sæsonens bøger 15

Fredag 20. november Billedbehandling med Picasa 88

Mandag 23. november Ubuntu-studiekreds 86

Onsdag 25. november It-café 80

Tirsdag 1. december For børn: Film 52

Mandag 7. december Læsekredse – Tendenser/læseklub 11

Tirsdag 8. december Ubuntu-studiekreds 86

Onsdag 9. december It-café 80

Tirsdag 15. december For børn: Film 52

Mandag 21. december Ubuntu-studiekreds 86

AARHUS STADSARKIV
Tirsdag 10. november De fattiges hus 105

Tirsdag 17. november Velfærdsbyen Aarhus på tegnebrættet 105

Tirsdag 24. november Det Aarhus, der forsvandt 105

Tirsdag 1. december Aarhus som Østjyllands hovedstad 105






