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Du sidder lige nu med Aarhus Kommunes Bibliotekers nye forårsprogram 2018 i 

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

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

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

Forårsprogrammet giver dig mulighed for det hele.  

I år har vi også den særlige glæde at præsentere en ny international litteraturfestival 

– LiteratureXchange. Festivalen foregår fra den 14.-24. juni og får med mere end 100 

arrangementer og aktiviteter byen til at summe af ord, udblik og læselyst. Der bliver 

både plads til de store forfattere og store fortællinger og til de helt små og anderledes 

måder at opleve litteratur på i – i hverdagsbilledet eller på uventede steder.

Folkeuniversitet, LitteraturCenteret og Aarhus Kommunes Biblioteker står bag 

festivalen og hele byen er inviteret til at byde ind med programpunkter. Se mere på 

www.literatureXchange.dk, hvor du også løbende kan følge med i om dit forfatteridol 

præsenteres på festivalen.

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

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

af arrangementer på de mange biblioteker. I meget af det vi gør, arbejder vi på at for-

ny formaterne – for vi ved at det betyder nye måder at opleve og lære på. Hvad siger 

du f.eks. til ORDbanko, Lyt i Mørket eller et show om Goethe?

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

og noget koster lidt. Der er noget for voksne, noget for børn, noget som vi kan gøre 

sammen og så er der alt det, der ikke handler om alder, men om interesse og nysger-

righed – uanset alder og hvem du er sammen med.

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

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

det, bibliotekerne handler om. 

Måske støder du på et arrangement, der ikke står i programmet her. Det er, fordi vi og 

vores gode samarbejdspartnere hele tiden får nye ideer, eller fordi noget helt aktuelt 

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

og se, om der skulle være noget nyt. 

Vi glæder os til at se dig på bibliotekerne!

De bedste hilsner 

Marie Østergård 

Bibliotekschef

FORORD



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

they can inform and help you.





10 Program · Forår 2018

INTERNATIONAL PLAYGROUP

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

 (except 16 February, 30 Marts and 27 April)

The International PlayGroup is organized by UIC 

and the Main Library/Dokk1 at the new Main Library 

Dokk1. We are a community that always welcomes 

new members, whether you are new in Aarhus or 

have lived here long time. Please join us, both Inter-

nationals as Danes are welcome. 

No registration. 

MEET NORMA PEPPER – HUMANOID ROBOT

Dokk1

Are you crazy about robots? And would you like to try 

and talk to one? Norma Pepper can speak English, 

and she can answer your questions! She can tell you 

about herself and even become your friend. But what 

is the idea behind a humanoid robot, and what can we 

learn from the technology?

Follow Norma (@normarobot) on Facebook and look 

for new opportunities to meet her om DOKK1.dk

STARTUP MEETING FOR ENTREPRENEURS

Dokk1 Wednesday 7 February 4:30-6:30 pm

 Monday 23 April 4:30-6:30

This intro meeting is for English speaking persons 

planning to start their own business in Aarhus. You 

will get all the basic information including: Business 

plan, registration forms, tax and VAT and much more. 

And you will get a chance to meet with other entrepre-

neurs and broaden your network.

Often we invite a startup to round the day off by tel-

ling about their business – successes and failures.

Registration is mandatory. Get tickets on our website. Price: free.

BOOKTALK: BEST NEW YOUNG ADULT FICTION

Dokk1 – Monday 23 April from 4-5 pm

Love to read in English? There's a ton of good 

Young Adult novels out there. Today we give our 

tips to some of the best new books in our library's 

collection – and you're welcome to join in with your 

own recommendations. 

No registration.

INTERNATIONAL LITERATURE IN AARHUS 

This season, you can experience a lot of international 

literature in Aarhus.

Every year, Authors in Aarhus, an international author 

scene, presents 4-8 internationally acclaimed authors 

from all over the world. The scene is a collaboration 

between Aarhus University and Public Libraries of  

Aarhus, and the aim is to give an insight into the 

world outside of Denmark through literature. 

For more information about the scene and this sea-

son’s programme, visit our website  

www.authorsinaarhus.dk.  

This year, LiteratureXchange, a new 10-day inter-

national literature festival in Aarhus, will take place 

June 14-24, 2018. The festival will return in 2019 and 

2020. The aim is to reach an audience of 10,000 peop-

le over the course of 100 different events. The events 

are held at multiple venues in the city and features 

several different representatives of the literary world, 

among others Sergij Zjadan (UA), Hanne Ørstavik 

(NO) and Nobel Prize recipient Herta Müller (DE). 

We are still working on the final programme, so check out our 

website www.litx.dk, where new names keep coming. Here you can 

also find practical information about locations and tickets.



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

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

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



Århundredets Festival dykker denne gang ned i La Belle 
Époque 1871-1914, også kaldet Den skønne tid. Årtierne 
omkring 1900 er rig på økonomisk fremgang, tekno-
logiske fremskridt, kunstneriske nyskabelser, demokrati 
og optimisme, men også præget af stor ulighed og 
antisemitisme. Festivalens DNA er oplevelser i kryds-
feltet mellem viden og kultur. Festivalen er tilrettelagt 
af Folkeuniversitetet i Aarhus, og finder sted rundt på 
byens scener.

Se mere på www.aarhundredetsfestival.dk
I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus
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RUNDT OM HERMAN BANG     

Dokk1 – Lørdag 3. marts kl. 13.00-15.00

Bang har en helt unik måde at fremstille sine karak-

terer på. Det gælder især de kvindelige skikkelser. Men 

er karakteruniverset også en måde for Bang at frem-

stille sig selv på – som en del af en litterær strategi? 

Bliv klogere på Herman Bangs værker og karakterer, 

når fire litterater og forskere graver dybt i et af de vig-

tigste forfatterskaber fra Det Moderne Gennembrud.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. 

Pris: 120 kr. / Studerende: 60 kr.

KÆRS KUNSTKAFÉ 

– ART NOUVEAU PÅ KANTEN AF KATASTROFEN 

Dokk1 – Mandag 5. marts kl. 12.00-16.00

Peter Kær går i kødet på kunstnere som Hector 

Guimard, Antonio Gaudí, og ikke mindst periodens 

store mester, Gustav Klimt, i hvis kunst man især 

fornemmer katastofen lurer. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. 

Pris: 160 kr. inkl. kaffe/te.

VIDENSBRUNCH MED SØREN FAUTH

Dokk1 – Tirsdag 6. marts kl. 10.00-12.00

Har mennesket en fri vilje? Er mennesket ondt og 

selvoptaget, og er litteraturen et erkendelsesmedium? 

Oversætter og lektor i tysk ved Aarhus Universitet 

Søren Fauth er interesseret i forholdet mellem littera-

tur og filosofi. Få stillet både nysgerrighed og appetit 

til Århundredets Festivals vidensbrunch, når Fauth 

fortæller om de vigtigste tysksprogede filosoffer og 

forfattere under La Belle Époque.

Pris 175 kr. inklusiv brunch og kaffe/te ad libitum.  

Billetter via www.aakb.dk.

Herman Bang

Søren Fauth
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KROPPEN – DEN NY TIDS KATEDRAL

Dokk1 – Lørdag 10. marts kl. 13.00-14.35

Den stærke krop, den uberørte natur og den sanselige 

nydelse – vitalismen vil det hele. Professor i idræts-

historie Hans Bonde og ph.d. i historie, forfatter og 

radiovært Adam Holm kender hinanden – både fra 

fodboldbanen og fra programrækken Jeg er nøgen. 

Oplev dem i en samtale om vitalismens historie og 

kulturelle arv. Afsluttes med gymnastikopvisning ved 

Gymnastikhøjskolen i Ollerups Dansekompagni. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. 

Pris: 120 kr. / Studerende: 60 kr.

HOW THE OTHER HALF LIVES

Dokk1 – Torsdag 8. marts kl. 19.00-20.45

Jacob A. Riis begyndte livet i Ribe i midten af 

1800 -tallet og endte i storbyen New York, som en af 

de mest indflydelsesrige journalister i sin tid. Tom 

Buk-Swienty har skrevet biografien Den ideelle ameri-

kaner (2005) om journalisten, reformisten og fotogra-

fen Jacob A. Riis. Det er både en dramatisk udvandrer-

historie og en storslået kærlighedsberetning. Hør Tom 

Buk-Swienty fortælle den fascinerende historie.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. 

Pris: 120 kr. / Studerende: 60 kr.

FREUD – VI SKAL HELT IND I SINDET!

Dokk1 – Fredag 9. marts kl. 19.00-21.00

Psykoanalysen har længe været i videnskabelig mod-

vind. Men de emner, som Freud beskæftigede sig med 

i begyndelsen af 1900-tallet, ulmer stadig. Du kan 

opleve psykologisk entertainer Niels Krøjgaard, der 

udfordrer og vrider vores underbevidsthed. Herefter 

vil postdoc i personlighedspsykologi Lasse Meinert 

udfolde, hvordan drifter og det ubevidste stadig er 

temaer, som nutidens psykologi må tage stilling til.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. 

Pris: 120 kr. / Studerende: 60 kr.





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

Der er også plads til dig, der gerne vil dele din littera-
tur med andre. Kontakt dit lokale bibliotek og hør om 
mulig hederne for at præsentere din nye bog, læse højt, 
lave litteraturudstillinger eller anbefale yndlingsbøger. 

Litteratur
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BRUSENDE ISLANDSK LITTERATUR

Tranbjerg – Søndag 14. januar kl. 14.00

Den islandske litteratur er magisk, den har dybde og 

er brusende og bevægende. Der er poetiske vinde og 

blæsende fortællinger. Vi dykker ned i den nyere is-

landske litteratur, hvor vi bevæger os hen over Halldór 

Laxness og videre forbi Einar Már Gudmundsson til 

Jón Kalman Stefánsson, blandt andre. Martin Rytter 

Handberg, Cand. Mag. i litteratur, præsenterer sit bud 

på gode islandske forfattere.

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

FILOSOFISK BOOKTALK

Dokk1 Torsdag 22. februar kl. 10.00-11.30

 Torsdag 8. marts kl. 10.00-11.30

Hvis du er studerende på en uddannelse, hvor du kan 

bruge en snak om filosofiske børnebøger til noget vide-

re i din undervisning, så kom til filosofisk booktalk. På 

booktalken præsenterer vi både nye og gamle bøger, 

billed- højtlæsningsbøger, samt skønlitterære bøger. 

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

GOD VIN OG GODE BØGER

Risskov – Torsdag 1. marts kl. 19.00-21.00

Litteratur og vin passer rigtig godt sammen. Kom og 

vær med til en rar aften i de hyggelige omgivelser i 

vinkælderen hos Chas E på Risskov Torvet.

Sammen med to gode glas vin giver bibliotekar 

Christina og biblioteksformidler Karina inspiration til 

forårets gode læseoplevelser.

Prisen er inkl. to glas vin udvalgt specielt til aftenen.

I samarbejde med Chas E, Risskov. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 75 kr.   

FORTÆLLEAFTEN: MARTIN ANDERSEN NEXØ

Højbjerg – Onsdag 14. marts kl. 19.00-21.00

De to fortællere Helle Kappel Kjær og Ingelise Dalberg 

vil fortælle et lille udvalg af Martin Andersen Nexøs 

fortællinger om stærke kvinder og sære skæbner. Hel-

le Kappel Kjær vil desuden tegne et portræt af Nexø 

som forfatter og politisk engageret menneske. Nexø 

er især kendt for romanerne Pelle Erobreren (1910) og 

Ditte Menneskebarn (1921). At han er forfatter til ikke 

færre end 85 fortællinger er mindre kendt.

I samarbejde med Fortællere i Østjylland. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 30 kr.

Martin Rytter Handberg
Foto: Litteraturlinjer.dk Helle Kappel Kjær
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JOHANNES MØLLEHAVES ERINDRINGER

Viby – Tirsdag 24. april kl. 19.00-21.00

Kom og hør Marianne Volf Andersens portræt af sin 

morbror, gennem hendes nære forhold til hans mange 

erindringsbøger – fra På myrens Fodsti (1975) til Det 

er (ikke) lige mig : erindrings- og tankeflugt (2011). 

Hun har selv bidraget med biografien Bag om ordene 

(2007) og Den store Møllehave-bog (2013).

I samarbejde med Møllehavehuset.dk. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 50 kr.

KULTURUDVEKSLINGSMØDE – MØD FORFATTERE 

FRA MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA 

Gellerup 14.-24. juni

I forbindelse med litteraturfestivalen NorthLit– nordic-

arabic literature, som er en del af den internatio-

nale litteraturfestival LiteraturXchange, afholdes 

et forfattermøde på Gellerup Bibliotek, hvor du får 

mulighed for at møde nye arabiske stemmer inden for 

digte, romaner, essays, journalistik og erindringer. I 

en atmosfære der lægger op til dialog og erfaringsud-

veksling vil der blive mulighed for at diskutere nogle 

af samtidens mest debatterede emner som flygtnin-

gekrise og Det Arabiske Forår, set gennem kunst og 

journalistik.

I samarbejde med NorthLit. 

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

MED POESIEN PÅ TUR

Risskov Lørdag 14. april kl. 10.30-12.00 

 Tirsdag 24. april kl. 18.30-20.00

Oplev naturen rundt om Risskov Bibliotek på en ny 

måde. Vi skal ud og opleve nogle af de smukkeste 

digte og sange under åben himmel. Sammen med 

guiden Nina og biblioteksformidler Karina bliver I 

præsenteret for digte og sangtekster, der er tilpasset 

den rute, vi bevæger os rundt på i nærheden af biblio-

teket. Vær med når vi bliver klogere på hvad natur og 

litteratur gør for hinanden.

I samarbejde med Rodnet. 

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

Riis Skov

Marianne Volf Andersen
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KATRINE MARIE GULDAGER

Harlev – Torsdag 8. februar kl. 19.00

En uskyldig familie, tilblivelse og oplæsning. En uskyl-

dig familie (2017) blev til, fordi Peter Aalbæk spurgte 

Katrine Marie Guldager om hun ikke ville skrive en 

roman som han så kunne filmatisere. Mod et forskud 

ville han så give hende nogle forskellige benspænd. Et 

af dem var, at romanen skulle foregå i Svendborg, et 

andet var, at den skulle have en præst i hovedrollen. 

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk Pris: 40 kr.

OPLEV INGER GAMMELGAARD MADSEN

Viby – Onsdag 28. februar kl. 19.00-20.00

Kom med til en spændende forfatteraften med krimi-

forfatter Inger Gammelgaard Madsen. Forfatteren er i 

2018 aktuel med bogen Blå Iris (der er 11. bog i serien 

om efterforskeren Rolando Benito. 

Foredraget omhandler også forfatterens skrivepro-

cesser, blandt andet hvordan hun søger inspiration til 

makrabre krimier.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 30 kr.

FORFATTERMØDER
PETER ADOLPHSEN OG URSULA ANDKJÆR OLSEN

Dokk1 – Onsdag 31. januar kl. 16.30-17.30

Forfattermøde om det vrangvendte samfund.

Peter Adolphsen og Ursula Andkjær Olsen skriver beg-

ge om et overdrevent samfund – syret, vildt og til tider 

vredt i skriften. Rynkekneppesygen (2017) og Krise-

hæfterne (2017) er ingen undtagelse, og der er lagt op 

til en spændende samtale på kanten af virkeligheden.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk.  

Pris: 40 kr. / Studerende: 25 kr.

Peter Adolphsen
Foto: Isak Hoffmeyer

Ursula Andkjær Olsen

Katrine Marie Guldager

Inger Gammelgaard Madsen
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HANNE-VIBEKE HOLST: SOM PESTEN

Dokk1 – Tirsdag 24. april kl. 19.00

Tag med på en rejse ind i litteraturens verden, når 

forfatteren Hanne-Vibeke Holst inviterer os med ind i 

sit forfatterunivers. Foredraget tager afsæt i Hanne-

Vibeke Holsts seneste roman Som pesten (2017), 

der centrerer sig om et af tidens værst tænkelige 

mareridt: Udbruddet af en farlig influenzapandemi, 

som begynder i Danmark og siden breder sig til resten 

af planeten.

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 150 kr.

ADDA LYKKEBOE

Dokk1 – Onsdag 14. marts kl. 16.30-17.30

Oplev Adda Lykkeboe fortælle om sit forfatterskab og 

læse op fra sin nyeste udgivelse Kvartetten (2017), der 

er forfatterens 10. udgivelse.

Adda Lykkeboes romaner handler ofte om kærlighed, 

engle og musik, og befolkes af operasangerinder, dan-

serinder og gentlemen. Kvartetten er ingen undtagel-

se, her møder læseren den unge kunstner Dora, der 

insisterer på både frihed og kærlighed.

Tilmelding er ikke nødvendig.

JESPER GAARSKJÆR OG JULIE STEN-KNUDSEN

Dokk1 – Onsdag 11. april kl. 17.00-18.15

Den verdensvendte lyrik. 

Jesper Gaarskjær og Julie Sten-Knudsen skriver begge 

en genkendelig, verdensvendt lyrik, der bl.a. beskæfti-

ger sig med flygtninge og klima. Digtsamlingerne At 

synke et ocean (2017) og Spor efter fugle (2017) tager 

temperaturen på en verden i forandring.

Kom til en inddragende eftermiddag i lyrikkens tegn.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk.  

Pris: 40 kr. / Studerende: 25 kr.

Adda Lykkeboe
Foto: Apperaat

Jesper Gaarskjær
Foto: Anne Ørsted Pedersen

Julie Sten-Knudsen
Foto: Morten Holtum

Hanne-Vibeke Holst



”What can’t 
be said can be 

written”
 

         

LiteratureXchange

– Herta Müller

AARHUS INTERNATIONALE  
LITTERATURFESTIVAL

14. JUNI — 24. JUNI

Foto: Steffen Roth

EN NY INTERNATIONAL LITTERATURFESTIVAL

LiteratureXchange er en ny international litteraturfestival i Aarhus, der  
finder sted for første gang 14.-24. juni 2018. Festivalen præsenterer  
100 arrangementer rundt om på byens mange scener og vil være synlig  
i bybilledet med overraskende litteraturoplevelser. 

Festivalen præsenterer forfattere og forskere side om side, som med hver  
deres tilgang sætter den internationale samtid i scene. 

LiteratureXchange er arrangeret af Aarhus Litteraturcenter,  
Aarhus Kommunes Biblioteker og Folkeuniversitetet i Aarhus. 
Yderligere information og program på www.literatureXchange.dk

LITERATUREXCHANGE – LÆSEUDFORDRINGEN

Som optakt til LiteratureXchange inviterer vi dig til at deltage i den  
store LiteratureXchange læseudfordring.

Ved at deltage får du mulighed for at udfordre dine læsevaner.  
Samtidig stifter du bekendtskab med mange af de forfattere,  
der præsenteres, så du er klædt ordentligt på til festivalen.

Se mere og tilmeld dig på  
www.literatureXchange.dk/udfordringen
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KLAR, PARAT, LÆS!

Risskov – Lørdag 27. januar kl. 10.00-12.00

Som optakt til februars familielæsedyst inviterer vi til in-

spirationsdag. Vær med til en dag med højtlæsning og 

få hjælp til at finde lige præcis den bog, der passer dig 

til og din aldersgruppe. Arrangementet er er åbent for 

alle, men tilmelder du dig og din familie til læsedysten 

denne dag modtager du et særligt læsedyst startkit.

I samarbejde med Turbine forlaget. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

DEN STORE LÆSEDYST

Risskov – Februar

Deltag i en dyst for hele familien, hvor I sammen 

kæmper om at blive den mest læsende familie på 

Risskov Bibliotek. I hele februar skal der læses løs – 

det gælder nemlig om at få læst så mange sider som 

muligt! Den familie, der i gennemsnit har læst flest 

sider løber med sejren, en flot førstepræmie og æren 

af at være Risskovs mest læsende familie!

I samarbejde med Nordisk Film Biografer Aarhus C & Trøjborg, 

Forlaget Klim. 

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.

LÆS OG FÅ LÆST HØJT
DEN INDRE BIOGRAF  

– HØJTLÆSNING FOR VOKSNE

Dokk1 Mandag 8. januar kl. 16.30-17.30

 Mandag 5. februar kl. 16.30-17.30

 Mandag 19. marts kl. 16.30-17.30

 Mandag 9. april kl. 16.30-17.30

 Mandag 14. maj kl. 16.30-17.30

 Mandag 11. juni kl. 16.30-17.30

Læn dig tilbage og mød nogle af de bedste tekster, 

biblioteket har på hylderne. Din biblioteksformidler 

læser op fra en blanding af udødelige klassikere og 

spændende nye forfattere, mens du tegner, strikker – 

eller bare lukker øjnene og lader fortællingen rulle hen 

over lærredet i din indre biograf.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORTÆLLESALON

Dokk1 Søndag 28. januar kl. 14.00-15.30

 Søndag 18. februar kl. 14.00-15.30

 Søndag 25. marts kl. 14.00-15.30

 Søndag 29. april kl. 14.00-15.30

Velkommen til ’live' historiefortælling! Her kan du 

høre litterære fortællinger, sagn og myter, spritnye 

historier, gode fortællere og musikalske indslag. 

Du er også velkommen til at indtage scenen og for-

tælle DIN historie, hvis bare du har mod på at fortælle 

uden manuskript. Her dyrker vi nemlig den levende, 

mundtlige fortælling – en hyggelig måde at mødes om 

gode historier på.

I samarbejde med Fortællere i Østjylland. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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INSPIRATION TIL LÆSNING
BOGCAFÉ – TA' DA EN LÆSEPAUSE

Beder-Malling Mandag 19. marts kl. 18.00-18.30    

 Herrego'e bøger

 Mandag 30. april kl. 18.00-18.30  

 Litterær HUMOR! – for de voksne

 Mandag 28. maj kl. 18.00-18.30  

 Det ender med ét mord

Ta' en læsepause og bliv inspireret af bibliotekets 

personale Line og Louise, når de anbefaler de bedste 

læseoplevelser, inden for aftenens tema. 

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

BOGSNAK – FÅ INSPIRATION TIL DIN LÆSNING

Tilst – Torsdag 1. februar kl. 16.30-18.00

Tre bibliotekarer fra bibliotekerne i Aarhus Vest fortæl-

ler om gode bøger. Kom og få inspiration og en snak 

om gode bøger i alle genrer. Vi har kaffe på kanden og 

lidt sødt til ganen, samt en bred vifte af boganbefalin-

ger fra vores egen læsning.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HØJTLÆSNING FOR VOKSNE

Højbjerg – Onsdag 20. juni kl. 11.00-12.00

Bibliotekaren læser højt fra aarhusianske Stine 

Pilgaards humoristiske roman Lejlighedssange (2015), 

en fortælling om en gruppe mennesker, der er bundet 

sammen af andelskronen, arbejdsweekender, gård-

fester og internetproblemer.  Så kom på biblioteket 

og læn dig tilbage med en kop kaffe, mens der bliver 

serveret en god bog for dine ører.

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

SILENT READING PARTY

Risskov Torsdag 14. juni kl. 19.00-20.30

 Lørdag 23. juni kl. 10.30-12.00

I anledning af litteratur festivalen LiteratureXchange 

inviterer vi til Silent Reading Party. Konceptet er sim-

pelt; en fest uden small talk eller jokes, men til gen-

gæld mulighed for at være sammen om læsningen. 

Uret stilles og i en time er der helt stille, og vi læser 

sammen hver for sig. 

Sæt en time af, tag din bog under armen og kom op 

på biblioteket og læs alene sammen med andre.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆS OG DEL – VI UDFORDRER DIG!

Tranbjerg – Mandag 18. juni kl. 19.00

Har du læst en blå bog, der var god? Eller en bog 

der fik dig til at græde, grine eller gyse? Kom og del 

den med os. Bibliotekarerne deler også deres bedste 

læseoplevelser med dig! Der er kaffe og te på kanden 

samt litteratur og søde sager. Arrangementet er en del 

af Aarhus’ internationale litteraturfestival Literature-

Xchange læseudfordring.  

I samarbejde med LiteratureXchange. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk.
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LÆSEKREDSE
FIND EN LÆSEKREDS

Dokk1 – Tirsdag 9. januar kl. 16.30

Savner du en læsekreds? Eller har du en læsekreds, 

som mangler deltagere? Så kom til læsekreds-in-

troduktion, hvor bibliotekarerne vil fortælle om 

bibliotekernes tilbud til læsekredse. I får også nogle 

anbefalinger til bøger, der er værd at læse sammen i 

en læsekreds. Der bliver mulighed for at mingle med 

andre, der også savner nogen at læse sammen med.

Tilmelding er ikke nødvendig.

ÅBEN LÆSEKREDS 

Gellerup Onsdag 17. januar kl. 10.30-12.00

 Jacob Ejersbo: Revolution (2009)

 Onsdag 21. februar kl. 10.30-12.00

 Taiye Selasi: Gå væk, Ghana (2014)

 Onsdag 21. marts kl. 10.30-12.00

 Håkan Nesser: Elleve dage i Berlin (2016)

I foråret inviterer Gellerup Bibliotek til åben læse-

kreds. Bøgerne, vi skal snakke om, kan hentes på 

biblioteket tidligst 5 uger før vi mødes. Vi glæder os til 

at se jer. Det kræver ingen forudsætninger. Kontakt os 

for mere info.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KRIMIMESSEN – LIG MED MERE

Viby – Onsdag 7. februar kl. 17.00

Hør, hvad du kan opleve på Krimimessen, når Vibeke 

Johansen og Lida Wengel fra Horsens Bibliotek dykker 

ned i programmet og fisker blodige mord, skumle 

mordere og stakkels ofre frem.

I samarbejde med Horsens Bibliotek og Krimimessen. 

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

BOGCAFÉ

Lystrup Tirsdag 27. februar 19.00-20.30

Skødstrup Torsdag 15. marts 19.30-21.00

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

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

hvad enten du er en rigtig læsehest eller trænger til et 

kærligt puf for at komme i sving med læseriet igen. Få 

bøger til kaffen når bibliotekar Christina og biblioteks-

formidler Karina giver personlige anbefalinger til din 

næste læseoplevelse.

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

 

KRIMIAFTEN 

Harlev – Torsdag 8. marts kl. 19.00

Vidste du, at man bliver klogere af at læse krimier? 

Bibliotekar og krimiekspert Mie Henriksen fortæller 

hvorfor og giver læsetips til både garvede og nye 

krimilæsere.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

 



27Litteratur

ORD I KAFFEN
Turbine forlaget og Aarhus Kommunes Biblioteker 

byder indenfor til tre formiddage med kaffe og 

croissanter samt oplæsning for voksne. 

I samarbejde med Turbine forlaget. 

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

ARV OG MILJØ AF VIGDIS HJORTH

Risskov Torsdag 1. februar kl. 11.00-12.00

Højbjerg Tirsdag 6. februar kl. 11.00-12.00

Norske Vidgis Hjorths roman Arv og Miljø (2017) 

begynder med et arveopgør mellem fire voksne 

søskende. Bergljot har i mange år haft det svært 

med sine forældre og søskende og efter faderens 

død, blusser det hele op igen. 

Nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris.

DET STORE GLIDEFALD AF PETER FOGTDAL

Risskov Torsdag 1. marts kl. 11.00-12.00

Højbjerg Tirsdag 6. marts kl. 11.00-12.00

I Peter Fogtdals Det store glidefald (2017) møder vi 

den hurtige reklamemand Nick, der vil forlade sit 

overfladiske medieprægede liv til fordel for livet 

som oplyst i den hellige ashram i Indien. Men det 

er hverken problemfrit eller smertefrit at vinke 

farvel til.  

EN BEDRAGERS DAGBOG AF LONE MIKKELSEN

Højbjerg Tirsdag 3. april kl. 11.00-12.00

Risskov Torsdag 5. april kl. 11.00-12.00

Lone Mikkelsens lille historiske roman En bedra-

gers dagbog (2016) stiller store spørgsmål: Hvilken 

pris er du villig til at betale for at nå dine drømme 

og hvor langt vil du gå for at følge dit kald?

LÆS OG SNAK! 

Harlev Torsdag 25. januar kl. 19.00-21.00

 Ida Jessen: Doktor Bagges anagrammer (2017)

 Torsdag 22. februar kl. 19.00-21.00

 Jesper Bugge Kold: Land i datid (2016)

 Torsdag 22. marts kl. 19.00-21.00

 Dorthe Nors: Skulder, spejl, blink (2016)

Bøgerne kan hentes på biblioteket ca. 1 måned før.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding ved afhentning af bogen.

LÆSEKREDS 

Højbjerg Tirsdag 30. januar kl. 10.30-12.00

 Tove Jansson: Sommerbogen (2014)

 Tirsdag 27. februar kl. 10.30-12.00

 Lars Mytting: Svøm med dem som drukner (2015)

 Tirsdag 20. marts kl. 10.30-12.00

 Jiro Taniguchi: Min f jerne barndomsby (2010)

 Tirsdag 24. april kl. 10.30-12.00

 Thomas Mann: Døden i Venedig (1913)

 Tirsdag 19. juni kl. 10.30-12.00

 Patrick Modiano: Askeblomster (1994)

Kom og tag del i læsekredsen. 

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



Aarhus bugner hvert år af litterære arrangementer,  
og hvis du ligesom os er vild med forfattermøder, 
bogreceptioner og andre litteraturoplevelser, så er  

Litteraturklubben i Aarhus helt sikkert noget for dig.

I Aarhus Kommunes Biblioteker vil vi rigtig gerne  
dele vores læseglæde med andre. Det gør vi blandt 

andet gennem Litteraturklubben i Aarhus – en gratis 
klub for alle litteraturinteresserede. Vores månedlige 
nyhedsbrev holder dig opdateret på aktuelle litterære 
arrangementer, gode tilbud og byder også på masser  
af konkurrencer, hvor du kan vinde bøger, billetter til 

arrangementerne og meget mere.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Læs mere og meld dig ind på  
www.aakb.dk/litteraturklubben



Aarhus bugner hvert år af litterære arrangementer,  
og hvis du ligesom os er vild med forfattermøder, 
bogreceptioner og andre litteraturoplevelser, så er  

Litteraturklubben i Aarhus helt sikkert noget for dig.

I Aarhus Kommunes Biblioteker vil vi rigtig gerne  
dele vores læseglæde med andre. Det gør vi blandt 

andet gennem Litteraturklubben i Aarhus – en gratis 
klub for alle litteraturinteresserede. Vores månedlige 
nyhedsbrev holder dig opdateret på aktuelle litterære 
arrangementer, gode tilbud og byder også på masser  
af konkurrencer, hvor du kan vinde bøger, billetter til 

arrangementerne og meget mere.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Læs mere og meld dig ind på  
www.aakb.dk/litteraturklubben Følg med på Instagram og Facebook samt 

www.authorsinaarhus.dk og www.aakb.dk/
authorsinaarhus. Her kan du løbende se, hvilke 
navne vi får på programmet. 

AUTHORS IN AARHUS er regionens 
internationale forfatterscene og præsenterer hver sæson 
internationale forfattere fra hele verden. Tidligere har 
blandt andre Siri Hustvedt, Sir Antony Beevor og Chigozie 
Obioma gæstet scenen.

Vi glæder os til en ny sæson, hvor vi blandt andet vil 
præsentere forfattere i samarbejde med byens nye 
internationale litteraturfestival LiteratureXchange.

Authors in Aarhus realiseres i et samarbejde mellem 
Aarhus Universitet og Aarhus Kommunes Biblioteker.

Authors 
in Aarhus
Forår
2018
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LitteraturStedet på Åby Bibliotek er et udstillingssted 

og en scene. Her præsenteres hver måned en ny 

udstilling om litteratur koblet med en række arrange-

menter og aktiviteter. Glæd dig til Ordbanko, fordyb-

else, forfattermøder og meget mere.

LitteraturStedet er også dit sted. Ønsker du at 

benytte LitteraturStedet til dit næste litteratur-

arrangement, så kontakt Åby Bibliotek for nærmere 

information om mulighederne. 

Følg med på www.aakb.dk/litteraturstedet

DENGANG OG NU – ET SHOW OM GOETHE

Åby – Lørdag 20. januar kl. 10.30-12.00

Et show om den tyske forfatter, videnskabsmand og 

filosof Johann Wolfgang Von Goethe, hvor der skiftevis 

fortælles og musiceres. Goethes tid og den idealisti-

ske filosofi præsenteres og bruges som baggrund for 

en kritisk fremstilling af den tid, vi lever i lige nu. 

Ved Bill Elliot Eriksen.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FOR DE SKRIVELYSTNE
SKRIVE LOUNGE

Dokk1 Onsdag 7. februar kl. 16.00-18.00

 Onsdag 21. februar kl. 16.00-18.00

 Onsdag 7. marts kl. 16.00-18.00

 Onsdag 4. april kl. 16.00-18.00

 Onsdag 9. maj kl. 16.00-18.00

 Onsdag 23. maj kl. 16.00-18.00

 Onsdag 6. juni kl. 16.00-18.00

Skriver du, eller vil du gerne skrive mere? 

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

sammen med Dokk1s litteraturformidler og andre 

skrivelystne, som har samme interesse som dig. 

Formålet er at blive klogere på din egen måde at 

skrive på, at udfordres gennem kreative øvelser 

for at åbne indgange til tekstskrivning og at mø-

des med ligesindede.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TEKSTER PÅ VEJ

Dokk1 Onsdag 28. februar kl. 16.00-18.00

 Onsdag 28. marts kl. 16.00-18.00

 Onsdag 25. april kl. 16.00-18.00

 Onsdag 30. maj kl. 16.00-18.00

Hvordan giver man feedback på tekster?  

Og hvordan bruger man den til at komme videre?

Disse spørgsmål danner ramme og udgangs-

punkt for skriveværkstedet, hvor vi arbejder med 

tekster på vej. Man kan komme med tekster, 

vi har skrevet på til Skrive Lounge eller værker 

hjemmefra, max omkring fem sider pr. gang. Vi 

læser højt, gennemlæser tekster og skriver videre 

på feedback.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Bill Elliot Eriksen
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FORFATTERMØDER

EMMA BESS

Åby – Fredag 26. januar kl. 16.30-17.30

Fredag den 26. januar udkommer debutanten Emma 

Bess på Rosinante med novellesamlingen Mødre, 

døtre, søstre. Vi afholder i denne forbindelse bogrecep-

tion, hvor der vil være bobler, oplæsning fra bogen, 

bogsalg og signering af forfatteren. Emma Bess er 

uddannet fra Forfatterskolen i 2015.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

ORDBANKO

Åby Fredag 2. februar kl. 15.00-16.00

 Fredag 2. marts kl. 15.00-16.00

 Fredag 6. april kl. 15.00-16.00

Hør historien – find ordene! Kan du lide et spil banko 

og en god historie? Så kom på Åby Bibliotek og 

spil ORDbanko! Bjørn Sand fra biblioteket læser en 

historie højt, og du krydser ord fra historien af på din 

plade. Pladerne får du udleveret, når du kommer. Alle 

kan være med. Der vil være kaffe og te og naturligvis 

præmier til vinderne.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

ÅBNINGSCEREMONI: AFLADNINGER

Åby – Fredag 9. februar kl. 15.00-16.00

Åbningsceremoni i anledning af udstillingen Aflad-

ninger, der vises på LitteraturStedet 6.-28. februar.

Udstillingen er en tredimensionel poesiinstalation om 

ordet der bliver genstand for subjekt med billedlige 

refleksioner til paradokser før og efter, her og nu, her 

og der og allevegne. Lyder det mærkværdigt? Så kom 

og oplev!

I samarbejde med Daniel Mantel og Max Madsen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORÅRSMARKED MED KUNSTHÅNDVÆRK OG ORD

Åby – Lørdag 5. maj kl. 10.00-14.00

Litteraturhaven på Åby bibliotek vil denne forårs-

lørdag blomstre af lokalt kunsthåndværk, workshops, 

digtoplæsning, musik og litteraturbytteri. Man kan 

også bytte planter, stauder og stiklinger og der kan 

købes små retter, kage og kaffe mv. Mød op til et par 

hyggelige timer.

Se mere på www.aakb.dk/litteraturstedet hvis du  

ønsker at deltage med en bod, læse op eller andet.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Emma Bess
Foto: Lea Meilandt
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FORDYB DIG
FORDYB DIG! PRÆSTEN I VEJLBYE

Åby – Torsdag 11. januar kl. 19.00-20.30

Fordyb dig! er en åben læsekreds for alle dem, der 

gerne vil et spadestik dybere ned i litteraturen. Denne 

aften sætter vi Steen Steensen Blichers kriminovelle 

Præsten i Vejlbye under luppen sammen med cand.

mag. Katerina Rørbæk Jakobsen. Deltagerne kan med 

fordel læse novellen forinden, men kom endelig forbi, 

selv om du ikke har nået at læse den.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

FORDYB DIG!  SPECIAL EDITION

Åby – Torsdag 8. februar 19.00-20.30

Fordyb dig! er en åben læsekreds for alle dem, der 

gerne vil et spadestik dybere ned i litteraturen. Denne 

aften afholder vi en speciel edition, hvor universitets-

studerende fra litteraturtidsskriftet Resonans holder en 

række korte oplæg om Marcel Prousts På sporet af den 

tabte tid, Tom Kristensens Hærværk og fantasy-nyklas-

sikerserien om Percy Jackson & Olymperne. Alle er 

velkomne – også selv om du ikke har læst bøgerne.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner og Resonans. 

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

FORDYB DIG! SKØNHEDEN OG UDYRET

Åby – Torsdag 8. marts kl. 19.00-20.30

Fordyb dig! er en åben læsekreds for alle dem, der 

gerne vil et spadestik dybere ned i litteraturen. Denne 

aften diskuterer cand.stud. Josephine Nobre Valentin 

og Kathrine Frich Lindstrøm eventyret Skønheden og 

Udyret med fokus på, hvordan det er blevet genskrevet 

og fortolket gennem tiden. Deltagere kan med fordel 

kende til fortællingen, men behøver ikke have læst en 

bestemt udgave inden.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

SIGNE PALLISGAARD

Åby – Torsdag 15. marts kl. 19.00

Forfatter Signe Langtved Pallisgaard præsenterer sin 

roman Alle de liv (januar 2018 Lindhardt og Ringhof). 

Romanen er selvbiografisk og tager udgangspunkt i 

Pallisgaards ALS-ramte veninde og handler om ven-

skab og sorg, og om alle de liv, veninden kunne have 

fået, hvis hun ikke var syg. 

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 30 kr.

JESPER WUNG-SUNG

Åby – Mandag 9. april kl. 19.00-20.30

Jesper Wung-Sung gæster biblioteket til en sam-

tale om sin seneste roman, den anmelderroste En 

anden gren (2017). I den biografiske roman forholder 

Wung-Sung sig til sine rødder. Forfatteren beskriver 

den problematiske forelskelse mellem sin kinesiske 

oldefar og sin danske oldemor. De to mødes, da Tivoli 

i 1902 åbner dørene for en eksotisk udstilling – hvor 

oldefaren er blandt de udstillede.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 60 kr.

Signe Pallisgaard
Foto: Les Kaner

Jesper Wung-Sung
Foto: Jacob Nielsen



33Litteratur

UDSTILLINGER
Hver måned byder LitteraturStedet på Åby Bibliotek  

på en ny udstilling om litteratur

Januar: Den gode bogsamling – fra klassiker til small press

Februar: Afladninger

Marts: Litteratur på recept

April: Rødder

Maj: Kunst og ord

Juni: Verdenslitteratur

Juli: Sommeranbefalinger

Se mere på www.aakb.dk/litteraturstedet



MUSIK 
& 

FILM



Velkommen til foredrag, koncerter, workshops og 
lytteklubber. Fordyb dig i Mozart eller Prokofjev, i 
cooljazz eller freejazz. Lyt til byens kor eller syng 
med til Fællessang. Hør om Iggy Pop, Neil Young 
eller Bob Dylan eller lær at mixe din egen musik. 
Og velkommen til en stribe arrangementer, der 
tager kærligheden til film alvorligt. Oplev bl.a. en 
perlerække af dokumentarfilm, et foredrag om 
Game of Thrones og en række spændende  
diskussioner af filmiske mesterværker.
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MUSIK
LYTTEKLUBBEN – GI' DET VIDERE

Dokk1 Mandag 22. januar kl. 16.30-18.00

 Mandag 19. februar kl. 16.30-18.00

 Mandag 12. marts kl. 16.30-18.00

 Mandag 16. april kl. 16.30-18.00

 Mandag 28. maj kl. 16.30-18.00

I Lytteklubben skiftes vi til at høre hinandens yndlings-

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

din yndlings-LP, cd eller kassettebånd under armen – 

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

andre musiknørder, der gider høre efter.

Vi har også mulighed for at streame med god lyd, så 

du behøver ikke at have musikken med i fysisk format. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

IGGY POP – EN OVERLEVER

Dokk1 – Tirsdag 23. januar kl. 17.00

Rockmusikkens kamikazepilots enestående karri-

ere foldes ud, når forfatteren Jan Poulsen besøger 

DOKK1. Jan Poulsen har interviewet Iggy Pop og set 

ham live mere end 30 gange. Med udgangspunkt i 

sin nye, anmelderroste bog Iggy Pop – En overlever 

fortæller han om The Godfather of Punk’s usæd-

vanlige karriere og de danske rødder (en morfar der 

var dansk, født og opvokset i Aarhus).

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. 

Pris: 40 kr. / Studerende: 25 kr.

WORKSHOP: INDSPILNING OG KREATIV MIXING

Dokk1 – Lørdag 17. februar kl. 10.00-16.00

Er du over 20, og vil du gerne i gang med at indspille/

mixe musik eller bare prøve kræfter med lydproduktion? 

Her får du den basale viden om lyd, grej og teknologi, 

og du kan selv få fingrene i og prøve dig frem med 

forskellige pedaler, mikrofoner, software mm. Medbring 

laptop og høretelefoner. Underviser: Stine Kloster –  

musiker/lydkunstner og kandidat i Audiodesign.

I samarbejde med Across the Floor. 

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.

MÅNEDENS KOR

Dokk1 Lørdag 24. februar kl. 11.00-11.45: Up beat

 Lørdag 10. marts kl. 11.00-11.45: Koriosum

 Lørdag 28. april kl. 11.00-11.45: Looney Tunes

 Lørdag 19. maj kl. 11.00-11.45: Snap out of it

 Lørdag 9. juni kl. 11.00-11.45: Campus koret

Aarhus rummer en lang række kor inden for alle vo-

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

kor fylde rummet på Dokk1. Se mere om de enkelte 

kor på hjemmesiden.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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KLASSISK FOR DUMMIES IV: HELT BAROKT

Dokk1 – Tirsdag 27. februar kl. 16.00-17.30

Barokmusik rummer dynamik og kontraster, udad-

vendt energi og indadvendt dybde. De fleste kender 

Halleluja-koret fra Händels Messias, men hvad med 

al den anden gode musik fra perioden? Hvordan ser 

instrumenterne ud, og hvordan lyder de? Musik-

formidler Christina B. Dahl fortæller om barokken, og 

du får også smagsprøver på musikken, når musikere 

fra orkestret BaroqueAros spiller og fortæller.

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

KLASSISK FYRAFTENSKONCERT

Dokk1 – Torsdag 8. marts kl. 17.00-18.00

I uge 10 optræder medlemmer af Aarhus Symfonior-

kester i mindre grupper forskellige steder rundt i byen. 

Et ensemble på ca. 15 musikere gæster Dokk1 med en 

fyraftenskoncert. Programmet består af populære klas-

sikere med Stehgeiger og konferencier fra orkesteret i 

spidsen. Snup lidt vellyd at gå hjem på!

I samarbejde med Aarhus Symfoniorkester. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FÆLLESSANG MED SANGKRAFT AARHUS

Dokk1 Lørdag 17. februar kl. 11.00-11.45

 Lørdag 21. april kl. 11.00-11.45

 Lørdag 26. maj kl. 11.00-11.45

Slip din indre sangfugl løs! 

At synge sammen styrker fællesskab og samvær – og 

så er det sundt for sjæl og krop. Sammen med Sang-

kraft Aarhus fylder vi Dokk1 med fællessang tre gange 

i løbet af foråret. Kom og syng med, børn og voksne, 

unge og gamle. 

Se på hjemmesiden, hvem der leder sangen de enkelte gange. 

I samarbejde med Sangkraft Aarhus. Tilmelding er ikke nødvendig.

KONCERT MED MGK FRA AARHUS MUSIKSKOLE

Åby – Søndag 25. februar kl. 14.00-15.00

MGK er Musikalsk Grund Kursus, forskole til musik-

konservatoriet. Kom og hør en koncert med disse fan-

tastisk dygtige unge musikere. Klassiske og rytmiske 

ensembler, kor.

I samarbejde med Århus Musikskole. Tilmelding er ikke nødvendig.
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MUSIKQUIZ

Dokk1 – Lørdag 19. maj kl. 14.00-15.00

Rock, pop, radiohits og indieklassikere. Har du hove-

det fuld af musikviden og slet ikke folk nok omkring 

dig til at beundre dig for den? Frygt ikke! Til Dokk1s 

musikquiz kan du blære dig OG vinde lakridspiber – 

og have en rigtig hyggelig stund med andre musiknør-

der imens.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LYT I MØRKET

Dokk1 – Mandag 4. juni kl. 15.00-18.00

Velkommen i en mørklagt sal, hvor musikbiblio-

tekaren er din dj. Til ”Lyt i mørket” zoomer vi helt ind 

på musikken ved at skrue ned for alle dagens andre 

indtryk. Sid ned eller læg dig på gulvet, mens du giver 

dig tid og ro til at opleve smuk, fascinerende, dragen-

de eller tankevækkende musik. Kig ind i fem minutter 

eller bliv i timevis. Vi ses i mørket!

Tilmelding er ikke nødvendig.

KONCERT MED JUTLANDIA SAXOFONKVARTET

Dokk1 – Lørdag 9. juni kl. 14.00

Koncerten vil fokusere på nyere musik af danske kom-

ponister. Heriblandt bl.a. musik af Bent Lorentzen, Per 

Nørgaard, og Morten Skovgaard Danielsen. Særligt 

for denne koncert er formidlingsdelen, hvor kvartetten 

undervejs i koncerten gør ekstra meget ud af at fortæl-

le om musikken, historierne og teorierne bag.

Tilmelding ikke nødvendig.

DE GRÅ SYNGER

Dokk1 – Tirsdag 17. april kl. 14.00-16.00

Kom til fællessang og bliv i godt humør, når Trio 

De Grå Synger tager kærlig hånd om den folkelige 

sangskat. Vi skal på en lystrejse rundt i den dansk-

sprogede populærmusik, ’Giro 413’, popsange, 

revyviser og meget andet godt. 

Trio De Grå Synger består af Allan Jarmer, John Baage 

og Sandy Cortzen, og til støtte for fællessangen deltager 

en sangleder og sangglade seniorer fra FOF’s sanghold.

I samarbejde med FOF. Tilmelding er ikke nødvendig.

DANS SALSA PÅ DANSENS DAG

Dokk1 – Søndag 29. april kl. 11.00-13.00

Aaarhus Salsaforening byder op til dans på Dækket 

uden for Dokk1 på Dansens Dag. Kom uanset om du er 

nybegynder eller dedikeret danser – alle kan være med.

I samarbejde med Aarhus Salsaforening. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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MUSIC TALKS
Dokk1

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk.  

Pris: 40 kr. / Studerende: 25 kr.

NEIL YOUNG

Dokk1 – Torsdag 1. marts 

kl. 16.30-18.00

Rockjournalist og forfat-

ter Espen Strunk fortæller 

his torien om en af rock-

ens sande originaler og 

samtidig en af dens stør-

ste, nulevende profiler. 

Den karismatiske canadier har med bl.a. Harvest 

og Rust Never Sleeps givet genren nogle af sine 

helt store klassikere, og han er stadig særdeles 

aktiv på pladefronten.

BOB DYLAN

Dokk1 – Torsdag 26. april 

kl. 16.30-18.00

Det var Dylan, som med 

pladerne Bringing It All 

Back Home og Highway 

61 Revisited i '65 viste, at 

rockens simple forms-

prog kunne kombineres 

med vildt voksende, billedrige og intellektuelt 

udfordrende tekster – og hverken rockmusikken 

eller litteraturen har været den samme siden. Hør 

med, når Espen Strunk inviterer på et strejftog i 

Dylans enestående værk og karriere.

OLAS SOPRANER
Ola Johansson lever for klassisk musik. Ola har som 

alle gode fortællere en usædvanlig hukommelse og 

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

blev født blind. Han bevarer i særlig grad minderne 

om sine sopraner, de tre operadivaer i hans liv. Efter 

fortællingen i efteråret 2017 om Ellen Winther har vi 

to til gode:

KIRSTEN HERMANSEN

Viby – Torsdag 1. marts 

kl. 19.00-21.30

I denne anden fortæl-

ling i serien, vil Ola 

Johansson levendegøre 

et meget personligt 

minde om sopranen 

Kirsten Hermansens storhedstid i 60-70erne. Vi skal 

høre hendes stemme i svære operapartier og i folkelig 

sang, og vi skal høre anekdoter og måske synger 

fortælleren selv en sang.

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

RITA STREICH

Viby – Torsdag 12. april 

kl. 19.00-21.30

I den sidste fortælling i 

serien vil Ola Johansson 

levendegøre et sælsomt 

og nært bekendtskab 

med den østrigske stjerne sopran Rita Streich. De 

kommuni kerede i telefon og mail, men nåede aldrig 

inden Ritas død at mødes fysisk. Vi skal høre om stjer-

nens liv og sang fra én, som blev en fortrolig støtte og 

kender af begge dele.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk.
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HERBERT VON KARAJAN

Dokk1 – Onsdag 14. marts kl. 16.30-18.15

En legende fra den klassiske musik: Herbert von Karajan

Med sit bølgende hår og et diktatorisk greb om 

musikerne blev den tyske dirigent Herbert von Karajan 

(1908-1989) personificeringen af 'den store klassiske 

maestro'. Hans minutiøse arbejde med musikken i 

alle led fra indstudering til koncertsal til studie gjorde 

ham berømt og berygtet.

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

W.A. MOZART

Dokk1 – Onsdag 11. april kl. 16.30-18.15

Sådan kan du høre det er Mozart

Mozart er et af musikhistoriens helt store genier. I 

løbet af sit korte liv komponerede han en imponeren-

de række af værker, heraf mesterværker inden for stort 

set alle genrer. Musikken strømmede stilsikkert og 

fuldkomment fra hans nodepen. Men hvad er det, der 

er så karakteristisk? Kom tæt på lyden og bliv klogere 

på lige netop det, der kendetegner Mozarts musik.

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

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 musik-

ken ned i øjenhøjde og skærper ørerne for musikople-

velsen. Eneste forudsætning for deltagelse er lysten til 

at slå ørerne ud.

Med cand. mag. Arne Kjær som kyndig guide på vejen 

kan du tre gange i løbet af foråret dykke lidt dybere 

ned i store klassiske værker eller temaer.

Lytteklubben er et samarbejde med DR Klub Klassisk og BibZoom.

SERGEJ PROKOFIEV

Dokk1 – Onsdag 14. februar kl. 16.30-18.15

Sergej Prokofiev: Violinkoncert nr. 1, D-dur, op. 19

Koncerten blev skrevet i 1917, kort før Prokofiev forlod 

Rusland og tog til Vesteuropa. Formen er usæd vanlig: 

en livlig midtersats, omkranset af to langsomme 

satser. Den er skrevet i en afbalanceret virtuos stil og 

rummer Prokofievs fire grundlæggende karakteristika: 

klassisk, innovativ, motorisk og lyrisk.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk.
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FILM
VIRKELIGHEDENS GAME OF THRONES

Dokk1 – Torsdag 24. maj kl. 17.00

Historiker Rasmus Wichmann præsenterer de histori-

ske beretninger, der har inspireret George R. R. Mar-

tins En sang om is og ild (2011) og dermed tv-serien 

Game of Thrones.

Hør om virkelighedens 'Red Wedding' – 'the Black 

Dinner' i 1440, der også var en blodig affære. Virke-

lighedens Lannisters (Lancasters), Targaryens (huset 

Stuart) og om den ægte 'Hound', Hugh De Lacy!

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk.  

Pris: 40 kr. / Studerende: 25 kr.

JAZZENS STØRSTE ÅR
Med foredragsholder Jens Rasmussen, der bl.a. er 

musikunderviser og freelanceskribent på Orkester Jour-

nalen. Over fire mandage i foråret hører vi om en række 

af jazzens største albums fra fire af jazzhistoriens mar-

kante år. Foredragene kan sagtens høres enkeltvis.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk.  

Pris: 40 kr. / Studerende: 25 kr.

JAZZENS STØRSTE ÅR (1): 1959

Dokk1 – Mandag 29. januar kl. 16.30-18.00

Cooljazz i skæve taktarter, historiens mest berømte 

jazzalbum og tidlig freejazz. 

JAZZENS STØRSTE ÅR (2): 1964

Dokk1 – Mandag 12. februar kl. 16.30-18.00

Spirituelle åbenbaringer, cocktailjazz og et musikalsk 

udråbstegn. 

JAZZENS STØRSTE ÅR (3): 1969

Dokk1 – Mandag 26. marts kl. 16.30-18.00

Jazz-rockens gennembrud, elektrisk guitar og revoluti-

onær frihedsjazz. 

JAZZENS STØRSTE ÅR (4): 1974

Dokk1 – Mandag 30. april kl. 16.30-18.00

Solokoncerter, kollektive grooves og et funky gennembrud. 
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OM GUILLERMO DEL TORO

Dokk1 – Tirsdag 20. marts kl. 17.00-18.30

Få instruktører har i samme grad formået at forene 

det kulørte og det poetiske som mexicanske Guiller-

mo Del Toro. Hans filmografi strækker sig over  

gotiske gysere, actionbrag og dyster fantasy. 

Søren Rørdam Bastholm, redaktør på filmtidsskriftet 

16:9, vil trække tråde i Del Toros produktion fra de 

tidlige spansksprogede værker som eks. Cronos og til 

den biografaktuelle The Shape of Water.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk.  

Pris: 40 kr. / Studerende: 25 kr.

16:9 FILMFOREDRAG
I samarbejde med Filmtidsskriftet 16:9

OM WES ANDERSON 

Dokk1 – Tirsdag 9. januar 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. 

Foredragsholder Jakob Isak Nielsen – filmskribent og 

lektor ved Medievidenskab, Aarhus Universitet.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk.  

Pris: 40 kr. / Studerende: 25 kr.

OM CHRISTOPHER NOLAN

Dokk1 – Tirsdag 6. februar kl. 17.00-18.30

Den britiske instruktør, Christopher Nolan, er kendt 

for sine forførende labyrinter og underholdende 

action scener, der altid fortælles i et visuelt imponeren-

de filmsprog.

Redaktør Jan Oxholm sætter fokus på nogle af Nolans 

snedigt konstruerede værker, bl.a. Memento (2000), 

The Dark Knight (2008), Inception (2010) og den nye 

krigsfilm Dunkirk (2017).

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk.  

Pris: 40 kr. / Studerende: 25 kr.

Guillermo del Toro

Christopher Nolan
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DOKUMANDAG: THE ISLAND AND THE WHALES

Harlev Mandag 19. februar kl. 16.30-18.00

Færøernes storslåede natur lægger en smuk, drama-

tisk ramme om indbyggernes liv – og om 'Øen og 

hvalerne', en billedskøn film fra øriget, hvor menneske 

og natur har levet med og af hinanden siden tidernes 

morgen. Men tiderne skifter, og nu er menneskets 

aftryk på planeten også nået helt op nordpå. 

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

DOKUMANDAG: MELLEM BJERGENE OG HAVET

Harlev Mandag 19. marts kl. 16.30-18.00

Dokumentarisk portræt af digteren Henrik Nord-

brandt. Elisabeth Rygård opsøger digteren i hans hjem 

i Tyrkiet. I en collage af digte, samtaler og minder 

tegner hun et portræt af et sammensat menneske.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

DOKUMENTARFILM
SØNDAGSDOKUMENTAR

Dokk1 Hver søndag fra 7. januar til  

 24. juni kl. 14.00-15.45

Dokk1 forsætter med at vise nogen af verdens bedste 

dokumentarfilm, hver søndag. Bliv inspireret, under-

holdt, forfærdet, oprørt og påvirket af den mangfoldig-

hed af emner dokumentarfilmene kan dække. Der er 

altid noget at hente en søndag eftermiddag.

Se de udvalgte film på www.aakb.dk.

DOKUMENTORSDAG

Hasle Torsdag 18. januar kl. 15:30

 Torsdag 15. februar kl. 15:30

 Torsdag 15. marts kl. 15:30

 Torsdag 19. april kl. 15:30

 Onsdag 23. maj kl. 15:30

Vi viser spændende, rørende og tankevækkende doku-

mentarfilm fra ind- og udland.

Tilmelding er ikke nødvendig.





Tendenser  
& debat
Bliv klogere, følg med og få indsigt. Foråret 2018 byder på 
foredrag og debatter om vidt forskellige emner. Tendenser 
og debat spænder over Livsbiblioteket, foredrag om depres-
sion, venligboerne og den digitale verden til debat om fake 
news og tonen på de sociale medier. 

Prøv vores samtalesaloner og podcastforedrag eller vær 
med, når vi livestreamer naturvidenskabelige forelæsninger 
fra Søauditorierne på Aarhus Universitet.

Og så kører vi selvfølgelig videre med de populære 
forsknings foredrag, Tænkepauser samt Klima & popcorn,  
der med udgangspunkt i dokumentarfilm lægger op til debat. 
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LIVSBIBLIOTEKET

Åby Den første onsdag hver måned fra 

 7. februar kl. 17.00-19.00

Har du nogensinde fortalt andre om, hvad du synes 

om at få børstet tænder? Hvad dit hår har betydet i 

dit liv? Hvordan det føles aldrig at skulle danse igen? 

Hvis ikke har du muligheden nu! 

I Livsbiblioteket deler vi små og store historier fra 

levede liv, og nyder menneskebåren 'litteratur' i trygt 

selskab over en god kop kaffe. Der er også plads til, at 

du kan dele en historie fra dit liv.

I samarbejde med Sager der Samler.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

PSYKOLOGI OG ÅNDEDRÆTSTERAPI

Hasle – Hold øje med www.aakb.dk/hasle

Psykolog og åndedrætsterapeut Regitze Berg fortæller 

om åndedrætsterapi og mindfulness. Regitze vil også 

fortælle om, hvilken betydning stress har for vores 

sind og krop. 

Workshoppen vil bestå af en kombination af foredrag 

og nogle enkle øvelser, som man kan prøve af på egen 

krop. Regitze arbejder til dagligt med individuel terapi 

og med kurser i meditation, shaking og konfliktløsning. 

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

VI ER ALLESAMMEN ENSOMME

Dokk1 – Mandag 8. januar kl. 19.30-21.30

Vi har brug at forså ensomheden, hvis vi vil den til livs. 

Det er hvad dette foredrag vil forsøge at hjælpe med. 

Frederik Svinth er en del af Folkebevægelsen mod 

ensom hed, og vil forsøge at tydeliggøre, hvad ensom-

hed er og gør ved os, samt skabe sprog for dens 

mange ansigter, så vi bedre kan gøre noget ved den.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 60 kr.

STARTMØDE FOR IVÆRKSÆTTERE

Dokk1 Tirsdag 16. januar kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 13. marts kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 29. maj kl. 16.30-18.30

Informationsmøde for dig, der har planer om at 

starte egen virksomhed i Aarhus. Hør om den gode 

forretnings plan, regler, moms, registrering mv., 

og de mange muligheder, der er for iværksættere. 

Du kan også stille spørgsmål til en konsulent fra 

STARTVÆKST Aarhus. Ofte supplere vi intro duktionen 

med en iværksætterhistorie. Her kan du høre en 

nystarter fortælle sin historie. 

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

Regitze Berg

Foto: Paul Natorp, Sager der Samler
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FORTÆLLINGER FRA VERDEN

Dokk1 Tirsdag 30. januar kl. 17.00

 Tirsdag 27. februar kl. 17.00

 Tirsdag 10. april kl. 17.00

Internationalt forum vil inspirere til solidaritet blandt 

forskellige folkefærd og sætte fokus på uretfærdigheder 

verden over med filmvisninger og debat i denne række 

af arrangementer under navnet Fortællinger fra verden.

Internationalt Forum er en solidaritetsorganisation, 

der støtter de folkelige kræfter, som kæmper mod 

undertrykkelse og udbytning overalt i verden.

I samarbejde med Internationalt forum. 

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

HISTORIEN OM VENLIGBOERNE  

V/MADS NYGAARD

Risskov – Onsdag 31. januar kl. 19.00-21.00

Venligbogen (2017) er forfatter Mads Nygaards 

fortælling om, hvordan Facebook blev nøglen til en 

imponerende mobilisering af civilsamfundet. 

Mads er en fremragende fortæller, der insisterer på 

medmenneskelighed, respekt, nysgerrighed, humor og 

handling. Hør historien om, hvordan visionen om et 

andet Danmark opstod, om en enestående vækkelse af 

medborgerskab og -ansvar i det danske civilsamfund.

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

KÆRLIG HILSEN TANTE AGATHE  

Viby – Lørdag 20. januar kl. 11.00

Depression er en tilstand, der rammer alt for mange 

mennesker i Danmark. Hvordan kan man behandle 

depression uden lykkepiller og anden antidepressiv 

medicin? Psykolog Gunnar Hatt giver et bud på 

hvordan. Foredraget bygger på Gunnar Hatts bog 

Kærlig hilsen Tante Agathe (2017), en inspirerende bog 

om behandling af depression helt uden medicin men 

gennem samtaler.

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

SPOT ON: FAKE NEWS

Dokk1 Lørdag 20. januar kl. 13.00-14.00

 Lørdag 12. maj kl. 13.00-14.00 

Årets ord i 2017 var fake news. Vi sætter begrebet til 

debat; hvad dækker det over? Hvad kan vi hver især 

gøre for ikke at lade os narre osv. Vi har konkrete ek-

sempler parat og også enkelte værktøjer, der kan hjæl-

pe os med at skelne mellem virkelighed og bedrag.  

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

KAMPEN MOD KILOENE

Åby – Torsdag 25. januar kl. 19.00-21.00

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

andet menneske. I et åbenhjertigt og tanke vækkende 

foredrag inviteres vi indenfor i Louise Petersens 

verden, hvor trøstespisningen tog overhånd. Med en 

vægt på ca. 100 kilo bag sig fortæller hun om vejen 

tilbage til normal vægt. Louise fortæller både om den 

fysiske og den psykologiske slankeproces.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 30 kr.

Mads Nygaard
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JEG KAN FÅ KVINDER TIL ALT

Tilst-Kasted Sognegård Mandag 5. februar  

 kl. 19.00-20.15

Foredrag med Thomas Evers Poulsen. Thomas fortæl-

ler om at sætte sig mål, om at bryde vanen og tro på 

sig selv, samt at følge sine drømme. Hvordan disse 

ting kan bruges i hverdagen og hos meget forskellige 

partnere i Vild med dans: Mia Lyhne, Annette Heick, 

Pernille Højmark og Ena Spottag. Sjove anekdoter og 

en meget livlig Thomas gør dette foredrag til en aften, 

hvor lattermusklerne bliver rørt.

I samarbejde med Tilst Kirke.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 100 kr.

BLIV EN SIKKER PILOT FOR DIT BARN

Dokk1 – Tirsdag 6. februar kl. 19.30

Mange forældre er usikre på deres ret til at bestem-

me over deres børn, selvom børnene har brug for, at 

forældrene tager styringen. Men hvordan gør man? 

Og hvad kan der ske, hvis man ikke gør det? Oplægs-

holder Ulla Dyrløv er psykolog og forfatter.

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 150 kr.

SLUK – KUNSTEN AT OVERLEVE  

I EN DIGITAL VERDEN

Dokk1 – Torsdag 1. februar kl. 19.00

Imran Rashid, speciallæge i almen medicin sætter 

fokus på, hvordan digitaliseringen påvirker mennesker, 

og hvordan konstant opmærksomhed på vores tele-

foner, og bearbejdelse af enorme mængder digital in-

formation, påvirker vores fysiske og mentale sundhed.

Imran Rashid er forfatter til bogen: SLUK – kunsten at 

overleve i en digital verden (2017).

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 150 kr.

SEEDY SUNDAY

Risskov – Søndag 4. februar kl. 11.00-13.30

Den første søndag i februar er det den internationale 

frødag ’Seedy Sunday’. Igen i år inviterer  

[DYRK!dit bibliotek] til en søndag i frøets tegn. 

Mød Karen Bredahl fra foreningen Frøsamlerne og bliv 

klogere på frø, medbring dine egne til frøbytte og slå 

ørerne ud, når vi sår litterære frø med højtlæsning.

I samarbejde med Frøsamlerne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Imran Rashid

Ulla Dyrløv

Thomas Evers Poulsen
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BLIV VEN MED DIN SKYGGE – FOREDRAG

Tranbjerg – Mandag 19. februar kl. 19.00-20.00

Helle Boje, der er uddannet skyggevejleder hos 

psykolog Mette Holm, vil fortælle, hvordan man kan 

arbejde med sig selv og de "skygger," som man har i 

sit liv. Skyggearbejdet er et værktøj, der kan højne din 

selvkærlighed, gøre dig bedre til at klare konflikter og 

at sætte grænser og hjælpe dig til at forstå, hvorfor vi 

mennesker gør, som vi gør.

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

LÆGEN FLYTTER IND 

Dokk1 – Tirsdag 20. februar kl. 19.00

Mød den kontante, ærlige og direkte læge fra 

DR2-programmerne Lægen flytter ind. Her viste 

hun deltagere og seere, hvor lidt der skal til, før ens 

sundhed forbedres, hvis man bare gør 'lidt' hver dag. 

Charlotte Bøving vil på en sjov og underholdende 

måde give vise ord med på vejen mod en sundere 

livsstil – og hvorfor det er så vigtigt.

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 150 kr.

KONGERÆKKEN – ROYALE RØVERHISTORIER 

Risskov – Tirsdag 6. februar 19.00-21.00

Den uafhængige podcastserie Kongerækken er down-

loadet mere end en million gange. Oplev de to regen-

teksperter historiker Hans Erik Havsteen og journalist 

Anders Olling live, når de med humor og gejst vækker 

de historiske herskaber til live. 

Hør bl.a. om, hvorfor Valdemar Sejrs anden kone 

blev omtalt som “den beske blomme” eller hvorfor 

Thyra nægtede at fuldbyrde ægteskabet med Gorm 

den Gamle. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 60 kr. 

MIN PERSONLIGE KUNSTHISTORIE

Dokk1 – Torsdag 8. februar kl. 19.00

Martin Bigum, kunstner og forfatter, tager dig med på 

en lystvandring i kunstnerens univers. Han tager de 

vigtigste værker fra 1990 og frem til 2012 og kloner 

dem med kunstneriske, personlige og samtidslige fak-

torer. Dermed kommer vi også ind på hans arbejds-

dag, og hvorfor han helt basalt ikke kan være andet 

end billedkunstner og digter.  

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 150 kr.

Martin Bigum

Charlotte Bøving
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HVAD ER ET GODT VENSKAB?

Dokk1 – Onsdag 28. februar kl. 19.30-21.30

Et foredrag, der inspirerer dig til at tage dig godt 

af dine venskaber. Frederik Svinth, grundlægger af 

SNAK, fortæller hvordan han selv lærte at kæmpe for 

sine venskaber, og hvad han mener, man skal gøre for 

at passe godt på dem. 

Foredraget tager udgangspunkt i Frederiks egen histo-

rie om, hvordan ensomhed og tragedie førte til en ny 

vision for, hvad han ville have ud af sine venskaber.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 60 kr.

HØJT ENERGINIVEAU – HELE DAGEN

Dokk1 – Torsdag 1. marts kl. 19.00

Din hjerne bestemmer din adfærd – derfor handler 

det om at få hjernen i form, så du kan træffe de rigtige 

beslutninger og få energi. 

Kinesiolog og cand.phil. Heidi Schønberg arbejder 

med mentaltræning, energiøvelser og kropssprog, 

der styrker hukommelsen og koncentrationsevnen og 

giver dig energi.

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 150 kr.

KVINDERNES STEMMER I ISRAEL-PALÆSTINA

Dokk1 – Mandag 26. februar kl. 16.30-18.00

Israel-Palæstina konflikten er yderst kompliceret og 

kompleks. Som med mange andre samfundsproble-

mer, mangler konflikten og dens løsning kvindernes 

stemmer. Mød Sarah Arnd Linder, dansker bosat i 

Israel på 11. år, grundlægger af Political is Personal – 

et initiativ baseret på interviews med israelske jødiske 

og palæstinensiske kvinder, der frit fortæller, hvordan 

konflikten har påvirket deres liv.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk  

Pris: 40 kr. / Studerende: 25 kr.

TYSKERBØRN

Åby – Tirsdag 27. februar kl. 19.00-21.00

Kærlighed og konsekvenser i krigens kølvand. Under 

2. Verdenskrig forelskede danske kvinder sig i tyske 

soldater, hvilket der blev set meget skævt til. Disse 

kvinders børn har nu valgt at tale åbent om tabuet: at 

have en tysk soldat som far. Krigsbørnskaravanen vil 

gerne vise sider af historien som ikke hidtil har fået 

meget bevågenhed og fortælle en anden historie om 

"tyskertøserne".  

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 50 kr.

Sarah Arnd Linder

Frederik Svinth
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MED EGNE ORD

Dokk1 – Onsdag 28. marts kl. 16.30-18.00

Antologien Med egne ord (2018) er 14 kvinders be-

retninger om seksuelle overgreb – fra ’daterape’ over 

voldtægt til seksuelt misbrug. Her samles udtryk fra 

kvinder 20-60 år, der frit beretter om deres oplevelser 

– og de overlevelsesstrategier, der har været tilgænge-

lige for dem. Til dette oplæsnings- og debatarrange-

ment kan I møde nogle af forfatterne og redaktørerne. 

Der er brug for at bryde tabuet!

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

HJÆLP TILBAGE – EN AFTEN OM VETERANER

Dokk1 – Mandag 16. april kl. 19.00

Støt vores krigsveteraner og få en spændende aften. 

Jægersoldat Lars Møller fortæller om et liv som eli-

tesoldat i 25 år med benhård uddannelse og arbejde 

i verdens brændpunkter. Lars Mikkelsen fortæller 

om hvordan man, med bevidst arbejde, kan lære at 

leve med en PTSD diagnose og springe ud i livet på 

ny. Din støtte er billetprisen, som går ubeskåret til 

veteranhjemmet i Aarhus.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 160 kr.

TAL ORDENTLIGT ELLER LUK RØVEN

Dokk1 – Torsdag 15. marts kl. 19.00

Journalist og forfatter Abdel Aziz Mahmoud er en 

aktiv debattør på de sociale medier og vant til at be-

finde sig på 'øretævernes holdeplads'. De fleste af os 

er i et eller andet omfang aktive på de sociale medier. 

Men hvad betyder det for vores evne til at aflæse et 

budskab og agere hensigtsmæssigt, når vi sidder på 

afstand af hinanden og kun har teksten på skærmen 

at forholde os til?

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 150 kr.

DIAGNOSE ELLER OPDRAGELSE?

Dokk1 – Torsdag den 22. marts kl. 19.00

Hvad er hvad? Hvornår skal der stilles en diagnose og 

hvornår skal der opdrages – og hvad gør vi ved det? 

Det er nødvendigt for både forældre, pædagoger og 

lærere at kunne skelne børns adfærd.

Oplægsholder Ann Knudsen, hjerneforsker, forfatter 

og foredragsholder, præsenterer baggrund og sympto-

mer på de diagnoser, vi hver dag støder på.  

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 150 kr.

Abdel Aziz Mahmoud

Ann Knudsen

Lars Møller
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FAST-FASHION ELLER SLOW-CRAFTING?

Risskov – Onsdag 25. april kl. 17.00-19.00

Mød tekstilbiolog Birgit E. Bonefeld, der fortæller om 

en forbrugs- og produktionskultur, der er løbet løbsk, 

og om hvordan du kan indrette din hverdag med mere 

holdbare løsninger. Birgit E. Bonefeld er tekstilbiolog, 

cand.scient., ph.d. og håndarbejdslærer og forsker i 

nye tekstiler.

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

DEMENS OG ERINDRING

Viby – Onsdag 18. april kl. 19.00-21.30

Erindringslejligheden i Den Gamle By er et hjertebarn 

af museumslærer Henning Lindberg. Erindringsfor-

midlingen bruges af Aarhus Kommunes demensko-

ordinatorer og giver glæde for demente. Kom og hør 

Henning Lindberg fortælle om demens og erindring.

I samarbejde med Den Gamle By  

www.dengamleby.dk/erindringsformidling 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 50 kr.

STRESS – NÅR HJERNEN SKRUMPER

Højbjerg – Torsdag 19. april kl. 19.00-21.00

Sygeplejerske Marianne I. Christensen mærkede 

stressen for fuldt drøn i 2005 under en rejse til Mali. 

Herefter fulgte års kamp for at komme tilbage til et 

tåleligt liv. Hør Mariannes meget personlige beretning 

om stress, hvad den gør ved os, og hvordan fokus på 

den rette kost, lidt medicin og fysiske tiltag har hjulpet 

hende. Marianne har udgivet bogen Stress – når hjer-

nen skrumper (2013).  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 30 kr.

Marianne I. Christensen

Henning Lindberg

Birgit Bonefeld



VIDENSKAB
DE OFFENTLIGE FOREDRAG I NATURVIDENSKAB

Gellerup – www.aakb.dk/gellerup og www.ofn.au.dk

Gellerup Bibliotek viser igen udvalgte foredrag fra 

De offentlige foredrag i Naturvidenskab. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

NATURVIDENSKAB TIL HERREDSVANG

Hasle Tirsdag 6. februar kl. 19.00

 Design af biomolekyler og nanorobotter 

 Tirsdag 20. februar kl. 19.00

 På rumsafari blandt Mælkevejens planeter

 Tirsdag 27. februar kl. 19.00

 Relativitetsteori og gravitationsbølger

 Tirsdag 13. marts kl. 19.00

 Menneskedyret homo sapiens

 Tirsdag 20. marts kl. 19.00

 Jordens og livets udvikling

 Tirsdag 17. april kl. 19.00

 Myrer og mennesker

Vi livestreamer fra de offentlige forelæsninger 

i naturvidenskab fra Søauditorierne på Aarhus 

Universitet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FOREDRAG OM MENNESKETS OPRINDELSE

Viby – Onsdag 21. marts kl. 19.00

Antropolog ved Aarhus Universitet Ole Høiris 

vil fortælle om baggrunden for sin bog Ideer om 

menneskets oprindelse (2016). Hvor kommer vi fra? 

Hvordan opstod livet på jorden? Verdens mange 

religioner har givet forskellige svar, ligesom viden-

skaberne de seneste ca. 150 år har budt ind med 

nye sandheder. Alle svarene spiller til enhver tid 

tæt sammen med det herskende verdensbillede.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 30 kr.

DU FORELSKER DIG ALDRIG I DEN FORKERTE

Dokk1 – Tirsdag 8. maj kl. 19.00

Ph.d. forfatter og terapeut Jytte Vikkelsøe kortlægger 

i sin banebrydende bog Derfor forelsker du dig aldrig i 

den forkerte (2017) grundene til, at vi bliver forelskede. 

En af hendes mest overraskende konklusioner viser, at 

de uoverensstemmelser, der senere ødelægger selv de 

bedste parforhold, er bygget ind i forelskelsen helt fra 

begyndelsen. 

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 150 kr.

STRESS OG PERSONLIGHED

Dokk1 – Tirsdag 15. maj kl. 19.00

Alle kan få stress og mange gør det. Stressresponsen 

har intet med personlighed at gøre. Alle der får stress, 

gør det på den samme måde, men forskellen kan ligge 

i styrken og hvad der aktiverer stress.

Oplægsholder Thomas Milsted er forfatter og fore-

dragsholder og beskæftiger sig med blandt andet med 

stress, trivsel og forandringer.

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 150 kr.



VIS OS DIT FOTOALBUM 
Mandag 22. januar kl. 13.00–17.00
Mandag 12. februar kl. 13.00–17.00
Mandag 12. marts kl. 13.00–17.00
Mandag 16. april kl. 13.00–17.00
Mandag 7. maj kl. 13.00–17.00
Mandag 11. juni kl. 13.00–17.00
Har du familiens fotoalbums liggende, og tror du, de 
rummer billeder af interesse for byens historie?  
Det tror vi. Historiske billeder er ikke kun de meget gamle 
– fars og mors feriebilleder fra 70’erne og billeder fra din 
arbejdsplads i 90’erne kan også være kulturarv! Kom og 
tal med Stadsarkivet og få en vurdering af dine billeder. 
Vi vil måske gerne tage en kopi af dem, så du kan få dem 
med hjem igen.
Gratis / Tilmelding er ikke nødvendig.

AARHUSARKIVET.DK  
– DIN INDGANG TIL BYENS HISTORIE
5. marts kl. 15.30–17.00 / Stadsarkivets læsesal
Stadsarkivet åbner i februar for den nye digitale portal til 
byens historie. Tusinder og atter tusinder billeder, film, 
kort og dokumenter er nu online. Der kan søges i mere 
end fem kilometer arkiver fra kommunen og en masse 
privatarkiver. Men hvordan gør man?
Kom forbi og hør, hvordan man bruger hjemmesiden til 
at bestille arkivalier til læsesalen, finde film og billeder og 
læse dokumenter fra byens historie. Og hvordan man selv 
kan bidrage og indsende materiale til byens arkiv.
Gratis / Tilmelding er ikke nødvendig.

INTRODUKTION TIL STADSARKIVETS LÆSESAL 
Sidste onsdag hver måned kl. 14.00–15.00
På Stadsarkivets læsesal kan man se arkivets billeder 
og film. Man kan også se de sager fra arkivet, man har 
bestilt. Der er lokalhistoriske bøger og mange hånd- og 
opslagsbøger, og man kan læse i store digitale samlinger 
af kommunale folketællinger, historiske aviser og meget 
andet. Kom forbi og få en hurtig introduktion til læsesalen 
og de ressourcer, man finder her.
Gratis / Tilmelding er ikke nødvendig.

VIS OS DIT 
FOTOALBUM
BESØG 
AARHUS 
STADSARKIV
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byens historie. Tusinder og atter tusinder billeder, film, 
kort og dokumenter er nu online. Der kan søges i mere 
end fem kilometer arkiver fra kommunen og en masse 
privatarkiver. Men hvordan gør man?
Kom forbi og hør, hvordan man bruger hjemmesiden til 
at bestille arkivalier til læsesalen, finde film og billeder og 
læse dokumenter fra byens historie. Og hvordan man selv 
kan bidrage og indsende materiale til byens arkiv.
Gratis / Tilmelding er ikke nødvendig.

INTRODUKTION TIL STADSARKIVETS LÆSESAL 
Sidste onsdag hver måned kl. 14.00–15.00
På Stadsarkivets læsesal kan man se arkivets billeder 
og film. Man kan også se de sager fra arkivet, man har 
bestilt. Der er lokalhistoriske bøger og mange hånd- og 
opslagsbøger, og man kan læse i store digitale samlinger 
af kommunale folketællinger, historiske aviser og meget 
andet. Kom forbi og få en hurtig introduktion til læsesalen 
og de ressourcer, man finder her.
Gratis / Tilmelding er ikke nødvendig.
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MENNESKER OG FORRETNINGER

Tranbjerg – 1.-31. marts

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling viser en udstilling 

med titlen Mennesker og forretninger i Tranbjerg. Siden 

Tranbjerg Stationsby opstod i 1884, har der været 

mange forretninger og værksteder i byen, og mange af 

ejerne blev lokalkendte personer. Udstillingen præsen-

terer dem og deres forretninger ved hjælp af billeder, 

erindringer og fortællinger.

I samarbejde med Tranbjerg Lokalhistoriske Samling.

TAG MED PÅ EN TIDSREJSE  

TILBAGE TIL 1950’ERNES AARHUS

Dokk1 – Mandag 12. marts kl. 19.00

Aarhus forandrer sig i disse år med hastige skridt. I en 

tid med store forandringer kan det være godt at kikke 

tilbage i tiden. Med udgangspunkt i bogen Aarhus i 

årtier – Aarhusianerne historie fortalt i billeder (2016), 

skal vi høre om, hvordan Aarhus var i 1950’erne. 

Historien bliver fortalt af forfatterteamet bag bogen: 

Søren Bitsch Christensen, Thomas Norskov Kristen-

sen og Janne Marie Barslev alle fra Aarhus Stadsarkiv 

og Kitt Boding-Jensen og Anneken Appel Laursen fra 

Den Gamle By.  

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

LOKALHISTORIE
SPØRGEHJØRNE FOR SLÆGTSFORSKERE

Dokk1 Tirsdag 9. januar kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 13. februar kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 13. marts kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 10. april kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 8. maj kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 12. juni 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 bog-

staver, er du velkommen til at medbringe det og få 

hjælp til læsningen.

I samarbejde med Slægtshistorisk forening. 

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.
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SAMTALESALON
I samarbejde med Aarhus Jordemoderpraksis,  

Aarhus Universitetshospital

HVEM EJER GRAVIDITETEN?

Højbjerg – Mandag 19. marts kl. 19.00-21.00

Er det moderen, forældrene, familien, samfundet?  

– pludselig har alle en mening. Hvordan påvirker det 

de kommende forældre? Hvad har vi som samfund af 

meninger, holdning, leveregler og hvad kan vi egentlig 

tillade os? Hvor går grænsen mellem fællesskab og 

forældreskab? Til en samtalesalon er alle holdninger 

og meninger velkomne; Bedsteforældre, kommende 

forældre, folk med eller uden børn.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 30 kr.

SMERTEN VED LIVETS START

Højbjerg – Mandag 23. april kl. 19.00-21.00

Der er smerter forbundet med graviditet, fødsel, 

amning, heling, men også med forældreskab, kærlig-

hed, angst og bekymringer. Hvad kan smerter? Er de 

nødvendige? Er de naturlige og hvad er naturlighed 

i en verden hvor smertelindring altid er tilgængelig? 

Til en samtalesalon er alle holdninger og meninger 

velkomne. For bedsteforældre, kommende forældre, 

folk med eller uden børn.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 30 kr.

TÆNKEPAUSER
SORG 

Torsdag 25. januar  

kl. 16.30

Sorg er et grund-

vilkår. Engang vil 

vi miste dem, vi 

elsker, og de mister 

os. Sorg føler vi 

ikke kun når et 

menneske dør, 

men også ved tab som skils misse og sygdom. 

Ifølge Mai-Britt Guldin, psykolog og sorgforsker 

ved Aarhus Universitet, bør vi ikke kun fokusere 

på sorgens følelse af fravær, for hvis vi giver den 

plads, kan sorgen ikke bare forvandle sig til et 

nærvær, den kan også lære os at leve.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk.  

Pris: 50 kr. / Studerende: 25 kr.

FIKTION

Onsdag 21. februar 

kl. 16.30

Vi både producerer 

og konsumerer 

hele tiden fiktion i 

form af film, roma-

ner og computer-

spil; men faktisk 

bruger vi også 

vores evne til at opfinde i fagtekster, opslags-

værker og i planlægningen af vores dag. Adjunkt 

Simona Zetterberg Gjerlevsen gør os klogere på 

fiktion ikke kun som underholdning, men som 

helt afgørende for at vi kan tænke nyskabende og 

reflektere over den aktuelle virkelighed.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk.  

Pris: 50 kr. / Studerende: 25 kr.

Hold øje med  
vores hjemmeside,  

for flere Tænkepauser  
i foråret!
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PODCASTFOREDRAG
I samarbejde med Lydbureauet Akkurator

LYDDESIGN

Dokk1 – Torsdag 25. januar kl. 17.30

I podcasts kan man ofte høre gribende historier, der 

fortælles gennem interviews og speak. Men det er 

tit noget mere end bare snak, der præger fortællin-

gen. Gennem eksempler fra podcastverdenen ser vi 

nærmere på, hvordan man kan bruge lyddesign til at 

skabe et univers, fortælle en historie og fremprovoke-

re følelser hos lytteren. 

Oplægsholder: Andrew Davidson fra Lydbureauet 

Akkurator

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk.  

Pris: 40 kr. / Studerende: 25 kr.

STIL OG STEMNING

Dokk1 – Tirsdag 13. marts kl. 17.30

I dette foredrag kigger vi nærmere på, hvilke genrer 

der er de mest populære, og hvordan de fungerer rent 

auditivt. Hvis du selv går med en podcaster i maven, 

er dette også en måde at spore sig ind på, hvordan 

du finder den helt rigtige stil og stemning ved hjælp 

af få virkemidler.

Oplægsholder: Andrew Davidson fra Akkurator, der til 

dagligt producerer podcasts til virksomheder.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk.  

Pris: 40 kr. / Studerende: 25 kr.

KLIMA OG POPCORN
KliPo står for Klima & Popcorn. Arrangementet star-

ter med et debatoplæg, herefter vises en relevant 

dokumentar, spandevis af popcorn bliver delt, og 

efterfølgende diskuteres dokumentarens pointer.

I samarbejde med UngEnergi.

REUSE! BECAUSE YOU CAN´T RECYCLE

Dokk1 – Tirsdag 23. januar kl. 17.00

REUSE! Because You Can't Recycle The Planet 

(2015) følger Reuse Pro Alex Eaves rundt i USA. 

På hans rejse finder han reuse løsninger for 

skraldeproblematikken, som ikke kun er bære-

dygtige, men også nemme og sjove!

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

INHABIT: A PERMACULTURE PERSPECTIVE

Dokk1 – Tirsdag 20. februar kl. 17.00

Inhabit: The Permaculture Perspective (2015) ud-

forsker de mange miljø- og landbrugsproblemer, 

som vi står overfor i dag, og undersøger de løs-

ninger, der anvendes ved hjælp af den økologiske 

designproces kaldet 'Permaculture'.

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

SEED : THE UNTOLD STORY

Dokk1 – Tirsdag 3. april kl. 17.00

SEED : The Untold Story (2016) følger lidenskabe-

lige frøbevarere, der beskytter vores 12.000 årige 

fødevarearv, som bliver udfordret af de biotekno-

logiske kemiske virksomheder.

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



THERESIENSTADT  

– DANSKE BØRN I NAZISTISK FANGENSKAB

Dokk1 – kl. 10.00-12.00

Øjenvidneberetninger – der fortæller historien om seks 

jødiske børn, der under den tyske besættelse af Dan-

mark blev deporteret til kz-lejren Theresienstadt med 

deres familier. Børnene var blandt de ca. 500 danske 

jøder, for hvem det ikke lykkedes at flygte til Sverige. 

Deres fortællinger handler om angst, afsavn, grusom-

hed og tab, men også om venskab, kærlighed og håb.

THE LOOK OF SILENCE

Dokk1 – kl. 12.10-13.50

Gerningsmændene bag det indonesiske folkedrab 

i 1965 går stadig frit omkring, men hvor mange og 

hvilke liv den enkelte gerningsmand har på samvit-

tigheden, vides ikke altid. Optikeren Adi identificerer 

den mand, som har dræbt hans storebror. Adi, som i 

embeds medfør kigger folk i øjnene, konfronterer bro-

derens banemænd med deres gerninger, men kæmper 

samtidig med sig selv: Kan han finde tilgivelse i sit 

eget hjerte?

Dokk1 – Lørdag 27. januar 

Danmarks minde- og mærkedag for ofre for Holo-

caust og andre folkedrab i verden

Formålet med Auschwitz-dag er at bevare mindet om 

ofrene ved folkedrab og sikre, at viden om historiens 

folkedrab bliver videregivet til yngre generationer. 

Dagen tager udgangspunkt i udryddelserne under 

Holocaust – men også efter 1945 har folkedrab, etnisk 

udrensning og masseudryddelser fundet sted mange 

steder i verden.

Biblioteket markerer dagen ved at vise 3 dokumentar-/

spillefilm – der omhandler dels Holocaust men også 

andre folkedrab i verden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SAULS SØN

Dokk1 – kl. 14.00-15.45 

I kz-lejren Auschwitz-Birkenau får den jødiske fange 

Saul Ausländer udsat sin dødsdom, idet han udvælges 

til at assistere nazisterne i krematoriet. Saul hjælper 

troligt med at henrette sine medfanger og kaste deres 

aske i havet. Han rystes først for alvor, da han finder li-

get af en lille dreng. Saul bliver opsat på at give barnet 

en rigtig, jødisk begravelse og begynder at omtale ham 

som sin søn.



Om du er gamer, bookeater eller blot ønsker at være sam-
men med venner og andet godtfolk, så er der helt bestemt 
noget for dig på bibliotekerne i Aarhus.

Vi indbyder til booktalks, hvor du præsenteres for det 
bedste indenfor young adult litteraturen, møder de vildeste 
dystopier og ufattelige væsener i fantasiens verden m.m.  
Er du mere til gaming og rollespil, er der også rig mulighed 
for at udleve det – og skulle du ovenikøbet gå hen og vinde 
FIFA turneringen, kan du møde selveste verdensmesteren.  
For de kreative er der ugentlige workshops i Åby, mens der 
på Dokk1 er forskellige workshops med perler samt Harry 
Potter. Der sker de mest fantastiske ting på biblioteket, 
hvis du tør.
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POP-UP WORKSHOPS

Åby – Hver torsdag kl. 14.00

Kom og vær med om torsdagen, når vi hygger og laver 

forskellige sjove ting i hyggehjørnet.

For unge +12 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSEKLUB FOR UNGE

Skødstrup Mandag 29. januar kl. 15.00-16.00

 Mandag 26. februar kl. 15.00-16.00

 Mandag 30. april kl. 15.00-16.00

 Mandag 28. maj kl. 15.00-16.00

Går du i 7.-9. klasse? Har du lyst til at dele dine 

læseoplevelser med andre? Og har du lyst til at læse 

tre forskellige typer bøger, som du måske ikke selv 

ville have valgt? Så er læseklubben lige noget for dig! 

Første gang vi mødes, får alle udleveret en bog, der 

skal læses til næste gang. Der udleveres en ny bog 

hver gang.

I samarbejde med Forlaget Tellerup. For unge mellem 13 og 16 år. 

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

PIGERNES BOGKLUB

Åby – Ca. en gang om måneden.

Er du vild med bøger? Så er Pigernes Bogklub lige 

noget for dig! Vi læser Young Adult-bøger i alle genrer, 

taler om dem, quizzer og hygger max. En gang imel-

lem får vi også besøg af bloggere eller forfattere.

Har du lyst til at være med?

Se mere på www.aakb.dk/pigernes-bogklub og find os på Instagram. 

For unge +12 år.

PERLER I LANGE BANER

Dokk1 Lørdag 17. februar kl. 12.00-15.00

 Søndag 18. februar kl. 12.00-15.00

 Lørdag 17. marts kl. 12.00-15.00

 Søndag 18. marts kl. 12.00-15.00

 Lørdag 14. april kl. 12.00-15.00

 Søndag 15. april kl. 12.00-15.00

Kom og vær med til at skabe et værk af perleplader. 

Igennem 3 måneder laver vi perleplader, som til sidst 

sættes sammen til ét stort værk, der udstilles på 

Dokk1. Mød op og vær med til at skabe værket.

Tilmelding er ikke nødvendig.

(OVER)LEV PÅ SU

Dokk1 – Mandag 26. februar kl. 17.00-18.00

Er du flyttet hjemmefra for første gang? Eller har du bare 

for meget måned tilbage for enden af din SU? Så kom til 

en time med tips og tricks til at (over)leve på SU. Vi vil 

b.la. komme ind på budgetlægning, forsikringer, måder 

at få flere penge ind på kontoen og lignende.

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

TUREN GÅR TIL HOGWARTS     

Dokk1 – Lørdag 9. juni kl. 12.00-15.00

Alle med hang til magi og besværgelser inviteres på 

besøg i Harry Potters verden. Kom på besøg i Potter 

universet, hvor I får tips og tricks til at tegne, lytter til 

bibliotekarens bedste Potter passager, og I kan bruge 

jeres viden til at quizze i universet 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk.
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PÅ FANTASIENS VINGER – BOOKTALK FOR UNGE

Dokk1 Onsdag 17. januar kl. 17.00-19.00

 Onsdag 21. marts kl. 17.00-19.00

Elskede du også at følge med i Harry Potter bøgerne? 

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

ne booktalk lige noget for dig! Vi præsenterer et udvalg 

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

efter inspiration til den næste fantasy oplevelse.

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

ENDELIG SCIFI! – BOOKTALK FOR UNGE

Dokk1 Onsdag 7. februar kl. 17.00-19.00

 Onsdag 25. april kl. 17.00-19.00

Hvis du er vild med dystopier, andre verdener, robot-

ter og meget andet i denne genre, så kom og hør om 

nogle af vores bedste læseoplevelser. Vi præsenterer 

et udvalg af virkeligt gode og måske ikke så kendte 

science fiction bøger. Fælles er at vi er vilde med dem.

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

BOOKTALKS
BOOKTALK: BEST NEW YOUNG ADULT FICTION

Dokk1 – Monday 23 April from 4-5 pm

Love to read in English? There's a ton of good 

Young Adult novels out there. Today we give our 

tips to some of the best new books in our library's 

collection – and you're welcome to join in with your 

own recommendations. 

No registration.

BOOKTALK FOR UNGE: DE BEDSTE BØGER I 2017

Dokk1 – Mandag 15. januar kl. 16.00-17.00

Kom og hør om de bedste, mest spændende, mest 

gribende Young Adult-bøger, der udkom i 2017. En 

hyggelig og afslappet bogsnak, hvor du får masser af 

tips med hjem.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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MØD MOHAMAD 'BACHA' AL-BACHA

Dokk1 – Lørdag 17. februar kl. 12.00-14.00

Mød Mohamad 'Bacha' Al-Bacha, en pro FIFA-spiller, 

der kæmpede sig til et verdensmesterskab i FIFA i 

2016 og til daglig spiller i Tricked esport. Mohamad vil 

fortælle lidt om livet som esportsudøver, dele nogle fif 

og tricks til at blive en bedre FIFA-spiller og spille et 

par showkampe mod deltagerne. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FIFA-TURNERING FOR UNGE

Gellerup – Torsdag 15. marts kl. 16.00

Vi giver bolden op til FIFA-Turnering. Er du mellem 

11 og 16 år? Så kan du denne eftermiddag sparke dig 

hele vejen til finalen. Vis dine venner, hvad du dur 

til på banen eller giv en, du lige har mødt kamp til 

stregen. Der er en præmie til vinderen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SPIL OG GAMING

PEN OG PAPER ROLLESPIL

Harlev Lørdag 27. januar kl. 11.00

 Lørdag 24. februar kl. 11.00

 Lørdag 28. april kl. 11.00

 Lørdag 26. maj kl. 11.00

 Lørdag 28. juli. kl. 11.00

På Harlev Bibliotek bliver der spillet Pathfinder Socie-

ty, et verdens omspændende spil baseret på Path-

finder rollespils systemet. Du spiller 4-6 timer med 

4-6 andre spillere og en spilstyrende og du behøver 

ikke være garvet rollespiller, for at kunne være med. Vi 

glæder os til at se dig. Explorer, Report, Cooperate!

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.

FIFA18 TURNERING

Dokk1 Torsdag 15. februar kl. 11.00-16.00 

 Fredag 16. februar kl. 11.00-16.00

Er du skarp til FIFA? Har du mod på at dyste med an-

dre om den ultimative ære? Så kom til FIFA turnering 

på Dokk1! 

Vinderen får mulighed for at udfordre Mohamad 

'Bacha' Al-Bacha, FIFA verdensmester i 2016 til en 

kamp lørdag den 17. februar.

Tilmelding er ikke nødvendig.



Der er masser af fantastiske Young Adult-bøger 
derude, og nu er det nemmere at finde dem på 
Dokk1. Kig forbi det nye unge-område lige til  

venstre for hovedindgangen. 

Her kan du sidde og læse eller bare drysse rundt 
og blive inspireret af de forskellige udstillinger  

med gode bøger på dansk og engelsk. 

Der kommer også flere booktalks og  
andre aktiviteter for unge. 

Vi ses hernede!



At være kreativ handler ikke nødvendigvis om at skabe 
noget smukt, men først og fremmest om at eksperimen-
tere, gribe ideerne og give dem form. Bibliotekerne bugner 
denne sæson af spændende kunstudstillinger, hvor du kan 
opleve lokale kunstneres leg med glas, stof, fotografi og 
andre medier, og af workshops og kreative fællesskaber, 
hvor du selv kan prøve kræfter med lige netop det, der 
inspirerer dig. 

Du kan for eksempel komme med på guidet fotowalk 
i Aarhus, designe dine egne smykker ved hjælp af en 
3D-printer og lære at strikke twigg stitch eller repa rere 
din cykel. Du kan også gå på opdagelse i den polske 
billedbogs tradition, brugskunst af skind og læder eller 
farverige billedkunstudstillinger. Valget er dit.

KUNST OG  
reativitet
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MAKER-LØRDAG

Dokk1 Lørdag 6. januar kl. 13.00-15.00

Kom til vores 'ikke-workshop'. Her kan du ikke for-

vente at lave en bestemt dims. Du kan ikke forvente 

at der er nogen fast plan. Du skal faktisk heller ikke 

forvente en top professionel underviser.

Til gengæld så har vi det sjovt, og prøver os frem - 

måske har du en ide, du vil give form eller en teknolo-

gi, du er nysgerrig på?

Tilmelding er ikke nødvendig.

REPAIR CAFÉ

Dokk1 – Anden lørdag i måneden kl. 12.30-15.30

Her kan du få hjælp til at fikse tøjet, cyklen eller 

computeren. Du kan læse mere om Repair Café på 

vores hjemmeside.

I samarbejde med Repair Café Aarhus.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

TRYKKERIET

Dokk1 Mandag 29. januar kl. 15.30-17.30

 Torsdag 5. april kl. 15.30-17.30

Du kan trykke på vores papir eller stof – eller det du 

medbringer! Vi arbejder med skabeloner, trykklodser, 

stencils og har maling til både stof & papir. Vi har et 

væld af trykklodser, borgere har skabt på vores 3D 

printer og lasercutter. Lav en lyskæde, dekorere dit 

tekstil eller design noget smukt gavepapir. 

Workshoppen er for voksne +13 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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REUSE – FRA BOG TIL LYSKÆDE

Dokk1 – Lørdag 3. marts kl. 11.00-13.00

Lav din egen lyskæde og giv nyt liv til en kasseret bog! 

Trænger du til lidt hyggebelysning og vil du gerne 

være med til at redde en bog, så kom forbi og lav dig 

din helt egen lyskæde!

Det kunne være et unikt tegneserietema, matema-

tiske formler eller noget helt andet. Der følger LED 

lyskæde med.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 25 kr.

LASERCUT

Dokk1 – Tirsdag 6. marts kl. 16.00-18.00

Lav dit eget stempel eller klistermærke! Du kan skabe 

din egen figur eller design – og cutte det som label 

eller trykklods. Du kan tegne på papir, iPad eller com-

puter – og lasercutte dit motiv.

Workshoppen er for voksne +13 år. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 30 kr.

LASERCUT DIN PÅSKEPYNT

Dokk1 – Onsdag 7. marts 15.30-17.30

Vi udfordrer os selv og laver påskepynt på lasercutter. 

Mangler du nogle kyllinger til vinduet, påskeæg til 

at hænge på de første forårsgrene, eller vil du sende 

ekstravagante gækkebreve ud?

Du skal være vant til at bruge en computer.

Workshoppen er for voksne og +12 år. 

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

GRAFIK

Dokk1 Mandag 12. februar 15.30-18.00

 Mandag 26. februar 15.30-18.00

 Mandag 12. marts 15.30-18.00

Lav sjov med billeder, bogstaver, gamle illustrationer 

og skab forskellige udtryk med plantryk (xerolitografi). 

Billedkunstner Verner Brems guider dig i de forskel-

lige teknikker. Du kan kombinere forskellige kreative 

udtryk bl.a. dine gamle tegninger og ting fra gamle 

bøger. Du kan deltage én eller flere gange.

I samarbejde med Skolen for Kunst og Design.  

For voksne eller børn +8 år ifølge med en voksen. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 100 kr. pr. gang.

HVORDAN MALER MAN BIBELEN?

Højbjerg – Torsdag 22. februar kl. 19.00-21.00

Ole Grøn bidrog med 32 malerier i sin karakteristiske 

naivistiske streg, til Karsten Højrup Petersens Den Lil-

le Bibel – for børn (2010). I foredraget fortæller Ole om 

processen, overvejelserne og samspillet mellem ord 

og billeder. Han viser desuden eksempler på andre 

illustrationsopgaver.

Ole Grøn er billedkunstner og født 1957. Han er bosid-

dende i Kysing og tilhører kredsen af danske naivister.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 30 kr.



70 Program · Forår 2018

VILD MED GARN
STRIKKEAFTEN

Harlev – Første mandag i måneden kl. 19.00-21.00 

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. 

Medbring hækle/strikketøj, snakketøj, kaffe eller 

andet, som du behager.

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKECAFÉ

Skødstrup – Første mandag i måneden kl. 15.00-17.00

Tag strikketøjet med og mød andre glade strikkere – 

både erfarne og nybegyndere. Vi hjælper og inspirerer 

hinanden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKE/HÆKLECAFE

Viby – Tirsdag i lige uger kl. 17.30-20.00

Tag dit strikke/hækletøj med og mød andre til fælles 

inspiration og hjælp. Medbring evt. din egen kaffe/the.

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKEHÆKLESYKLUB

Risskov – Hver torsdag kl. 15.00-17.30

Klubben er for alle uanset niveau. Tag gerne dine ven-

ner, dine børn, din nabo eller din kollega med.

Tilmelding er ikke nødvendig.

GARNGLAD

Lystrup – Torsdage i lige uger kl. 19.30

Hvis du er glad for at arbejde med garn eller har 

brug for lidt hjælp og inspiration, kan du mødes med 

andre garnglade. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

DESIGN ET SMYKKE

Dokk1 Mandag 19. marts kl. 15.30-18.00

 Mandag 16. april kl. 15.30-18.00

Lasercut eller 3D-print et unikt smykke! Ørering, 

vedhæng, broche eller en cool ring. Brug teknologien 

og skab dig et unikt smykke. Du kan tegne på papir, 

iPad eller computer og selv formgive dit design. 

Du kan lasercutte i akryl eller træ eller 3D-printe i 

forskellige farver.

Workshoppen er for voksne eller børn +8 år ifølge med en voksen. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 30 kr.

FOTOWALK!

Dokk1 – Lørdag 26. maj kl. 10.00-15.00

Fotograf Jonas Rask guider dig ud i byen på en fælles 

fotowalk. Der er intro på Dokk1 og herefter følges 

man rundt og arbejder ud fra samme tema. Dagen 

slutter igen på Dokk1, hvor vi over en kop kaffe ser 

hinandens billeder. Er du fotointeresseret eller blot 

vild med at tage billeder – så er den her tur for dig. 

Alle kan være med – også med mobiltelefon!

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

Foto: Jonas Rask
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SY EN SMUK ÆSKE!

Dokk1 – Onsdag 24. januar kl. 15.30-18.00

Har du tålmodighed og kan du lide at sy i hånden? 

Vi syr smukke æsker beklædt med stof. Du kan lave 

ruminddeling eller blot have et rum, som du kan bru-

ge til smykker, blyanter, yndlingssten… Æskerne bliver 

meget unikke.

Medbring gerne bomuldsstof –  aflagt tøj med smuk-

ke farver og mønstre, stoftryk, retro sengetøj etc.

Workshoppen er for +13 år.  

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 30 kr.

STRIK-IN

Tranbjerg – Første torsdag i måneden kl. 18.00

Er du erfaren, nybegynder eller midt imellem, så kom 

og vær med til Strik-in. Vi hjælper og inspirerer hinan-

den, mens vi strikker.

Pak dit strikketøj og kom forbi. Der er kaffe og te på 

kanden og tid til hyggelig snak. Tjek bibliotekets hjem-

meside for ændringer.

I samarbejde med Strik-in. Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKECAFÉ

Dokk1 – Første lørdag i måneden kl. 13.00-16.00

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

Så er Strikkecaféen noget for dig. Der vil ikke være en 

instruktør til stede, men vi hjælper hinanden. Du er 

også velkommen, hvis du er nybegynder. Vi glæder os 

til at se dig til nogle hyggelige eftermiddage. 

I samarbejde med Vibeke Stendal. Tilmelding er ikke nødvendig.

HOGWARTS KREA KLUB

Højbjerg Hver mandag fra 15. januar til  

 28. maj kl. 18.00-20.30 

 (undtaget skoleferier og helligdage)

Strikker du selv dit tørklæde? Laver du tryllestave eller 

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

seneste projekt frem og slut dig til fællesskabet. Med-

bring selv værktøj og materialer til lejligheden, samt 

Hufflepuff-humør og Hagrid-hygge.

Alle er velkomne uanset alder. Følg også Hogwarts 

Krea Klub på Facebook.

I samarbejde med Nanna Tronier. Tilmelding er ikke nødvendig.
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UDSTILLINGER
FOTOGRAFI AF LENE DAMTOFT

Højbjerg – 2.-31. januar

Lene Damtofts knivskarpe optagelser og udforskning 

af naturen med kameraobjektiv, viser det vi normalt 

ikke lægger mærke til, nemlig de små undere i natu-

rens detaljer, som gror, vokser og spirer. Hun tager os 

med ind i en overset, men helt vidunderlig verden af 

former og farver. Motiverne er imponerende gengivet 

på de store fotografiske aluminiumsplader der udstil-

les på biblioteket i januar.

FÅ STYR PÅ MASKERNE – BEGYNDERHÆKLING

Lystrup – Torsdag 1. februar kl. 16.00-18.00

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

hjælpe dig med at få styr på maskerne. Vi får besøg 

af Lissi Klüver, der vil guide dig gennem junglen af 

luftmasker, fastmasker og stangmasker. Når du har 

øvet dig på de forskellige masketyper, er der mulighed 

for at starte på et eget let projekt. Husk at medbringe 

et nøgle bomuldsgarn og en hæklenål nr. 3.

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

LÆR AT STRIKKE TWIGG STITCH

Skødstrup – Torsdag 22. februar kl. 18.30-20.30

Workshop med Charlotte Spagner, som vil lære os en 

ny og spændende strikketeknik, der gør det muligt at 

strikke tofarvet rib, hvor hver side er i forskellig farve. 

Teknikken kan måske sammenlignes lidt med tofarvet 

patent, men i twigg stitch strikkes begge farver på 

hver pind. Ulig dobbeltstrik, får man et produkt, som 

er et-laget. På www.aakb.dk kan du se, hvilke materia-

ler, du skal medbringe.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 100 kr.

Lene Damtoft
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STOFCOLLAGE VED BENTE KASTBERG

Højbjerg – 1.-28. februar

Tæppet går op for farver, mønstre og figurer. Bente 

Kastberg har en særlig evne til at skabe store impone-

rende grafiske værker ud i kunsten at sy stofcollage og 

patchwork. Med foden på pedalen og øjet rettet mod 

nålen, opstår de helt fantastiske farvespil og mønstre i 

strimler, kvadrater og figurer.

TEGNING AF MARIANNE STENBERG

Højbjerg – 1. marts - 2. april

I Marianne Stenbergs spontane kalligrafi findes der 

både vidunderlige dyr og mennesker, figurer og former, 

fantasi og virkelighed. Mange små detaljer, ornamentik 

og mønstre danner tilsammen større motiver og helt 

fantastiske kompositioner opstår. Der er fællestræk 

til de såkaldte Wimmelbilderbücher, hvor den store 

fornøjelse er, at gå på opdagelse i billedets detaljer, 

farver og streger.

SKIND OG LÆDER AF HENRIETTE ANDERSEN  

Højbjerg – 2.-31. januar

Med stor fingerfærdighed har kunstneren fået de mest 

fantastiske detaljer og former frem i materialerne. Det 

kræver stor fingerfærdighed at håndtere modellerjern, 

saks, kniv og fedtpen. Andersens udstilling spæn-

der lige fra den stilrene brugskunst for opbevaring 

til sublimt designede håndtasker og til de finurligt 

formede dyr, som det er så let for både børn og voksne 

at forelske sig i.

LOOK! POLISH PICTUREBOOKS!

Dokk1 – 1.-28. februar

Er du interesseret i smukt design eller er du bare bog-

orm af natur, så er udstillingen noget for dig. 

Det er et projekt, der præsenterer polske billedbøger til 

børn fra 1950'erne til i dag. Polske billedbøger har en 

lang, veletableret tradition. Udstillingen præsenterer 

ikke kun eksempler på ældre generationers litteratur, 

men også yngre kunstnere.
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KUNSTVÆRKSTEDERNES TEMA-UDSTILLING

Højbjerg – 4.-31. maj

Værkstederne Krapplak og Chokoladefabrikken på 

Oddervej præsenterer en flot og overvældende tema-

udstilling om fugle. Det er 13 forskellige kunstneres 

spændende fortolkninger, som har taget form i maleri, 

collage, keramik og glas. Både ferniseringen og udstil-

lingen på biblioteket i maj måned er en rigtig herlig 

oplevelse for både høj og lav, stor og lille. 

Der er Fernisering den 4. maj kl. 16.00

BILLEDKUNST AF ANETTE CHRISTENSEN

Højbjerg – 1.-29. juni

Christensens værker bliver til ved flere forskellige 

spændende metoder. Hun er uddannet grafiker, men 

mestrer også tegning, akvarel, akryl og trykketeknikker. 

Der er derfor mange udtryksformer og virkemidler at 

tage af, når de betagende værker er under udarbejdelse 

i atelieret. Kunstnerens smukke grafiske stil og æstetik 

er noget alle virkelig kan se frem til at opleve.

FOTOGRAFI AF NATHALIE LA COUR BIRKJÆR

Højbjerg – 2.-31. juli

Birkjær formår ved sin særlige sans for motiver, vink-

ler og fotografiske teknikker, at få de mest fantastiske 

optagelser i kassen. Med kameraet over skulderen 

og vandrestøvlerne snøret, henter hun mange af sine 

motiver ude i naturen, hvor træer, landskaber, farver 

og lys giver liv og kraft til de imponerende billeder. 

BILLEDKUNST AF INGE-LISE THOMASSEN

Højbjerg – 3.-30. april

Masser af flotte farvespil, kontraster og liv finder man 

i Thomassens imponerende værker. De fleste værker 

er abstrakte, men figurative elementer sætter alligevel 

beskuerens fantasi i gang. Et ansigt og et lille dyr her, 

en horisont der og en sæbeboble på vej deroppe? 

Værkerne indeholder mere end farven på papiret og 

alle kan få glæde af de herlige billedflader.

GLASKUNST AF LINE GOTTFRED PETERSEN

Højbjerg – 6.-30. april

Petersens glas har mange smukke farver og lige så 

mange fantastiske strukturer og former. Værkerne får 

deres personlige præg ved sandblæsning og slibning. 

Det er ren slik for øjet at gå på opdagelse i former, far-

ver og de taktile overflader, der gør værkerne til noget 

helt specielt. Store og små kan sagtens kigge dybt i 

glasset og gå både forfriskede og opstemte derfra.  



SKAL DIT PROJEKT I RAMPELYSET?

 På Rampen midt i Dokk1 sætter vi fokus på at møde andre  
mennesker gennem nye idéer og nye opfindelser.

Har du forslag til hvad de besøgende på Dokk1  
har glæde af at opleve eller afprøve?

 Skriv til os, så hjælper vi dig videre:   
rampelyset@dokk1.dk 





Er din interesse i den digitale verden, 
kan du finde adskillige gode intro-
duktioner og mange biblioteker tilbyder 
personlig hjælp til selvhjælp – både til 
private og til små virksomheder. 

Du kan lære, hvordan du samler din 
egen pc, hvordan du optimerer din hver-
dag med spændende apps, og du kan få 
en forståelse for, hvad de spor,  
du sætter på nettet, kan udløse.

Vil du dygtiggøre dig, er der blandt 
andet arrangementer om 3D-print, 
lasercuttere, Virtual Reality og 3D -
modellering. Endelig kan du i Torve-
ugen på Dokk1 blive fortrolig med flere 
af bibliotekets digitale tilbud.  



78 Program · Forår 2018

ÅBEN LAB

Dokk1 – Onsdage kl. 15.30-17.30 

I Dokk1's Lab er der både 3D printere og -scannere, 

lasercuttere og andet godt. Hvis du gerne vil have 

printet, skåret eller vide mere om digital fabrikation, 

så kig forbi. Du kan læse mere og se de præcise dato-

er på vores hjemmeside.

Tilmelding er ikke nødvendig.

UBUNTU

Dokk1 – Første onsdag i måneden kl. 16.00-20.00 

Ubuntu Aarhus er åben for alle, som har interesse i 

alternative styresystemer. Emnerne for mødeaftenerne 

vil langt hen ad vejen blive tilpasset de fremmødtes 

ønsker, og der vil blive taget særligt hensyn til begyn-

dere – vi hjælper med installationer, opdateringer og 

reparationer på de fremmødtes egne pc'er – foruden 

almindeligt social samvær! Følg med på hjemmesiden 

hvilket emne, der tages op.

I samarbejde med Ubuntu Aarhus. Tilmeding er ikke nødvendig.

VIRTUAL REALITY – EN INTRODUKTION

Dokk1 Torsdag 18. januar kl.16.00-17.30

 Torsdag 26. april kl.16.00-17.30

Hvordan vil fremtiden se ud med Virtual Reality?

Vi tager en snak om, hvad Virtual Reality er, og hvad 

det kan bruges til. Til sidst vil der være mulighed for 

prøve VR.

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

MACØSTJYLLAND – ÅBENT HUS

Dokk1 Torsdag 25. januar 19.30-21.30

 Torsdag 8. marts 19.30-21.30

 Torsdag 19. april 19.30-21.30

MacØstjylland er en forening for Mac-brugere og 

entusiaster. Fra tid til anden åbner de dørene for alle 

til foredrag og Mac-relaterede spørgsmål. Så har 

du brug for inspiration eller hjælp med din Mac kig 

endelig forbi!

I samarbejde med MacØstjylland. Tilmelding er ikke nødvendig.

BYG EN COMPUTER 

Dokk1 Tirsdag 13. februar kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 8. maj kl. 16.30-18.30

Lær hvordan du kan samle din egen pc og forstå hvad 

de forskellige dele gør. En der præcist opfylder dine 

behov, til dit budget. Det er forholdsvist enkelt – og du 

kan spare mange penge.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk.
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APPS & IT-VÆRKTØJER

Dokk1 – Torsdag 8. marts kl. 17.00-21.00

Brug din smartphone til at få gang i mundtlig og 

skriftlig kommunikation – på jobbet og i fritiden. Har 

du overblik over, hvilke smarte værktøjer du har i 

lommen? Ved du hvordan din smartphone kan gøre 

din hverdag nemmere? 

Christian Bock m.fl. viser hvordan – medbring gerne 

smartphone/tablet og afprøv selv.

I samarbejde med Netværkslokomotivet, AOF Midt, VUC Aarhus. 

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

TORVEUGE – BIBLIOTEKETS DIGITALE TILBUD

Dokk1 Mandag 9. april kl. 14.00-16.00

 Tirsdag 10. april kl. 14.00-16.00

 Onsdag 11. april kl. 16.00-18.00

 Torsdag 12. april kl. 11.00-13.00

 Fredag 13. april kl. 11.00-13.00

Kom til Torveuge og hør om bibliotekets digitale 

tilbud! E-bøger – netlydbøger – spillefilm online – 

artikler direkte i din mailboks – adgang til digitale 

udenlandske aviser/ tidsskrifter – er kun et udpluk af 

bibliotekets mange tilbud. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SPRÆNG DIN FILTERBOBBEL

Dokk1 Mandag 7. maj 16.30-17.30

 Tirsdag 8. maj 16.30-17.30

Der er blevet talt meget om bobler de senere år; 

IT-bobler og bobler på ejendomsmarkedet, men også 

filterbobler, som giver os et usandt billede af virkelig-

heden, når vi er på nettet og de sociale medier. Bliv 

introduceret til hvad, hvorfor og få tips til at komme 

ud af din private filterbobbel.

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

INTRODUKTION TIL BLENDER (3D PROGRAM)

Dokk1 Tirsdag 20. februar kl. 16.30-18.30 

 Tirsdag 27. februar kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 17. april kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 24. april kl. 16.30-18.30

Over to tirsdage kan du blive introduceret til 3D 

programmet Blender. Blender kan bruges til anima-

tion, simulering og 3D modellering. Vi gennemgår, 

hvordan man bruger blender og introducerer lærings-

ressourcer, så man selv kan videreudvikle sine evner i 

Blender. Du kan læse mere om Blender på  

www.blender.org

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 50 kr.

PÅ NETTET ER DU ALDRIG ALENE

Dokk1 Onsdag 21. februar kl. 16.30-17.30

 Onsdag 11. april kl. 16.30-17.30

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

kommunikation foregår oftest digitalt. Vi streamer 

eller downloader vores nyheder, bøger, musik og tv. 

Og hele tiden efterlader vi os spor. 

Hvad er det for spor, hvem kan se dem og hvad bru-

ger de dem til? Det ser vi på i dag, sammen med en 

diskussion af fordele og ulemper ved at dele informa-

tion om sig selv på nettet.

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

INTERNET FOR BEGYNDERE

Dokk1 Torsdag 22. februar kl. 16.00-18.00

 Torsdag 5. april kl. 16.00-18.00

Hvis du skal have hjælp til at komme i gang med at 

bruge internettet er dette kursus for dig. Vi hjælper 

dig i gang med at søge, forstå web-adresser og hvad 

man skal tage sig i agt for på nettet. Det kan være en 

god ide at medbringe sin egen bærbar.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk.
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IT-CAFÉ

Åby Hver tirsdag fra 9. januar til  

 15. maj kl. 14.00-15.00

Kom med dine små og store problemer på nettet, på 

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

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

Tilmelding er ikke nødvendig.

IT-HJÆLP FOR BEGYNDERE

Lystrup Hver mandag i januar, februar og  

 marts kl. 13.00-15.00

Book vores frivillige, it-kyndige Peer Kjær Andersen en 

halv time og få hjælp til dine spørgsmål. I timen fra 

14-15 er du velkommen til at kigge ind i it-café'en for 

hjælp til dine spørgsmål. Her kan forekomme vente-

tid, men der er kaffe på kanden imens.

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.

IT-HJÆLP – BESTIL TID OG FÅ EN MEDARBEJDER 

FOR DIG SELV!

Risskov Hver onsdag fra 7. februar til  

 25. april kl. 10.00-14.00

(undtaget 28. marts og 4. april)

Biblioteket tilbyder hjælp til IT, eksempelvis: Brug af 

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

Aarhus Kommunes hjemmeside, at oprette en e-mail-

adresse eller andet du behøver hjælp til. 

Vejledningen foregår i dit tempo. Vi er ikke eksperter, 

men vi hjælper så langt vi kan.

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.

HJÆLP TIL IT
HASLES IT-HJØRNE

Hasle

Hasles IT-Hjørne er et tilbud til dig der har brug for 

praktisk hjælp til dine IT- udfordringer i hverdagen. 

Vi kan hjælpe dig vejledning med div. selvbetjenings-

løsninger i borgerservice. Medbring gerne din egen bær-

bare pc eller tablet, og vi vil forsøge at hjælpe dig videre.

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.

DAVUTS IT-HJØRNE

Gellerup Hver mandag kl. 10.00-11.30 

 Hver torsdag kl. 14.30-16.00

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

til både små og store ting. Vi kan bl.a. lære dig at:

• Starte og bruge en computer, tablet eller smartphone

• Oprette en e-mail konto og bruge den, oprette og 

• Aktivere NemID og e-Boks samt lære dig hvordan 

du færdes sikkert på nettet. 

Medbring gerne din egen bærbare computer, mobil 

eller tablet.

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.



NEMID-HJÆLP  
TIL MINDRE  
VIRKSOMHEDER  
OG FORENINGER

Åby Bibliotek
Pernille Munch-Hansen
Mail: pemh@aarhus.dk
Tlf. 89 40 95 00

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 vil vi gerne prøve at hjælpe dig, ring og aftal tid!





Er du ude med snøren efter din næste lystfisker-
historie? Så giver biblioteket insider tips til at binde 
den perfekte flue. Er du mere til et godt glas vin, kan du 
smage og lære, hvad der gør en vin god i en vin kenders 
øjne. Spekulerer du på, om du kan spare penge til en 
elektriker ved selv at forsøge dig med el-installationens 
ædle kunst? Så kig forbi til vores workshop, inden du 
selv forsøger dig. 

Vi har en masse tilbud og aktiviteter i godteposen; 
nogle er rettede mod specifikke målgrupper som f.eks. 
ordblinde, men de fleste er for alle, der har en interes-
se i emnet. Forårets emner rækker lige fra brætspil til 
havearrangementer. 
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PAUSEBORD 

Højbjerg – Januar til juli

Der vil løbende være forskellige pauseaktiviteter du 

kan slappe af med - på egen hånd eller sammen med 

andre. Dine kreative idéer til pauseaktiviteter er meget 

velkomne. Biblioteket er for alle – spørg os, sammen 

finder vi ud af noget.

Tilmelding er ikke nødvendig.

GØR DET SELV EL

Dokk1 Onsdag 24. januar kl. 15.00-17.00

 Onsdag 21. februar kl. 15.00-17.00

 Onsdag 14. marts kl. 15.00-17.00

 Onsdag 11. april kl. 15.00-17.00

 Onsdag 16. maj kl. 15.00-17.00

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

hjemmet? 

Så har du nu chancen for at lære hvordan og hvilke 

opgaver, du selv må kaste dig over. Der bliver en kort 

teoretisk gennemgang af udvalgte emner med fokus 

på det, man selv må udføre. Der er mulighed for små 

øvelser, der klæder dig på til selv at gå hjem og skrue. 

Henvender sig til nybegyndere, og de der allerede har 

prøvet lidt.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BLIV DUS MED DIT BIBLIOTEK

Dokk1 31. januar kl. 16.30-18.00

 21. februar kl. 16.30-18.00

Synes du det er svært at finde rundt i voksenbibliote-

ket på Dokk1? 

Så er der hjælp at hente! Vi viser rundt i voksenbiblio-

teket og fortæller om vores mange materialetyper, op-

stillinger og låneregler. Du hører om services, vi giver 

adgang til på din pc eller tablet, og bibliotekets søgeba-

se og app bliver præsenteret. Du får også et eksklusivt 

kig i de lukkede magasiner dybt under Dokk1.

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

VINSMAGNING

Lystrup – Mandag 5. marts kl. 19.00-21.30

Kom og smag på sydafrikanske vine fra små produ-

center. Lesedi Wines i Aarhus er importør med fokus 

på vine fra Sydafrika. Kom og mød importøren, som 

har boet i Sydafrika og som udover at præsentere 5-6 

spændende vine, også vil fortælle lidt om Sydafrika, 

bl.a. naturen, klimaforhold og dens indflydelse på vin-

dyrkningen. Der vil også være mulighed for at bestille 

udvalgte vine til favorable priser.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 80 kr.

VIL DU VÆRE MED I FÆLLESHAVEN?

Risskov – Onsdag 7. marts kl. 10.00

Fælleshaven udgøres af en række jordlodder, som 

kan lånes af private til dyrkning. Fælleshaven hører 

under [DYRK! dit bibliotek], der er Risskov Biblioteks 

overskrift på arrangementer og aktiviteter, der tema-

tiserer bæredygtighed.  

I [DYRK! dit bibliotek] støtter vi vidensdeling og en 

aktiv fælles have. Tilbuddet om at låne en havelod 

gælder så længer lager haves. 

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.
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SPIL PÅ BIBLIOTEKET
SKAK PÅ RAMPEN

Dokk1 – Hver fredag kl. 10.00-12.00

Kom og spil skak på Dokk1 - både for begyndere og 

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

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

med at spille mod andre?

Tilmelding er ikke nødvendig.

BRÆTSPILSDAG

Dokk1 – Lørdag 10. februar kl. 10.00-16.00

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

brætspil på biblioteket. Vi sørger for spil og frivillige, 

der kan sætte spillene i gang. Egne spil må gerne 

medtages. Vi får kyndig vejledning af frivillige og med-

lemmer fra foreningen Einherjerne.

I samarbejde med Einherjerne og Kennie Nørgaard.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

SKAKTURNERING

Dokk1 – Søndag 8. april kl. 10.45-15.00

Alle, der har lyst til at spille skak, er velkommen til 

Dokk1's skakturnering. 

Vi spiller i to grupper – (begyndere/øvede). Der spilles 

på tid og alle er garanteret mindst 3 partier. Der er 

præmie til vinderen i hver gruppe. Yderligere informa-

tioner annonceres på hjemmesiden.

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.

FRA HAVE TIL MAVE OG HAVEPLANER

Lystrup – Torsdag 15. marts kl. 19.00-21.00

Havearkitekt Hanne Nippin kommer og fortæller, 

hvordan man får planlagt sin have, så man får udnyt-

tet hele grunden bedst mulig. Der bliver også givet in-

spiration til, hvad man kan dyrke i den spiselige have.

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

BOGSALG

Lystrup – Lørdag 17. marts kl. 10.00-13.00

Helt ekstraordinært holder Lystrup Bibliotek åbent på 

en lørdag, når det årlige bogsalg starter.

Bogsalget fortsætter i hele uge 12 og priserne ligger 

som sædvanligt på 10 og 2 kr., men vær opmærksom 

på, at der KUN kan betales med betalingskort. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MARKEDSDAG PÅ FREDSPLADSEN

Gellerup – Lørdag 5. maj kl. 11.00

Kom og vær med, når vi rykker ud i det fri og holder 

markedsdag på Fredspladsen lige foran Gellerup bibli-

otek. Der vil være sjov og ballade hele dagen for både 

store og små. Blandt andet kan du gå på opdagelse i 

bibliotekets stand, hvor vi sælger gode, brugte bøger. 

Arrangementet holdes i samarbejde med bibliotekets 

naboer og andre lokale aktører. 

I samarbejde med Gellerup Fredsplads Gruppen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

LOPPEMARKED

Trige – Lørdag 9. juni kl. 12.00-14.00

Så er det med at få ryddet op i gemmerne! Lokale 

kræfter og biblioteket afholder loppemarked, og du 

kan få en stand.

Der kan købes én stand pr. person for 30 kr. – mød op 

og gør en god handel.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 30 kr.
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ORDBLINDHED
KURSUS FOR ORDBLINDE BØRN / 6.-10. KLASSE

Dokk1 – Onsdag 28. februar 16.30-19.30

Er dit barn ordblind, og har I brug for at blive mere 

fortrolig med hjælpemidlerne - så er denne aften for 

jer. Kurset henvender sig til børn fra 6.-10. klasse. Ord-

blindeelever fra Kragelund Efterskole vise og hjælper 

jer med programmer, apps til computere, telefoner og 

tablets. Medbring dit eget udstyr. Inkl. forplejning.

I samarbejde med Kragelund Efterskole. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 30 kr.

APPS FOR ORDBLINDE

Dokk1 Onsdag 14. marts kl. 16.30-18.00

 Mandag 9. april kl.16.30-18.00

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

til skriftlig kommunikation. Vi giver et overblik over 

forskellige apps, ordblinde kan have gavn af. Du får 

mulighed for at afprøve nogen af dem, og vi snakker 

om fordele og ulemper. Alle er meget velkomne. 

Medbring gerne din smartphone eller tablet.

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

MEET UP FOR ORDBLINDE

Dokk1 Torsdag 15. marts kl. 16.00-18.00

 Onsdag 11. april kl. 16.00-18.00

 Mandag 7. maj kl. 16.00-18.00

Er du ordblind, måske studerende – og har du lyst til 

at mødes med andre?

På Dokk1 har vi et ”Meet up for ordblinde”. Her kan 

du mødes med andre, udveksle erfaringer, dele studie-

teknik eller blot få en snak og udvide dit netværk. Det 

drives af ordblinde studerende samt en ordblindelærer. 

Der vil være forskelligt indhold og oplæg. Se vores 

Facebook gruppe "Meet up Dokk1".

Tilmelding er ikke nødvendig.

LYSTFISKERI
LÆR AT BINDE DIN EGEN FLUE

Dokk1 Onsdag 24. januar kl. 15.00-17.00

 Onsdag 21. februar kl. 15.00-17.00

 Onsdag 14. marts kl. 15.00-17.00

 Onsdag 11. april kl. 15.00-17.00

 Onsdag 16. maj kl. 15.00-17.00

Nu har du chancen for at komme i gang med en 

spændende hobby. Har du lyst til at lære at binde din 

egen flue, kan du få vist hvordan. Der vil være materi-

aler og værktøj, så du selv kan prøve at binde en flue 

til din næste fisketur. Undervejs kan du (måske) få fif 

til de bedste fiskesteder i Aarhus. 

Alle uanset erfaring kan være med.

Tilmelding er ikke nødvendig.

OLES FISKETIPS!

Dokk1 – Lørdag 17. februar kl. 12.00-15.00

Besøg Ole´s fiskebiks og få gode fisketips! Er du fiske-

interesseret og har brug for lidt nye input, så er dette 

arrangement for dig. Det kan være alt fra hotspot, fiske-

pladser, grej, teknikker og beklædning til tilberedning. 

Tilmelding er ikke nødvendig.



MoBiblioteket er Aarhus Bibliotekerne på farten.  
I vores isblå tuktuk og på vores ladcykler suser vi ud og laver  

bibliotek der, hvor borgerne er. Mød os i Festugen, på festivaler, 
torvedage, ved supermarkedet, på stranden og mange andre  

steder. Hold godt øje med os i jeres lokalområde og kom og sig hej. 

DYT DYT her kommer MoBiblioteket! 



Velkommen til børnebiblioteket – her læser vi højt,  
leger og synger med sproget.

Babyrytmik er på programmet for de små. Forfatterbesøg 
for de lidt større og de helt store kan komme med i enten 
en læseklub eller et skriveværksted. Ellers har vi til de ny-
bagte forældre både tilbud om babycafeer og muligheder 
for at møde sundhedsplejen. 

Teater- og musikforestillinger med alt fra trylleri til rød-
hætten kan man få fornøjelsen af og for dagtilbuddene, 
og dem der har børnene hjemme i hverdagen er der bl.a. 
også filmforevisninger og sprogfitness. 

For de børn og unge, der kan komme på biblioteket selv, 
er der bl.a. animations- og programmeringsworkshops 
og en teknikklub at være med i. Fastelavn er selvfølgelig 
også en højtid der fejres i børnebiblioteket.
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TORSDAGSTOSSERIER

Viby – Torsdag 11. januar til 29. marts kl. 16.00-17.00

Om torsdagen kan du komme med dit barn eller 

barnebarn til en sjov aktivitet i børnebiblioteket. Vi vil 

blandt andet lege, tegne, læse, danse og bevæge os. 

Aktiviteten skifter fra gang til gang. Følg hjemmesiden 

samt opslag på biblioteket.

Tilmelding er ikke nødvendig.

PIGEKLUBBEN 

Tilst – Mandag 8. januar til 11. juni kl. 14.00-15.00

Vi er vi en flok piger, der mødes hver mandag 

eftermiddag. Vi er en blanding af en læseklub og en 

’krea-klub’: Vi læser bøger og snakker om handlingen 

og så laver vi kreative ting og klipper, klistrer og tegner 

– med inspiration fra bøgerne eller ud fra fri fantasi. 

Bibliotekets personale byder på lidt godt til ganen til 

hvert møde.

For piger mellem 10 og 12 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

SKRIV OG SKRÅL

Dokk1 – Tredje torsdag i måneden kl. 16.00-18.00

Skriv og skrål er for dig, der vil skrive dine egne histo-

rier, digte, noveller og alt det midt imellem. Vi mødes 

og skriver sammen, laver små øvelser og læser op for 

hinanden. Det kræver ingen særlige forudsætninger at 

deltage, udover lysten til at formidle sine ideer.

For børn mellem 10 og 14 år.  

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

LÆSEKLUB FOR BØRN

Skødstrup Mandag 15. januar kl. 15.00-16.00

 Mandag 19. februar kl. 15.00-16.00

 Mandag 16. april kl. 15.00-16.00

 Mandag 14. maj kl. 15.00-16.00

Går du i 5.-6. klasse? Har du lyst til at dele dine 

læseoplevelser med andre? Og har du lyst til læse tre 

forskellige typer bøger, som du måske ikke selv ville 

have valgt? Så er læseklubben lige noget for dig!

Første gang vi mødes, får alle udleveret en bog, der 

skal læses til næste gang vi ses. Der udleveres en ny 

bog hver gang.

I samarbejde med Forlaget Tellerup. For børn mellem 11 og 13 år.
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FAMILIEYOGA

Dokk1 Mandag 26. marts kl. 10.00-10.50 

 For børn mellem 3 og 4 år

 Mandag 26. marts kl. 11.00-11.50

 For børn mellem 5 og 6 år

 Mandag 26. marts kl. 12.15-13.15

 For børn mellem 7 og 8 år

 Mandag 26. marts kl. 13.30-14.30

 For børn mellem 9 og 13 år

I familieyogaen kommer vi igennem forskellige yoga-

stillinger, yogalege, vejrtrækningsøvelser og afslut-

ningsvis en afspænding, alt sammen i børnehøjde. 

Formålet er at give forældre og børn en sjov, kreativ 

og nærværende oplevelse med yogaen. Der er 4 yoga-

hold med forskellig aldersinddeling. 

Man kan deltage, uanset kendskab til yoga.

Instruktør Stine Holm Rosborg. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 50 kr.

SKATTEJAGT I BIBLIOTEKET

Dokk1 – Februar, marts og april

Tag familien med på skattejagt i børnebiblioteket. I 

løbet af foråret har vi forskellige skattejagter, der er for 

hele familien. Aktiviteten er selvinstruerende, så I kan 

gå på jagt i hele bibliotekets åbningstid.

Tilmelding er nødvendig. For børn mellem 4 og 10 år.

FIND HOLGER

Gellerup – Onsdag 7. februar kl. 9.30-10.15

Kom og hjælp Holger. Vi læser en kort Holger historie. 

Derefter skal børnene finde Holgers ting fra hans 

rejsekuffert. De er tabt rundt omkring i biblioteket. De 

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

Hvert barn får et dokument, som bevis for deltagelse.

For børn mellem 3 og 7 år.  

Tilmelding er nødvendig – se www.aakb.dk.

FIND HOLGERS TING

Åby Mandag 12. marts kl. 9.00-9.30

 Mandag 16. april kl. 9.00-9.30

Kom og hjælp Holger med at finde alle sine ting, som 

er gemt rundt i børnebiblioteket. 

For institutioner.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk.
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FYRAFTENSKAFFE FOR FORÆLDRE

Højbjerg Tirsdag 8. maj kl. 15.30-16.30

 Tirsdag 29. maj kl. 15.30-16.30

Kom på biblioteket og få inspiration til dit barns før-

ste læsning, samt inspiration til gode højtlæsnings-

bøger. Der vil være lavet et bord klar med krea-sager, 

så dine børn kan hygge sig, mens du bliver klogere 

på lix og let-tal, nye gode letlæsningsbøger og gode 

bøger til højtlæsning.

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

BØRNELOPPEMARKED

Risskov Lørdag 26. maj kl. 10.00-12.00

Skødstrup Lørdag 2. juni kl. 10.00-13.00

Er dine hylder fyldt med legetøj, som du ikke længere 

leger med? Så kom med til børneloppemarked, hvor 

der er mulighed for at sælge dit gamle legetøj eller 

købe noget nyt til samlingen.

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.

SKATTEJAGT I BIBLIOTEKET

Gellerup – Onsdag 11. april kl. 9.30-10.15

Kom og hjælp med at finde kaptajn Søskræks skatte-

kiste. Vi skal ud på en drabelig skattejagt.

For børn mellem 3 og 7 år. 

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.

LYDVANDRING SIRENESANG

Dokk1 – Torsdag 26. april kl. 15.30-16.45

Kom på lydvandring med forfatteren bag den succes-

fulde børnebogsserie MIRJA, Gunvor Ganer Krejberg. 

Lydvandringen Sirenesang starter på Dokk1 og fører 

deltagerne rundt i byen. Gunvor læser historien op og 

fortæller undervejs. 

For børn mellem 11 og 14 år. 

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

VIL DU HAVE BESØG I BØRNEHAVEN?

Risskov Onsdag 2. maj kl. 9.30-10.30

 Onsdag 9. maj kl. 9.30-10.30

 Onsdag 16. maj kl. 9.30-10.30

Biblioteket har fået budcyklen MoBibliotek og kan 

derfor komme hen til dig og dine venner i børneha-

ven. I MoBiblioteket har vi mindre udendørsaktiviteter 

og gode historier. 

MoBiblioteket er en budcykel, der kan foldes ud til et 

lille værksted eller en læselounge. Der er plads til, at 6 

børn kan lave aktiviteter i MoBiblioteket. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk.
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FARS LEGESTUE

Dokk1 Torsdag 4. januar til 28. juni kl. 12.00-14.30

 (undtaget 15. februar, 29. marts og 10. maj)

Mød andre fædre og få inspiration til leg med dit 

barn. Fars Legestue er et sted, hvor fædre kan være 

sammen med deres børn i alderen 0-3 år. 

I hele åbningstiden er der en pædagog til stede i 

legestuen. Der er også mulighed for at møde en sund-

hedsplejerske hver gang fra kl. 13.00-14.00.

I samarbejde med Sundhedshedsplejen i Aarhus Kommune.

Tilmelding er ikke nødvendig.

ÅBENT HUS I SUNDHEDSPLEJEN

Dokk1 Mandag 8. januar til 25. juni kl. 10.00-11.30

 (undtaget 12. februar, 26. marts, 2. april, 21. maj)

Kom og få råd og vejledning af en sundheds-

plejerske – og mød andre forældre. I lige uger har 

du mulighed for at få vejledning i kost og måltider. 

Arrangementet er målrettet familier i Aarhus C. Du 

og dit barn er velkomne.

I samarbejde med Sundhedshedsplejen i Aarhus Kommune. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MED BABY  
PÅ BIBLIOTEKET

SUNDHEDSPLEJERSKEN HOLDER ÅBENT HUS

Skødstrup – Første mandag i måneden kl. 13.00-15.00

Få en snak med sundhedsplejersken og med andre 

nybagte forældre.

I samarbejde med Sundhedsplejen. Tilmelding er ikke nødvendig.

SUNDHEDSPLEJEN BYDER VELKOMMEN

Risskov Første tirsdag i måneden fra  

 2. januar til 5. juni kl. 10.00-11.00

ÅBENT HUS om kostintroduktion: Primært drejer det 

sig om en generel introduktion til "Overgangskost” – 

dvs. overgangen fra flydende til fast føde hos dit barn. 

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

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

Hvordan får jeg startet skemad, så det bliver en god 

oplevelse? Hvilke fødeemner skal jeg starte med og 

hvad fremover?

I samarbejde med Sundhedsplejen NORD. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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BABYCAFÉ

Harlev Torsdag 8. februar kl. 11.30-12.30

 Torsdag 8. marts kl. 11.30-12.30

 Torsdag 19. april kl. 11.30-12.30

De tre caféer tager aktuelle temaer op og der er mu-

lighed for at mødes og snakke, udveksle erfaringer og 

drikke en kop kaffe sammen. 

I samarbejde med Sundhedsplejersken og Harlev Dagtilbud. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BABYSANG

Åby Torsdag 15. februar kl. 10.00-10.30

 Torsdag 15. marts kl. 10.00-10.30

 Torsdag 19. april kl. 10.00-10.30

 Torsdag 17. maj kl. 10.00-10.30

Er du på barsel med din baby? Så kom på biblioteket og 

syng med, når vi finder sangkufferten med forskellige 

kendte figurer frem og laver babysang for de helt små. 

For børn mellem 0 og 2 år. 

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

ZONETERAPI TIL SMÅBØRN

Højbjerg – Tirsdag 10. april kl. 10.30-11.30

En zoneterapeut fra Højbjergklinikken kommer forbi og 

fortæller om zoneterapi til småbørn, hvordan det kan 

bruges og hvem der kan have gavn af det. De svarer 

også på dine spørgsmål om zoneterapi til småbørn.

I samarbejde med Højbjergklinikken. 

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

BABYRYTMIK

Dokk1 Torsdag 18. januar kl. 10.00-11.00 

 Torsdag 22. februar kl. 10.00-11.00

 Torsdag 15. marts kl. 10.00-11.00

Til babyrytmik stimuleres alle sanser gennem sang, 

bevægelse, lydlege med rasleæg og meget mere. 

Babyer synger, før de taler!  Når man synger og danser 

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

musik er i centrum for en sanselig oplevelse. Under-

viseren er Signe Thorborg fra Aarhus Musikskole.

I samarbejde med Aarhus Musikskole. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 50 kr. 

SPROGLEG FOR BABYER OG DERES FORÆLDRE

Risskov Fredag 2. februar kl. 10.00

 Fredag 6. april kl. 10.00 

 Fredag 8. juni kl. 10.00

Trige Mandag 5. februar kl. 10.00

 Mandag 9. april kl. 10.00 

 Mandag 11. juni kl. 10.00

Sprog er vigtigt for at mestre verden, derfor er den 

tidlige sprogstimulering vigtig. Du får en kort intro-

duktion til det lille barns sproglige udvikling, men 

vigtigst af alt, så skal vi sammen med baby lege med 

sproget. Vi skal rime og remse, lave fingerlege og 

synge fagtesange. Ved bibliotekar og pædagog Anne 

Marie Jensen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk.
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OPLÆSNING FOR FAMILIER

Dokk1 Lørdag 13. januar kl. 11.00

 Lørdag 20. januar kl. 12.00

 Lørdag 10. februar kl. 11.00

 Lørdag 17. marts kl. 11.00

Bibliotekarerne læser op af Anders Morgenthaler og 

Josefine Ottesens bøger. Læn jer tilbage og nyd sjove 

og gribende oplæsninger for hele familien.  

For børn fra 6 år og op. Tilmelding er ikke nødvendig.

VI LÆSER HØJT  

– BILLEDBOGEN FINN HERMAN (2001)

Tilst – Onsdag 17. januar kl. 10.00

Den fine dame skal i byen med sin krokodille Finn Her-

man. Hun passer omhyggeligt på at der ikke sker den 

kære, lille Finn Herman noget – men hvad med alle de 

dyr og mennesker, de møder på deres vej? Kom og lyt 

til den humoristiske historie, og glem ikke at følge med 

i billederne – de har det med at modsige teksten!

Børn, der deltager i arrangementet, får en bog i gave.  

For børn mellem 3 og 6 år.  

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.

BRITA LÆSER HØJT

Tranbjerg Fredag 19. januar kl. 10.00

 Fredag 16. februar kl. 10.00

 Fredag 16. marts kl. 10.00

Der er ikke noget som at få fortalt en god historie! 

Brita Bartels, som er pensioneret lærer, glæder sig til 

at læse gode historier højt for lytteglade børn.

For børn mellem 3 og 7 år.  

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

FORTÆLLINGER OG LEG 
MED SPROGET

TOSSET MED HISTORIER

Risskov – www.aakb.dk/risskov og Facebook

'Der var engang…' Sådan starter mange gode hi-

storier! Har du lyst til at fortælle videre? Så kom og 

hjælp historietosserne Anja og Michael med at digte 

og fortælle en god historie. Måske skal den handle 

om trolde eller to-kroner, guldæg eller gummistøvler, 

eller måske bare om en dreng, der hedder Lasse. Slip 

fatasien løs og kom og digt med!

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

'BEDSTEMOR' LÆSER HØJT

Højbjerg Mandage i lige uger fra uge 4 til uge 18

 (uge 14 undtaget) samt

 Lørdag 13. januar kl. 10.30-11.00

 Lørdag 10. februar kl. 10.30-11.00

 Lørdag 10. marts kl. 10.30-11.00

 Lørdag 14. april kl. 10.30-11.00

 Lørdag 5. maj kl. 10.30-11.00

Lokale 'bedstemødre' fra Højbjerg glæder sig til en 

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

rie højt for lytteglade børn. 

For børn mellem 3 og 6 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk.
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SPROG- OG BOGLEG 

Risskov Forløb over fem gange med start  

 tirsdag 20. februar kl. 16.15

Trige Forløb over fem gange med start 

 Mandag 19. februar kl. 16.00

Sprog skal opleves, ikke kun forstås med hovedet, 

derfor skal vi lege med det, og udforske alt det, det 

kan. Vi skal rime og remse, lave sjove og mærkelige 

lyde, lave fingerlege, fagtesange og så skal vi klaske 

nogle fluer! Hver gang er der også højtlæsning og tid 

til at børn og forældre sammen læser bøger.

For børn fra 2½ år.  

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

SPROGFITNESS

Åby Tirsdag 27. februar kl. 10.00-10.30

 Tirsdag 10. april kl. 10.00-10.30

Det er sjovt at lege med sproget, og så bliver man 

klog af det. Sprogfitness styrker børns glæde ved 

sprog, læsning og læring, samtidig med at barnet be-

væger sig. Sproglegene er udviklet til at styrke børns 

interesse for ord og sprog. 

For børn mellem 5 og 7 år og institutioner. 

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

ONSDAGSHISTORIER

Hasle Onsdag 24. januar kl. 10.00

 Onsdag 21. februar kl. 10.00

 Onsdag 21. marts kl. 10.00

 Onsdag 25. april kl. 10.00

 Onsdag 23. maj kl. 10.00

Kom og hør med når bibliotekaren dykker ned i billed-

bogskrybberne og læser højt af sine yndlingshistorier!

For børn mellem 4 og 6 år.  

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

HØJTLÆSNING – VI ELSKER BØRNEHISTORIER!

Viby Fredag 2. februar kl. 8.30-09.00 

 Fredag 2. marts kl. 08.30-09.00

 Fredag 6. april kl. 08.30-09.00

 Fredag 4. maj kl. 08.30-09.00

Hør bibliotekspersonalet læse deres yndlings børne-

historier højt. Imens kan man lave en flot tegning, som 

man må tage med hjem eller hænge på biblioteket.

For børn fra 3 til 5 år.  

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

HØJTLÆSNING FOR ALLE SANSERNE

Åby Hver anden tirsdag fra 6. februar til  

 29. maj kl. 10.00-10.30

Kom og lyt, føl, se (måske skal vi også lugte og sma-

ge), når vi disker op med spændende højtlæsning, 

hvor vi skal bruge alle vores sanser. Vi hopper som ka-

niner, muh'er som køer og snuser til en gammel sko.

For børn mellem 3 og 6 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk.
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HOPSPOTS
LAV-SELV-HISTORIER MED HOPSPOTS

Dokk1 – Tirsdag 13. februar kl. 12.30-13.30

'Der var engang…' sådan starter mange historier. 

Men hvad sker der så? ved hjælp af det interakti-

ve læringsmiddel Hopspots, laver vi vores egne 

historier, som vi indtaler og sætter sammen. Vi 

indtaler, afspiller og hopper os igennem fortællin-

gerne, når vi leger med ordene i denne workshop. 

For familier med børn fra 7 år.  

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

LAKRIDSMANDEN MED HOPSPOTS

Dokk1 – Tirsdag 13. februar kl. 10.00-12.00

Tag på opdagelse i Louis Jensens univers om 

Lakridsmanden. I en interaktiv fortælling vil man 

opleve en historie set fra vores hovedpersons, 

drengens, perspektiv. På workshoppen under-

søger vi drengens noter ved hjælp af interaktiv 

hopspots, og vi skaber vores egen mening i en 

vanvittig historie. 

For børn fra 11 år.  

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

KOM MED BIBLIOTEKET I HAVEN

Risskov Onsdag 11. april kl. 9.30-10.30

 Onsdag 18. april kl. 9.30-10.30

Kom til naturhygge i bibliotekets have. Vi arrangerer 

små læringsforløb, der knytter sig til naturen og slut-

ter af med leg og højtlæsning. Der er plads til 10 børn.

For børn mellem 3 og 6 år.  

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

SPROGFITNESS

Gellerup – Onsdag 16. maj kl. 9.30-10.30

Vi vil lege med ord, sprog og tal, samtidig med vi bru-

ger kroppen. Bagefter får alle deltagere en boggave.

For børn mellem 4 og 7 år. 

Tilmelding er nødvendig – se www.aakb.dk.

RIM OG RAP

Risskov – Lørdag 26. maj kl. 11.00-12.00

Marianne Iben Hansen er forfatter til en række rimede/

rappede billedbøger. Her inviterer hun på en inspirati-

onstur i sit sproglige univers. Vi skal rime og rappe og 

lege med sproget. Vi skal høre om bøgerne, om at få 

ideer og om at være vild med ord og lækre lyde. Mari-

anne vil læse Axel elsker biler op og efterfølgende vil der 

være mulighed for at tegne din helt egen fantasibil.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 25 kr.



Hver uge på 
Dokk1

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

Sprogcafé 
Mandage kl. 16.00-18.00
Har du et andet modersmål end 
dansk – så kom og del det med andre 
og få mulighed for at øve dansk. 
Sprogcaféen er for alle der har lyst 
til at møde nye mennesker, lære 
dem at kende og høre om deres 
baggrund og kultur – og samtidig 
udveksle sprog. Det er gensigdig 
sprogudveksling ud fra ’give and take 
– modellen’. 

Deltagerne ’sætter selv hold’ og 
aftaler hvilke sprog der skal tales. 

Det er gratis at deltage.

Retshjælp 
Tirsdage og torsdage 
kl. 16.15-18.15
Er du blevet snydt af din udlejer eller 
kommet til skade på dit arbejde? 
Måske har du nogle rettigheder, 
som ingen har fortalt dig om. Uanset 
hvem du er, står Retshjælpen klar 
med anonym rådgivning på Dokk1. 
Retshjælpen i Dokk1 er udbudt 
af Studenterrådets Retshjælp og 
rådgiver alle privatpersoner.

Find Retshjælpen i Studierum 6. 

Retshjælpen er gratis. 

Studiecafé 
Tirsdage, onsdage og 
torsdage kl. 15.30-18.00
Hver uge er der Studiecafé på 
Dokk1. Her står unge frivillige 
lektiehjælpere, der alle kommer fra 
Red Barnet Ungdom, klar til at hjælpe 
med lektier og andet skolearbejde.

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

Find også Studiecaféen på Facebook.

Studiecaféen holder vinterferie (uge 7).

Matematikcafé 
Torsdage kl. 16.00-18.00
Har du brug for førstehjælp til dine 
matematiklektier og afleveringer? 
Så er der hjælp at hente i 
Matematikcaféen på Dokk1. 

Matematikcaféen køres af dygtige 
frivillige fra Matematikcenter, 
og  er er åben for alle, der 
har matematik i folkeskolen, 
på ungdomsuddannelsen, 
suppeleringskursus eller 
voksenuddannelse. Find 
Matematikaféen i Hjørnet ved 
Læsesalen.

Det er gratis at deltage – bare mød op!  
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TIRSDAGSFILM 

Lystrup Tirsdag 16. januar kl.10.15-10.35

 Tirsdag 30. januar kl. 10.15-10.35

 Tirsdag 13. februar kl. 10.15-10.35

 Tirsdag 13. marts kl. 10.15.10.35

Kom og hyg dig med en film. Det er en overraskelse, 

hvad vi finder på!

For børn mellem 3 og 6 år.  

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

FILM FOR DE YNGSTE

Dokk1 Onsdag 17. januar kl. 10.00-10.30

 Onsdag 21. februar kl. 10.00-10.30

 Onsdag 14. marts kl. 10.00-10.30

 Onsdag 25. april kl. 10.00-10.30

Vi viser 3-4 film for de yngste.

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

FILM OG OPLÆSNING

Gellerup Onsdag 31. januar kl. 9.30-10.00

 Onsdag 28. februar kl. 9.30-10.00

 Onsdag 21. marts kl. 9.30-10.00

 Onsdag 25. april kl. 9.30-10.00

 Onsdag 30. maj kl. 9.30-10.00

Vi viser små sjove film og læser gode billedbøger.

For børn mellem 1½ og 4 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

FILM
BIO FOR DE SMÅ

Risskov – Onsdage i lige uger kl. 10.30-11.00

Kom og se en hyggelig film med vuggestuen, børneha-

ven eller dine bedsteforældre. 

Tilmelding for institutioner er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk.

FILM FOR DE YNGSTE

Harlev Mandag 8. januar kl. 10.00-10.30

 Mandag 5. februar kl. 10.00-10.30

 Mandag 5. marts kl. 10.00-10.30

 Mandag 9. april kl. 10.00-10.30

For børn mellem 2 og 5 år. Tilmelding er ikke nødvendig.
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MUSIK
MÅNEDENS INSTRUMENT

Dokk1 Lørdag 20. januar kl. 10.30-12.00, 

 Lørdag 24. februar kl. 10.00-12.00

 Lørdag 3. marts kl. 10.30-12.00

 Lørdag 5. maj kl. 10.30-12.00

 Lørdag 16. juni kl. 10.30-12.00

Til månedens instrument, vil der blive præsenteret 

forskellige instrumenter. Efter koncerten vil der være 

mulighed for selv at prøve at spille på instrumenterne.

Månedens instrument vil løbende blive introduceret 

på aakb.dk  

I samarbejde med Aarhus Musikskole.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

HALFDAN FOR BØRN

Tranbjerg – Mandag 12. februar kl. 10.00

Tag med en tur ud i Halfdan Rasmussens forunderlige 

univers, når vi sammen med Kurt Frimodt og Palle 

Nielsen spiller, synger og laver spilopper til Halfdans 

sange, rim og remser.

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

BØRNEBIO

Højbjerg Torsdag 1. februar kl. 9.30-10.00

 Torsdag 1. marts kl. 9.30-10.00

 Torsdag 5. april kl. 9.30-10.00

 Torsdag 3. maj kl. 9.30-10.00

 Torsdag 7. juni kl. 9.30-10.00

Vi viser små søde, sjove og spændende børnefilm.

For børn mellem 2 og 5 år. 

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

BIO PÅ BAVNEHØJ

Bavnehøj Mandag 5. februar kl. 10.00-10.45

 Mandag 9. april kl. 10.00-10.45

For børn mellem 3 og 6 år. 

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

TIRSDAGSFILM FOR BØRN

Viby Tirsdag 6. februar kl. 9.30-10.00

 Tirsdag 6. marts kl. 9.30-10.00

 Tirsdag 10. april kl. 9.30-10.00

Kom og se små (u)hyggelige, sjove og fantasifulde 

børnefilm.

For børn mellem 3 og 6 år.  

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

POPCORN TIME – FILM FOR DE MINDSTE

Hasle Tirsdag 6. februar kl. 10.00

 Tirsdag 6. marts kl. 10.00

 Tirsdag 10. april kl. 10.00

 Tirsdag 8. maj kl. 10.00

Vi viser super sjove, lærerige og livsbekræftende film. 

Og selvfølgelig er der popcorn til!

For børn mellem 3 og 6 år.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk.
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DIG OG DIT TØJDYR

Gellerup – Onsdag 7. marts kl. 9.30-10.30

Teater, leg & musik med Helle Bull Sarning. En works-

hop med aktiviteter, der holdes i gang ved at synge, 

det vi laver. Der bruges melodier fra almindeligt 

kendte børnesange. 

Husk at medbringe barnets eget tøjdyr. 

For børn mellem 1½ og 4 år.  

Tilmelding er nødvendig – se www.aakb.dk.

NÅR STJERNERNE SYNGER

Skødstrup – Lørdag 10. marts kl. 11.00-11.30

Tag med på en musikalsk rejse til verdens ende, hvor 

drømme bliver til virkelighed og virkelighed bliver til 

drøm. Den flyvende kuffert og fløjtens toner viser os vej.

I samarbejde med Musikskolen Laura. 

For børn mellem 4 og 7 år. 

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

AARHUS MUSIKSKOLE

Dokk1 – Lørdag 26. maj kl. 10.30

Aarhus Musikskole præsenterer trommeshow. Kom 

og oplev trommer i alverdens afskygninger. Tromme-

sæt, congas, bongo og mange andre former for trom-

mer, vil fylde salen med rytmer. Du vil både kunne 

lytte med, eller selv være trommeslager.

I samarbejde med Aarhus Musikskole.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

SANGLEGE MED VIBEKE & RASLEDILLEN

Sabro Onsdag 14. februar kl. 10.15-11.00

 Onsdag 25. april kl. 10.15-11.00

Gellerup  Onsdag 21. februar kl. 9.30-10.15

 Onsdag 14. marts kl. 9.30-9.45

Åby Torsdag 22. februar kl. 10.00-10.45

 Torsdag 22 marts kl. 10.00-10.45

Kom og syng, dans og spil dig glad sammen med 

Vibeke Graf Skou fra Favrskov Musikskole. Vibeke er 

musikpædagog og elsker sanglege og børn, og hun 

har en kuffert fuld af rasleæg, flyvende tørklæder 

handskedukker og meget mere. 

For børn mellem 3 og 5 år. 

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.

UD I DET BLÅ MED TULLE OG SKRALLE

Lystrup – Lørdag 24. februar kl. 10.30

Kom og vær med, når vi leger, synger, danser og for-

tæller historier gennem krop og bevægelse. 

For børn mellem 1 og 4 år. 

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

KANINENS FØDSELSDAG

Solbjerg – Tirsdag 6. marts kl. 10.00

Musikskolen Laura og Æsken inviterer til musik- og 

dansefest fyldt med farver, balloner, musik, sang 

og leg! Vi skal lede efter ting til kaninens gave i 

sansekufferter og danse med sæbebobler og dejligt 

larmende dansebælter.

For børn mellem 3 og 6 år.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk.
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SPØRGE JØRGEN

Harlev – Fredag 2. februar kl. 10.00

Teaterforestilling, der kredser om de mange finurlige 

spørgsmål, børn kan stille deres forældre, men også 

om de mindst lige så finurlige spørgsmål vi voksne 

kan stille til vores børn.

I samarbejde med Harlev Dagtilbud. 

For børn mellem 3 og 8 år. 

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

DET FLYVENDE KUFFERTCIRKUS

Viby – Tirsdag 13. februar kl. 10.00-10.45

Kom til en forrygende forestilling med gøgl, en lille 

smule magi og en frygtelig masse snak. Grin og balla-

de for små og store. 

Efter forestillingen 10.45 til 11.30 Cirkusskole. Prøv 

selv de ethjulede cykler, boldene og nogen af de andre 

ting fra forestillingen.

For alle fra 4 år.  

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

TEATER OG GØGL
TAK FOR HALSHUGNINGEN – LIVE

Dokk1 Lørdag 27. januar kl. 11.00-11.40 og  

 kl. 13.00-13.40

Når Frederik Hansen og Andreas Nederland optræ-

der live med deres bog Tak for halshugningen (2013), 

buldrer de med blikplader, gnider på balloner og 

gnasker i løg, så lydsiden bliver helt rigtig. Børne-

ne  blandt publikum laver også lyde, så de er med 

til at bestemme, hvor højt op pilen på det gyselige 

'uhyggo meter' skal trækkes.

For børn mellem 5 og 10 år. Tilmelding er ikke nødvendig.
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BØRNETEATER: EN FLYVENDE FORTÆLLING

Åby – Torsdag 1. marts kl. 10.00-10.30

En flyvende fortælling er en sjov og enkel bordteater-

fortælling om en papegøje, en masse dyr og en dreng, 

der er stolt af det, han kan. Ved hjælp af små sange og 

dukker fortæller Marianne Siem historien, der handler 

om glæden ved alt det, kroppen kan. 

For børn mellem 2 og 4 år.  

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

RØDHÆTTERNE OG DE TRE BUKKEBRUSE

Dokk1 – Lørdag 7. april kl. 11.00-11.50

Oplev Børneteatret Ratatas opførelse af Rødhætte og ul-

ven og De tre Bukkebruse i musikalske versioner. Hand-

lingen føres af sted med levende musik og sange, man 

hurtigt kan synge med på. Børn og voksne kommer på 

scenen og er med til at spille historien sammen med 

Helle Bull Sarning. Den levende musik bliver spillet af 

Nils Adrian, med sit unikke One Man band.

For børn mellem 3 og 7 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

TRYLLEFORESTILLING MED JESPER GRØNKJÆR

Tilst – Torsdag 22. februar kl. 10.00

Jespers trylleforestilling for børn er et show, som kom-

binerer trylleri, klovneri, bugtaleri, ballondyr – samt 

en vaskeægte levende hvid trylle-kanin. Publikum i en 

af Danmarks sjoveste børneforestillinger er en aktiv 

del af løjerne, når Jesper vender op og ned på hvad 

der normalt kan lade sig gøre og viser tricks, der er 

indhentet fra store dele af verden, skøre opfindelser 

og sjove påfund.

For børn mellem 3 og 7 år.  

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.
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ONSDAGSVÆRKSTEDET

Gellerup – Hver onsdag kl. 14.30-16.00

Kom og vær med, når vi i fællesskab sætter gang i 

kreativiteten. Onsdagsværkstedet er et åbent forum, 

hvor vi hver onsdag hygger og snakker over en kreativ 

aktivitet. Bare kom som du er, der er noget for enhver. 

Har du en god idé til noget, som du gerne vil lave? Så 

fortæl os om den, så ser vi, hvad vi kan gøre.

For børn og unge mellem 9 og 13 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

KREATIV BILLEDKUNSTKLUB

Dokk1 Første torsdag i hver måned kl. 16.00-18.00

Har du lyst til at være kreativ sammen med andre tegne- 

og maleglade børn, så er Dokk1s billedkunstskole lige 

noget for dig! Portrætter, skulpturer og malerier i stærke 

farver - det er blot nogle af de værker, du får mulighed 

for at prøve kræfter med. Vi kan arbejde med både tørre 

og våde farver, forskellige materialer til skulptur, collager 

og måske også digitale billedproduktioner.

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

KREA
KREAVÆRKSTED

Dokk1 Tirsdag og onsdag fra 9. januar til  

 27. juni kl. 16.00-17.30 

 (undtaget 13. og 14. februar, 27. og 28. marts, 1. maj og 5. juni)

To eftermiddage om ugen, åbner vi det kreative 

værksted. Her kan laves alt fra skulpturer og malerier 

til workshops, med kreativitet i det digitale univers. 

Værkstedet skifter tema fra uge til uge og vi sørger for 

materialer, inspiration og vejledning. Hold øje med 

aakb.dk, hvor temaerne vil fremgå. 

Det kreative værksted er åbent for børn med forældre, 

bedsteforældre og andre kreative sjæle.

Tilmelding er ikke nødvendig.



106 Program · Forår 2018

FAMILIELØRDAG – ANSIGTSMALING

Hasle – Lørdag 24. februar kl. 11.00

Denne lørdag finder vi ansigtsmalingen frem. Du 

bestemmer selv om du skal være mariehøne, vampyr, 

spiderman, en farlig tiger eller noget helt femte.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TEGNEWORKSHOP

Højbjerg – Lørdag 3. marts kl. 10.30-12.30

Tips og tricks til at blive en bedre tegner – En profes-

sionel tegner giver gode råd til hvordan du kan for-

bedre dine tegneskills. Workshoppen er ledet af Dan 

R. Knudsen, der har egen tegnestue og som har lavet 

utallige tegneworkshops. Han tegner mest såkaldte 

speeddrawings – men er også kendt for at have tegnet 

pap-kalenderen til TV2s Juleønsket. 

For børn mellem 8 og 12 år.  

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

LÆR AT LAVE STOPMOTION

Dokk1 Lørdag 3. februar kl. 11.00-12.30

 Lørdag 3. marts kl. 11.00-12.30

Kom til familie workshop, hvor I lærer hvordan man 

kan skabe nye fortællinger ud af kasserede billedbø-

ger. Med saks, gamle bøger og IPad kan i lave jeres 

egen stopmotion film. 

For børn fra 7 år, der deltager sammen med en voksen.  

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

HARRY POTTER VÆRKSTED

Dokk1 Mandag 12. februar til  

 fredag 16. februar kl. 12.00-15.00

I vinterferien slipper vi magien løs i børnebiblioteket. 

Her kan du tage med Harry Potter til Hogwarts og 

lave forskellige magiske kreaprojekter, der alle har 

tilknytning til Harry Potters magiske univers. 

Se mere information på aakb.dk/hovedbiblioteket. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Foto: Finn Vraae

Dan R. Knudsen
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GAMING / SPIL
POKÉMONKLUB 

Dokk1 – Hver mandag kl. 16.00-19.00

Hvad er en Pokémon Klub? Det er et sted, hvor fans 

af Pokémon, har mulighed for at mødes og have det 

sjovt. Har du ikke et deck, eller ved du ikke, hvordan 

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

og lære det. Ud over at lære at spille spillet, har du 

mulighed for at deltage i sjove turneringer. Det bedste 

er, at du kan gøre dette sammen med andre Poké-

mon-spillere.

I samarbejde med Aarhus Pokémon League. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MINECRAFTKLUB

Dokk1 – Den fjerde torsdag i måneden kl. 16.00-18.00

For dig der elsker at spille, snakke og hygge omkring 

Minecraft sammen med andre! I klubben spiller vi 

Minecraft på vores egen server og bygger og hygger! 

Måske laver vi lidt film, turneringer eller 3D print, 

men det er alt sammen noget vi aftaler med dem der 

møder op.

Bemærk: Der kræves egen Minecraft konto (til PC) og du skal 

selv have egen computer med. For børn mellem 8 og 12 år. 

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

KREAVÆRKSTED – PÅSKE

Dokk1 Mandag 26. marts til  

 onsdag 28. marts kl. 12.00-15.00

Op til påske åbner vi det kreative værksted, hvor man 

kan lave påskepynt. Værkstedet har forskelligt påske-

pynt, til påskedagene, de forskellige dage. Vi sørger 

for materialer, inspiration og vejledning. Hold øje med 

aakb.dk, hvor programmet kan ses. 

Det kreative påskeværksted er åbent for børn med 

forældre, bedsteforældre og andre kreative sjæle.

Tilmelding er ikke nødvendig.

VED KREA-BORDET

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

REGNBUE PÅ FLASKE

Højbjerg – Mandag 26. februar kl. 15.00-17.00

Ved krea-bordet i børnebiblioteket kan du komme og 

lave en regnbue på flaske! Det eneste du skal med-

bringe, er en tom 0.5 l flaske til din regnbue.

PÅSKEKLIP

Højbjerg – Lørdag 24. marts kl. 10.00-12.00

Ved krea-bordet i børnebiblioteket kan du komme og 

lave påskepynt. Du kan lave en sød påskehat, en lille 

påskehare og meget andet.  

SLIM

Højbjerg – Mandag 30. april kl. 15.00-17.00

Ved krea-bordet i børnebiblioteket kan du komme og 

lave slim! Det eneste du skal have med er en lufttæt 

bøtte, et rent syltetøjsglas eller lignende, som du kan 

have din slim i bagefter.

RUMRAKETTER OG ALIENS

Højbjerg – Mandag 28. maj kl. 15.00-17.00

Ved krea-bordet i børnebiblioteket kan du komme 

og lave små rumraketter og alienshatte! Hvis du vil 

lave en rumraket må du gerne medbringe en tom 

toiletpapirsrulle.
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SJOV MED  
NATURVIDENSKAB

CODING PIRATES

Skødstrup – Hver mandag kl. 17.00-18.00

Coding Pirates er en klub, der sammen med frivillige 

arbejder kreativt og skabende gennem leg med it-pro-

grammering, spiludvikling og robotteknologi.

I samarbejde med Coding Pirates.  

For børn og unge mellem 7 og 17 år. 

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk.

TEKNIKKLUB 

Dokk1 – Den anden torsdag i måneden kl. 16.00-18.00

Sammen går vi på opdagelse i teknikkens verden. 

Nogen gange vil det være robotter, andre gange prøver 

vi at lave spil, eller leger med stopmotion teknikker. 

For børn mellem 10 og 14 år. 

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

FAMILIELØRDAG – FYSIKSHOW

Hasle Lørdag 27. januar kl. 10.00-10.30,  

 kl. 11.00-11.30 og kl. 12.00-12.30

Dagen igennem kan du blive klogere på energi, strøm, 

bølger, lyd, lys, atomer, magnetisme, induktion, til-

standsformer og meget mere, når fysikshow indtager 

biblioteket. Det bliver ikke kedeligt! 

For børn mellem 6 og 14 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

FIFA-TURNERING FOR BØRN

Gellerup – Torsdag 15. februar kl. 14.00

Vi giver bolden op til FIFA-Turnering. Er du mellem 

7 og 11 år? Så kan du denne eftermiddag sparke dig 

hele vejen til finalen. Vis dine venner, hvad du dur 

til på banen eller giv en, du lige har mødt kamp til 

stregen. Der er en præmie til vinderen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FAMILIELØRDAG – BØRNEBANKO

Hasle – Lørdag 26. maj kl. 11.00

BANKO! Så skal der fyldes plader og spilles om 

præmier!

For børn mellem 6 og 10 år. Tilmelding er ikke nødvendig.
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ANIMATIONSWORKSHOP

Højbjerg – Onsdag 14. februar kl. 10.00-13.00

Kom og lær hvordan man laver små animationsfilm! 

Workshoppen er for større børn.  

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

BEE-BOTS – PROGRAMMERING 

Risskov – Lørdag 24. februar kl. 10.30-12.00

Har du lyst til at lege med Bee-bots og lære at pro-

grammere den lille robot? Så tag en voksen i hånden 

og kom forbi biblioteket. Gennem en god historie 

og små opgaver vil vi kode en Bee-bot til at følge en 

bestemt rute. Bagefter er der mulighed for selv at 

prøve at lave en bane og få den lille Bee-bot til at følge 

en rute, du vælger.

For børn mellem 4 og 7 år.  

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

FAMILIELØRDAG – KRYBDYR

Hasle – Lørdag 24. marts kl. 11.00

Bliv klogere på alverdens kryb og kravl, når vi får 

besøg af Vissenbjerg Terrariet. De medbringer en 

skildpadde, en øgle, en edderkop og en slange.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FAMILIELØRDAG – MINIROBOTTER

Hasle – Lørdag 28. april kl. 11.00

Slip bibliotekets Ozobotter løs på din helt egen 

Ozobot-bane. Ved hjælp af farvekoder kan du få f.eks. 

få dem til at køre hurtigere eller snurre rundt om sig 

selv. Det er sjovt og let at gå til! 

For børn mellem 6 og 12 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

KRAM EN KVÆLERSLANGE

Åby Tirsdag 13. februar kl. 11.00-12.30

 Tilmelding er nødvendig.

Gellerup Tirsdag 13. februar kl. 14.00-15.30

 Tilmelding er ikke nødvendig.

Tør du røre en ægte, levende slange? Det har du 

mulighed for, når vi får besøg af Peter Løve Mark og 

hans slanger. Peter viser slangerne frem og fortæller en 

masse spændende detaljer om deres liv. Til sidst er der 

mulighed for at få taget et personligt billede med en 

slange og få et slangetæmmer bevis hos Peter for 25 kr.

I samarbejde med Peter Løve Mark – www.slangetaemmer.dk.

KOM OG PRØV VR-BRILLER

Åby – Onsdag 14. februar kl. 10.00-12.00

Kig forbi biblioteket i vinterferien og træd ind i en 

anden virkelighed. Når du tager VR-briller på, træder 

du ind i et helt nyt univers og det føles som om, du 

er tilstede. VR (virtual reality) er både intenst og kval-

mefremkaldende, men leverer et sjovt sug i maven og 

fantastisk underholdning. 

For alle. Tilmelding er ikke nødvendig.
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FASTELAVNSFEST

Risskov – Lørdag 10. februar 11.00-13.00

Fastelavn er mit navn! Kom til fastelavnsfest på biblio-

teket. Tag dit flotteste fastelavnskostume på og vær 

med til en hyggelig formiddag på biblioteket.

Tilmelding er ikke nødvendig.

MUSIKSKOLEN LAURAS FASTELAVNSFEST

Dokk1 – Lørdag 10. februar kl. 14.00

Musikskolen Laura afholder traditionen tro en stor 

fastelavnsfest. Kom og syng og dans, både til alle 

de kendte, men også nogle af de lidt mere ukendte 

fastelavnssange. Kom som Superman, tiger, heks eller 

lige hvad du har lyst til. Måske er det dig der bliver 

kattekonge eller dronning, når vi slår katten af tønden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FASTELAVN
FASTELAVNSMASKER

Åby – Lørdag 10. februar kl. 10.00-12.00

Vi stiller klippe-klistre-ting frem, så I kan lave sjove og 

flotte fastelavnsmasker.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

VED KREA-BORDET: FASTELAVN 

Højbjerg – Lørdag 10. februar kl. 10.00-12.00

Ved krea-bordet i børnebiblioteket stiller vi frem til at 

du kan lave din egen fastelavnsmaske!

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

BYT FASTELAVNSKOSTUME

Risskov – Lørdag 27. januar kl. 10.00-12.00

Har du kostumer liggende, som ikke passer længere? 

Eller trænger udklædningskassen simpelthen bare til 

et frisk pust? Kom forbi biblioteket og bliv helt parat til 

årets fastelavnsfester ved at bytte dit gamle kostume 

ud med et nyt. 

Valutaen er ét kostume for ét kostume.  

Tilmelding er ikke nødvendig.



Læs mere på 
www.aakb.dk/skoletilbud

SKOLETILBUD
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at vi tilbyder et væld af  
undervisningstilbud til grundskolen?
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Internationals

Every day   Meet Norma Pepper – humanoid robot 10

Every friday   International Playgroup 10

Wednesday 7 February Startup meeting for entrepreneurs 10

Monday 23 April Startup meeting for entrepreneurs 10

Monday 23 April Booktalk: Best new young adult fiction 10

Århundredets Festival

Lørdag 3. marts Rundt om Herman Bang 14

Tirsdag 6. marts Vidensbrunch med Søren Fauth 14

Torsdag 8. marts How the other half lives 15

Fredag 9. marts Freud – vi skal helt ind i sindet 15

Lørdag 10. marts Kroppen – den ny tids katedral 15

Litteratur

Mandag 8. januar Den indre biograf – højtlæsning for voksne 24

Tirsdag 9. januar Find en læsekreds 26

Søndag 28. januar Fortællesalon 24

Onsdag 31. januar Peter Adolphsen og Ursula Andkjær Olsen 20

Mandag 5. februar Den indre biograf – højtlæsning for voksne 24

Onsdag 7. februar Skrivelounge 30

Lørdag 10. februar Månedens kor 36

Søndag 18. februar Fortællesalon 24

Onsdag 21. februar Skrivelounge 30

Torsdag 22. februar Filosofisk booktalk 18

Onsdag 28. februar Tekster på vej 30

Onsdag 7. marts Skrivelounge 30

Torsdag 8. marts Filosofisk booktalk 18

Lørdag 10. marts Månedens kor 36

Onsdag 14. marts Adda Lykkeboe 21

Mandag 19. marts Den indre biograf – højtlæsning for voksne 24

Søndag 25. marts Fortællesalon 24

Onsdag 28. marts Tekster på vej 30

Onsdag 4. april Skrivelounge 30

Mandag 9. april Den indre biograf – højtlæsning for voksne 24

Onsdag 11. april Jesper Gaarskjær og Julie Sten-Knudsen 21

Tirsdag 24. april Hanne-Vibeke Holst: Som pesten 21

Onsdag 25. april Tekster på vej 30

Lørdag 28. april Månedens kor 36

Søndag 29. april Fortællesalon 24

Onsdag 9. maj Skrivelounge 30

Mandag 14. maj Den indre biograf – højtlæsning for voksne 24

Lørdag 19. maj Månedens kor 36

Onsdag 23. maj Skrivelounge 30

Onsdag 30. maj Tekster på vej 30

Onsdag 6. juni Skrivelounge 30

Lørdag 9. juni Månedens kor 36

Mandag 11. juni Den indre biograf – højtlæsning for voksne 24

Musik & Film

Hver søndag (7. januar - 24. juni) Søndagsdokumentar 43

Tirsdag 9. januar Om Wes Anderson 42

Mandag 22. januar Lytteklubben – gi' det videre 36

REGISTER



Tirsdag 23. januar Iggy Pop – en overlever 36

Mandag 29. januar Jazzens største år 1: 1959 41

Tirsdag 6. februar Om Christopher Nolan 42

Mandag 12. februar Jazzens største år 2: 1964 41

Onsdag 14. februar Sergej Prokof'ev 40

Lørdag 17. februar Workshop: Indspilning og kreativ mixing 36

Lørdag 17. februar Fællessang med Sangkraft Aarhus 37

Mandag 19. februar Lytteklubben – gi' det videre 36

Lørdag 24. februar Månedens kor 36

Tirsdag 27. februar Klassisk for dummies IV: Helt barokt 37

Torsdag 1. marts Neil Young 39

Torsdag 8. marts Klassisk fyraftenskoncert 37

Lørdag 10. marts Månedens kor 36

Mandag 12. marts Lytteklubben – gi' det videre 36

Onsdag 14. marts Herbert von Karajan 40

Tirsdag 20. marts Om Guillermo del Toro 42

Mandag 26. marts Jazzens største år 3: 1969 41

Onsdag 11. april W.A. Mozart 40

Mandag 16. april Lytteklubben – gi' det videre 36

Tirsdag 17. april De grå synger 38

Lørdag 21. april Fællessang med Sangkraft Aarhus 37

Torsdag 26. april Bob Dylan 39

Lørdag 28. april Månedens kor 36

Søndag 29. april Dans salsa på dansens dag 38

Mandag 30. april Jazzens største år 4: 1974 41

Lørdag 19. maj Musikquiz 38

Lørdag 19. maj Månedens kor 36

Torsdag 24. maj Virkelighedens Game of Thrones 41

Lørdag 26. maj Fællessang med Sangkraft Aarhus 37

Mandag 28. maj Lytteklubben – gi' det videre 36

Mandag 4. juni Lyt i mørket 38

Lørdag 9. juni Koncert med Jutlandia Saxofonkvartet 38

Lørdag 9. juni Månedens kor 36

Tendenser & Debat

Mandag 8. januar Vi er alle sammen ensomme 46

Tirsdag 9. januar Lokalhistorie 56

Tirsdag 16. januar Startmøde for iværksættere 46

Lørdag 20. januar Spot on: Fake news 47

Tirsdag 23. januar Reuse! Because you can't recycle 58

Torsdag 25. januar Sorg 57

Torsdag 25. januar Lyddesign 58

Lørdag 27. januar Auscwitz-dag 59

Tirsdag 30. januar Fortællinger fra verden 47

Torsdag 1. februar Sluk – kunsten at overleve i en digital verden 48

Tirsdag 6. februar Bliv en sikker pilot for dit barn 48

Torsdag 8. februar Min personlige kunsthistorie 49

Tirsdag 13. februar Lokalhistorie 56

Tirsdag 20. februar Lægen flytter ind 49

Tirsdag 20. februar Inhabit: A permaculture perspective 58

Onsdag 21. februar Fiktion 57

Mandag 26. februar Kvindernes stemmer i Israel-Palæstina 50

Tirsdag 27. februar Fortællinger fra verden 47

Onsdag 28. februar Hvad er et godt venskab 50

Torsdag 1. marts Højt energiniveau – hele dagen 50

Mandag 12. marts Tag med på en tidsrejse tilbage til 1950'ernes Aarhus 56

Tirsdag 13. marts Startmøde for iværksættere 46

Tirsdag 13. marts Lokalhistorie 56

Tirsdag 13. marts Stil og stemning 58

Torsdag 15. marts Tal ordentligt eller luk røven 51

Torsdag 22. marts Diagnose eller opdragelse? 51

Onsdag 28. marts Med egne ord 51

Tirsdag 3. april Seed: The untold story 58



Tirsdag 10. april Fortællinger fra verden 47

Tirsdag 10. april Lokalhistorie 56

Mandag 16. april Hjælp tilbage – en aften om veteraner 51

Tirsdag 8. maj Du forelsker dig aldrig i den forkerte 53

Tirsdag 8. maj Lokalhistorie 56

Lørdag 12. maj Spot on: Fake news 47

Tirsdag 15. maj Stress og personlighed 53

Tirsdag 29. maj Startmøde for iværksættere 46

Tirsdag 12. juni Lokalhistorie 56

Unge

Mandag 15. januar Booktalk for unge: De bedste bøger i 2017 63

Onsdag 17. januar På fantasiens vinger – booktalk for unge 63

Onsdag 7. februar Endelig scifi – booktalk for unge 63

Torsdag 15. februar FIFA '18 turnering 64

Fredag 16. februar FIFA '18 turnering 64

Lørdag 17. februar Perler i lange baner 62

Lørdag 17. februar Mød Mohamad 'Bacha' Al-Bacha 64

Søndag 18. februar Perler i lange baner 62

Mandag 26. februar (Over)lever på SU 62

Lørdag 17. marts Perler i lange baner 62

Søndag 18. marts Perler i lange baner 62

Onsdag 21. marts På fantasiens vinger – booktalk for unge 63

Lørdag 14. april Perler i lange baner 62

Lørdag 15. april Perler i lange baner 62

Monday 23 April Booktalk: Best new young adult fiction 63

Onsdag 25. april Endelig scifi – booktalk for unge 63

Lørdag 9. juni Turen går til Hogwarts 62

Kunst og Kreativitet

Første lørdag i måneden Strikkecafé 71

Hver anden lørdag Repair Café 68

Lørdag 6. januar Maker-lørdag 68

Onsdag 24. januar Sy en smuk æske 71

Mandag 29. januar Trykkeriet 68

1.-828. februar   Look – Polish picturebooks 73

Mandag 12. februar Grafik 69

Mandag 26. februar Grafik 69

Lørdag 3. marts Reuse – fra bog til lyskæde 69

Tirsdag 6. marts Lasercut 69

Onsdag 7. marts Lasercut din påskepynt 69

Mandag 12. marts Grafik 69

Mandag 19. marts Design et smykke 70

Torsdag 5. april Trykkeriet 68

Mandag 16. april Design et smykke 70

Lørdag 26. maj Fotowalk 70

It

Hver onsdag   Åben lab 78

Første torsdag i måneden Ubuntu 78

Torsdag 18. januar Virtual reality – en introduktion 78

Torsdag 25. januar MacØstjylland – åbent hus 78

Tirsdag 13. februar Byg en computer 78

Tirsdag 20. februar Introduktion til Blender (3D program) 79

Onsdag 21. februar På nettet er du aldrig alene 79

Torsdag 22. februar Internet for begyndere 79

Tirsdag 27. februar Introduktion til Blender (3D program) 79

Torsdag 8. marts MacØstjylland – åbent hus 78

Torsdag 8. marts Apps og it-værktøjer 79

Torsdag 5. april Internet for begyndere 79

Mandag 9. april Torveuge – bibliotekets digitale tilbud 79

Tirsdag 10. april Torveuge – bibliotekets digitale tilbud 79



Onsdag 11. april På nettet er du aldrig alene 79

Onsdag 11. april Torveuge – bibliotekets digitale tilbud 79

Torsdag 12. april Torveuge – bibliotekets digitale tilbud 79

Fredag 13. april Torveuge – bibliotekets digitale tilbud 79

Tirsdag 17. april Introduktion til Blender (3D program) 79

Torsdag 19. april MacØstjylland – åbent hus 78

Tirsdag 24. april Introduktion til Blender (3D program) 79

Torsdag 26. april Virtual reality – en introduktion 78

Mandag 7. maj Spræng din filterbobbel 79

Tirsdag 8. maj Byg en computer 78

Tirsdag 8. maj Spræng din filterbobbel 79

Blandet godt

Hver fredag   Skak på rampen 85

Onsdag 24. januar Gør-det-selv el 84

Onsdag 24. januar Lær at binde din egen flue 86

Onsdag 31. januar Bliv dus med dit bibliotek 84

Lørdag 10. februar Brætspilsdag 85

Lørdag 17. februar Oles fisketips 86

Onsdag 21. februar Gør-det-selv el 84

Onsdag 21. februar Bliv dus med dit bibliotek 84

Onsdag 21. februar Lær at binde din egen flue 86

Onsdag 28. februar Kursus i hjælpemidler for ordblinde 86

Onsdag 14. marts Gør-det-selv el 84

Onsdag 14. marts Lær at binde din egen flue 86

Onsdag 14. marts Apps for ordblinde 86

Torsdag 15. marts Meet up for ordblinde 86

Søndag 8. april Skakturnering 85

Mandag 9. april Apps for ordblinde 86

Onsdag 11. april Gør-det-selv el 84

Onsdag 11. april Lær at binde din egen flue 86

Onsdsg 11. april Meet up for ordblinde 86

Mandag 7. maj Meet up for ordblinde 86

Onsdag 16. maj Gør-det-selv el 84

Onsdag 16. maj Lær at binde din egen flue 86

Børn

Hver mandag   Pokémonklub 107

Første torsdag i måneden Kreativ billedkunstklub 105

Anden torsdag i måneden Teknikklub 108

Tredje torsdag i måneden Skriv og skrål 90

Fjerde torsdag i måneden Minecraftklub 107

Torsdag 4. januar Fars legestue 93

Mandag 8. januar Åbent hus i sundhedsplejen 93

Tirsdage og onsdage (9. januar - 27. juni) Kreaværksted 105

Lørdag 13. januar Oplæsning for familier 95

Onsdag 17. januar Film for de yngste 100

Torsdag 18. januar Babyrytmik 94

Lørdag 20. januar Oplæsning for familier 95

Lørdag 20. januar Månedens instrument 101

Lørdag 27. januar Tak for halshugningen – live 103

Februar - april   Skattejagt i biblioteket 91

Lørdag 3. februar Lær at lave stopmotion 106

Lørdag 10. februar Oplæsning for familier 95

Lørdag 10. februar Musikskolen Lauras fastelavnsfest 110

Mandag 12. februar Harry Potter-værksted 106

Fredag 16. februar Harry Potter-værksted 106

Onsdag 21. februar Film for de yngste 100

Torsdag 22. februar Babyrytmik 94

Lørdag 24. februar Månedens instrument 101

Lørdag 3. marts Månedens instrument 101

Lørdag 3. marts Lær at lave stopmotion 106



Onsdag 14. marts Film for de yngste 100

Torsdag 15. marts Babyrytmik 94

Lørdag 17. marts Oplæsning for familier 95

Mandag 26. marts Familieyoga 91

Mandag - onsdag (26. marts - 28. marts) Kreaværksted – påske 107

Lørdag 7. april Rødhætterne og de tre bukkebruse 104

Onsdag 25. april Film for de yngste 100

Torsdag 26. april Lydvandring sirenesang 92

Lørdag 5. maj Månedens instrument 101

Lørdag 26. maj Aarhus Musikskole 102

Lørdag 16. juni Månedens instrument 101

Bavnehøj Bibliotek Koltvej 17-19 · 8361 Hasselager · www.aakb.dk/kolt-hasselager
Børn

Mandag 5. februar Bio på Bavnehøj 101

Mandag 9. april Bio på Bavnehøj 101

Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken 41 · 8330 Beder · www.aakb.dk/beder-malling
Litteratur

Mandag 19. marts Bogcafé – ta' da en pause 25

Mandag 30. april Bogcafé – ta' da en pause 25

Mandag 28. maj Bogcafé – ta' da en pause 25

Gellerup Bibliotek Gudrunsvej 78 · 8220 Brabrand · www.aakb.dk/gellerup
Litteratur

Onsdag 17. januar Åben læsekreds 26

Onsdag 21. februar Åben læsekreds 26

Onsdag 21. marts Åben læsekreds 26

14.-24. juni   Kulturudvekslingsmøde – mød forfattere fra Mellemøsten og Nordafrika 19

Unge

Torsdag 15. marts FIFA-turnering for unge 64

It

Hver mandag og torsdag Davuts it-hjørne 80

Blandet godt

Lørdag 5. maj Markedsdag på Fredspladsen 85

Børn

Hver onsdag   Onsdagsværkstedet 105

Onsdag 31. januar Film og oplæsning 100

Onsdag 7. februar Find Holger 91

Tirsdag 13. februar Kram en kvælerslange 109

Torsdag 15. februar FIFA-turnering for børn 108

Onsdag 21. februar Sanglege med Vibeke & Rasledillen 102

Onsdag 28. februar Film og oplæsning 100

Onsdag 7. marts Dig og dit tøjdyr 102

Onsdag 14. marts Sanglege med Vibeke & Rasledillen 102

Onsdag 21. marts Film og oplæsning 100

Onsdag 11. april Skattejagt i biblioteket 92

Onsdag 25. april Film og oplæsning 100

Onsdag 16. maj Sprogfitness 97

Onsdag 30. maj Film og oplæsning 100

Harlev Bibliotek Gammel Stillingvej 424 · 8462 Harlev · www.aakb.dk/harlev
Litteratur

Torsdag 25. januar Læs og snak 27

Torsdag 8. februar Katrine Marie Guldager 20

Torsdag 22. februar Læs og snak 27

Torsdag 8. marts Krimiaften 26

Torsdag 22. marts Læs og snak 27



Musik & Film

Mandag 19. februar Dokumandag 43

Mandag 19. marts Dokumandag 43

Unge

Lørdag 27. januar Pen og paper rollespil 64

Lørdag 24. februar Pen og paper rollespil 64

Lørdag 28. april Pen og paper rollespil 64

Lørdag 26. maj Pen og paper rollespil 64

Lørdag 28. juli Pen og paper rollespil 64

Kunst og Kreativitet

Første mandag i måneden Strikkeaften 71

Børn

Mandag 8. januar Film for de yngste 100

Fredag 2. februar Spørge Jørgen 103

Mandag 5. februar Film for de yngste 100

Torsdag 8. februar Babycafé 94

Mandag 5. marts Film for de yngste 100

Torsdag 8. marts Babycafé 94

Mandag 9. april Film for de yngste 100

Torsdag 19. april Babycafé 94

Hasle Bibliotek Kappelvænget 2 · 8210 Aarhus V · www.aakb.dk/hasle
Musik & Film

Torsdag 18. januar Dokumentorsdag 43

Torsdag 15. februar Dokumentorsdag 43

Torsdag 15. marts Dokumentorsdag 43

Torsdag 19. april Dokumentorsdag 43

Torsdag 23. maj Dokumentorsdag 43

Tendenser & Debat

Hold øje med www.aakb.dk Psykologi og åndedrætsterapi 46

Tirsdag 6. februar Naturvidenskab til Herredsvang 53

Tirsdag 20. februar Naturvidenskab til Herredsvang 53

Tirsdag 13. marts Naturvidenskab til Herredsvang 53

Tirsdag 20. marts Naturvidenskab til Herredsvang 53

Tirsdag 17. april Naturvidenskab til Herredsvang 53

Børn

Onsdag 24. januar Onsdagshistorier 96

Lørdag 27. januar Familielørdag – fysikshow 108

Tirsdag 6. februar Popcorn time – film for de mindste 101

Onsdag 21. februar Onsdagshistorier 96

Lørdag 24. februar Familielørdag – ansigtsmaling 106

Tirsdag 6. marts Popcorn time – film for de mindste 101

Onsdag 21. marts Onsdagshistorier 96

Lørdag 24. marts Familielørdag – krybdyr 109

Tirsdag 10. april Popcorn time – film for de mindste 101

Onsdag 25. april Onsdagshistorier 96

Lørdag 28. april Familielørdag – minirobotter 109

Tirsdag 8. maj Popcorn time – film for de mindste 101

Onsdag 23. maj Onsdagshistorier 96

Lørdag 26. maj Familielørdag – børnebanko 108

Højbjerg Bibliotek Oddervej 74 · 8270 Højbjerg · www.aakb.dk/hojbjerg
Litteratur

Tirsdag 30. januar Læsekreds 27

Tirsdsg 6. februar Arv og miljø af Vigdis Hjorth 27

Tirsdag 27. februar Læsekreds 27

Tirsdag 6. marts Det store glidefald af Peter Fogtdal 27

Onsdag 14. marts Fortælleaften: Martin Andersen Nexø 18

Tirsdag 20. marts Læsekreds 27

Tirsdag 3. april En bedragers dagbog af Lone Mikkelsen 27



Tirsdag 24. april Læsekreds 27

Tirsdag 9. juni Læsekreds 27

Onsdag 20. juni Højtlæsning for voksne 25

Tendenser & Debat

Mandag 19. marts Hvem ejer graviditeten 57

Torsdag 19. april Stress – når hjernen skrumper 52

Mandag 23. april Smerten ved livets start 57

Kunst og Kreativitet

2.-31. januar   Fotografi af Lene Damtoft 72

2.-31. januar   Skind og læder af Henriette Andersen 73

Hver mandag (15. januar - 28. maj) Hogwarts krea-klub 70

1.-28. februar   Stofcollage ved bente Kastbjerg 73

Torsdag 22. februar Hvordan maler man bibelen? 69

1. marts - 2. april Tegning af Marianne Stenberg 73

3.-30. april   Billedkunst af Inge-Lise Thomassen 74

6.-30. april   Glaskunst af Line Gottfred Petersen 74

4.-31. maj   Kunstværkstedernes tema-udstilling 74

1.-29. juni   Billedkunst af Anette Christensen 74

2.-31. juli   Fotografi af Nathalie La Cour Birkjær 74

Blandet godt

Januar - juli   Pausebord 84

Børn

Mandage i lige uger (uge 4 - uge 18) Bedstemor læser højt 95

Lørdag 13. januar Bedstemor læser højt 95

Torsdag 1. februar Børnebio 101

Lørdag 10. februar Bedstemor læser højt 95

Lørdag 10. februar Ved krea-bordet: Fastelavn 110

Onsdag 14. februar Animationsworkshop 109

Mandag 26. februar Regnbue på flaske 107

Torsdag 1. marts Børnebio 101

Lørdag 3. marts Tegneworkshop 106

Lørdag 10. marts Bedstemor læser højt 95

Lørdag 24. marts Påskeklip 107

Torsdag 5. april Børnebio 101

Lørdag 14. april Bedstemor læser højt 95

Mandag 30. april Slim 107

Torsdag 3. maj Børnebio 101

Lørdag 5. maj Bedstemor læser højt 95

Tirsdag 8. maj Fyraftenskaffe for forældre 92

Mandag 28. maj Rumraketter og aliens 107

Tirsdag 29. maj Fyraftenskaffe for forældre 92

Torsdag 7. juni Børnebio 101

Lystrup Bibliotek Bystævnet 4 B · 8520 Lystrup · www.aakb.dk/lystrup
Litteratur

Tirsdag 27. februar Bogcafé 26

Kunst og Kreativitet

Torsdag i lige uger Garnglad 70

Torsdag 1. februar Få styr på maskerne – begynderhækling 72

It

Hver mandag (januar - marts) It-hjælp for begyndere 80

Blandet godt

Mandag 5. marts Vinsmagning 84

Torsdag 15. marts Fra have til mave og haveplaner 85

Lørdag 17. marts Bogsalg 85



Børn

Tirsdag 16. januar Tirsdagsfilm 100

Tirsdag 30. januar Tirsdagsfilm 100

Tirsdag 13. februar Tirsdagsfilm 100

Lørdag 24. februar Ud i det blå med Tulle og Skralle 102

Tirsdag 13. marts Tirsdagsfilm 100

Risskov Bibliotek Fortebakken 1 · 8240 Risskov · www.aakb.dk/risskov
Litteratur

Lørdag 27. januar Klar, parat, læs 24

Februar   Den store læsedyst 24

Torsdag 1. februar Arv og miljø af Vigdis Hjorth 27

Torsdag 1. marts God vin og gode bøger 18

Torsdag 1. marts Det store glidefald af Peter Fogtdal 27

Torsdag 5. april En bedragers dagbog af Lone Mikkelsen 27

Lørdag 14. april Med poesien på tur 19

Tirsdag 24. april Med poesien på tur 19

Torsdag 14. juni Silent reading party 25

Lørdag 23. juni Silent reading party 25

Tendenser & Debat

Onsdag 31. januar Historien om venligboerne 47

Søndag 4. februar Seedy Sunday 48

Tirsdag 6. februar Kongerækken – royale røverhistorier 49

Onsdag 25. april Fast-fashion eller slow-crafting 52

Kunst og Kreativitet

Hver torsdag   Strikkehæklesyklub 70

It

Hver onsdag (7. februar - 25. april) It-hjælp – bestil tid og få en medarbejder for dig selv 80

Blandet godt

Onsdag 7. marts Vil du være med i fælleshaven 84

Børn

Følg med på www.aakb.dk Tosset med historier 95

Første tirsdag i måneden (2. januar - 5. juni) Sundhedsplejen byder velkommen 93

Onsdage i lige uger Bio for de små 100

Fredag 2. februar Sprogleg for babyer og deres forældre 94

Lørdag 27. januar Byt fastelavnskostume 110

Lørdag 10. februar Fastelavnsfest 110

Tirsdag 20. februar Sprog- og bogleg 96

Lørdag 24. februar Bee-bots – programmering 109

Tirsdag 27. februar Sprog- og bogleg 96

Tirsdag 6. marts Sprog- og bogleg 96

Tirsdag 13. marts Sprog- og bogleg 96

Tirsdag 20. marts Sprog- og bogleg 96

Fredag 6. april Sprogleg for babyer og deres forældre 94

Onsdag 11. april Kom med biblioteket i haven 97

Onsdag 18. april Kom med biblioteket i haven 97

Onsdag 2. maj Vil du have besøg i børnehaven? 92

Onsdag 9. maj Vil du have besøg i børnehaven? 92

Onsdag 16. maj Vil du have besøg i børnehaven? 92

Lørdag 26. maj Børneloppemarked 92

Lørdag 26. maj Rim og rap 97

Fredag 8. juni Sprogleg for babyer og deres forældre 94

Sabro Bibliotek Sabro Skolevej 4 · 8471 Sabro · www.aakb.dk/sabro
Børn

Onsdag 14. februar Sanglege med Vibeke & Rasledillen 102

Onsdag 25. april Sanglege med Vibeke & Rasledillen 102



Skødstrup Bibliotek Rosenbakken 4 · 8541 Skødstrup · www.aakb.dk/skodstrup
Litteratur

Torsdag 15. marts Bogcafé 26

Unge

Mandag 29. januar Læseklub for unge 62

Mandag 26. februar Læseklub for unge 62

Mandag 30. april Læseklub for unge 62

Mandag 28. maj Læseklub for unge 62

Kunst og Kreativitet

Første mandag i måneden Strikkecafé 71

Torsdag 22. februar Lær at strikke twigg stitch 72

Børn

Hver mandag   Coding Pirates 108

Første mandag i måneden Sundhedsplejersken holder åbent hus 93

Mandag 15. januar Læseklub for børn 90

Mandag 19. februar Læseklub for børn 90

Lørdag 10. marts Når stjernerne synger 102

Mandag 16. april Læseklub for børn 90

Mandag 14. maj Læseklub for børn 90

Lørdag 2. juni Børneloppemarked 92

Solbjerg Bibliotek Kærgårdsvej 4 · 8355 Solbjerg · www.aakb.dk/solbjerg
Børn

Tirsdag 6. marts Kaninens fødselsdag 102

Tilst Bibliotek Tilst Skolevej 13 A · 8381 Tilst · www.aakb.dk/tilst
Litteratur

Torsdag 1. februar Bogsnak – få inspiration til din læsning 25

Tendenser & Debat

Mandag 5. februar Jeg kan få kvinder til alt 48

Børn

Mandag 8. januar Pigeklubben 90

Onsdag 17. januar Vi læser højt – billedbogen Finn Herman 95

Torsdag 22. februar Trylleforestilling med Jesper Grønkjær 104

Tranbjerg Bibliotek Kirketorvet 6 · 8310 Tranbjerg · www.aakb.dk/tranbjerg
Litteratur

Søndag 14. januar Brusende islandsk litteratur 18

Mandag 18. juni Læs og del – vi udfordrer dig 25

Tendenser & Debat

Mandag 19. februar Bliv ven med din skygge 49

1.-31. marts   Mennesker og forretninger 56

Kunst og Kreativitet

Første torsdag i måneden Strik-in 71

Børn

Fredag 19. januar Brita læser højt 95

Mandag 12. februar Halfdan for børn 101

Fredag 16. februar Brita læser højt 95

Fredag 16. marts Brita læser højt 95



Trige Bibliotek Smedebroen 21 · 8380 Trige · www.aakb.dk/trige
Blandet godt

Lørdag 9. juni Loppemarked 85

Børn

Mandag 5. februar Sprogleg for babyer og deres forældre 94

Mandag 9. april Sprogleg for babyer og deres forældre 94

Mandag 11. juni Sprogleg for babyer og deres forældre 94

Viby Bibliotek Skanderborgvej 170 · 8260 Viby J · www.aakb.dk/viby
Litteratur

Onsdag 7. februar Krimimessen – lig med mere 26

Tirsdag 24. april Johannes Møllehaves erindringer 19

Musik & Film

Torsdag 1. marts Kirsten Hermansen 39

Torsdag 12. april Rita Streich 39

Tendenser & Debat

Lørdag 20. januar Kærlig hilsen tante Agathe 47

Onsdag 21. marts Menneskets oprindelse 53

Onsdag 18. april Demens og erindring 52

Kunst og Kreativitet

Tirsdag i lige uger Strikke-/hæklecafé 70

Børn

Torsdag 11. januar Torsdagstosserier 90

Fredag 2. februar Højtlæsning – vi elsker børnehistorier 96

Tirsdag 6. februar Tirsdagsfilm for børn 101

Tirsdag 13. februar Det flyvende kuffertcirkus 103

Fredag 2. marts Højtlæsning – vi elsker børnehistorier 96

Tirsdag 6. marts Tirsdagsfilm for børn 101

Fredag 6. april Højtlæsning – vi elsker børnehistorier 96

Tirsdag 10. april Tirsdagsfilm for børn 101

Fredag 4. maj Højtlæsning – vi elsker børnehistorier 96

Åby Bibliotek Ludvig Feilbergs Vej 7 · 8230 Åby · www.aakb.dk/aaby
Litteratur

Torsdag 11. januar Præsten i Vejlbye 32

Lørdag 20. januar Dengang og nu – et show om Goethe 30

Fredag 26. januar Emma Bess 31

Fredag 2. februar Ordbanko 31

Torsdag 8. februar Special edition 32

Fredag 9. februar Åbningsceremoni: Afladninger 31

Fredag 2. marts Ordbanko 31

Torsdag 8. marts Skønheden og Udyret 32

Torsdag 15. marts Signe Pallisgaard 32

Fredag 6. april Ordbanko 31

Mandag 9. april Jesper Wung-Sung 32

Lørdag 5. maj Forårsmarked med kunsthåndværk og ord 31

Musik & Film

Søndag 25. februar Koncert med MGK fra Aarhus Musikskole 37

Tendenser & Debat

Første onsdag i måneden Livsbiblioteket 46

Torsdag 25. januar Kampen mod kiloene 47

Tirsdag 27. februar Tyskerbørn 50



Unge

Hver torsdag   Pop-up workshops 62

En gang månedligt Pigernes bogklub 62

It

Hver tirsdag (9. januar - 15. maj) It-café 80

Børn

Anden tirsdag (6. februar - 29. maj) Højtlæsning for alle sanserne 96

Tirsdag 13. januar Kram en kvælerslange 109

Lørdag 10. februar Fastelavnsmasker 110

Onsdag 14. februar Kom og prøv vr-briller 109

Torsdag 15. februar Babysang 94

Torsdag 22. februar Sanglege med Vibeke & Rasledillen 102

Tirsdag 27. februar Sprogfitness 96

Torsdag 1. marts Børneteater: En flyvende fortælling 104

Mandag 12. marts Find Holgers ting 91

Torsdag 15. marts Babysang 94

Torsdag 22. marts Sanglege med Vibeke & Rasledillen 102

Tirsdag 10. april Sprogfitness 96

Mandag 16. april Find Holgers ting 91

Torsdag 19. april Babysang 94

Torsdag 17. maj Babysang 94

Annoncer
NemBS    11

LiteratureXchange – Aarhus Internationale litteraturfestival 22

Litteraturklubben  28

Authors in Aarhus  29

Aarhus Stadsarkiv  54

Young-adult    65

Skal dit projekt i rampelyset?  75

Mobiblioteket    87

Hver uge på Dokk1  98

Skoletilbud    111






