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Velkommen til programmet for forårets arrangementer på bibliotekerne i Aarhus. 

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

Programmet er delt op efter temaer: Århundredets festival, Litteratur, Rejsetema,  

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

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

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

oversigt over alle arrangementer i datoorden.

Der er mange arrangementer at vælge imellem for både børn og voksne. Enkelte koster 

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

menter kræver tilmelding, også selvom det er et gratis arrangement. Tilmelding foregår 

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

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

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Aarhus Kommunes Biblioteker

December 2015

FORORD





Århundredets Festival skruer i marts 2016 
tiden tilbage til år 1900 -1950 og griber fat i 
de skelsættende år med to verdenskrige,  
der raserer og sender chokbølger af for-
andringer gennem Europa. Glæd dig til at 
møde forskere, forfattere, kunstnere og eks-
perter, når vi byder på arrangementer med 
temaer som køn, krig, krise, stemmeret, 
samlebånd, sport, fred, fjernsyn og familie.

Her er en smagsprøve på de arrangementer, 
som præsenteres på bibliotekerne i Aarhus. 

Se det fulde festivalprogram på  
www.aarhundredetsfestival.dk
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UDSTILLING AF TRANBJERG BILLEDER 1900 -1950

Tranbjerg – Tirsdag 1. marts til 31. marts

På Tranbjerg Bibliotek kan man i marts måned se ud-

stillingsplancher med billeder fra perioden 1900 – 1950. 

Kom hen og se de karakteristiske bygninger i Tranbjerg, 

som de så ud dengang. Der er blandt andet billeder af 

Tranbjerg Station og Tranbjerg Kro. 

I samarbejde med Tranbjerg Lokalhistoriske arkiv v. Erik Moldt

ÅBYHØJ FRA 1900 -1950

Åby – Tirsdag 1. marts til 31. marts

PowerPoint på arkivets skærm i bibliotekets forhal.

I samarbejde med Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv.

VIBY 1900 -1950

Viby – Mandag 4. marts til søndag 13. marts

I forbindelse med ’Århundredets festival’ vil der være en 

udstilling, der beskriver Viby i perioden 1900-1950. Det 

er i denne periode, at Viby forandrer sig fra et udpræ-

get landbrugsområde til et byområde med omfattende 

handel, industri og villakvarterer med beboere fra det 

ekspanderende Aarhus. Befolkningstallet vokser fra 880 i 

1901 til 10.000 i 1950.

I samarbejde med Viby lokalhistoriske Arkiv.

PETER TUDVAD: SYGEPLEJERSKE I DET TREDJE RIGE

Dokk1 – Fredag 4. marts kl. 16.00-17.45

Ebba Mikkelsen var fra 1943 dansk sygeplejerske i tysk 

Røde Kors. Hendes vej gik fra lazaretter i et krigshærget 

Europa til den bitre ende på en forbindingsplads i Albert 

Speer-bunkeren i hjertet af Berlin. Her oplevede hun Det 

Tredje Riges undergang og russernes frygtede hævn, 

inden hun efter fire måneders internering i Moskva kom 

tilbage til Danmark – til retsopgøret efter besættelsen og 

til sit moralske selvopgør. Hør historien fortalt af filosof 

og forfatter Peter Tudvad på baggrund af samtaler med 

hovedpersonen og omfangsrige arkivstudier.

I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus. 

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

SLÆGTSFORSKNINGSCAFÉ

Dokk1 Hver dag kl. 10.00-16.00  

 fra 4. marts til 13. marts

Find dine aner, når Slægtshistorisk Forening Århus og 

Lokalarkiverne i Aarhus hjælper dig på vej. Hvem var dine 

aner, hvor boede de, og hvad vidste de om de mange 

kendte personer og spændende begivenheder, som de 

gennemlevede? Medbring fødested, fødeår og navne på 

dine bedsteforældre eller oldeforældre, så hjælper vi dig 

ind i kirkebøgerne og folketællingerne.

I samarbejde med Slægtshistorisk Forening og Lokalarkiverne i Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Sygeplejerske i det tredje rige

Viby kirke
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VIDENSBRUNCH

Dokk1 Hver dag 10.00-12.00  

 fra 7. marts til 11. marts

Få stillet både nysgerrigheden og appetitten, når Folkeuni-

versitetets rektor Sten Tiedemann sætter sig til bords med 

inspirerende forskere og forfattere. Samtalerne drejer sig 

om personlig drivkraft, faglige fascinationer og fængs-

lende menneskeskæbner. Hør bl.a. om Karen Blixens 

afrikanske farm, danske partisoldater i Stalins Moskva og 

seksuelle kvababbelser i en tid langt før ungdomsoprøret.

Brunchbuffet er inkluderet i entréen.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 175 kr.

HISTORIESLABBERAS

Dokk1 Hver dag kl. 16.00-17.00  

 fra 7. marts til 11. marts

Forkæl din historiske interesse og bliv klogere på Dan-

mark, når fem forskere sætter spot på centrale begi-

venheder i perioden 1900-1950. Hør om revolutionære 

drømme, taktfulde bordmanérer, kæmpende skytte-gravs-

soldater, store forfattere og fascinerende underholdnings-

medier – og vær selv med, når forskerne stiller spørgsmål 

til publikum. Kaffen er serveret! (inkluderet i entréen). 

I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus. 

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

WIEN MALERNE OG FEMME FATALE TEMAET I 

KUNST OG LITTERATUR 1900 -1910

Risskov – Lørdag 5. marts kl. 11.00

I 1900-tallets første årti er Wien et kulturcentrum uden 

lige – centrum for musik, malerkunst, litteratur og 

psykoanalyse. Malere som Gustav Klimt og Egon Schiele 

indfanger tidsånden, hvor tendensen til at fremstille 

kvinden som femme fatale, farlig og dødbringende, er 

fremherskende. Vi ser også mod Paris, forfatteren Zola og 

de dekadente forfattere.

Foredragsholder: Anne Valbjørn Odgaard

I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DEN DER RANKER SIG SLANKER SIG!  

GYMNASTIK MED KAPTAJN JESPERSEN

Dokk1 Søndag 6. marts kl. 12.00-13.00

 Tilmelding er nødvendig.  

 Gratis billetter via hjemmesiden.

 Mandag 7. marts kl. 09.00-09.30

 Tilmelding er ikke nødvendig.

Hvad har Niels Bohr, A. P. Møller og Storm P. til fælles? 

De var elever hos Kaptajn Jespersen, der formidlede sin 

morgengymnastik til danskerne igennem radioen. På sla-

get syv, kunne de morgenfriske tænde for radioen og starte 

dagen med en omgang æterbåren gymnastik på stuegul-

vet. Mød Kaptajn Jespersens barnebarn, der genopfrisker 

filosofien bag stavgymnastikken – helt i sin bedstefars ånd.

I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus.

Karen Blixens farm i Kenya
Foto: Karl Ragnar Gjertsen

Kaptajn Jespersen
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DEN RUSSISKE SØLVALDER

Åby – Tirsdag 8. marts kl. 19.00-20.30

Den russiske sølvalder er en betegnelse for en storhedstid 

i russisk kulturliv fra 1890´erne til 1920´erne, præget 

af drømmen om en kulturel revolution, der skulle skabe 

fremtidens idealsamfund. 

Forfatteren og oversætteren Leif Ebbesen vil fortælle om de 

politiske forhold, udviklingen inden for maler-kunsten, mu-

sikken, litteraturen, arkitekturen, film- og teaterverdenen og 

illustrerer sit oplæg med eksempler fra de nævnte kunstarter.

I samarbejde med Forlaget Reflect. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden

DE BRØLENDE 20’ERE OG DEN AMERIKANSKE DRØM

Tranbjerg – Torsdag 10. marts kl. 19.00-21.00

På Tranbjerg Bibliotek fejrer vi Århundredets Festival med 

arrangementet De brølende 20’ere, der passer perfekt ind i 

perioden 1900-1950, som festivalen dækker i 2016.

Anne Valbjørn Odgaard, Cand. Mag. i Litteraturhistorie 

og Religionsvidenskab, gennemgår værket Den store 

Gatsby af F. Scott Fitzgerald – som giver os et pust af og 

bliver selve indbegrebet af den nye moderne verden med 

vildskab, jazz, penge og forfald – og 1920'ernes verden 

med billeder og musik.

F. Scott Fitzgerald skrev den ikoniske roman i 1925, 

og den står som et af den periodes stærkeste værker. 

Kom til en spændende aften om en periode og et værk i 

USA’s litteraturhistorie.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILMHISTORIE 1900-1950

Dokk1 Hver dag kl. 19.00-21.00  

 fra 7. marts til 11. marts

Det 20. århundredes første halvdel er en revolutioneren-

de periode for filmkunsten og udmærker sig ved et væld 

af afgørende værker fra navne som Chaplin, Hitchcock 

og Dreyer. Sæt dig til rette i stolen og oplev fem af 

periodens vigtigste danske og internationale værker på 

det store lærred, og få historierne bag filmene, når de 

introduceres af eksperter.

I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

PÅ SWING I HISTORIEN  

– VIDENSKONCERT MED AARHUS JAZZ ORCHESTRA

Dokk1 – Tirsdag 8. marts kl. 19.00-21.00

Oplev en cocktail af jazz- og swingmusik tilsat den nyeste 

historieforskning. Med en unik blanding af musik fra Aar-

hus Jazz Orchestra og korte forskeroplæg fra museumsin-

spektør Rasmus Rosenørn. Med Danmarks Rockmuseum 

kommer du med på en rejse tilbage i historien. Glæd dig 

til flotte fortolkninger af bl.a. Billie Holiday, og bliv klogere 

på den tid, musikken blev skrevet i og om.

I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus. 

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

Charlie Chaplin

Anne Valbjørn Odgaard
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MODSTANDERE, EN STIKKER OG EN MASSEMORDER 

– AARHUS UNDER BESÆTTELSEN

Dokk1 – Søndag 13. marts kl. 13.00-15.00

Fra efteråret 1942 tiltog modstanden i Aarhus, og den ty-

ske tilstedeværelse i byen blev mere markant. Det hele kul-

minerede i det sidste halve år af krigen med en uhyggelige 

voldsspiral, som modstandsbevægelsens og besættelses-

magtens indbyrdes kamp forårsagede. Følg modstandsbe-

vægelsens kamp for frihed, og hør hvilke udfordringer det 

skabte, når der også var danskere på tysk side.

Richs kaffe og erstatningskage er inkluderet i entréen.

I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus. 

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

BIBBI, PIPPI OG TUDEMARIE  

– NYBRUD I BØRNELITTERATUREN

Dokk1 – Søndag 13. marts kl. 10.00-12.30

I starten af 1900-tallet var girlpower ikke hverdagskost, 

men ind fra højre kom en lang række karakterer, som 

gjorde op med børneidealet, det traditionelle kønsrolle-

mønster og klasseskel. Pigelitteraturens hovedpersoner var 

nu bomstærke piger med viltert temperament, som lavede 

oprør mod autoriteterne. En ny litteratur i øjenhøjde med 

barnet vandt frem og inspirerer stadig forfattere i dag.

Entréen er inkl. kaffe og sødt.

I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus. 

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

Aarhus under besættelsen





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

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

Litteratur



For anden gang vil Dokk1 lægge hus til afholdelsen af 
Vild med ORD, Aarhus Litteraturfestival

Vild med ORD er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor et udvalgt tema 
danner rammen om programmet. Vild med ORDs ambition er at komme 
i dybden med forfatternes bevæggrunde til at skrive, deres tanker og over
vejelser om den enkelte bogs tilblivelse, samt at give bogelskere en chance 
for at få kendskab til forfattere og deres litteratur på en anderledes måde. 

Målet er at skabe en helt unik oplevelse i mødet mellem læser og forfatter 
men også at bringe flere fagligheder, andre kulturgenrer og medier i spil i 

relation til årets tema. Temaet for dette års festival er Modsætninger.

Se mere på www.vildmedord.dk

Dokk1 / Hovedbiblioteket
Hack Kampmanns Plads 2 · 8000 Aarhus C · Tlf. 8940 9200 · hovedbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk 
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MASCARADE / MASKARADE – HOLBERG / NIELSEN

Dokk1 – Onsdag 13. januar kl. 16.30-17.30

Ludvig Holberg skrev den først, men Carl Nielsen gjorde 

den populær. 

Hør mere om begges Maskerade, hvor de hentede deres 

inspiration, tiden de skrev i og deres plads i historien. 

Krydret med dejlige lydeksempler.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

BØGER OM MÆND

Dokk1 – Onsdag 10. februar kl. 16.30-17.30

Bibliotekarerne fortæller om mænd i krise, mænd i kamp, 

mænd på kant med loven, virkelige mænd, bange mænd, 

sjove mænd og alle mænd indimellem.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

YNDLINGSBØGER 1900 -1950

Dokk1 – Onsdag 9. marts kl. 16.30-17.30

Som en del af Århundredets Festival har bibliotekarerne 

udvalgt deres yndlingsbøger udgivet mellem 1900 og 

1950. Der er også plads til dine forslag.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

MENS VI VENTER PÅ THE WINDS OF WINTER

Dokk1 – Tirsdag 12. april kl. 16.30-17.30 

Hvad er det ved Game of Thrones og A Song of Ice and 

Fire, der har gjort dem så populære? Hvor står A Song of 

Ice and Fire i fantasygenren og hvor falder Game of Tho-

nes i tv-seriernes anden guldalder? Alt det ser vi på, mens 

vi venter på 6. bog og 6. sæson.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

YNDLINGSBØGER

Dokk1 – Tirsdag 17. maj kl. 16.30-17.30

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

dig over næste gang? Det får du en stribe rigtig gode bud 

på, når dine bogelskende bibliotekarer anbefaler spæn-

dende nyudgivelser og gamle favoritter, som opfølgning 

til Vild med Ord.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

DEN DANSKE SANG

Dokk1 – Tirsdag 7. juni kl. 16.30-17.30

– er en ung blond pige. Men også så meget andet. Dyk 

sammen med bibliotekarerne ned i den danske fælles-

sang, sangenes historie, deres betydning og udfoldelse.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

INSPIRATIONS- 
EFTERMIDDAGE

For anden gang vil Dokk1 lægge hus til afholdelsen af 
Vild med ORD, Aarhus Litteraturfestival

Vild med ORD er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor et udvalgt tema 
danner rammen om programmet. Vild med ORDs ambition er at komme 
i dybden med forfatternes bevæggrunde til at skrive, deres tanker og over
vejelser om den enkelte bogs tilblivelse, samt at give bogelskere en chance 
for at få kendskab til forfattere og deres litteratur på en anderledes måde. 

Målet er at skabe en helt unik oplevelse i mødet mellem læser og forfatter 
men også at bringe flere fagligheder, andre kulturgenrer og medier i spil i 

relation til årets tema. Temaet for dette års festival er Modsætninger.

Se mere på www.vildmedord.dk

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

Dokk1 – Onsdag 20. januar kl. 19.00-21.00

Mød forfatteren Jan Sonnergaard, der er tilbage i topform 

med sin nye roman Frysende våde vejbaner om en desillu-

sioneret mand, der hænger fast i minderne fra punk-

miljøet i 80’erne. Da det ser sortest ud for ham, bliver han 

udfordret af et møde med en kvinde.

Jan Sonnergaard slog igennem med novellesamlingen Radi-

ator i 1997; en bog, der på mange gymnasier er pensum.

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

studerende 50 kr.

AMALIE SMITH

Åby – Mandag 8. februar kl. 19.00-21.00

Skal man røre en skulptur? Kan man se med fingrene? 

Det er spørgsmål, som forfatter og kunstner Amalie 

Smith beskæftiger sig med, når hun gennem tekst, video 

og billeder undersøger forholdet mellem vores sanser, 

kunst og verden. Amalie Smith vil holde oplæg, oplæse 

og kuratere en udstilling på Åby Bibliotek. Amalie Smith 

er uddannet fra både Forfatterskolen (2009) og fra Det 

Kongelige Danske Kunstakademi (2015) og fik Kronprins-

parrets Stjernedryspris i 2015.

I samarbejde med Aarhus Kunstakademi. 

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

BJØRN RASMUSSEN & HANNE HØJGAARD VIEMOSE 

Dokk1 – Torsdag 11. februar kl. 16.30-18.00

To af Danmarks stærkeste unge forfattere optræder denne 

aften sammen til et anderledes forfattermøde. Bjørn Ras-

mussen har senest udgivet den skamroste digtsamling 

Ming om faderen Flemming, og Hanne Højgaard Viemo-

ses syrede roadtriproman Mado fik også anmelderne helt 

op på de høje nagler. 

Fælles for de to er vanvittig humor, et ofte flimrende skel 

mellem skrift og virkelighed, høj sproglig energi, plads til 

sorg og tragedie – og et venskab, der gør det interessant 

at sætte dem sammen på scenen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Jan Sonnergaard

Hanne Højgaard Viemose

Amalie Smith

Bjørn Rasmussen
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JENS SMÆRUP SØRENSEN

Tranbjerg Sognegård – Mandag 4. april kl. 19.00-21.00

Sognegården i Tranbjerg får litterært besøg af forfat-

teren Jens Smærup Sørensen, som vil fortælle om sit 

forfatterskab og sin seneste roman Feriebørn. Jens 

Smærup Sørensen har et langt forfatterskab bag sig og 

er især kendt for sin anmelderroste roman Mærkedage, 

som udkom i 2007.

Arrangeret af Kulturcirklen i Tranbjerg.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden. Pris 75 kr.

ANNE-CATHRINE RIEBNITZSKY

Åby – Tirsdag 5. april kl. 19.00-20.30

Anne-Cathrine Riebnitzsky fortæller om sin nye bog Orkan-

sæsonen og stilheden, som handler om tro, retfærdighed, 

selvtægt, kærlighed, sorg, forelskelser, drab og tilgivelse.

I samarbejde med Litteraturklubben og Kristian F. Møller Boghandleren. 

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

LARS JOHANSSON

Viby – Onsdag 17. februar kl. 19.30-21.30

Om Signe Gondrups overlevelseskamp, om krig, kær-

lighed, straf og løgn. Med udgangspunkt i sin seneste 

roman Signes hjemkomst, holder forfatter Lars Johansson 

et foredrag om Signe og hendes kamp; og ikke mindst 

om, hvad der skete for Signe ved ankomsten til Danmark i 

februar 1948 og umiddelbart efter. Foredraget indeholder 

blandt andet oplæsning og klip fra dokumentarfilmen 

Den tyske Hemmelighed, som handler om Signes datter, 

Kirsten Blohms opklaring af sin herkomst, og dermed af 

sin mors færden. Kirsten Blohm deltager i foredraget, og 

der vil være mulighed for en snak med hende.

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

MAREN UTHAUG

Lystrup Kirke – Torsdag 17. marts kl. 19.30-21.00

Mød Maren Uthaug i Lystrup Kirke og hør hende fortælle 

om sin bog Og sådan blev det. Bogen, der er Maren 

Uthaugs litterære debut, handler om en piges tvungne 

flytning fra den samiske verden til den danske. Maren 

Uthaug er også kendt som blogger (Marens blog) og som 

tegneserietegner i Politiken.

I samarbejde med Lystrup Kirke. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

Lars Johansson

Maren Uthaug

Anne-Cathrine Riebnitzsky

Jens Smærup Sørensen



FIND EN LÆSEKREDS

Dokk1 – Torsdag 21. januar kl. 16.00-17.00

Savner du en læsekreds? Har du en læsekreds, men 

mangler deltagere? Så kom til læsekredsintroduktion på 

Hovedbiblioteket.

Bibliotekarerne vil fortælle om bibliotekets tilbud til 

læsekredse, præsentere vores læsetasker og give gode 

idéer til bøger, I kunne snakke om. Der bliver mulighed 

for at mingle og finde andre, der også savner nogen at 

læse sammen med.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆS OG SNAK! HARLEV LÆSEKREDS

Harlev – Torsdag 28. januar kl.19.00-21.00

Aftenens bog er ”Fyrre dage uden skygger” af Olivier Truc. 

Bogen kan hentes på biblioteket ca. en måned før. 

Harlev – Torsdag 10. marts kl. 19.00-21.00

Aftenens bog er ”Fisk har ingen fødder” af Jón Kalman 

Stefánsson. Bogen kan hentes på biblioteket ca. en 

måned før. 

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

LÆSEKREDSE

LÆSNING – LÆSNING – LÆSNING
Foråret i Lokalbibliotekerne er fyldt med (af) læsning:  

oplæsning, fælleslæsning, højtlæsning, sprogleg, stille læsning, lyttelæsning  
– men hvorfor?

Læsning er en dannelsesproces. Vi kommunikerer og spejler os i hinanden  
ved hjælp af sproget. Gennem læsning vækkes det æstetiske sprog.  

Det skaber fællesskaber og styrker vores evne til at udtrykke holdninger og meninger. 
Læsning er derfor en livslang dannelsesproces, der vedbliver med at skabe personlig 

udvikling og rammen om fællesskaber.

Dit lokale bibliotek danner rammen om den gode læseoplevelse.  
Kom forbi og få den bog, som passer lige til dig og dit læsehumør.  

Vi giver altid et læsetip eller en god roman med på vejen.

litteratur  klubben
Aarhus Kommunes Biblioteker

 LITTERATUR 
 KLUBBEN
 1800 litteraturentusiaster er allerede medlem af bibliotekernes litteraturklub  
 – vil du også være med?

På Aarhus Kommunes Biblioteker er vi vilde med litteratur. Faktisk så vilde,  
at vi har lavet en klub for alle, der holder af at opleve litteraturen.  
Klubben hedder Litteraturklubben og har til formål at holde dig orienteret om,  
hvad der sker på litteraturområdet i Aarhus. Det er gratis at være med  
og alle medlemmer forkæles med gode litteraturtilbud og særarrangementer. 

Når du melder dig ind, modtager du et månedligt nyhedsbrev  
med et overblik over månedens gode tilbud.

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

HUSK OGSÅ AT SYNES  

GODT OM OS PÅ FACEBOOK.  

DU FINDER OS UNDER NAVNET  

LITTERATURKLUBBEN I AARHUS.
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ORD PÅ VEJ

Dokk1 Mandag 4. januar kl. 16.00-18.00

 Mandag 1. februar kl. 16.00-18.00

 Mandag 4. april kl. 16.00-18.00

 Mandag 30. maj kl. 16.00-18.00

 Mandag 20. juni kl. 16.00-18.00

Oplev nye tekster og sange fra byens forfatter- og sang-

skrivertalenter. ORD PÅ VEJ er en scene, hvor de mange 

skrivemiljøer i Aarhus kan mødes på tværs – og hvor de 

får chancen for at møde et større publikum.

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

seriøst med deres tekster og/eller sange. Hver person har 

max 10 minutters performance. Hvis der er musik, skal 

den være akustisk.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

DEN INDRE BIOGRAF – HØJTLÆSNING FOR VOKSNE

Dokk1 Mandag 18. januar kl. 16.30-17.30

 Mandag 15. februar kl. 16.30-17.30

 Mandag 21. marts kl. 16.30-17.30

 Mandag 11. april kl. 16.30-17.30

 Mandag 2. maj kl. 16.30-17.30

 Mandag 13. juni kl. 16.30-17.30

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

tilbage og møde nogle af de bedste tekster, biblioteket har 

på hylderne. Biblioteksformidler Sara læser op fra en blan-

ding af udødelige klassikere og spændende nye forfattere 

– alt fra Buddenbrooks til Døden kører Audi. Imens kan du 

tegne, strikke – eller bare lukke øjnene og lade fortællin-

gen rulle hen over lærredet i din indre biograf.

Ingen tilmelding.

BLANDEDE  
LITTERÆRE GODTER
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LITTERATURSALON PÅ VIETNAMESISK

Tilst – En lørdag i marts

Kom og vær med til at snakke om vietnamesisk litteratur-

historie. Nguyen Trong Luu vil inspirere os med sin viden 

om især klassisk litteratur. Det hele foregår på vietname-

sisk. Mød op og deltag i den livlige snak!

Arrangementet bliver en lørdag i marts måned, nærmere information 

følger på hjemmesiden. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LITTERATURSALON

Skødstrup – Mandag 29. februar kl. 18.30-20.30

Skødstrup Bibliotek inviterer til Litteratursalon med 

læsetips og snak om gode, spændende, sjove, sørgelige, 

underlige og interessante bøger. Bibliotekspersonalet 

præsenterer deres favoritter. Du er også velkommen til at 

dele din læseglæde med andre og anbefale gode bøger.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FOREDRAG OM DEN ISLANDSKE LITTERATUR

Beder-Malling – Mandag 14. marts kl. 19.00-20.30

Bliv inspireret til at læse den islandske skønlitteratur. 

Cand.mag. i litteratur Martin Handbjerg Rytter vil guide 

os igennem den fantastiske litteratur med konkrete 

eksempler herpå, for eksempel Jón Kalman Stefánssons 

romantrilogi og Gyrdir Eliassons Mellem Træerne.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FØLG LOKALBIBLIOTEKERNE  
PÅ FACEBOOK

Fra Skødstrup i nord til Sabro i vest og Solbjerg i syd 
– dette er Facebook-siden for alle Lokalbibliotekerne i Aarhus. 

Her kan du få et indblik i nyheder fra litteraturens verden,  
vores arrangementer og et kig bagom vores biblioteker. 

Vil du også følge med?
Så finder du os under navnet Lokalbibliotekerne i Aarhus.





REJSETEMA
På bibliotekerne giver vi folk mulighed for at tage på rejse  

uden at skulle hive passet op af lommen og kufferten ned fra loftet.  
Bibliotekerne tilbyder, at man kan komme verden rundt på  

tre måneder fra februar til april 2016! 

Med en god blanding af litterære rejser, kunstrejse, kulinarisk kagerejse  
og rejseforedrag, er der noget for enhver smag.

Vi ønsker bon voyage!
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KAREN BLIXEN  

– OM HENDES LIV OG FORFATTERSKAB

Harlev – Onsdag 13. april kl. 19.00-21.00

Karen Blixen er stadig en spændende person at beskæfti-

ge sig med. Hendes liv, også i Afrika, fik stor betydning for 

forfatterskabet, og vi prøver at se på begge dele. Sogne-

præst Karin Rank Gottlieb fortæller.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HARUKI MURAKAMI OG HANS JAPAN

Risskov – Tirsdag 19. april kl. 19.00-21.00

Murakami er meget inspireret af amerikansk litteratur, 

og hans værker er fulde af referencer til amerikansk jazz, 

vestlig mad og film, men nærlæser man dem, er de så 

japanske, som det kan blive og giver på mange måder et 

godt indblik i det moderne Japan. Mette Holm, oversæt-

ter af Murakami og andre japanske forfattere, giver med 

en gennemgang af forfatterskabet et indblik i Murakamis 

verden og et Japan, der rummer både vesten og østen, 

samt en forståelse for, hvad der sker, når et fremmedartet 

sprog som japansk, skal forvandles til dansk.

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

LITTERÆRE REJSER

Karen Blixen

Haruki 
Murakami
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KUNSTHÅNDVÆRK I MEXICO 

Harlev – Mandag 8. februar kl. 19.00-21.00

Mexico er solens land, siger man, så kunsthåndværket 

lyser af solens farver! Men solen skinner også i andre 

lande, så hvorfor er kunsthåndværk i Mexico så speciel 

og anderledes? Hvorfor kan mexicanere ikke lade være 

med at dekorere alt, de får i hænderne? Forfatter, grafiker 

og rejseleder Mikael Witte viser billeder af mexicansk 

kunsthåndværk og forklarer, hvorfor det er så forskelligar-

tet, farvestrålende og fantasifuldt. Og hvordan indianske 

traditioner blev forbundet med den katolske tro, der efter 

revolutionen førte til en helt særegen folkekultur, som 

adskiller sig fra Guatemala og Peru.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FOTOGRAFI ER AT UDTRYKKE SIG MED LYS

Højbjerg – Fredag 1. april til lørdag 30. april

Kom og oplev den lokale Højbjerg fotograf Hans Peder 

Sølvbjærgs smukke fotografier fra Færøerne.

I hele april måned udstiller vi hans fotografier, som 

er taget i september 2015 på øen Vägar. Hans Peder 

Sølvbjærg er en mester i lyslægning. Han har en intuitiv 

forståelse af lys og skygge og tænker som en maler – og 

så overrasker han altid.

Tilmelding er ikke nødvendig.

JAPANSK UGE

Risskov – Mandag 18. april til 23. april

På Risskov Bibliotek retter vi brillerne mod Japan i hele 

uge 16. Vi vil præsentere japansk kultur i udstillinger, 

litteratur, workshops og foredrag.

Hold øje med hjemmesiden aakb.dk/risskov.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KUNSTREJSE
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REJS SOM FRIVILLIG 

Åby – Mandag 1. februar kl. 19.00-20.30

Er du nysgerrig på, hvordan man kan kombinere rejsely-

sten med frivilligt arbejde? 

Kom og hør rejseberetninger fra to frivillige, der har været 

i Sydafrika og Thailand.

I samarbejde med Projects Abroad. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

DEN ARKTISKE UDFORDRING 

Højbjerg – Onsdag 24. februar kl. 19.00-21.00

Arktis skaber politisk strid, åbner for besparelser for 

skibstrafik, rejser spørgsmål om olieudvinding og om 

konsekvenser af den globale opvarmning. Arktis er på den 

internationale dagsorden. Lektor Susanne Richardt Kall 

fortæller om den historiske baggrund for Franklin-ekspe-

ditionen og trækker tråde frem til de nutidige storpolitiske 

interessekonflikter. I opdagelsernes guldalder i 1800-tallet 

var det Englands store ambition at kortlægge passagen, og 

i 1845 blev kaptajn sir John Franklin sendt på ekspedition 

til Polarhavet, hvor skibe og mænd forsvandt sporløst. 

Hvad skete der? Franklin-ekspeditionen er den dramati-

ske historie om jagten på storhed, som fik en ulykkelig 

udgang. I mange år har det været en gåde, hvad der skete 

med skibene, en gåde der i disse år er ved at blive løst.

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

KUNST, KROKODILLER OG KULTUR 'DOWN UNDER'

Solbjerg – Onsdag 9. marts kl. 16.30-18.00

Dorthe Birkmose og Mogens Gissel Nielsen har i mange 

år arbejdet og rejst rundt i Australien. Parret har været i 

områder, hvor aboriginals har deres egne landområder 

og landsbyer. Det har givet mulighed for at samarbejde 

med et folk, der har en enorm viden om Australiens natur 

og dyreliv. Kom til dette foredrag og hør om aboriginals, 

natur, kultur og dyreliv. Martin Boris vil ind imellem spille 

dijeridoo og instruere publikum i teknikken.

I forbindelse med foredraget vil der være en udstilling 

med kunst og håndværk fra Australien.

Arrangementet er for både børn og voksne. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

REJSEFOREDRAG
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REJSEFILM: FANTASTISKE ISLAND

Beder-Malling – Torsdag 28. april kl. 19.00-21.00

Tag med på en fantastisk filmrejse til Island i Beder Sog-

negård. Hvor man får mulighed for at opleve den smukke 

islandske natur med gletsjere, vulkaner og vandfald. Vi 

guides gennem filmen af rejseentusiasten Eigil Lyhne. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

KULINARISK KAGEREJSE

Viby – Søndag 21. februar kl. 14.00-16.00

Medbring en kage fra dit hjemland til et fælles kagebord. 

Der bliver serveret kaffe / te. Der er saft til børnene.

Vi håber, at se mange forskellige nationaliteter til en hygge-

lig eftermiddag på biblioteket med snak og underholdning.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FRA STRESS TIL STYRKE

Højbjerg – Torsdag 31. marts kl. 19.00-21.00

Hvordan rejser sig man sig fra en total nedsmeltning, hvor 

selv dagligdags rutiner som at handle ind og vaske tøj får 

din verden til at krakelere? Liselotte Douglas fortæller hud-

løst ærligt om sit sammenbrud og den lange mentale – og 

fysiske – rejse fra STRESS til STYRKE. Liselotte Douglas 

er uddannet sygeplejerske, samtaleterapeut, underviser 

i yoga, mindfulness og meditation, og er indehaver af et 

rejsebureau, der arrangerer vandreture i Skotland.

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

FAMILIE PÅ FARTEN – FÆRØERNE OG GRØNLAND

Den Blå Hest – Mandag 11. april kl. 19.00-21.00

I sommeren 2012 pakkede Anne Grethe og Helge deres 

gamle landcruiser for at udforske livet langs 15.000 km. 

landeveje på Færøerne og Island. I 2 1/2 måned blev de-

res soveværelse et blafrende telt på taget af bilen. Badevæ-

relset blev havet, isnende smeltevandsfloder og dampende 

kilder. Køkkenet blev en lille spritbrænder i omgivelser så 

storslåede, at selv en kogt kartoffel til en dåse makrel blev et 

herremåltid. Lysbilledforedraget er ud over de enestående 

landskaber også en varm fortælling om mødet med et folk, 

hvor værdier er at spise et brændt fårehoved eller et stykke 

nedgravet haj. På Højbjerg Bibliotek udstilles der i april 

måned billeder fra det naturskønne Færøerne.

Afholdes på Den Blå Hest, Oddervej 80 – se mere på hjemmesiden. 

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

ENKE PÅ HARLEY – FOREDRAG V. ESTHER JENSEN

Viby – Tirsdag 12. april kl. 19.30-21.30

Esther Jensen er til daglig kromutter på Borbjerg Mølle 

Kro v/Holstebro. For 10 år siden døde Esthers mand og 

hun syntes i en alder af 55 år at være for ung til at sætte 

sig hen som enkefru Jensen og søgte derfor nye udfor-

dringer i livet. Hun besluttede sig til at tage kørekort til 

motorcykel og har gennem de sidste 10 år kørt 145.000 

km på motorcykel i 41 lande på 6 kontinenter.

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



Gå på opdagelse i vores musikarrangementer, der byder på alt fra 
koncerter til foredrag om rockhistoriske ikoner, klassisk kor, lytte-

oplevelser i mørket, temaaften om opera, fællessang og musikquiz.



Eller få indblik i filmens verden med hjælp fra Aarhus’ bedste film-
eksperter, udvid horisonten med spændende dokumentarfilm og 

(gen)se filmhistoriske klassikere og toneangivende avantgardefilm.
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LYT I MØRKET

Dokk1 Lørdag 2. januar kl. 13.00-15.00 

 Lørdag 6. februar kl. 13.00-15.00

 Lørdag 25. juni kl. 13.00-15.00

Velkommen i en mørk og stemningsfuld Lille Sal, hvor 

musikbibliotekaren er din dj.

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

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

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

spændende numre med alt fra Sonic Youth til Sufjan 

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

drone ambient, krautrock eller shoegaze – men altid med 

fokus på, at det enkelte nummer er umiddelbart smukt, 

fascinerende, dragende eller tankevækkende.

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

Tilmelding er ikke nødvendig.

LYTTEKLUBBEN – GI’ DET VIDERE

Dokk1 Mandag 11. januar kl. 16.30-18.00 

 Mandag 22. februar kl. 16.30-18.00

 Mandag 14. marts kl. 16.30-18.00

 Mandag 25. april kl. 16.30-18.00

 Mandag 6. juni kl. 16.30-18.00

Lokalbibliotekerne (se Lytteklubbens facebookgruppe)

 Mandag 1. februar kl. 18.00-19.30

 Mandag 7. marts kl. 18.00-19.30

 Mandag 4. april kl. 18.00-19.30

 Mandag 23. maj kl. 18.00-19.30

 Mandag 27. juni kl. 18.00-19.30

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 numre, alle burde kende – 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.

Tjek evt. facebookgruppen ’Lytteklubben – gi’ det videre’, 

hvis du vil holde øje med nye events og spillelister. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MUSIK
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FÆLLESSANG MED SANGKRAFT AARHUS

Dokk1 Lørdag 30. januar kl. 11.00-11.40

 Lørdag 5. marts kl. 11.00-11.40 

 Lørdag 9. april kl. 11.00-11.40

 Lørdag 28. maj kl. 11.00-11.40

Sang er en fundamental måde at udtrykke sig på. At synge 

de samme ord til den samme melodi styrker fællesskab og 

samvær – og så er det sundt. Sangkraft Aarhus arbejder for 

at styrke fællessangen, og fire gange i løbet af foråret fylder 

vi hovedbiblioteket med fællessang. Kom og syng med. Se 

på hjemmesiden, hvem der leder sangen de enkelte gange.

I samarbejde med Sangkraft Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

THE JUMPING JACKS – DEN TONEDØVE TRIO

Risskov – Lørdag 6. februar kl. 11.00

Du må ikke gå glip af koncerten med The jumping Jacks 

– den tonedøve trio. Magnus Storgaard Landerholm, Se-

bastian Krejberg Melchior og Christian Hammershaimb 

er tre unge fyre på henholdsvis bas, guitar og trommer.  

De gav i foråret 2015 en forrygende koncert på Risskov 

Bibliotek, og nu gør de det igen og med trommer denne 

gang. Vi ses til koncert. 

Koncerten er en af aktiviteterne under DemokratiStafetten, 

som gør ophold i Aarhus i uge 5 (side 41).

Tilmelding er ikke nødvendig.

MÅNEDENS KOR

Dokk1 Lørdage kl. 11.00-11.45

 23. januar Aarhus Studenter-Sangere

 20. februar Se hjemmesiden

 19. marts Stayin' Alive

 23. april Korkompagniet

 7. maj Juno-Oktaven

 11. juni Canterinokoret

Mange mennesker holder af at synge i kor, og Aarhus rum-

mer en lang række kor inden for alle vokale genrer. Mød 

nogle af dem, når vi lader månedens kor fylde rummet. 

Det sker seks lørdage i løbet af foråret, hver gang kl. 11.

I samarbejde med Samrådet for Amatørkultur. 

Tilmelding ikke nødvendig.

OPERA TEMA AFTEN:  

DEN (MERE) VIRKELIGE MADAME BUTTERFLY

Dokk1 – Tirsdag 26. januar kl. 19.00-21.00

Var Madame Butterfly geisha, og begik hun harakiri? 

Svaret er nej til begge spørgsmål, og i foredraget får du 

forklaringen. Som optakt til Puccinis opera kommer en 

introduktion til japansk kultur i tilknytning til historien. 

Om byen Nagasakis centrale betydning i landet; om kimo-

noer og kunsthåndværk; og om, hvorfor Butterflys onkel 

bliver så vred over, at hun forlader sin gamle tro til fordel 

for den nye. Line Palle Andersen er mag. art. i kunsthisto-

rie med speciale i japansk kunst. Hun skrev speciale på 

Gakushuin University i Tokyo og har siden 2004 været en 

aktiv underviser og foredragsholder.

I samarbejde med Den Jyske Opera og FOF Aarhus. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Sangkraft Aarhus



34 Program · Forår 2016

TILFÆLDIGT STREJFET  

– FOREDRAG MED MUSIKER ALLAN OLSEN 

Viby – Lørdag 12. marts kl. 13.00-14.30

Allan Olsen er nok bedst kendt som sanger, men i 

efteråret 2015 udkom Allan Olsens selvbiografi Tilfældigt 

strejfet. Biografien er skrevet af Allan Olsen og den hand-

ler blandt andet om, hvordan musikken kom ind i hans liv 

og hvordan hans karriere har formet sig. 

På Viby Bibliotek har du muligheden for at høre musike-

ren og nu også forfatteren, berette om sin bog og hvor-

dan det har været at skrive bogen – uden en medforfatter.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MUSIKQUIZ

Dokk1 Lørdag 27. februar kl. 13.00-14.00

 Lørdag 23. april kl. 13.00-14.00  

 Lørdag 18. juni kl. 13.00-14.00

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

om bands, tekster, turnéer og pladecovers! GAFFAs 

Espen Strunk byder på musik, hygge og benhård kon-

kurrence i musikquizzen, hvor du kan dyste mod byens 

andre musiknørder. Quizzen spænder over forskellige 

genrer og bliver en blanding af almindelige spørgsmål 

og musik, man skal lytte til. Hvis vi er nok, laver vi hold; 

ellers er det alle mod alle. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Allan Olsen
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SØNDAGSDOKUMENTAREN

Dokk1 Hver søndag kl. 14.00-15.45  

 fra 10. januar til 26. juni

Hovedbiblioteket fortsætter hver søndag eftermiddag med 

at vise nogle af verdens bedste dokumentarfilm. I januar 

viser vi sportsdokumentarer, i februar viser vi Oscarvindere 

for bedste dokumentarfilm og i marts er det kunstnerens 

kamp med og mod sit kunstværk, der er dokumenteret.

Temaerne for april, maj og juni kan senere ses på  

www.aakb.dk/hovedbiblioteket.

Tilmelding er ikke nødvendig.

PREMIERE PÅ NY FILM OM KJELD HOLM

Dokk1 – Lørdag 16. januar kl. 13.00-14.30

Kunstnerduoen Apperaat står bag denne film om biskop 

emeritus i Aarhus Kjeld Holm. Filmen er et tilbageblik 

og en fortælling om Kjeld Holms liv indtil nu. Filmen er 

rundhåndet krydret med anskuelser, betragtninger, citater 

og ikke mindst anekdoter fra et spændende liv blandt 

familie, venner og fjender, kendte og ukendte, høj som lav. 

Alle har de været en del af Kjeld Holms liv. Filmen intro-

duceres af Tam Vibberstoft og Niels Gade fra Apperaat og 

afrundes af Kjeld Holm selv.

I samarbejde med Apperaat. 

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

FILM



BRUCE SPRINGSTEEN

Dokk1 – Onsdag 6. januar kl. 16.30-18.00

Espen Strunk guider os igennem historien, musikken 

og anekdoterne. Han spiller selvfølgelig også high-

lights fra bagkataloget.

NB: Foredraget blev holdt i efteråret 2015 og gentages 

på grund af stor efterspørgsel.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BJÖRK

Dokk1 – Mandag 8. februar kl. 16.30-18.00

Espen Strunk guider os igennem historien, musikken 

og anekdoterne. Han spiller selvfølgelig også high-

lights fra bagkataloget.

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

studerende 25 kr.

JOHNNY CASH

Dokk1 – Tirsdag 1. marts kl. 16.30-18.00

Espen Strunk guider os igennem historien, musikken og 

anekdoterne. Han spiller selvfølgelig også highlights fra 

bagkataloget.

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

studerende 25 kr.

Læn dig tilbage og dyk ned i seks musikeres fantastiske 

musikkarrierer. GAFFA-journalist Espen Strunk guider 

os igennem historierne, musikken og anekdoterne.  

 

Han spiller selvfølgelig også nogle af de største og  

mest kendte hits.



BOB DYLAN

Dokk1 – Tirsdag 3. maj kl. 16.30-18.00

Espen Strunk guider os igennem historien, musikken 

og anekdoterne. Han spiller selvfølgelig også high-

lights fra bagkataloget.

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

studerende 25 kr.

TOM WAITS

Dokk1 – Tirsdag 7. juni kl. 16.30-18.00

Espen Strunk guider os igennem historien, musikken og 

anekdoterne. Han spiller selvfølgelig også highlights fra 

bagkataloget.

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

studerende 25 kr.

JANIS JOPLIN

Dokk1 – Fredag 8. april kl. 16.30-18.00

Espen Strunk guider os igennem historien, musikken 

og anekdoterne. Han spiller selvfølgelig også high-

lights fra bagkataloget.

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

studerende 25 kr.



FOREDRAG OM STEVEN SPIELBERG

Dokk1 – Tirsdag 5. januar kl. 17.00-18.30

Steven Spielberg er en af alle tiders mest succesfulde 

filminstruktører, men er han blot en dygtig filmhånd-

værker eller en filmkunstner på linje med forbilleder 

som John Ford og Akira Kurosawa? Filmskribent ved 

filmtidsskriftet 16:9 og cand. mag. i Nordisk Sprog og 

Litteratur og Film- og Tv-kundskab Henrik Højer søger 

svaret i et oplæg om manden bag så forskellige film 

som Dødens Gab, E.T. og Schindlers List.

I samarbejde med filmtidsskriftet 16:9. 

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

studerende 25 kr.

TRE STEVEN SPIELBERG-KLASSIKERE

Dokk1 Tirsdag 12. januar kl. 17.00-19.00

 Tirsdag 19. januar kl. 17.00-19.00

 Tirsdag 26. januar kl. 17.00-19.00

Som en opfølgning på foredraget om Spielberg lavet  

i samarbejde med filmtidsskriftet 16:9 viser vi: 

Dødens Gab fra 1975 

E.T. fra 1982 

A.I. Kunstig Intelligens fra 2001

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.



FOREDRAG OM THE OSCARS

Dokk1 – Tirsdag 2. februar kl. 17.00-18.30

Oscaruddelingen er en populær og velkendt begiven-

hed, men trods den store pomp og pragt – de ofte 

store følelser og høje produktionsomkostninger – 

gemmer Oscarhistorien på en større grad af diversitet, 

end vi ofte giver den kredit for.

Foredragsholder: Andreas Halskov, cand.mag i film-

videnskab og engelsk samt filmskribent ved filmtids-

skriftet 16:9 – medredaktør samt forfatter til bogen 

Guldfeber – På sporet af Oscarfilmen fra 2013. 

I samarbejde med filmtidsskriftet 16:9. 

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

studerende 25. kr.

TRE OSCAR-STORFILM

Dokk1 Tirsdag 9. februar kl. 17.00-19.00

 Tirsdag 16. februar kl. 17.00-19.00

 Tirsdag 23. februar kl. 17.00-19.00

Som en opfølgning på foredraget om oscarfilm lavet i 

samarbejde med filmtidsskriftet 16:9 viser vi:

Midnight Cowboy fra 1969 

Ondskabens Øjne fra 1991 

Schindlers Liste fra 1993

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FOREDRAG OM DAVID LYNCH SOM  

FILM- OG TV-INSTRUKTØR

Dokk1 – Tirsdag 5. april kl. 17.00-18.30

På rejse ind i David Lynchs forunderlige og foruroli-

gende univers i film som Blue Velvet, Lost Highway og 

ikke mindst den legendariske tv-serie Twin Peaks.

Foredragsholder: Andreas Halskov, cand.mag i film-

videnskab og engelsk samt filmskribent ved filmtids-

skriftet 16:9. Forfatter til bl.a. bogen Paradoksets kunst: 

om David Lynch og hans kunst fra 2014.

I samarbejde med filmtidsskriftet 16:9. 

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

studerende 25 kr. 

TO FANTASTISKE DAVID LYNCH-FILM

Dokk1 Tirsdag 19. april kl. 17.00-19.00

 Tirsdag 26. april kl. 17.00-19.00

Som en opfølgning på foredraget om David Lynch 

lavet i samarbejde med filmtidsskriftet 16:9 viser vi:

Blue Velvet fra 1986 

Twin Peaks: Fire Walk with Me fra 1992

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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Hvad foregår der i musikken? Hvordan fortæller kompo-

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

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

kets klassiske lytteklub bringer musikken ned i øjenhøjde 

og skærper ørerne for musikoplevelsen. Eneste forud-

sætning for deltagelse er lysten til at slå ørerne ud. Med 

cand. mag. Arne Kjær, som kyndig guide på vejen, kan du 

tre gange i løbet af foråret dykke lidt dybere ned i store 

klassiske værker. Lytteklubben er et samarbejde med DR 

Klub Klassisk og BibZoom.

GYLDNE TONER

EDWARD ELGAR: VIOLINSONATE, E-MOL, OPUS 82

Dokk1 – Onsdag 17. februar kl. 16.30-18.15

Engelske Elgar er senromantisk sødme. Han skrev 

forholdsvis lidt kammermusik, og violinsonaten er ikke så 

kendt, men den er ikke desto mindre et fint kammerspil 

for violin og klaver. Her møder vi en anden side af Elgar 

end hans kendte Pomp and Circumstance.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MUSIKALSKE ØJEBLIKSBILLEDER 

CLAUDE DEBUSSY: LA MER: TRE SYMFONISKE SKITSER

Dokk1 – Onsdag 16. marts kl. 16.30-18.15

Tre billeder af havets omskiftelige væsen, malet i brillante 

klangfarver. Skitserne tager udgangspunkt i naturinspi-

rationer: Fra daggry til middag på havet. Bølgernes leg. 

Samtale mellem vinden og havet. Musikalsk impressionis-

me, selv om Debussy ikke brød sig om det udtryk.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

VERDENS BEDSTE OPERA? 

WOLFGANG AMADEUS MOZART: FIGAROS BRYLLUP 

Dokk1 – Onsdag 27. april kl. 16.30-18.15

En genialt håndteret forestilling af Mozart i sit allermest 

veloplagte humør. Charmerende, rørende og fyldt med 

ørehængere. Musikken, historien, persontegningen og 

underholdningen giver operaen en dobbelt fortælling: 

dels en historie om kærlighedens forviklinger og dels en 

elegant politisk farce.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KLASSISK LYTTEKLUB

HOLD ØJE MED PLAKATEN!



DemokratiStafetten holder til i Aarhus fra 1.-7. februar, hvor biblioteker, 
borgerservice og unge sammen sætter spot på unge og demokrati. 
 
Overskriften i Aarhus er AFTRYK, og vi er interesseret i netop dine  
AFTRYK. Har du lyst til at være med til at sætte AFTRYK så kontakt  
allerede nu DemokratiStafetten i Aarhus via www.aakb.dk/unge 
 
DemokratiStafetten er et projekt for alle unge mellem 14-25 år. Projektet 
kører i hele Region Midtjylland. Se evt. mere om DemokratiStafetten på 
www.facebook.com/demokratistafetten  
 
Håber vi ses fra den 1.-7. februar eller før. 
DemokratiStafettens Arbejdsgruppe i Aarhus

AFTRYK
DEMOKRATISTAFETTEN – 1.-7. FEBRUR

DEMOKRATI
STAFETTEN ER ET UNGDOMSPROJEKT, HVOR ORDET GIVES 

TIL UNGE.





TENDENSER 
& DEBAT
Tendenser  
& debat
Bliv klogere, følg med og få indsigt. Foråret byder på 
foredrag om vidt forskellige emner. Fra børns digitale liv 
og kulturmøder til samfundsdebatter om aktuelle politiske 
spørgsmål med fokus på EU, om livet før og efter en  
ulykke, Putins Rusland, dét at være kristen i Danmark og 
om det at være kvinde – på flugt og på rejse.

Selvfølgelig kører vi også videre med Tænkepauser.  
Og ind imellem det hele får du chancen for at møde  
Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen.
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DE 5 VALG™  

– VEJEN TIL EKSTRAORDINÆR PRODUKTIVITET

Dokk1 – Fredag 22. januar kl. 13.00-15.00

Bruger du din tid og energi hensigtsmæssigt?

Kom og vær med når Tonny Maak, medforfatter til bogen 

De 5 Valg, præsenterer sit syn på, hvordan du kan blive 

rollemodel, når det gælder om at skabe værdi og produk-

tivitet både for dig selv og din arbejdsplads. Og hvordan 

du kan være med til at inspirere til at finde den optimale 

balance mellem rollerne i arbejds- og privatliv.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BØRNS DIGITALE LIV

Åby Tirsdag 26. januar kl. 19.00-20.30

Lystrup Torsdag 4. februar kl. 19.00-20.30

Foredragsholder Mikael Arendt Laursen fra kidsandmedia.

dk tager dig med på en spændende rejse gennem barnets 

digitale liv. Som forældre har vi ansvaret for vores børn, 

men netop på det digitale område kan det være svært at 

bevare overblikket og guide og værne barnet, fordi barnet 

selv ofte ved meget mere om de digitale muligheder, end 

den voksne gør.

Vi kommer ind på emner som brug af internettet, web-

kamera, digital mobning og computerspil. Undervejs 

gennem foredraget er der mulighed for at komme med 

konkrete spørgsmål, ligesom der til sidst vil være mulig-

hed for debat.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

NÅR EN FREMMED KOMMER TIL BYEN  

– MUNTRE HISTORIER OM DET GODE KULTURMØDE

Tilst – Onsdag 10. februar kl. 19.00-21.00

’Danskerne findes i mange modeller, og stadig kommer 

der nye til’, digter Ebbe Kløvedal Reich i en højskolesang. 

For forfatteren Erik Lindsø er danskeren et gadekryds, der 

er blevet formet i mødet med det fremmede. ’Der er altid 

ankommet fremmede, der forstyrrer os og forandrer os. I 

landsbyen kom tilflytteren. I storbyen kom fremmedarbej-

deren. I den globale landsby kommer de mest uventede. 

Vi har altid haft brug for med jævne mellemrum at minde 

hinanden om, hvem vi er, og hvorfor vi hører sammen. Nu 

skal vi høre sammen på ny. Jeg har samlet gode historier 

op fra de sidste 50 års danmarkshistorie om, hvordan det 

lykkes,’ fortæller han. Erik Lindsø er en fantastisk formidler 

og fortæller med rødderne dybt begravet i den danske 

højskoletradition. Han er tidligere forstander på Rønsho-

ved højskole og forfatter til bogen Livet er i det mindste 

en historie værd. Som en af landets mest efterspurgte 

foredragsholder er han en mester til, med humorens bid 

og gode historier at sætte tilværelsen under lup. Kom til en 

spændende aften med det levende ord i centrum.

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

DORTHE LAUSTSEN OM LIVET FØR OG  

EFTER ULYKKEN

Åby – Tirsdag 1. marts kl. 19.00-21.00

Tidligere Rådmand Dorthe Laustsen fortæller, hvordan 

livet og tilværelsen på et splitsekund kan ændre sig. Om 

den kamp, det var at komme tilbage til sit job på Aarhus 

Rådhus, og om hvordan man i sådan en situation pludse-

lig bliver nødt til at skifte sin bolig ud med en anden.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FOREDRAG



45Tendenser & debat

PUTINS RUSLAND – ET FOREDRAG DER KASTER 

LYS PÅ RUSLANDS INTERNATIONALE KONFLIKTER

Gellerup – Torsdag 10. marts kl. 16.30-18.00

Af vestens medier bliver Vladimir Putin ofte set som en 

magtsyg diktator, der regerer Rusland, som det passer 

ham. At Rusland eksempelvis tilraner sig Krim-halvøen, er 

for mange blot et bevis på Putins utilregnelighed og op-

fattes som en spot af demokrati og menneskerettigheder. 

Men hvad er egentlig Putins motiv? Niels Bjørn Wied stu-

derer russisk og har rejst i både Rusland og Ukraine. Med 

fokus på Ruslands historie og Putins politiske indflydelse, 

viser Niels den komplicerede magt- og prestigekamp, der 

eksisterer mellem Rusland, Nato, USA og en række små 

lande. Ofte er det de små lande, der må betale prisen, når 

de store drenge skal vise sig frem.

Gratis billetter – tilmelding nødvendig via tlf. 4185 4141.

SAMFUNDSDEBAT MED FOKUS PÅ EU

Dokk1 Mandag 1. februar kl. 17.00-18.30

 Tirsdag 23. februar kl. 17.00-18.30

 Torsdag 17. marts kl. 19.00-22.00

 Mandag 11. april kl. 17.00-18.30

Vi stiller et væsentligt, politisk spørgsmål om et aktuelt 

emne. Emnerne har fokus på EU og ikke kun Danmark, 

fordi det er i EU, de store beslutninger træffes i dag. Vi 

stiller spørgsmålene til forskere, andre fagpersoner og 

nogen gange til politikere. Det vigtige er, at det bliver en 

debat, der kan gøre os klogere.

I samarbejde med Oplysningsforbundet DEO.  

Det aktuelle tema offentliggøres i god tid på hjemmesiden. 

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

studerende 20 kr.

ANDREAS MOGENSEN – DANMARKS FØRSTE 

ASTRONAUT BESØGER DOKK1

Dokk1 – Søndag 6. marts kl. 14.00-16.00

Aarhus får besøg af den danske ESA-astronaut Andreas 

Mogensen, som var på sin første tur i rummet i septem-

ber 2015. Ved foredraget på Dokk1 fortæller Andreas om 

missionen, formålet, forberedelserne og hvilken banebry-

dende forskning, som han og resten af besætningen udfør-

te undervejs. Foredraget er også velegnet til store børn.

I samarbejde med Moesgaard Museum og Aarhus Universitet. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HØR DIN PRÆST FORTÆLLE OM KRISTENDOM – 

HVAD DET VIL SIGE AT VÆRE KRISTEN I DANMARK?

Tilst – Mandag 7. marts kl. 19.00-21.00

Præsten Lars Lindgrav Sörensen har haft orlov i to år fra 

Tilst Kirke for at lave ungdomskirke. Nu vender han tilbage 

til sit sogn, og det markerer vi ved at invitere ham til at kom-

me og fortælle om, hvad kristendommen betyder for ham 

som folkekirkepræst? Hvad vil det sige at leve som kristen i 

Danmark? Der bliver mulighed for spørgsmål og debat.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

Andreas Mogensen
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EN KVINDE ALENE PÅ REJSEEVENTYR AD SILKEVEJEN

Dokk1 – Tirsdag 16. februar kl. 19.00-21.00

Eventyrer og forfatter Lene Kohlhoff Rasmussen fortæller 

om sin tur gennem Kina, tidligere sovjetrepublikker, Irans 

præstestyre, det krigshærgede Afghanistan og det uropla-

gede Irak. Foredraget giver et indblik i kvinders dagligdag 

hos nomader og bjergbønder.

Overskuddet går til et projekt i Mali, der hjælper kvinder 

med at blive registrerede som borgere i eget land.

I samarbejde med Soroptimistklubberne i Aarhus. 

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

studerende 60 kr.

KVINDER, FRED OG SIKKERHED

Dokk1 – Torsdag 17. marts kl. 17.00-19.00

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed blev 

grundlagt ved den første kvindekonference i 1915 i Haag. 

Mange af Europas kvinder var aktive stemmeretsfor-

kæmpere. Ida Harsløf og Tove Krag holder foredrag om 

Kvindefredsligaens arbejde gennem 100 år.

Overskuddet går til et projekt i Mali, der hjælper kvinder 

med at blive registrerede som borgere i eget land.

I samarbejde med Soroptimistklubberne i Aarhus. 

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

studerende 60 kr.

JEANETTE VARBERG: GLOBALISERING OG  

FOLKEVANDRINGER I BRONZEALDEREN

Dokk1 – Torsdag 21. april kl. 17.00-19.00

De kommer sejlende over Middelhavet i titusindvis. 

Familier vandrer i store flokke over de støvede mellemøst-

lige sletter. Krig, afmagt og sult driver dem på flugt mod 

et bedre sted. Det ligner den migrationskrise, Europa står 

midt i. Men det er en 3.200 år gammel krise, som bragte 

store civilisationer til fald. Bronzealderen er et næsten 

glemt kapitel af vores historie, men den rummer stor 

dramatik, som stadig er aktuelt for os i dag.

Overskuddet går til et projekt i Mali, der hjælper kvinder 

med at blive registrerede som borgere i eget land.

I samarbejde med Soroptimistklubberne i Aarhus. 

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

studerende 60 kr.

KVINDER

Jeanette Varberg



 Vi er
’Kaffe på kanden’

Ja, den er god nok
Vi byder studerende på lækker street coffee  
– tag din studiegruppe under armen og lån et  
kaffekit, mens I læser, diskuterer og arbejder  
på biblioteket. 

Kig forbi
Viby Bibliotek – Åby Bibliotek 
Risskov Bibliotek – Hasle Bibliotek 
Gellerup Bibliotek
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HJERNEN

Dokk1 – Torsdag 28. januar kl. 16.30-18.00

Hvordan virker hjernen? Hvordan sætter den os i stand 

til at navigere i en stadig mere kompleks verden, og 

hvordan motiverer den os? Med udgangspunkt i januars 

Tænke pausebog Hjernen vil fysiker og læge Leif Øster-

gaard fortælle om, hvor langt vi er kommet i udforsknin-

gen af hjernen. Og om alle de ting, vi endnu ikke ved om 

dette fantastiske organ.

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

studerende 25 kr.

SPROG

Dokk1 – Torsdag 28. april kl. 16.30-18.00

Sprog er alle vegne, og vi tager sproget for givet, så vi no-

gen gange glemmer, hvor vigtigt det er. Men uden sprog, 

ingen kultur og civilisation. Sproget er grundlaget for 

samfundet, og uden sproglige stimulanser går mennesker 

til grunde. Men ved vi overhovedet, hvad sprog er? Mikkel 

Wallentin er forfatter til Tænkepausebogen Sprog. Han 

er desuden lektor i kognitionsvidenskab og skønlitterær 

forfatter og forsker i, hvordan hjernen bærer sig ad med at 

forstå sprog.

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

studerende 25 kr.

Mikkel  
WallentinLeif Østergaard
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OVERVÅGNING

Dokk1 – Mandag 23. maj kl. 16.30-18.00

Kameraer, kreditkort, smartphones, løbeure og sociale 

netværk på nettet er blot nogle få eksempler på de mange 

teknologier, der bidrager til den omfattende overvågning, 

vi møder i vores hverdag. Lektor og ph.d. i informati-

onsvidenskab Anders Albrechtslund tager i foredraget 

udgangspunkt i spørgsmålet om, hvad overvågningen be-

tyder, og hvordan den er del af vores liv og kultur. I praksis 

handler overvågning ikke kun om magtforhold mellem 

stat og borger eller mellem virksomhed og forbruger. Vi 

overvåger – og våger over – hinanden som medmenne-

sker, medborgere og som brugere af sociale medier. Vores 

overvågningskultur har dybe rødder og angår begreber 

som identitet, frihed og ansvar.

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

studerende 25 kr.

SMAG

Dokk1 – Torsdag 16. juni kl. 16.30-18.00

Er smag en privat sag? Hvordan lærer vores smagsløg 

om det samfund, der omgiver dem? Med udgangspunkt i 

arbejdet med Tænkepausebogen Smag udfolder Susanne 

Højlund smagsbegrebet fra en antropologisk vinkel. Hun 

vil gennem eksempler fra egen og andres forskning ar-

gumentere for, at smag er noget, der er imellem os. Den 

har betydning for måltidets relationer, for vores forhold til 

mad og til vores ideer om det gode liv og den civiliserede 

livsførelse. Smag er ikke kun på tungen eller i hjernen, 

men noget, der samler og skiller os, får os til at tænke på 

hjem og vækker minder og følelser – fra afsky til nydelse. 

Susanne Højlund er lektor i Antropologi ved Aarhus 

Universitet og forsker i madkultur, barndom, velfærd og 

hjemlighed – med Danmark og Cuba som udgangspunkt.

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

studerende 25 kr.

Susanne  
Højlund

Anders 
Albrechtslund





Noget kan man lære ved at læse i en bog eller høre 
et foredrag, mens andet læres bedst, når man får 

fingrene i det – gerne sammen med andre. 

Derfor laver vi workshops, aktiviteter og netværk på 
biblioteket. I foråret kan du bl.a. lære mere om repa-
ration og up-cycling, men der er også strikkecaféer, 
hækling og digital fabrikation på tapetet. Og hvis du 

har grønne fingre, kan du ’låne en have’. 



STRIKKECAFÉ 

Dokk1 Første lørdag i måneden kl. 13.00-16.00 

 fra 2. januar til 2. juli

Harlev Den første mandag i hver måned kl. 19.00-21.00

Skødstrup Den første mandag i hver måned kl. 15.00-17.00  

 fra 4. januar til 6. juni

Risskov Torsdag i lige uger kl. 15.00-17.30  

 fra 14. januar til 16. juni

Sabro Torsdag 28. januar kl. 19.00-21.00

 Torsdag 25. februar kl. 19.00-21.00 

 Torsdag 31. marts kl. 19.00-21.00

Tag strikketøjet med og mød andre glade strikkere. Er du 

vild med at strikke, eller vil du gerne lære det? Så er vores 

strikkecaféer måske noget for dig. Der vil ikke være en 

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

velkommen, hvis du er nybegynder, vi hjælper og inspire-

rer hinanden. Vi glæder os til at se dig til nogle hyggelige 

eftermiddage – se mere på hjemmesiden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SYKLUB

Risskov Torsdag i lige uger kl. 15.00-17.30

 fra 14. januar til 16. juni

På Risskov Bibliotek nøjes vi ikke med at strikke, vi har 

nemlig også tilføjet syning som en mulighed. Så kom glad 

med stof og remedier og sy løs. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

REPAIR CAFÉ

Dokk1 Lørdag 16. januar kl. 13.00-15.00

 Lørdag 20. februar kl. 13.00-15.00

 Lørdag 19. marts kl. 13.00-15.00

 Lørdag 23. april kl. 13.00-15.00

 Lørdag 7. maj kl. 13.00-15.00

 Lørdag 18. juni 13.00-15.00

Har du brug for at lære at reparere din cykel, smartphone 

eller jakke? Eller kan du hjælpe andre med at reparere no-

get? Repair Café er et uformelt værksted, hvor vi prøver at 

hjælpe hinanden og miljøet. Vi sætter fokus på forskellige 

temaer alt efter hvilke frivillige, der er til stede – læs mere 

på aakb.dk/repair.

Se hjemmesiden.
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LÅN EN HAVE

Risskov – Fra 1. marts kl. 10.00

[DYRK! dit bibliotek] låner jord ud til alle interesserede så 

længe, der er ledige havelodder. Det er et tilbud til dig, der 

gerne vil øve dig i at dyrke dine egne gulerødder, salat osv. 

Fra tirsdag den 1. marts har du mulighed for at komme 

på havelisten for sæson 2016. 

Følg os på facebook: facebook.com/dyrk.ditbibliotek

Tilmelding er nødvendig. Se mere på hjemmesiden.

BRODERI UDSTILLING

Gellerup – Fra mandag 14. marts til lørdag 30. april

I samarbejde med Broderi Moderne fra Aarhus, er der i pe-

rioden 14. marts til 30. april en udstilling af forskellige ty-

per af broderier på Gellerup Bibliotek. Udstilling indehold-

er 2 mindre udstillinger: En indeholder små dias, som alle 

er fyldt med alverdens forskellige sting, og den anden del 

af udstillingen, er broderier med motiver fra Aarhus.

HAVEDAG

Risskov – Lørdag 2. april kl. 11.00-13.00

Vil du med i BIBLIOTEKShaven? Du kan bytte dine plan-

ter, frø, løg og haveerfaring er. Du kan være med til at bage 

snobrød eller boller over bål og nyde en kop kaffe med 

venner, familie, naboer og alle de andre. Og så har vi slet 

ikke fortalt hele programmet se mere på hjemmesiden, 

når vi nærmer os den 2. april.

Tilmelding er ikke nødvendig.

GARNGARAGEN – ET ULDENT BESØG

Tranbjerg – Lørdag 30. januar kl. 14.00-16.30

Garngaragen rykker ind med alle deres forskellige garn-

kvaliteter og farver. Du får lov at føle, prøve, få vejledning 

og købe garn.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Tranbjergs lokale strikke-

klub Strik-In.  

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

TUNESISK HÆKLING/WORKSHOP MED SYS FREDENS

Skødstrup – Lørdag 6. februar kl. 11.00-14.00

Sys Fredens afholder workshop i Tunesisk Hækling, og 

guider os igennem forskellige mønstre og teknikker. 

Tunesisk Hækling bliver også kaldt for hakning og er en 

blanding af hækling og strik, der giver en speciel struktur. 

Sys Fredens har udgivet flere bøger om Tunesisk Hækling.

Der vil være en let frokost undervejs.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden, pris 100 kr.

KREATIVT RE-DESIGN MED MÖ & FLÖS

Dokk1 Lørdag 13. februar kl. 11.00-15.00

 Tirsdag 15. marts kl. 14.00-18.00

 Tirsdag 19. april kl. 14.00-18.00

Re-design er fedt – og de frivillige fra genbrugsbutikken 

Mö & Flös har masser af erfaring med at forvandle gamle 

klude og ting til nyt tøj, smykker og accessories. Kig forbi 

og vær med, når de holder kreativ workshop! Medbring 

gerne noget, du vil sy om, klippe i eller brodere på – ellers 

har vi altid noget, du kan nørkle med.

Ingen tilmelding.



Aarhus Kommunes Biblioteker og Aarhus Universitet står 
sammen om at give dig litteraturoplevelser i verdensklasse. 
Under overskriften Authors in Aarhus inviterer vi forfattere 
fra hele verden til byen. Anerkendte bestsellerforfattere, 
aktuelle udenlandske stemmer og nye banebrydende navne 
inviteres på scenen for at give dig et unikt indblik i verden 
gennem litteraturen.

MELLEM AFRIKA OG EUROPA  
– om migrationen og værdien af et menneskeliv
Hovedbiblioteket / Dokk1
Onsdag 2. marts kl. 19.00

’Dette er ikke en tragedie, det er mord’. Sådan indleder den 
somalisk-italienske forfatter Igiaba Scego et essay i Politiken, 
og hun fortsætter; ’Hundredvis af flygtninge er i den seneste 
tid druknet i Middelhavet. Europa har truffet et valg om at 
befæste sine grænser og udvise ligegyldighed over for men-
neskeliv’.  Igiaba Scego skriver for nogle af de største aviser 
og magasiner i Italien bl.a. Repubblica og Internazionale og 
debuterede i 2013 med en tosproget børnebog.
Arrangementet foregår på engelsk.
Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. 
Pris: 50 kr.

Mød verden  
GENNEM 
litteraturen

ÅRHUNDREDETS GYS 
– thrillerforfatteren Peter Swanson om arven  
efter Hitchcock
Hovedbiblioteket / Dokk1
Torsdag 10. marts kl. 19.00

Den amerikanske thrillerforfatter Peter Swanson debutere-
de med Pigen med det tidsindstillede hjerte. En thriller, pum-
pet med ond spænding, identitetstyveri, sex og romantik, 
tørre tæsk, mord og mystik. I januar udkommer Swansons 
anden bog på dansk. Peter Swanson bygger i romanerne vi-
dere på den episke gyserstil, der især har kendetegnet Alfred 
Hitchcocks film og fortæller med udgangspunkt i sit forfat-
terskab om, hvordan han og andre senmoderne forfattere 
har taget tråden op fra gysermesteren over dem alle. 
Arrangementet foregår på engelsk.
Arrangementet er en del af Århundredets festival.
Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. 
Pris: 50 kr.

HUMOR ER DRIVKRAFTEN 
– en fornøjelig aften med filmaktuelle Frederik Backman
Hovedbiblioteket / Dokk1
Juni 

Humor er drivkraften for den svenske forfatter Fredrik 
Backman. Under Backmans kærlige behandling bliver hver-
dagens banaliteter til absurditeter, og små hændelser har det 
med at udvikle sig til nærmest groteske dimensioner. Back-
mans debutroman En mand der hedder Ove kommer som film 
i biograferne til maj. 
Arrangementet foregår på engelsk. Nærmere info om 
tidspunkt følger. Tilmelding er nødvendig. Billetter via 
hjemmesiden. Pris: 75 kr.

Der er flere arrangementer på vej 
– Følg Authors in Aarhus på Facebook: www.facebook.
com/authorsinaarhus eller på hjemmesiden:  
www.aakb.dk/authorsinaarhus
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Er din interesse i den digitale ver-
den, kan du finde et væld af tilbud 
på mange niveauer. Vil du gerne 
blive mere fortrolig med din nye 
smartphone eller tablet, kan du finde 
tilbud til begyndere indenfor IT. Vil 
du dygtiggøre dig, er der blandt an-
det arrangementer om 3D-scannin-
ger, online marketing, animation og 
3D-modellering. Du kan blive en haj 
på nettet og på de sociale medier, og 
du kan blive helt fortrolig med biblio-
tekets tilbud af Filmstriben, online 
tidskrifter og aviser.
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IT-HJÆLP FOR BEGYNDERE

Tilst Tirsdag kl. 11.00-12.00  

 fra 12. januar til 24. maj

Driller den digitale verden dig? Kom på besøg på Tilst Bibli-

otek en tirsdag formiddag, så prøver vi at hjælpe dig med at 

scanne dit dokument, tjekke din digitale post på borger.dk 

eller downloade en e-bog fra eReolen.dk til din iPad.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆR DIN DIGITALE POSTKASSE BEDRE AT KENDE

Lystrup Mandag kl. 13.00-14.00 eller kl. 14.00-15.00  

 fra 1. februar til 29. februar

Vi tilbyder individuel hjælp til, at du kan lære din digitale 

postkasse bedre at kende. Hvordan får du f.eks. besked, 

når der er nyt i din postkasse? Påmindelser om din tid 

på hospitalet? Kan du modtage post fra andre end fra 

det offentlige? Og hvordan laver du orden på kaos i din 

postkasse? Få svar på spørgsmålene eller kom med dine 

egne spørgsmål.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

IT-CAFÉ FOR BEGYNDERE

Risskov Onsdag kl. 10.00-12.00  

 fra 3. februar til 30. marts

Vi hjælper dig med at komme i gang med at bruge e-mail, 

søge på internettet, Nem-ID, digital selvbetjening m.m. 

Biblioteket har computere, men du er velkommen til 

at tage din egen tablet eller bærbare PC med. Vi er ikke 

eksperter, men hjælper dig så langt vi kan. Der er ingen 

tidsbestilling, men kaffe på kanden mens du venter.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HJÆLP TIL DIN TABLET

Højbjerg Onsdag 3. februar kl. 10.00-11.30

Tranbjerg Onsdag 10. februar kl. 10.00-11.30

Harlev Torsdag 25. februar kl. 10.00-11.30

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

fra Egå Produktionshøjskole klar til at hjælpe dig. De vil 

med udgangspunkt i dit behov guide dig igennem din 

tablets funktioner.

Husk at medbringe din tablet.

I samarbejde med Egå Produktionshøjskole. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KOM I GANG MED IPHONE/IPAD

Dokk1 Tirsdag 9. februar kl. 10.00-12.00  

 Tirsdag 16. februar kl. 10.00-12.00 

 Tirsdag 23. februar kl. 10.00-12.00

Har du købt en iPad eller iPhone, som du gerne vil i 

gang med at bruge? Over tre undervisningsgange hjæl-

per vi dig i gang, så du kender de væsentligste funktio-

ner, kan hente apps mv. 

Medbring din egen iPad eller iPhone samt Apple id.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

BEGYNDER-IT
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FORÆLDREINTRA – HVORDAN BRUGER JEG DET?

Tilst – Tirsdag 12. april kl. 10.00-11-00

Har du brug for hjælp til at komme i gang med forældrein-

tra? Vi guider dig igennem og viser dig de vigtigste funktio-

ner. Lær at tjekke dine beskeder og dit barns lektiebog.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

KOM I GANG MED ANDROID SMARTPHONE

Dokk1 Tirsdag 17. maj kl. 10.00-12.00

 Tirsdag 24. maj kl. 10.00-12.00

 Tirsdag 31. maj kl. 10.00-12.00

Har du købt en android smartphone, som du gerne vil i 

gang med at bruge? Over tre undervisningsgange hjælper 

vi dig i gang, så du kender de væsentligste funktioner, kan 

hente apps mv. 

Medbring din egen android smartphone.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

DIGITAL CAFÉ

Højbjerg Hver tredje tirsdag kl. 10.00-11.30  

 fra 1. marts til 24. maj

 Tilmelding er ikke nødvendig.

Viby Torsdag 10. marts kl. 10.30-12.00 

 Mandag 14. marts kl. 16.30-18.00 

 Tilmelding via hjemmesiden.

En tablet/smartphone giver mange muligheder…og kan 

desværre også give mange frustrationer. Kom og få hjælp - og 

hjælp hinanden – i en uformel snak om de ting, der driller.

Husk at medbringe din tablet/smartphone og evt. login- og 

password oplysninger til f.eks. appstore, googleplay, mail-konti.

GAMING FOR BEGYNDERE

Dokk1 Torsdag 31. marts kl. 17.00-18.00

 Torsdag 7. april kl. 17.00-18.00

 Torsdag 21. april kl. 17.00-18.00

Træt af at spille Candy Crush? Nysgerrig på, hvad det er 

ungerne eller børnebørnene går sådan op i? Computer-

spil og apps kan både give dig hovedbrud, afslapning 

og fællesskab. Vi fortæller om nye som ældre spil og 

forskellige genrer som adventure, action eller strategi. Vi 

kommer også omkring forskellige platforme som pc, apps 

og konsol, så alle kan være med. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.
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INTROKURSUS I ONLINE MARKETING

Dokk1 Torsdag 14. januar kl. 9.15-10.45

 Torsdag 11. februar kl. 9.15-10.45

 Torsdag 3. marts kl. 9.15-10.45

 Torsdag 14. april kl. 9.15-10.45

 Tirsdag 3. maj kl. 9.15-10.45

Online Marketing er en stor værktøjskasse med mange 

værktøjer. Arbejder du med Wordpress, så kom og få en 

smagsprøve på nogle af de muligheder, der er for at lave 

reklame på nettet. Efter oplægget vil det være muligt at 

stille spørgsmål til underviser Chris Andersen.

I samarbejde med Chris Andersen. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

MAKER ONSDAG 

Dokk1 Onsdag kl. 15.00-17.00 

 fra 20. januar til 8. juni

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

på nye teknologier og arbejdsmetoder.

Vi er ikke eksperter, men vi er super nysgerrige og prøver 

at lære nyt – og det vi kan, deler vi gerne!

Ingen tilmelding.

3D PRINT FOR FOLKET!

Dokk1 Torsdag 21. januar kl. 16.00-17.30

 Lørdag 23. januar kl. 13.00-14.30

 Lørdag 2. april kl. 13.00-14.30

 Torsdag 9. juni kl. 16.00-17.30

Vi starter fra bunden i Autodesks Tinkercad, som er et 

gratis program, du kan bruge til at lave 3D-modeller i. 

Derudover vil du blive introduceret til vores 3D-printere; 

hvordan virker sådan en i teori og i praksis.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

DESIGN THINKING – FÅ TIPS, TRICKS OG GODE 

IDÉER TIL AT KOMME I GANG

Dokk1 Mandag 25. januar kl. 16.00-17.30

 Mandag 4. april kl. 16.00-17.30

Design Thinking er en metode, der tager udgangspunkt i 

den, du designer til, og målet er at komme frem til en ny 

løsning, der giver mening for brugeren. Det bliver hurtigt, 

sjovt og anderledes – og du kommer igennem alle faser af 

designprocessen. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

NY TEKNOLOGI
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LASERCUT

Dokk1 Lørdag 7. maj kl. 13.00-14.30

 Lørdag 11. juni kl. 13.00-14.30

En lasercutter er et redskab til digital produktion ligesom 

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

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

lasercutter i aktion og få en snak om, hvad teknologien 

kan bruges til.

Ingen tilmelding.

WORDPRESS MEETUP AARHUS

Dokk1 Torsdag 28. januar kl. 10.00-16.00

 Torsdag 25. februar kl. 10.00-15.30

 Torsdag 31. marts kl. 10.00-16.00

 Torsdag 28. april kl. 10.00-16.00

 Torsdag 26. maj kl. 10.00-15.30

Flyt kontoret på Dokk1 for en dag, hvor du har mulig-

hed for at udbygge dit netværk, få tips og tricks til dit 

WordPress site og bliv informeret om det nyeste indenfor 

WooCommerce. Netværksmødet er åbent og gratis – så 

kig forbi!

I samarbejde med Chris Andersen og Wordpress meetup Aarhus. 

Ingen tilmelding.

GUIDEN TIL 3D PRINT

Dokk1 Torsdag 11. februar kl. 16.00-18.00

 Torsdag 25. februar kl. 16.00-18.00

 Torsdag 3. marts kl. 16.00-18.00

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

led i en længere designproces. Når man starter med at 

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

med blyant og papir. Over tre torsdage får du indblik i en 

samlet designproces, fra den første streg på blokken til 

det endelige 3D print i hånden.

I samarbejde med Skolen for Kunst og Design. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden. Pris 200 kr.
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MAC-KLUBBEN

Dokk1 Torsdag 14. januar kl. 19.30-21.30

 Torsdag 25. februar kl. 19.30-21.30

 Torsdag 21. april kl. 19.30-21.30

 Torsdag 16. juni kl. 19.30-21.30

MacØstjylland laver en række åbne arrangementer på Dokk1 

for alle jer Mac-brugere, som har lyst til ny inspiration eller 

sparring med andre Mac brugere. Der vil hver gang være et 

tema, det kan du læse om på bibliotekets hjemmeside.

I samarbejde med MacØstjylland. 

Ingen tilmelding.

BLENDER – GRATIS 3D SOFTWARE

Dokk1 Tirsdag 26. januar kl. 16.00-17.30

 Tirsdag 9. februar kl. 16.00-17.30

 Tirsdag 16. februar kl. 16.00-17.30

 Tirsdag 17. maj kl. 16.00-17.30

 Tirsdag 24. maj kl. 16.00-17.30

 Tirsdag 7. juni kl. 16.00-17.30

Over tre tirsdage i januar/februar eller maj/juni, kan du 

blive introduceret til 3D-programmet ’Blender’. ’Blender’ 

kan bruges til animation, simulering og 3D-modellering. 

Vi tager udgangspunkt i sidstnævnte, hvor vi ser på 

’Blender’, som er et redskab til at arbejde med digital 

produktion som f.eks. 3D-print.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

BYG EN COMPUTER

Dokk1 Lørdag 6. februar kl. 13.00-15.00

 Lørdag 25. juni kl. 13.00-15.00

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

pc, der præcist opfylder dine behov. Det er forholdsvist 

enkelt – og du kan spare mange penge. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

BAG OM APPS OG PROGRAMMER

Dokk1 Tirsdag 15. marts kl. 16.00-17.30

 Tirsdag 5. april 16.00-17.30

Hvad sker der inden i din pc/tablet/smartphone? Vi giver 

dig et indblik i, hvad der foregår ”bagved”, så du bliver 

bedre til at sætte dig ind i nye apps/programmer mv. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

IT FOR NØRDER
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SIGT RIGTIGT, SØG GODT

Dokk1 Tirsdag 2. februar kl. 16.00-17.30

 Tirsdag 22. marts kl. 16.00-17.30

Måske er du en haj til at finde de bøger, som du har brug 

for på vores hjemmeside. Men hvad gør du, hvis du ikke 

helt er sikker på hvilken bog, du leder efter? Hvad gør du, 

hvis det ikke er en enkelt bog, men et emne? Hvordan kan 

du vurdere kvaliteten af det, du finder?

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

FILMSTRIBEN PÅ TABLET ELLER SMARTPHONE

Beder-Malling – Mandag 8. februar kl. 10.00-11.00

Se gratis film på bærbare enheder for eksempel i sommer-

huset eller i toget. Bibliotekets personale viser dig, hvordan 

du bruger ’Filmstriben’ – og låner film via tjenesten.  

Medbring tablet eller smartphone.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

PRESS READER OG ZINIO

Gellerup Tirsdag 23. februar kl. 10.00-11.00

 Tirsdag 12. april kl. 10.00-11.00

 » 4000 aviser fra 100 forskellige lande på 60 sprog

 » 350 af de mest populære engelsksprogede tidsskrifter

 » Tilgængelige med det samme de er trykt

 » Fjernadgang og ubegrænset lån

Lyder det interessant? Kom og hør hvad du skal gøre for 

at få adgang til herlighederne.

Tilmelding er ikke nødvendig.

GOOGLE PÅ GODT OG ONDT

Dokk1 Onsdag 24. februar kl. 17.00-18.30

 Onsdag 27. april kl. 17.00-18.30

Google er verdens mest brugte søgemaskine, men Google 

er meget mere end det! Kom og hør om flere af Goog-

les services, og hvilke digitale fodspor du sætter, når du 

bruger Google.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

SØG PÅ NETTET
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BESTIL TID – FÅ EN MEDARBEJDER FOR DIG SELV

Lystrup – Hele året i bibliotekets betjente åbningstid

Vi tilbyder hjælp til: Brug af digital postkasse, at søge i 

bibliotekets base, emnesøgning ved opgaver, at gå på bor-

ger.dk. at finde rundt på Aarhus Kommunes hjemmeside, 

at søge på internettet, at oprette en e-mail adresse, eller 

andet du behøver hjælp til.

Vejledningen foregår i dit tempo og kan vare op til en 

time. Vi er ikke eksperter, men vi hjælper så langt vi kan. 

Ved bestilling bedes du kort beskrive formålet med den 

ønskede vejledning.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

IT-CAFÉ – SPØRG OM ALT

Hasle Mandag kl. 15.00-18.00 fra 4. januar til 27. juni

 Onsdag kl. 10.00-12.00 fra 6. januar til 29. juni

 Torsdag kl. 15.00-18.00 fra 7. januar til 30. juni

 Torsdag kl. 12.00-18.00 fra 7. januar til 30. juni  

 (iphone, ipad og mac book)

Du kan komme lige ind fra gaden og få hjælp i IT-caféen. 

Her kan du få hjælp til f.eks. e-mail, hjælp til ansøgning eller 

CV, NemID, e-boks, mobiltelefon, søgning på nettet, billedre-

digering, lave folder eller visit-kort, forældre-intra, SU-ansøg-

ning, musik og bøger på nettet, scanning, Facebook, m.m. I 

IT-HJØRNET får du hjælp til selvhjælp, og du er forhåbentlig 

klogere, når du går herfra. Læs mere på hjemmeside it-hjoer-

net.dk - her kan du også tilmelde dig et nyhedsbrev.

Tilmelding er ikke nødvendig.

IT-WORKSHOPS

Hasle Onsdag kl. 15.00-17.00  

 fra 27. januar til 8. juni

Workshops i forskellige IT-emner. Læs mere om de enkel-

te workshops på IT-HJØRNETS hjemmeside it-hjoernet.

dk – her kan du også tilmelde dig et nyhedsbrev.

Tilmelding er ikke nødvendig.

IT-CAFÉ

Åby Hver anden mandag kl. 13.00-14.00  

 fra 11. januar til 2. maj

Kom med dine små og store problemer på nettet på PC, 

tablet og mobiltelefon, og vi vil forsøge at hjælpe dig 

videre. Nogle gange vil der være et kort oplæg på 15-20 

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

Emnerne bliver annonceret på aakb.dk/aaby

I samarbejde med frivillige. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

GOD PÅ NETTET
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HANDEL PÅ NETTET

Viby Torsdag 11. februar kl. 10.30-12.00

 Mandag 7. marts kl. 16.30-18.00

Handel på internettet er på en måde en genopfindelse af 

postordre og købmandens vareudbringning. Kom i gang 

med at bruge nogle af mulighederne, og at blive tryg ved 

e-handel. Kurset omtaler sikker betaling og forbrugerret-

tigheder, handels- og prisportaler, dagligvarehandel. Vi vil 

bl.a. orientere os via ekurser.nu og forbrug.dk. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

BILLEDER – HVAD MÅ JEG?

Dokk1 – Lørdag 13. februar kl. 13.00-14.30

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg fotograferer 

og lægger mine billeder ud på nettet? Og hvad må andre 

lægge ud på nettet af mig? Studenterrådets Retshjælp 

holder oplæg omkring de grundlæggende og generelle 

aspekter, vi skal være opmærksomme på. Der bliver mu-

lighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

DAVUTS IT-CORNER

Gellerup Mandag kl. 10.30-11.30 fra 18. januar til 20. juni

 Onsdag kl. 14.00-15.00 fra 20. januar til 22. juni

I Davuts IT-Corner kan du få hjælp til stort og småt. Vi har 

fokus på det offentliges selvbetjeningsløsninger, giver tips 

og tricks og tager udgangspunkt i det, du synes er svært. 

Husk at medbringe eget nøglekort.

I Davuts IT-Corner gør vi ikke tingene for dig, men lærer 

dig, hvordan du selv kan, og vi håber, at du er blevet 

klogere, når du går herfra.

Medbring gerne din egen bærbare computer eller tablet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BLIV KLOGERE PÅ DE SOCIALE MEDIER

Dokk1 Torsdag 28. januar kl. 16.00-17.30

 Torsdag 26. maj kl. 16.00-17.30

Vi kigger nærmere på nogle af de sociale medier, der har 

flest brugere i Danmark som Facebook, Twitter, Insta-

gram, Snapchat og Pinterest. Vi snakker om, hvad du kan 

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

du skal overveje, inden du opretter en profil.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.
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FACEBOOK FOR BEGYNDERE 

Åby Torsdag 10. marts kl. 10.00-11.30

Lystrup Tirsdag 15. marts kl. 10.00-11.30

Viby Onsdag 16. marts kl. 10.30-12.00

Risskov Tirsdag 5. april kl. 10.00-11.30

Tilst Torsdag 14. april kl. 10.00-11.30

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

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

klassekammerater, følge med i sine børnebørns dagligdag 

eller måske følge sin favorit politikers daglige politiske 

indspark. 

På kurset får du en kort introduktion og hjælp til at kom-

me i gang med Facebook. Hvordan opretter jeg en profil? 

Hvordan finder jeg venner og familie? Kan jeg selv dele 

indhold? Hvem må se min profil? Hvordan “liker” man 

noget og hvorfor?  Du vil få en guide med hjem, der giver 

overblik over oprettelse af profil og Facebooks grundlæg-

gende funktioner trin for trin.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SIKKERHED PÅ NETTET

Viby – Tirsdag 5. april kl. 16.00-17.30

Brug af nettet er spændende men ikke uden risiko. Lær 

her, hvad du bør være opmærksom på for at sikre dig 

bedst muligt. Vi kommer omkring sikre adgangskoder, 

digitalt selvforsvar i Google og på Facebook, brug af wifi 

på offentlige steder mv.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DIGITALE FODSPOR

Dokk1 Lørdag 13. februar kl. 13.00-14.30

 Mandag 22. februar kl. 16.00-17.30

 Lørdag 23. april kl. 13.00-14.30

 Mandag 13. juni kl. 16.00-17.30

Internettet, smartphones og tablets gør vores hverdag 

meget nemmere – vi finder og deler information og kom-

munikerer med hinanden 24-7. Samtidig efterlader vores 

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

øjebliksbilleder, der bliver hængende på nettet i evigheder. 

Hør mere om de digitale fodspor og vær med i dialogen.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

OPPE I SKYEN

Dokk1 Lørdag 27. februar kl. 13.00-14.30

 Torsdag 17. marts kl. 16.00-17.30

Cloud computing eller Skyen dækker over, at du har dine 

programmer og filer liggende på internettet frem for på 

din computer. Men hvad er skyen, og hvordan virker den? 

Er en sky bedre end en anden? Kan man stole på dem, og 

er de dokumenter, man gemmer, sikret for evigt? Det ser 

vi sammen på.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.



Internet Week Denmark er en ugelang festival om internettet og digitalisering. 

Den årlige festival holdes i Aarhus, hvor mere end 4500 deltagere i 2015 var  

engagerede i workshops, debatter og foredrag. Festivalen har i 2016 sit  

epicenter i Dokk1.

Se mere på www.internetweekdenmark.com

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





Er I en børnefamilie, finder I et væld af 
spændende tilbud. Teaterforestillinger og 
-værksteder, workshops, filmforevisninger 
og masser af oplevelser med højt-
læsninger og andre sjove aktiviteter.  
 
For familier med babyer er der baby-
rytmik, Fars legestue og arrangementer 
med sundhedsplejersken.
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SPIDS ØRERNE – SPROGLEG FOR 5-6 ÅRIGE

Risskov – Lørdag 9. januar kl. 10.30

Slå ørerne ud – lad os lege med sproget!

Vi skal lave fagtesange, rime og remse, og snakke om 

mærkelige ord og vendinger.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

START LØRDAGEN MED EN GOD HISTORIE  

– HØJTLÆSNING FOR BØRN I BØRNEHAVEALDEREN

Risskov Hver lørdag kl. 9.00  

 fra 9. januar til 19. marts

Familier med børn i børnehavealderen kan hver lørdag 

morgen starte lørdagen med en hyggelig gang højtlæs-

ning. Personalet på Risskov Bibliotek sidder klar med 

gode højtlæsningsbøger og måske en eventyrkuffert.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HØJTLÆSNING OG FILM

Gellerup Hver onsdag kl. 9.30-10.00  

 fra 13. januar til 1. juni

Fra 1½-6 år. 

Vi vil gerne læse gode billedbøger højt for børn og alle 

er velkomne. Både dem fra børneinstitutioner, og børn 

fra dagplejen samt børn med deres forældre. Den sidste 

onsdag i hver måned viser vi film.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LØRDAGSHISTORIER

Hasle Hver lørdag kl. 10.30-11.00 

 fra 9. januar til 25. juni

Hver lørdag formiddag læser vi højt af vores yndlingshistori-

er for de mindste og har kaffe på kanden til deres forældre.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORTÆLLINGER OG  
LEG MED SPROGET
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GO´MORGEN ELLER GO´FORMIDDAGS  

HØJTLÆSNING FOR INSTITUTIONER I 8270

Højbjerg – Fra februar til juni 2016

Fra 1. februar 2016 vil vi gerne besøge jeres børnehave 

og læse højt for de 3-6 årige. Gerne for små grupper 

ad gangen. Vi pakker en lille kuffert med billedbøger – 

sjove, uhyggelige, eventyrlige, spritnye – eller hvad, I nu 

kunne tænke jer.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

TORSDAGSHISTORIER – HISTORIER FOR BØRN

Beder-Malling Torsdag 4. februar kl. 9.00-9.30

 Torsdag 3. marts kl. 9.00-9.30

 Torsdag 7. april kl. 9.00-9.30 

Kom ned på biblioteket og hør bibliotekaren læse gode og 

sjove børnehistorier højt. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ONSDAGSHISTORIER

Tranbjerg Onsdag 20. januar kl. 9.30-10.00

 Eventyr fra hele den store vide verden.

 Onsdag 24. februar kl. 9.30-10.00

 Børn i hele den store vide verden.

 Onsdag 6. april kl. 9.30-10.00

 Gakkede dyr i hele den store vide verden.

For de 3-6 årige.

Vi læser højt af spændende billedbøger, der foregår i hele 

verden. Måske sniger der sig også nogle rim og remser 

og fagtesange ind.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TORSDAGSHISTORIER

Solbjerg Torsdag 21. januar kl. 9.30-10.00

 Eventyr fra hele den store vide verden

 Torsdag 25. februar kl. 9.30-10.00

 Børn i hele den store vide verden

 Torsdag 7. april kl. 9.30-10.00

 Gakkede dyr i hele den store vide verden

For de 3-6 årige.

Vi læser højt af spændende billedbøger, der foregår i hele 

verden. Måske sniger der sig også nogle rim og remser 

og fagtesange ind.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HØR EN HISTORIE OG SE EN FILM

Harlev – Fredag 29. januar kl. 10.00-10.30

For de 2-5 årige.

Vi læser højt og ser film om Frø og hans venner Rotte, 

Hare, Gris og And.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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HØJTLÆSNING – HURRA DET ER FORÅR

Viby – Tirsdag 5. april kl. 9.30-10.00

Børnebibliotekaren læser forårsvers og – historier højt. 

Kom og vær med.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FOKUS PÅ APPS TIL BØRN

Åby – April

I april har Åby Bibliotek fokus på apps for børn. På Littera-

turstedet viser vi både klassiske apps og nye apps. Der vil 

være apps til leg og til læring, og der vil være apps til for-

tælling og højtlæsning. I rotunden udstiller vi den danske 

app Wuwu og Co. skabt af Merethe Pryds Helle.

Tre lørdage i foråret fortæller børnebibliotekaren om de 

bedste børnelitterære apps.

I samarbejde med Center for Børnelitteratur, Institut for Kommuni-

kation og kultur, Aarhus Universitet holdes en temaformiddag i april 

for fagfolk: pædagoger, lærere og bibliotekarer samt undervisere i 

lærer- og pædagoguddannelsen. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

APPS FOR BØRN

Åby Lørdag 13. februar kl. 11.00-11.30

 Lørdag 5. marts kl. 11.00-11.30

 Lørdag 16. april kl. 11.00-11.30

Tilmelding er ikke nødvendig

EVENTYRLIG TIRSDAG: VINTEREVENTYR

Viby – Tirsdag 23. februar kl. 9.30-10.00

For de 3-6 årige.

Kom og lyt med når børnebibliotekaren læser vintereven-

tyr højt.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HØJTLÆSNING FOR DE MINDSTE

Tilst Mandag 14. marts kl. 17.00-17.30

 Mandag 4. april kl. 17.00-17.30

Trænger familien til underholdning for de mindste børn, 

mens storebror eller storesøster er til idræt i TST? Biblio-

tekaren læser højt fra bibliotekets allerbedste billedbøger. 

Mandag 14. marts hører vi om stædige og opfindsomme 

børn som Vitello, Lasse-Leif og Emil.

Mandag 4. april hører vi om pirater, der gør de 7 verdens-

have usikre. Vel mødt!

Tilmelding er ikke nødvendig.

COUNTERPLAY – EN INTERNATIONAL LEGEFESTIVAL
Med CounterPlay Festivalen sætter vi legen på dagsordenen, fordi vi mener, at det at 
være et legende menneske i et mere legende samfund er en forudsætning for et sundt, 
balanceret og meningsfuldt liv. Festivalen er for alle, der vil være klogere på legens rolle 
i vores uddannelser og kultur, når vi går på arbejde og i samfundet i almindelighed. 
Der bliver rig mulighed for at lege, lytte til spændende foredrag, deltage i debatter og 
workshops, og i det hele taget for at gå på opdagelse i legens forunderlige verden.

COUNTERPLAY FESTIVAL-PROGRAMMET UDVIKLES I SAMARBEJDE MED  
DELTAGERE OG PARTNERE I TO DELE

1. Sessioner, udstillinger og events, som er gratis og åbne for alle

2. Et fagligt program med speakers, sessioner og sociale events, som kræver registrering. 

ARRANGØR
Counterplay.org i samarbejde med Dokk1 og andre partnere.

Se mere på www.counterplay.org

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

14.-16.
APRIL
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SUNDHEDSPLEJERSKEN HOLDER ÅBENT HUS

Skødstrup Første mandag i hver måned kl. 13.00-15.00 

 fra 4. januar til 6. juni

Kom og få en snak med sundhedsplejersken og med 

andre nybagte forældre

Tilmelding er ikke nødvendig.

ÅBENT HUS I SUNDHEDSPLEJEN

Dokk1 Hver mandag kl. 10.00-11.30 

 på nær i skolernes ferier

Kom og få råd og vejledning af en sundhedsplejerske – og 

mød andre forældre. Du og dit barn er velkommen! I lige 

uger har du mulighed for at få vejledning i kost og måltider.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SUNDHEDSPLEJEN BYDER VELKOMMEN TIL ÅBENT 

HUS ARRANGEMENT PÅ RISSKOV BIBLIOTEK

Risskov Tirsdag lige uger kl. 10.00-11.00 

 fra 12. januar til 28. juni (og igen 9. august)

Sundhedsplejen inviterer spædbørnsfamilier i området 

til Åbent Hus arrangement. Primært drejer det sig om en 

generel introduktion til ’overgangskost’ - dvs. overgangen 

fra flydende til fast føde hos dit barn.

Arrangementet vil blive gentaget med to ugers interval, 

hvilket forhåbentlig vil give dig mulighed for at få den 

nødvendige viden om overgangskost på det tidspunkt, der 

passer netop dit barn. Vi vil i løbet af den time komme 

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

klar til skemad? Hvordan får jeg startet skemad, så det 

bliver en god oplevelse? Hvilke fødeemner skal jeg starte 

med og hvad fremover? Hvordan sikrer man gode mad- 

og måltidsvaner?

Der vil være mulighed for en individuel konsultation af 

20 minutters varighed efter kostintroduktionen, dog KUN 

efter forudgående reservation ved egen sundhedsplejer-

ske. Læs mere på hjemmesiden.

Tilmelding er ikke nøvdvendig.

MED BABY PÅ  
BIBLIOTEKET
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SPROGLEG FOR BABYER OG DERES FORÆLDRE

Trige Mandag 8. februar kl. 10.00 

 Mandag 9. maj kl. 10.00

Lystrup Onsdag 10. februar kl. 10.00 

 Onsdag 11. maj kl. 10.00

Risskov Fredag 12. februar kl. 10.00 

 Fredag 13. maj kl. 10.00

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

vigtigste og mest uvurderlige gaver, du kan give dit barn. 

Denne formiddag skal det handle om sprogstimulering. Vi 

vil ganske kort snuse til den teoretiske side af sagen, men 

vigtigst af alt, skal vi synge og lege med sproget. Du lærer 

nye fagtesange, rim og remser, og vi genopfrisker også 

nogle af dem, du måske husker fra din egen barndom.

Trige Tilmelding er ikke nødvendig. 

Lystrup Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden. 

Risskov Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SMÅBØRNSRYTMIK MED DORTE NØRGAARD

Harlev – Mandag 29. februar kl. 10.00-10.45

For de 0-3 årige børn og deres voksne. 

Dorte Nørgaard underviser på Musikskolen Laura og 

Rønde Musikskole. Hun har skrevet bøgerne Babyrytmik, 

2003 og Småbørnsrytmik, 2006.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FARS LEGESTUE

Dokk1 Torsdage kl. 12.00-14.30  

 fra 7. januar til 30. juni

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

Fars Legestue er for børn i alderen 0-3 år og deres fædre. I 

Fars Legestue kan fædre være sammen med deres børn på 

deres præmisser. I hele åbningstiden er der en pædagog til 

stede i legestuen. Han kan svare på spørgsmål og komme 

med idéer til aktiviteter. Der er også mulighed for at møde 

en sundhedsplejerske hver gang fra klokken 13-14.

I samarbejde med Børn & Unge i Aarhus kommune.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

BABYRYTMIK

Dokk1 Onsdag 27. januar kl. 10.00-10.45

 Underviser Signe Thorborg 

 Torsdag 25. februar kl. 10.00-10.45 

 Underviser Maria Burgård

 Onsdag 16. marts kl. 10.00-10.45 

 Underviser Signe Thorborg 

 Torsdag 21. april kl. 10.00-10.45 

 Underviser Maria Burgård 

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

Til babyrytmik stimuleres alle sanser gennem sang, bevæ-

gelse, lydlege med rasleæg og meget mere. Babyer synger, 

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

eget pludrende sprog. Når man synger og danser med sit 

barn, skabes et unikt samvær, hvor kontakt og musik er i 

centrum for en sanselig oplevelse. 

I samarbejde med Aarhus Musikskole. 

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.  

Pris 50 kr. og det er kun babyen, der skal have billet.
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TIRSDAGSFILM FOR DE 3-6 ÅRIGE

Åby Tirsdag 5. januar kl. 10.00 

 Tirsdag 19. januar kl. 10.00

 Tirsdag 2. februar kl. 10.00

 Tirsdag 16. februar kl. 10.00

 Tirsdag 1. marts kl. 10.00

 Tirsdag 15. marts kl. 10.00

Lystrup Tirsdag 5. januar kl. 10.15 

 Tirsdag 19. januar kl. 10.15

 Tirsdag 2. februar kl. 10.15

 Tirsdag 16. februar kl. 10.15

 Tirsdag 1. marts kl. 10.15

 Tirsdag 15. marts kl. 10.15

Det er en overraskelse, hvad vi skal se!

Filmvisningen varer ca. ½ time, og man er velkommen til 

at benytte biblioteket til madpakkespisning bagefter. 

Lystrup Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden. 

Åby Tilmelding er ikke nødvendig.

FAMILIEFILM OM LØRDAGEN

Gellerup – Lørdage kl. 11.00-11.30

For børnefamilier.

På udvalgte lørdage viser vi film for børnefamilier. Følg med 

på vores hjemmeside, for at se hvornår: aakb.dk/gellerup 

FILM FOR DE YNGSTE

Dokk1 – Onsdag 20. januar kl. 10.00-10.30

Pipungerne – Prinsessen og vagten

Manden der var akrobat

Binke kan ikke flyve

Dokk1 – Onsdag 10. februar kl. 10.00-10.30

Pipungerne – Mus på stribe

Mægtige maskiner – Betonkanon

Ernst og fodbolden

Derfor prutter man

Dokk1 – Onsdag 2. marts kl. 10.00-10.30

Røde ører

Pigen der huskede det hele

Huset ved verdens ende

Dokk1 – Onsdag 6. april kl. 10.00-10.30

Den nye sommerfugl

Mægtige maskiner – Asfaltmaskine

Helmuth Olsens mave

Vi viser små film for de 3-6 årige.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILM FOR DE SMÅ
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TIRSDAGSFILM FOR BØRN

Viby Tirsdag 9. februar kl. 9.30-10.00 og 10.30-11.00

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

 Tirsdag 12. april kl. 9.30-10.00 og 10.30-11.00

For børn i alderen 3-5 år. 

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

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILM FOR DE SMÅ

Harlev Fredag 11. marts kl. 10.00-10.30

 Fredag 8. april kl. 10.00-10.30

For børn i alderen 2-5 år.

Filmhygge for de mindste på biblioteket.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HASLE BIBLIOTEKS POPCORN TIME  

– FILM FOR DE MINDSTE

Hasle – Onsdag 3. februar kl. 10.00 og kl. 11.00

Kim Fupz Aakeson bio – filmatiserede, moderne børneklas-

sikere om Vitello, Poulsens pirater og Da Gud fik en hobby.

Hasle – Onsdag 2. marts kl. 10.00 og kl. 11.00

Vigtigheden i at være Ernst – Ernst i svømmehallen, Ernst 

spiller fodbold, Ernest og blikkenslageren.

Hasle – Onsdag 6. april kl. 10.00 og kl. 11.00

Safari i Europa – film om Europas dyr. Mød en ræv, hug-

orm, mus og andre spændende dyr fra vor egen baghave.

Hasle – Onsdag 4. maj kl. 10.00 og kl. 11.00

Mægtige Maskiner – Lær alt om kraner, gravkøer, lastbiler 

og andre teknologiske vidundere!

Vi viser super sjove, lærerige og livsbekræftende film for 

børn i børnehavealderen. Og selvfølgelig er der popcorn 

til! Der er to forevisninger per dag: vælg den, der passer 

jer bedst.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

FILM FOR DE SMÅ



HYGGELIG FAMILIETORSDAG

Lystrup Alle torsdage i januar, februar, marts  

 og april kl. 15.00-18.00

Tag familien med på biblioteket. Der kan I hygge jer 

sammen med at tegne og spille et spil. Vi har spil, papir, 

farveblyanter og ind imellem en kreativ ide. I står for den 

kunstneriske udførelse – god fornøjelse.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FAMILIEWORKSHOP: ARKITEKTUR, GODE  

FORTÆLLINGER OG BYG-SELV

Dokk1 30.-31. januar kl. 11.00-14.00

 27.-28. februar kl. 11.00-14.00

Vi leger detektiver på Dokk1 og undersøger bygningens 

virkemidler som skala, perspektiv, udsigt, lys/skygge og 

forskellige overflader. Inspireret af detektivturen, hører I en 

god fortælling, der skal give jer idéer til jeres eget byggeri i 

papir og pap eller billeder skabt af lys og skygge.  En spæn-

dende dag med opdagelse og kreativ udfoldelse for hele 

familien. Der er mulighed for at spise frokost i caféen. 

I samarbejde med Papirkontoret. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LEGO-UGE I UGE 5

Tilst – 1.-7. februar

Den 1. februar 2016 er det præcis 100 år siden, at Ole Kirk 

Christiansen overtog en lille snedker-gesjæft i Billund. Sene-

re udviklede biksen sig til at være producent af trælegetøj, 

i 1949 begyndte produktionen af plastikklodser, som kan 

sættes sammen – og som man siger: ’the rest is history’.

På Tilst Bibliotek vil vi gerne hylde verdens bedste legetøj 

– legoklodsen. I uge 5 udstiller vi derfor alt, hvad hjertet 

kan begære af lego på film, Xbox, playstation og wii, samt 

masser af gode legobøger om ninjago, lego star wars, 

minifigurens historie – ja selv bibelhistorier er udgivet 

med legotema. Personalet sørger for, der er rigeligt med 

legoklodser til rådighed i den bemandede åbningstid, så 

her er dømt fri leg og kreativ udfoldelse.

Tilmelding er ikke nødvendig.

VÆRKSTED / KREA
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KLIP EN HAVFRUE: WORKSHOP OG DIGITAL KUNST

Åby – Lørdag 12. marts kl. 10.00-14.00

Vil du leve dig ind i H.C. Andersens univers, skrive videre 

på historien om den lille havfrue, lave papirklip og måske 

klæde dig ud som en fisk? Alt er muligt, når man bruger 

saks, papir, fantasi – og de digitale teknologier. Joellyn 

Rock og Alison Auen kommer hele vejen fra USA for at 

vise en interaktiv installation 'fishnetstockings' og åbne 

deres kreative værksted for alle de børn og familier, der 

har lyst til at lege med. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

NOMER-WORKSHOP

Dokk1 – Lørdag 23. april kl. 11.00-11.45

Workshoppen er for de 4-8 årige. 

Kom og mød Nomernes far, forfatter og tegner Jan Kjær. 

Jan læser op fra den nyeste Nomer-bog og viser med 

simple tricks, hvordan man tegner de elskede figurer. Der 

vil desuden være masser af tuscher og farvelægningsark 

at boltre sig på - og alle vinder en plakat med Nomerne.

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

KREATIVE LØRDAGE

Åby – Udvalgte lørdage kl. 10.00-13.00

Kom og klip, klister, tegn og opfind til kreative lørdage på 

Åby Bibliotek. Hold øje med hjemmesiden eller kig forbi. 

Alle er velkomne, store som små.

Se hjemmesiden for mere information, tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKELØRDAG FOR BØRN FRA 7-12 ÅR

Højbjerg Lørdag 27. februar kl. 10.00-12.00

Viby Lørdag 30. april kl. 10.00-12.00

Vi hygger os med lette og lidt sværere strikkeprojekter – 

alt efter hvor øvet man er.

Hanne Pjedsted (se designstrik.dk) underviser i let finger-

strik og også almindelig strikning på pinde. Vi har rest-

garn og pinde på biblioteket, som må bruges. Men man 

må også gerne selv medbringe garn og pinde. Mødre og 

bedstemødre er også meget velkomne.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.  

Det er kun børnene, der skal have billet.
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BARKENTINS TEATER OPFØRER: INDENI – EN TEA-

TERFORESTILLING FOR BØRN OG DERES VOKSNE

Solbjerg Mandag 1. februar kl. 10.00-10.30

Hjortshøj Tirsdag 2. februar kl. 10.00-10.30 

Tranbjerg Onsdag 3. februar kl. 10.00-10.30

Lystrup Torsdag 4. februar kl. 10.00-10.30

Tilst Torsdag 11. februar kl. 10.00-11.00

Skødstrup Torsdag 18. februar kl. 10.00-10.30

For de 1½-4 årige.

Tag med på en opdagelsesrejse med et medlevende 

publikum, hvor der er plads til at blande sig. Barkentins 

teater laver en forestilling om at kunne gennemskue, hvad 

der er bag noget andet. Lysten til at gå, lysten til at løbe, 

lysten til at lege, lysten til at plaske, lysten til at opleve… Et 

par gummistøvler går hele vejen, men hvor langt kan de 

gå, og hvornår går en gummistøvle for langt? 

I samarbejde med Børnekulissen.

Forestillingen er en del af Børnekulissens projekt:  

”Scenekunst stimulerer sproget”. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

UNDER MIT TRÆ – TEATER FOR DE 3-5 ÅRIGE

Risskov Mandag 22. februar kl. 10.00-10.40 

Højbjerg Torsdag 3. marts kl. 10.00-10.45

Randers Egns Teater opfører teater for de små.

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

hende alle årstiderne, så hun kan holde styr på, at året går. 

Hendes ven egernet har en hule i træet. Meget skal gøres 

og alting skal man nå, inden årstiderne skifter. Denne varme 

musikalske fortælling om årstiderne, fører de små gennem 

årets gang og de mange gøremål for dyr og mennesker.

I samarbejde med Børnekulissen. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TEATERAKTIVITETER
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TEATER MY: JEG KAN HUSKE ALTING

Åby – Fredag 18. marts kl. 10.00-10.30

For de 4-årige.

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

fuld af lyde, og hovedet fyldt med tanker om dagen, der 

lige er gået. Her begynder magien. Vi får lov til at kigge 

ind og kigge med på alt det, som er sket i dag. Vi får lov til 

at opleve dagen igen.

For institutioner. I samarbejde med Børnekulissen. 

Tilmelding er nødvendig.

UPPERCUT DANSETEATER OPFØRER TWINS  

– BREAKDANCE OG BARNEVOGNE

Trige Tirsdag 5. april kl. 10.00-10.30

Egå Onsdag 6. april kl. 10.00-10.30 

For børn mellem 2 og 6 år. 

Breakdance og barnevogne. De kan ikke tale endnu, eller 

også taler de forskelligt sprog. 

Men gennem rytmer, trin og mimik opstår der alligevel 

en dialog og et venskab. TWINS lader to af Uppercuts 

dygtige mandlige breakdansere tage et kig på helt små 

børns møde med venner: Hvordan det går for sig, når de 

voksne har så travlt med noget andet – at de ikke lige har 

travlt med at blande sig i børnenes leg.

I samarbejde med Børnekulissen. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

TEATRET PÅ HJUL OPFØRER: GULDLOK OG DE TRE 

BJØRNE, EN BØRNETEATERFORESTILLING

Gellerup Torsdag 3. marts kl. 9.30-10.00

Skødstrup Torsdag 10. marts kl. 9.30-10.00

Solbjerg Mandag 14. marts kl. 10.00-10.30

Tranbjerg Onsdag 16. marts kl. 10.00-10.30

En forestilling for de 2-5 årige

Der var engang... Sådan starter eventyret om Guldlok, 

der farer vild i skoven og kommer til bjørnenes hus. Hun 

spiser af grøden, prøver stolen og falder i søvn i sengen, 

indtil bjørnene kommer hjem. Som en del af projektet 

’Scenekunst stimulerer sproget’ opfører Teatret på Hjul 

forestillingen: Guldlok og de tre Bjørne.

I samarbejde med Børnekulissen. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MUSIKALSK LEGESTUE

Tilst – Torsdag 3. marts kl. 10.00-11.00

For de 3-5 årige og deres voksne.

Kom og syng, dans og spil dig glad sammen med Vibeke 

Graf Skou fra Favrskov Musikskole. Vibeke er musikpæda-

gog og elsker sanglege og børn. Alle går herfra med højt 

humør og hænder og fødder godt rystet igennem.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.
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KONCERT MED SKRALLEBANG 

Højbjerg – Torsdag 28. april kl. 10.00

For de 2-6 årige.

Rejs ud i verden med SKRALLEBANG. Vi skal rejse med 

tog, på cykel, med raket og ud at sejle. Vi skal i junglen, 

i skoven og på havets bund – og måske Djurs Sommer-

land. Og gad vide hvem vi møder der? Forestillingen 

finder sted i Den Blå Hest – lige overfor biblioteket.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

ÅRSTIDER PÅ SPRING – TEATER FOR BØRN

Lystrup – Tirsdag 3. maj kl. 9.30-10.00

For børn mellem 3 og 6 år.

Årstider på spring er sang, musik og bevægelse for mindre 

børn og tager udgangspunkt i sangene fra bog/cd Årstider 

på spring som er udgivet på Madam Bachs eget børne-

bogsforlag. Kom med på en tur rundt i de fire årstider 

med sang, musik og bevægelse og enkle scenografiske og 

sanselige installationer.

I samarbejde med Børnekulissen. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

GREV GRIS – OPFØRES AF DET LILLE TURNÉTEATER

Risskov – Lørdag 9. april kl. 10.00-10.35

For børn mellem 4 og 6 år og deres voksne.

Én mand, én ghettoblaster og fire stofbleer. Det er alt. Re-

sultatet er en medrivende, tosset og gakket historie uden 

sidestykke. Prins Knud møder en dag en lille gris. Grisen 

leger i en mudderpøl i udkanten af en skov. De to bliver 

hurtigt de bedste venner og fortællingen tager for alvor 

fart, da Prins Knud beslutter at præsentere den lille gris 

for resten af hoffet. Forestillingen om Grev Gris er baseret 

på Thorstein Thomsens bøger. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

DEN SKALDEDE BARBER MED MER´ – MUSIKALSKE 

FORTÆLLINGER FOR BØRN OG VOKSNE

Dokk1 – Søndag 10. april kl. 11.00-12.00

For børn fra 6-12 år.

Oplev historien om barberen, der blev skaldet som 

Roskildevejen, den gyselige gyser om Frygtløse Frida 

og andre morsomme, lærerige eller uhyggelige fortæl-

linger. Historiefortæller Kristina Hansen samt musiker 

og komponist Peter Skumme har sammen skabt deres 

eget poetiske univers, hvor musik og fortælling går op i 

en højere enhed. Musikken er komponeret specielt til en 

håndfuld udvalgte historier, og forestillingen skaber et 

stemningsfuldt univers fuldt af magi og nærvær.

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

LitteraturStedet
 Kommende udstillinger

LitteraturStedet er Åby Biblioteks  
udstillingsscene, hvor både ny og 
gammel litteratur formidles via 
bøger, videoer, installationer, op
læsninger og forfattersamtaler.  
Her er der plads til eksperimenter, 
leg og fordybelse. 

Kommende udstillinger i 2016
Januar: Lyrik
Februar: Amalie Smith
Marts: Den russiske sølvalder 
April: Apps for børn

Åby Bibliotek
Ludvig Feilbergs Vej 7 · 8230 Åby · Tlf. 8940 9500
aabybibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/aaby
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LØRDAG FORMIDDAG I PROVINSEN

Åby Lørdag 9. januar kl. 11.00-13.00

 Lørdag 30. januar kl. 11.00-13.00

 Lørdag 20. februar kl. 11.00-13.00 

 Lørdag 12. marts kl. 11.00-13.00

For dig mellem 9 og 13 år.

Ingen aftaler – ingen penge – måske også lidt forkølet/sur 

eller bare ligeglad! Fald sammen foran vores storskærm 

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

dig, inden vi går hjem! Filmene er fra Filmstriben og 

interesserer mest de 9-13-årige.

Tilmelding er ikke nødvendig.

NEWSGERRIGE BØRN – ET DEBATARRANGEMENT 

OM FLYGTNINGEBØRN

Dokk1 – Fredag 22. januar kl. 10.00-11.30

For 4.-6. klasse

Debatarrangement for skoleklasser om flygtningebørn. 

Oplægget er DR Ultra-News temaudsendelse om flygt-

ninge. Den efterfølgende debat er sammensat et panel 

af fagfolk, der vil videreformidle deres viden og svare på 

børnenes spørgsmål.

Arrangementet er et samarbejde mellem DR Ultra og Gentofte bibliotek. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LÆR AT TEGNE TAYNIKMA MED JAN KJÆR

Dokk1 – Lørdag 23. april kl. 13.00-15.00

Workshoppen er for børn fra 10 år.

Mød skaberen af Taynikma-tegneserierne, Jan Kjær, der 

lærer dig, hvordan du selv kan tegne figurerne fra Taynik-

ma. Jan deler ud af sin tegneerfaring, og hvis du vil blive 

bedre til at tegne, har du her muligheden for at lære fra en 

af de allerbedste. 

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

TWEENS
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NØRKLE-KLUBBEN

Dokk1 Første torsdag i måneden kl. 16.00-17.30 

 fra 7. januar til og med 2. juni

Nørkle-klubben er for dig mellem 9 og 12 år, der 

har lyst til at lære at strikke eller hækle. Er du super 

skrap med pindene og har bare lyst til at hygge dig 

sammen med andre nørklere, er du også velkommen. 

Til mindre strikkeprojekter har vi garn og pinde, så 

du kan komme i gang. Strikker du en sweater, skal du 

medbringe dit eget garn.

Tilmelding er ikke nødvendig.

MELLEM LINJERNE

Dokk1 Anden torsdag i måneden kl. 16.30-17.30 

 fra 14. januar til og med 9. juni

Anmelderklubben MELLEM LINJERNE er for dig 

mellem 10 og 12 år, der er glad for at læse og gerne vil 

dele din læseglæde med andre. Vi taler om de bøger, 

vi har læst, anmelder for hinanden og skriver måske 

også små anmeldelser til andre interesserede.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

SPIL-KLUB

Dokk1 Tredje torsdag i måneden kl. 16.00-18.00 

 fra 21. januar til og med 16. juni

For dig mellem 8-12 år der elsker at spille, snakke og 

hygge omkring spil sammen med andre!

I klubben spiller vi både brætspil, computerspil og 

kortspil og laver måske nogle små turneringer. Vi har 

enkelte computere og brætspil, men det kan være en 

god ide selv at have en bærbar med.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MUSIKKLUBBEN UNODERNE

Dokk1 Fjerde torsdag måneden kl. 16.00-17.30 

 fra 21. januar til og med 23. juni

For dig mellem 10 og 12 år.

Musikklubben Unoderne er en åben klub, hvor vi vil 

lytte, diskutere, lære om musik i alle afskygninger. 

Hvem opfandt hip hop? Hvornår startede heavy me-

tal? Hvem lavede originalen?

Du er med til at bestemme indholdet. Vi vil også arbejde 

med forskellige musik-apps og computerprogrammer.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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MØRKEBARNET  

– EN POETISK GYSER-OPERA FOR BØRN FRA 6 ÅR

Dokk1 Lørdag 13. februar kl. 13.00-14.00  

 og kl. 14.30-15.30

Der bor to piger i en dejlig have

Den ene leger ensomt og forladt

den anden kalder Far og Mor ’en gave’

hun sover trygt hos dem når det bli’r nat …

Sådan lyder starten på Cecilie Ekens mestersonnet i 

hendes prisbelønnede bog ’Mørkebarnet’, som fortæller 

os, at forældre altid har to børn. Med en kombination 

af lyrisk tekst og musikkens stærke medskabende kraft 

gennemlever en skuespiller, en sanger og en musiker, det 

medrivende drama. Efter forestillingen inviteres publikum 

til at deltage i en lille samtale om oplevelsen – en uformel 

og direkte dialog med kunstnerne i en form, der passer 

til både børn og voksne. Deltag i denne og vær med til at 

forme fremtidens opera for børn.

I samarbejde med projektet GrowOP! Et partnerskab, der består af 

Operaen i Midten, Figura Ensemble, Børnekulturhuset og Den Jyske Opera. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

WORKSHOP MED OSTEVOKS

Lystrup Mandag 15. februar kl. 14.00-16.00

Trige Torsdag 18. februar kl. 12.30-14.30

Bare rolig – det lugter ikke, men er rigtig sjovt at lave 

voksfigurer af. Det synes Anne Marie og Lone i hvert fald 

og hvis du også har lyst til at prøve kræfter med ostevok-

sen, vil vi sammen få lavet nogle rigtig flotte figurer. Det 

er ikke svært, men kræver lidt tålmodighed. Du skal derfor 

være 8 år eller ældre og lokke en voksen med.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

MEGA MINECRAFT PÅ DOKK1

Dokk1 Tirsdag 16. februar kl. 11.00-16.00  

 Onsdag 17. februar kl. 11.00-16.00

For de 8-12 årige. 

Så er der MEGA Minecraft på biblioteket, tag din com-

puter eller tablet med og kom og spil Minecraft sammen 

med en masse andre, der elsker at bygge og hygge! Vi 

holder nogle dage, hvor der er fokus på at hygge sammen 

med andre, der kan lide Minecraft! Måske laver vi film, 

måske printer vi i 3D, måske laver vi små turneringer og 

konkurrencer, men mest af alt bliver der hygget!  

Bemærk

Der kræves egen Minecraft-konto.

Du skal selv have egen computer med, med mulighed for 

at gå på Wifi.

Det er en 2-dages workshop.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

VINTERFERIEN
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STRIK MED DEN BEDSTE

Beder-Malling – Torsdag 18. februar kl. 10.00-13.00

Har du lyst til at lære at strikke? 

Så tag dine forældre eller bedsteforældre i hånden, og 

kom ned på biblioteket, hvor vi lærer dig at strikke. Den 

tidligere håndarbejdslærer Anni vil sørge for at vi får styr 

på maskerne. Husk en stor madpakke.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via hjemmesiden.

MINECRAFT – FAMILY DAY

Dokk1 – Torsdag 18. februar kl. 13.00-17.00

Familier med børn i alderen 8-12 år.

Pak din computer og tag din far, mor eller bedste under 

armen og kom og spil Minecraft sammen som familie! 

Vi byder på en begynderworkshop for voksne, hvor de får 

en kort intro til spillet, en kort guide til hvor de kan finde 

hjælp, og nogle tekniske fif (hvordan laver man en server 

osv.) Imens de voksne bliver klogere på Minecraft, varmer 

børnene op med masser af sjov i Minecraft og forbereder 

en overraskelse til forældrene.

Bemærk

Der kræves egen Minecraft konto.

Du skal selv have egen computer med, med mulighed for 

at gå på Wifi.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

HØJTLÆSNING

Sabro – Onsdag 17. februar kl. 10.00-12.00

For de 1½-6 årige

Der bliver løbende læst højt hele formiddagen for børn og 

forældre, bedsteforældre, dagplejere og pædagoger. Nye 

og gamle billedbøger samt en fagtesang eller to vil være 

på programmet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BALLONFABRIKKEN

Viby – Torsdag 18. februar kl. 10.00-11.30

For børn og barnlige sjæle.

Med røg og damp fabrikerer Ballonfabrikken fantasifulde 

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

vil også blive spillet op til en gang ballondans.

Ingen tilmelding – bare mød op.
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PANDEKAGEDAG

Trige – Tirsdag 9. februar kl. 15.00

Vi holder fast i traditionen og fejrer pandekagedagen 2016 

Både børn, forældre og bedsteforældre er velkomne til en 

eftermiddag i hyggens tegn. Sammen bager vi lækre pande-

kager, og der bliver også mulighed for at lytte til en god 

pandekagehistorie. Mindre børn skal følges med en voksen.

Arrangementet slutter, når vi ikke har mere pandekagedej, 

men vi skal nok købe rigeligt – bare mød op. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

YOGA OG MINDFULNESS-ØVELSER FOR BØRN

Egå – Lørdag 12. marts kl. 10.00-11.30

Arrangementet er for børn mellem 3-8 år, hvert barn skal 

have en voksen med. Der skal medbringes måtte og tæppe.

Børneyoga og mindfulness kan noget helt særligt. Den 

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

yogaøvelser med børn. Børn er rigtig glade for at lege, 

især når de voksne deltager. Med yogaøvelserne får bør-

nene nogle gode redskaber til at finde ro og fordybelse, til 

at holde fokus og være nærværende. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BAMSEHOSPITALET

Dokk1 – Lørdag 12. marts kl. 11.00-15.00

Henvender sig primært til børn i alderen 3-6 år, men alle 

er selvfølgelig velkomne. På Bamsehospitalet kan din 

syge bamse blive rask - eller blot få et bamsetjek. Du og 

din bamse skal besøge både sekretær, røntgenlæge og 

bamselæge, hvor din bamse vil blive grundigt undersøgt 

og behandlet. Se mere på bamsehospital.dk. Vi glæder os 

til at se jer til en hyggelig, sjov og lærerig dag!

Samarbejdspartner Bamsehospitalet (Aarhus afdelingen). 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BLANDEDE 
BØRNEGODTER
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FASTELAVNSWORKSHOP

Viby Tirsdag 2. februar kl. 10.00-11.30

Højbjerg Torsdag 4. februar kl. 10.00-11.30

Tranbjerg Fredag 5. februar kl. 10.00-11.30

Mangler du ting til at pynte op med derhjemme? Så kom 

og vær med til bibliotekets workshop, hvor vi hjælper dig 

med at lave en masse fastelavnspynt f.eks. ris, masker 

og hatte, så du kan blive flot udklædt. Vi får besøg af Egå 

Produktionshøjskole, der står for workshoppen. De med-

bringer også alle de materialer, der skal bruges. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

PÅSKEVÆRKSTED FOR HELE FAMILIEN

Højbjerg – Lørdag 19. marts kl. 10.00-12.00

Kom til en hyggelig formiddag, hvor vi laver pynt til Pås-

ken. Vi maler påskeæg og klipper papirspynt. Biblioteket 

sørger for materialer, men tag evt. din egen lille saks med.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

PÅSKEKLIP

Viby – Lørdag 19. marts kl. 11.00-13.00

Kom og vær’ med til at klippe sjovt og kreativt påskepynt.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BAMSEUDSTILLING

Højbjerg – 1.-30. april.

Bibliotekar Dorthe Salamander udstiller sine mini-tab-

leauer med bamser. De rejser ud i verden og går bl.a. på 

the-salon i London.

BØRNELOPPEMARKED

Højbjerg Lørdag 11. juni kl. 10.00-12.00

Risskov Lørdag 11. juni kl. 10.00-12.00

Er dine hylder fyldt med legetøj, som du ikke længere le-

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

Så kom med til børneloppemarked, hvor der er mulighed 

for at sælge ens gamle legetøj eller købe noget nyt til sam-

lingen – eller tjene lidt penge til sommerferien.

For praktisk oplysninger og bestilling af stadeplads se 

mere på hjemmesiden.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.





Her har vi samlet en god portion af spændende og  
anderledes aktiviteter. Er du ung, er det her du finder 
arrangementer for dig. Få hjælp til at skrive det  
smukkeste kærlighedsbrev, besøg vores jobklub, spil  
de bedste spil eller hør om, hvordan man taler hundsk.  
Du kan også komme videre i din slægtsforskning eller 
blive inspireret af vores udstillinger.
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JOBSØGNINGSKLUB

Dokk1 Torsdag kl. 10.00-12.00  

 fra 7. januar til 23. juni med undtagelser

Søger du job? Tag på Dokk1 og skriv sammen med andre, 

der har samme mission! Hver torsdag kan du kickstarte 

dagens jobsøgning med andre i samme båd. Der er også 

mulighed for sparring og personlig vejledning ift. dit CV 

og dine ansøgninger.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

STARTMØDE FOR IVÆRKSÆTTERE

STARTUP MEETING FOR ENTREPRENEURS

Dokk1 Tirsdag 19. januar kl. 16.00-18.00 (dansk)

 Tirsdag 15. marts kl. 16.00-18.00 (english)

Informationsmødet er for dig, der har planer om at starte 

egen virksomhed i Aarhus. Mød op og få en uforpligtende 

og spændende introduktion til at blive iværksætter. På 

mødet kan du høre om, hvordan du udarbejder en god 

forretningsplan. Du får faktuelle oplysninger om regler, 

moms, registrering mv. i forbindelse med start af egen 

virksomhed. Overblik over de mange muligheder, der 

findes for iværksættere og lejlighed til at stille spørgsmål 

til en konsulent fra STARTVÆKST Aarhus.

I samarbejde med STARTVÆKST Aarhus. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

BOGSALG PÅ LYSTRUP BIBLIOTEK

Lystrup – Lørdag 16. april 10.00-13.00

Helt ekstraordinært holder Lystrup Bibliotek åbent lørdag 

den 16. april for at så mange som muligt kan være med, 

når det årlige bogsalg starter. Bogsalget fortsætter i hele 

uge 16 og priserne ligger som sædvanlig på 10 og 2 kr. 

Men vær opmærksom på, at der KUN kan betales med 

dankort eller en anden type betalingskort.

Så tag hele familien med på biblioteket og få en hyggelig 

formiddag, hvor I kan købe eller låne bøger, drikke en kop 

kaffe/te eller få lavet pas eller få fornyet kørekort m.m.

BYT PÅ BIBLIOTEKET

Åby – Lørdag 16. april kl. 12.00-16.00

Kom og byt gammelt til nyt!

Byttemarked er en pendant til loppemarked, der er dog 

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

ikke tjene på sine gamle ting, og heller ikke købe noget 

for sine småmønter.

Konceptet er ligetil: Ryd ud i gemmerne, aflevér dine 

gode, men brugte ting ved indgangen, og tag derefter en 

tur rundt og lad dig friste af, hvad andre har medbragt.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TAG PÅ TUR MED RAP OG NATUR

Lystrup – Tirsdag 24. maj kl. 19.00-21.00

Det grønne område mellem Hovmarken og Indelukket 

kan bruges på mange måder. På denne vandretur tager 

vi udgangspunkt i rap og natur, når unge fra Gøgler 

Produktionsskolen laver forskellige rap om naturen, og 

fremfører dem rundt omkring i området. Turen starter på 

Lystrup Bibliotek.

I samarbejde med Vild med Vilje/Lystrup. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.
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RISSKOV BIBLIOTEKS BRÆTSPILSKLUB 

Risskov Hver tirsdag i ulige uger kl. 17.00-19.00  

 tirsdag 5. januar til 21. juni

Vi spiller bræt- og kortspil på biblioteket. Alle er velkom-

ne, både unge og ældre – det er hyggeligt og gratis. Vi 

har spil, men tag også gerne et med selv. Du må komme 

alene, sammen med dine venner, din overbo, din kollega 

eller din morfar.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SKAK PÅ RAMPEN

Dokk1 Fredag kl. 10.00-12.00  

 fra 8. januar til 24. juni

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 og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

GAMINGWEEKENDER

Dokk1 16.-17. januar kl. 10.00-15.30

 20.-21. februar kl. 10.00-15.30

 Lørdag 26. marts kl. 10.00-15.30

 Lørdag 30. april kl. 10.00-15.30

 Søndag 1. maj kl. 10.00-15.30

 Lørdag 4. juni kl. 10.00-15.30

Kom forbi Dokk1, hvor vi skal lære om spil, lave spil og 

spille spil. Vi spiller alt fra ludo til Zombicide og Minecraft 

til Hitman. Alle kan være med, både begyndere og øvede, 

unge og gamle. Se hjemmesiden for flere detaljer.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SPIL / GAMING



DE GODE HISTORIER FINDES IKKE KUN I BØGERNE

Kom på Viby Bibliotek og oplev litteraturen tikke ind  
i en SMS på din mobiltelefon, gå på opdagelse i litterære apps  

og se hvordan en historie kan udspille sig på twitter. 

Du kan også selv prøve kræfter med de digitale litteraturformer.

Udstillingen er støttet af kulturstyrelsen og lavet i samarbejde med  

Herning Bibliotek og Silkeborg Bibliotek.

LITTERATUR  
UDEN OMSLAG

Viby Bibliotek
Skanderborgvej 170 · 8260 Viby J · Tlf. 8940 9500 · vibybibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/viby

BØGER PÅ SMS, APPS OG TWITTER 
7. MARTS – 7. APRIL / FRI ENTRÈ
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KÆRLIGHEDSBREV – WORKSHOP

Risskov – Tirsdag 9. februar kl. 17.00-20.00

Er der noget, du ikke rigtig får sagt? Glemmer du, hvad 

du havde i sinde at sige, når kæresten/konen/manden er 

i nærheden? Tænker du stadig på én fra for længe siden? 

Eller er du interesseret, men ved simpelthen ikke, hvordan 

du skal komme i kontakt? 

Nu er det tid til at få sat ord på følelserne. Op til Valenti-

nes dag skriver vi kærlighedsbreve på Risskov Bibliotek. 

Sæt tre timer af til at få det gjort. Få det hele ud på papir, 

ned i en kuvert og sendt. 

Papir, kuverter, frimærker er klar – og det vil være muligt 

at få personalet til at putte brevet i postkassen for dig, 

hvis du er bange for at få kolde fødder på vej hjem.

Der serveres aftensmad og oplæsning af kærlighedsdigte.

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

SAMTALESALON

Dokk1 Mandag 29. februar kl. 16.30-18.00

 Mandag 27. juni kl. 16.30-18.00

Samtalesaloner er for dig, der kan lide at møde nye men-

nesker og tale med dem om spændende emner. Vi laver 

forskellige små øvelser sammen og taler om de største og 

de mindste ting i en afslappet og hyggelig stemning.  

I februar er temaet ’Litteratur’ og i juni er det ’Helte’.  

Alle kan være med.

Ingen tilmelding.

FORTÆLLESALON

Dokk1 Søndag 10. januar kl. 14.00-16.00

 Søndag 14. februar kl. 14.00-16.00

 Søndag 6. marts kl. 14.00-16.00

 Søndag 10. april kl. 14.00-16.00

Fortællescenen i Aarhus blomstrer. Den levende fortælling 

er en hyggelig og anderledes måde at mødes omkring hi-

storierne på, og en gang om måneden kommer DOKK1’s 

FortælleSalon til live.

Foreningen Fortællere i Østjylland står bag FortælleSalo-

nerne og disker op med de bedste live historier. Du kan 

høre litterære fortællinger, sagn og myter eller spritnye 

historier – og du er meget velkommen til selv at indtage 

scenen og fortælle DIN historie.

Tilmelding er ikke nødvendig.

MENNESKER MØDES
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TIGEREN I SOFAEN  

– ET FOREDRAG OM KATTEADFÆRD

Viby – Lørdag 6. februar kl. 11.30-13.30

Fagveterinærsygeplejerske i katteadfærd Fie Tiedemann 

fra www.nytkatteliv.dk holder foredrag om katteadfærd og 

tips til katteejere om, hvordan de kan berige kattens liv.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

LÆR AT TALE 'HUNDSK

Risskov Onsdag 24. februar kl. 19.00-21.00

Trige Torsdag 17. marts kl. 19.00-21.00

Foredrag med Adfærdsbehandler & Hundetræner Liva 

Søgaard, få tips og vejledning om opdragelse, træning og 

adfærdsproblemer.

Liva sætter fokus på, hvordan du kan lære at ”tale” med 

din hund og forstå, hvad den fortæller dig. Hun lærer dig, 

hvordan du kan få din hund glad, lydig og problemfri.

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

DYREDOKTOREN BESØGER BIBLIOTEKET

Åby – Torsdag 31. marts kl. 19.00-21.00

Dyrlægerne fra Åbyhøj Dyrlægeklinik arbejder dagligt med 

menneskets bedste venner – hunde og katte. 

Denne aften vil de give gode tips om, hvordan man kan få 

en god dagligdag med kæledyrene.  

Se mere på aabyhoejdyreklinik.dk.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden

VILD MED DYR
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BORUM-LYNGBY PRÆSTER FØR OG NU

Sabro – Onsdag 6. januar kl. 19.00-21.00

Sognepræst i Borum-Lyngby og Sabro, Vini Madsen, fortæl-

ler om sognets præster gennem tiderne.

Vini Madsen har skrevet bogen Borum Lyngby præster.

Peter Poulsen, der er leder af Lokalhistorisk Arkiv for Borum 

og Lyngby Sogne, fortæller bagefter den dramatiske historie 

om Borumpræsten, der blev myrdet den 25. maj 1649.

I samarbejde med Sabro Biblioteks Venner. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden. Pris 25 kr. 

SPØRGEHJØRNE FOR SLÆGTSFORSKERE

Dokk1 Tirsdag 12. januar kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 9. februar kl. 13.00-16.00

 Marts – se program for Århundredets Festival

 Tirsdag 12. april kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 10. maj kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 14. 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 bogstaver, er du velkommen 

til at medbringe det og få hjælp til læsningen. Se også 

programmet for Århundredets festival.

Tilmelding og stedsangivelse. Se hjemmesiden.

LOKALHISTORIE
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FERNISERING AF BILLEDSERIEN TIME AND STRANGE

Højbjerg Torsdag 7. januar kl. 16.30

 Udstilling fra 7.-29. januar

Mike Nevitt indbyder til fernisering, hvor han via sine bille-

der og autentiske Manchester-accent vil bringe os ind i en 

verden af tid og den fascinerende verden af kvantefysik.

Efter præsentationen inviteres publikum til at deltage i en 

lille samtale om oplevelsen – en uformel og direkte dialog 

med kunstneren.

Præsentationen vil foregå på engelsk.  

I samarbejde med Atelier O.rbit. 

Tilmelding til fernisering via hjemmesiden.

FERNISERING AF ME. WE. UDSTILLINGEN  

V. MARTIN LØNSTRUP ESQUIVES

Højbjerg Fredag 4. marts kl. 16.30-18.00

 Udstilling fra 1.-31. marts

I marts måned udstiller fotograf Martin Lønstrup Esqui-

ves på Højbjerg Bibliotek. Fotografen arbejder for en stor 

dansk modekoncern og balancerer sine opgaver mellem 

det kommercielle og det non-kommercielle ved hjælp af 

en portrætserie som denne.

Portrætserien Me. We er et forsøg på at vise og samle os 

om det, vi har tilfælles. Fotografen udtaler: I stedet for at 

pege på hvad der gør ham/hende anderledes fra dig, så vil 

jeg hellere vise dig, hvad du har tilfælles med ham/hende.

Se mere på fotografens hjemmeside esquives.dk

Tilmelding er ikke nødvendig.

UDSTILLINGER



UDSTILLINGER



SKRIV DIG  
UD AF 
SKUFFEN
HAPS – Hele Aarhus’ Poetry Slam forsætter med at  
afholde skriveværksted på Dokk1. Se de kommende  
datoer på www.aakb.dk og www.facebook.com/hapspoetry
 
Skriveværkstedet er drevet af to frivillige undervisere, Anne Katrine Bagai og  
Lauge Lund Christiansen og beskæftiger sig hovedsagligt med lyrik og prosatekster.
 
Du bliver udfordret med skriveøvelser, koncepttænkning, speeddigtning og 
spoken word-oplæsning, og der er plads til at tænke og tale frit. Der er ikke 
noget, der er pinligt, og der er intet, som er forkert. Her kan alle være med, og 
alle bydes velkommen.

Dokk1 / Hovedbiblioteket
Hack Kampmanns Plads 2 · 8000 Aarhus C · Tlf. 8940 9200 · hovedbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk 
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LÆSESAL – HAR DU BRUG FOR ET STED AT LÆSE? 

Risskov Hver torsdag undtagen helligdage  

 fra januar til juni kl. 10.00-17.30

Risskov Bibliotek åbner dørene til sin gamle pavillon hver 

torsdag for alle dem, der har brug for et roligt sted at 

fordybe sig. Der er adgang til køkken, hvor man kan lave 

sig en kop kaffe eller te, og man må selvfølgelig også gerne 

medbringe madpakke. Der er både mulighed for at sidde i 

sofaen og ved skriveborde. Vi glæder os til at se dig!

Tilmelding er ikke nødvendig.

AFTRYK

Risskov – Tirsdag 19. januar kl. 16.30-18.30

For dig der er mellem 14-16 år

Har du sat dit aftryk på Aarhus i dag? Vil du og dine ven-

ner være med til at gøre det i morgen? Kom til workshop 

og fortæl os, hvordan og med hvad du, og dine venner 

gerne vil sætte AFTRYK i byen, når vi i uge 5 sætter fokus 

på dine aktiviteter i Aarhus. Vi gir’ aftensmad! 

Urban Goods underviser i, hvordan du laver et gør-det-

selv-magasin med dine idéer, og sammen forsøger vi, at 

gøre idéerne til virkelighed.

Workshoppen hører under DemokratiStafetten i Aarhus.

Læs mere på facebook.com/demokratistafetten (side 41).

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via hjemmesiden.

FILM FOR DE UNGE

Gellerup Torsdag 4. februar kl. 15.00-15.30

 Torsdag 3. marts kl. 15.00-15.30

 Torsdag 7. april kl. 15.00-15.30 

 Torsdag 12. maj kl. 15.00-15.30

For dig mellem 8-12 år 

Vi viser kortfilm for unge, mens de venter på lektiehjælp. 

Se hjemmesiden for mere information: aakb.dk/gellerup

Tilmelding er ikke nødvendig.

ISÆR FOR DE UNGE



DOKK1 // HOVEDBIBLIOTEKET
Mandage pånær skolernes ferier BØRN: Åbent hus i sundhedsplejen 74

Første lørdag i måneden fra 2. januar Strikkecafé 52

Lørdag 2. januar Lyt i mørket 32

Mandag 4. januar Ord på vej 22

Tirsdag 5. januar 16:9-foredrag: Steven Spielberg 38

Onsdag 6. januar Music Talks: Bruce Springsteen 36

Torsdage fra 7. januar til 30. juni BØRN: Fars legestue 75

Torsdage fra 7. januar til 23. juni (undtagelser) Jobsøgningsklub 92

Første torsdag i månedne fra 7. janaur BØRN: Nørkle-klubben 85

Fredage fra 8. januar til 24. juni Skak på rampen 93

Søndage fra 10. januar til 26. juni Søndagsdokumentaren 35

Søndag 10. januar Fortællesalon 95

Mandag 11. januar Lytteklubben – gi' det videre 32

Tirsdag 12. januar 16:9-film: Dødens Gab 38

Tirsdag 12. januar Spørgehjørne for slægtsforskere 97

Onsdag 13. januar Mascerade/Maskerade – Holberg/Nielsen 17

Anden torsdag i mpneden fra 14. januar BØRN: Mellem linjerne 85

Torsdag 14. januar IT: Introkursus i online marketing 60

Torsdag 14. januar IT: Mac-klubben 62

Lørdag 16. januar Premiere på ny film om Kjeld Holm 35

Lørdag 16. januar Repair Café 52

Fra 16. januar til 17. januar Gaming-weekend 93

Mandag 18. januar Den indre biograf 22

Tirsdag 19. januar 16:9-film: E.T. 38

Tirsdag 19. januar Startmøde for iværksættere (dansk) 92

Onsdage fra 20. januar til 8. juni IT: Maker-onsdag 60 

Onsdag 20. januar Forfatteraftener: Jan Sonnergaard 18

Onsdag 20. januar BØRN: Film for de yngste 76

Tredje torsdag i måneden fra 21. januar BØRN: Spil-klub 85

Fjerde torsdag i måneden fra 21. januar BØRN: Musikklubben Unoderne 85

Torsdag 21. januar Find en læsekreds 20

Torsdag 21. januar IT: 3D-print for folket 60

Fredag 22. januar De 5 valg – vejen til ekstraordinært produktivitet 44

Fredag 22. januar BØRN: Newsgerrige børn – et debatarrangement om flygtningebørn 84

Lørdag 23. januar Månedens kor 33

Lørdag 23. januar IT: 3D-print for folket 60

Mandag 25. januar IT: Design thinking – få tips, tricks og gode idéer til at komme i gang 60

Tirsdag 26. januar Opera tema aften: Den (mere) virkelige Madame Butterfly 33

Tirsdag 26. januar 16:9-film: A.I. Kunstig Intelligens 38

Tirsdag 26. januar IT: Blender – gratis 3D-software 62

Onsdag 27. januar BØRN: Babyrytmik – Sign Thorborg 75

Torsdag 28. januar Tænkepauser: Hjernen 48

Torsdag 28. januar IT: WordPress meetup Aarhus 61

Torsdag 28. januar IT: Bliv klogere på de sociale medier 65

Fra 30. januar til 31. januar BØRN: Familieworkshop – arkitektur, gode fortællinger og byg-selv 78

Lørdag 30. januar Fællessang med Sangkraft Aarhus 33

Mandag 1. februar Ord på vej 22

Mandag 1. februar Samfundsdebat med fokus på EU 45

Tirsdag 2. februar 16:9-foredrag: The oscars 39

Tirsdag 2. februar IT: Sigt rigtig, søg godt 63

REGISTER



Lørdag 6. februar Lyt i mørket 32

Lørdag 6. februar IT: Byg en computer 62

Mandag 8. februar Music Talks: Björk 36

Tirsdag 9. februar 16:9-film: Midnight Cowboys 39

Tirsdag 9. februar IT: Kom i gang med iPhone/iPad 58

Tirsdag 9. februar IT: Blender – gratis 3D-software 62

Tirsdag 9. februar Spørgehjørne for slægtsforskere 97

Onsdag 10. februar Bøger om mænd 17

Onsdag 10. februar BØRN: Film for de yngste 76

Torsdag 11. februar Forfatteraftener: Bjørn Rasmussen & Hanne Højgaard Viemose 18

Torsdag 11. februar IT: Introkursus i online marketing 60

Torsdag 11. februar IT: Guiden til 3D-print 61

Lørdag 13. februar Kreativt re-design med Mö & Flös 53

Lørdag 13. februar IT: Billeder – hvad må jeg? 65

Lørdag 13. februar IT: Digitale fodspor 66

Lørdag 13. februar BØRN: Mørkebarnet – en poetisk gyser-opera for børn fra 6 år 86

Søndag 14. februar Fortællesalon 95

Mandag 15. februar Den indre biograf 22

Tirsdag 16. februar 16:9-film: Ondskabens Øjne 39

Tirsdag 16. februar En kvinde på rejseeventyr ad silkevejen 46

Tirsdag 16. februar IT: Kom i gang med iPhone/iPad 58

Tirsdag 16. februar IT: Blender – gratis 3D-software 62

Tirsdag 16. februar BØRN: Mega Minecraft på Dokk1 86

Onsdag 17. februar Klassisk lytteklub: Gyldne toner – Edward Elgar 40

Onsdag 17. februar BØRN: Mega Minecraft på Dokk1 86

Torsdag 18. februar BØRN: Minecraft – family day 87

Lørdag 20. februar Månedens kor 33

Lørdag 20. februar Repair Café 52

Fra 20. februar til 21. februar Gaming-weekend 93

Mandag 22. februar Lytteklubben – gi' det videre 32

Mandag 22. februar IT: Digitale fodspor 66

Tirsdag 23. februar 16:9-film: Schindlers Liste 39

Tirsdag 23. februar Samfundsdebat med fokus på EU 45

Tirsdag 23. februar IT: Kom i gang med iPhone/iPad 58

Onsdag 24. februar IT: Google på godt og ondt 63

Torsdag 25. februar IT: WordPress meetup Aarhus 61

Torsdag 25. februar IT: Guiden til 3D-print 61

Torsdag 25. februar IT: Mac-klubben 62

Torsdag 25. februar BØRN: Babyrytmik – Maria Burgård 75

Lørdag 27. februar Musikquiz 34

Lørdag 27. februar IT: Oppe i skyen 66

Fra 27. februar til 28. februar BØRN: Familieworkshop – arkitektur, gode fortællinger og byg-selv 78

Mandage fra 29. februar til 27. juni Samtalesalon 95

Fra 1. marts   Lån en have 53

Tirsdag 1. marts Music Talks: Johnny Cash 36

Onsdag 2. marts BØRN: Film for de yngste 76

Torsdag 3. marts IT: Introkursus i online marketing 60

Torsdag 3. marts IT: Guiden til 3D-print 61

Fra 4. marts til 13. marts Slægtsforskningscafé 10

Fredag 4. marts Peter Tudvad: Sygeplejerske i det tredje rige 10

Lørdag 5. marts Fællessang med Sangkraft Aarhus 33

Søndag 6. marts Den der ranker sig slanker sig – gymnastik med Kaptajn Jespersen 11

Søndag 6. marts Andreas Mogensen – Danmarks første astronaut besøger Dokk1 45

Søndag 6. marts Fortællesalon 95

Tirsdag 8. marts På swing i historien – videnskoncert med Aarhus Jazz Orchestra 12

Onsdag 9. marts Yndlingsbøger 1900-1950 17

Fra 7. marts til 11. marts Vidensbrunch 11

Fra 7. marts til 11. marts Historieslabberas 11

Fra 7. marts til 11. marts Filmhistorie 1900-1950 12

Lørdag 12. marts BØRN: Bamsehospitalet 88
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Søndag 13. marts Bibbi, Pippi og Tudemarie – nybrud i børnelitteraturen 13

Søndag 13. marts Modstandere, en stikker og en massemorder – Aarhus under besættelsen 13

Mandag 14. marts Lytteklubben – gi' det videre 32

Tirsdag 15. marts Kreativt re-design med Mö & Flös 53

Tirsdag 15. marts IT: Bag om apps og programmer 62

Tirsdag 15. marts Startmøde for iværksættere (english) 92

Onsdag 16. marts Klassisk lytteklub: Musikalske øjebliksbilleder – Claude Debuddy 40

Onsdag 16. marts BØRN: Babyrytmik – Signe Thorborg 75

Torsdag 17. marts Samfundsdebat med fokus på EU 45

Torsdag 17. marts Kvinder, fred og sikkerhed 46

Torsdag 17. marts IT: Oppe i skyen 66

Lørdag 19. marts Månedens kor 33

Lørdag 19. marts Repair Café 52

Mandag 21. marts Den indre biograf 22

Tirsdag 22. marts IT: Sigt rigtig, søg godt 63

Lørdag 26. marts Gaming-weekend 93

Torsdag 31. marts IT: Gaming for begyndere 59

Torsdag 31. marts IT: WordPress meetup Aarhus 61

Lørdag 2. april IT: 3D-print for folket 60

Mandag 4. april Ord på vej 22

Mandag 4. april IT: Design thinking – få tips, tricks og gode idéer til at komme i gang 60

Tirsdag 5. april 16:9-foredrag: David Lynch 39

Tirsdag 5. april IT: Bag om apps og programmer 62

Onsdag 6. april BØRN: Film for de yngste 76

Torsdag 7. april IT: Gaming for begyndere 59

Fredag 8. april Music Talks: Janis Joplin 37

Lørdag 9. april Fællessang med Sangkraft Aarhus 33

Søndag 10. april BØRN: Den skaldede barber med mer'... 82

Søndag 10. april Fortællesalon 95

Mandag 11. april Den indre biograf 22

Mandag 11. april Samfundsdebat med fokus på EU 45

Tirsdag 12. april Mens vi venter på The Winds of Winter 17

Tirsdag 12. april Spørgehjørne for slægtsforskere 97

Torsdag 14. april IT: Introkursus i online marketing 60

Tirsdag 19. april 16:9-film: Blue Velvet 39

Tirsdag 19. april Kreativt re-design med Mö & Flös 53

Torsdag 21. april Jeanette Varberg: Globalisering og folkevandringer i bronzealderen 46

Torsdag 21. april IT: Gaming for begyndere 59

Torsdag 21. april IT: Mac-klubben 62

Torsdag 21. april BØRN: Babyrytmik – Maria Burgård 75

Lørdag 23. april Månedens kor 33

Lørdag 23. april Musikquiz 34

Lørdag 23. april Repair Café 52

Lørdag 23. april IT: Digitale fodspor 66

Lørdag 23. april BØRN: Nomer-workshop 79

Lørdage 23. april BØRN: Lær at tegne taynikma med Jan Kjær 84

Mandag 25. april Lytteklubben – gi' det videre 32

Tirsdag 26. april 16:9-film: Twin Peaks: Fire Walk With Me 39

Onsdag 27. april Klassisk lytteklub: Verdens bedste opera? – Wolfgang Amadeus Mozart 40

Onsdag 27. april IT: Google på godt og ondt 63

Torsdag 28. april Tænkepauser: Sprog 48

Torsdag 28. april IT: WordPress meetup Aarhus 61

Lørdag 30. april Gaming-weekend 93

Søndag 1. maj Gaming-weekend 93

Mandag 2. maj Den indre biograf 22

Tirsdag 3. maj Music Talks: Bob Dylan 37

Torsdag 3. maj IT: Introkursus i online marketing 60

Lørdag 7. maj Månedens kor 33

Lørdag 7. maj Repair Café 52

Lørdag 7. maj IT: Lasercut 61



Tirsdag 10. maj Spørgehjørne for slægtsforskere 97

Lørdag 14. maj Fællessang med Sangkraft Aarhus 33

Tirsdag 17. maj Yndlingsbøger 17

Tirsdag 17. maj IT: Kom i gang med Android smartphone 59

Tirsdag 17. maj IT: Blender – gratis 3D-software 62

Mandag 23. maj Tænkepauser: Overvågning 48

Tirsdag 24. maj IT: Kom i gang med Android smartphone 59

Tirsdag 24. maj IT: Blender – gratis 3D-software 62

Torsdag 26. maj IT: WordPress meetup Aarhus 61

Torsdag 26. maj IT: Bliv klogere på de sociale medier 65

Mandag 30. maj Ord på vej 22

Tirsdag 31. maj IT: Kom i gang med Android smartphone 59

Lørdag 4. juni Gaming-weekend 93

Mandag 6. juni Lytteklubben – gi' det videre 32

Tirsdag 7. juni Den danske sang 17

Tirsdag 7. juni Music Talks: Tom Waits 37

Tirsdag 7. juni IT: Blender – gratis 3D-software 62

Torsdag 9. juni IT: 3D-print for folket 60

Lørdag 11. juni Månedens kor 33

Lørdag 11. juni IT: Lasercut 61

Mandag 13. juni Den indre biograf 22

Mandag 13. juni IT: Digitale fodspor 66

Tirsdag 14. juni Spørgehjørne for slægtsforskere 97

Torsdag 16. juni Tænkepauser: Smag 48

Torsdag 16. juni IT: Mac-klubben 62

Lørdag 18. juni Musikquiz 34

Lørdag 18. juni Repair Café 52

Mandag 20. juni Ord på vej 22

Lørdag 25. juni Lyt i mørket 32

Lørdag 25. juni IT: Byg en computer 62

BEDER-MALLING BIBLIOTEK
Torsdag 4. februar BØRN: Torsdagshistorier – historier for børn 71

Mandag 8. februar IT: Filmstriben på tablet eller smartphone 63

Torsdag 18. februar BØRN: Strik med den bedste 87

Torsdag 3. marts BØRN: Torsdagshistorier – historier for børn 71

Mandag 14. marts Foredrag om den islandske litteratur 23

Torsdag 7. april BØRN: Torsdagshistorier – historier for børn 71

Torsdag 28. april Rejsefilm: Fantastiske Island 29

EGÅ BIBLIOTEK
Lørdag 12. marts BØRN: Yoga og mindfulness-øvelser for børn 88

Onsdag 6. april BØRN: Uppercut Danseteater opfører Breakdance og barnevogne 81

GELLERUP BIBLIOTEK
Lørdage   BØRN: Familiefilm om lørdagen 76

Onsdage fra 13. januar til 1. juni BØRN: Højtlæsning og film 70

Mandage fra 18. januar til 20. juni IT: Davuts it-corner 65

Onsdage fra 20. januar til 22. juni IT: Davuts it-corner 65

Torsdag 4. februar Film for de unge 101

Tirsdag 23. februar IT: Press Reader og Zinio 63

Torsdag 3. marts BØRN: Teatret på hjul opfører Guldlok og de tre bjørne... 81

Torsdag 3. marts Film for de unge 101

Torsdag 10. marts Putins Rusland... 45

Fra 14. marts til 30. april Broderi-udstilling 53

Torsdag 7. april Film for de unge 101

Tirsdag 12. april IT: Press Reader og Zinio 63

Torsdag 12. maj Film for de unge 101



HARLEV BIBLIOTEK
Første mandag i hver måned Strikkecafé 52

Torsdag 28. januar Læs og snak – Harlev Læsekreds 20

Fredag 29. januar BØRN: Hør en historie og se en film 71

Mandag 8. februar Kunsthåndværk i Mexico 27

Torsdag 25. februar IT: Hjælp til din tablet 58

Mandag 29. februar BØRN: Småbørnsrytmik med Dorte Nørgaard 75

Torsdag 10. marts Læs og snak – Harlev Læsekreds 20

Fredag 11. marts BØRN: Film for de små 77

Fredag 8. april BØRN: Film for de små 77

Onsdag 13. april Karen Blixen – om hendes liv og forfatterskab 26

HASLE BIBLIOTEK
Mandage fra 4. januar til 27. juni IT: Itcafé – spørg om alt 64

Onsdage fra 6. januar til 29. juni IT: It-café – spørg om alt 64

Torsdage fra 7. januar til 30. juni IT: It-café – spørg om alt 64

Onsdage fra 6. januar til 29. juni IT: It-café – spørg om alt 64

Hver lørdag fra 9. januar til 25. juni BØRN: Lørdagshistorier 70

Onsdage fra 27. januar til 8. juni IT: It-workshops 64

Onsdag 3. februar BØRN: Hasle Biblioteks popcorn time – film for de mindste 77

Onsdag 2. marts BØRN: Hasle Biblioteks popcorn time – film for de mindste 77

Onsdag 6. april BØRN: Hasle Biblioteks popcorn time – film for de mindste 77

Onsdag 4. maj BØRN: Hasle Biblioteks popcorn time – film for de mindste 77

HJORTSHØJ BIBLIOTEK
Tirsdag 2. februar BØRN: Barkentins Teater opfører Indeni... 80

HØJBJERG BIBLIOTEK
Torsdag 7. januar Fernisering af billedserien Time and Strange 98

Fra 7. januar til 29. januar Udstilling af billedserien Time and Strange 98

Fra februar til juni BØRN: Go'morgen-læsning eller go'formiddags-højtlæsning... 71

Onsdag 3. februar IT: Hjælp til din tablet 58

Torsdag 4. februar BØRN: Fastelavns-workshop 89

Onsdag 24. februar Den arktiske udfordring 28

Lørdag 27. februar BØRN: Strikkelørdag for børn fra 7-12 år 79

Hver tredje tirsdag fra 1. marts til 24. maj IT: Digital café 59

Fra 1. marts til 31. marts Udstilling af billedserien ME. WE. 98

Torsdag 3. marts BØRN: Under mit træ – teater for de 3-5 årige 81

Fredag 4. marts Fernisering af billedserien ME. WE. 98

Lørdag 19. marts BØRN: Påskeværksted for hele familien 89

Torsdag 31. marts Fra stress til styrke 29

Fra 1. april til 30. april BØRN: Bamseudstilling 89

Fredag 1. april Fotografi er at udtrykke sig med lys 27

Mandag 11. april Familie på farten – Færøerne og Grønland 29

Torsdag 28. april BØRN: Koncert med Skrallebang 82

Lørdag 11. juni BØRN: Børneloppemarked 89

LYSTRUP BIBLIOTEK
Hele året i åbningstiden IT: Bestil tid – få en medarbejder for dig selv 64

Torsdage fra januar til april BØRN: Hyggelig familietorsdag 78

Tirsdag 5. januar BØRN: Tirsdagsfilm for de 3-6 årige 76

Tirsdag 19. januar BØRN: Tirsdagsfilm for de 3-6 årige 76

Mandage fra 1. februar til 29. februar IT: Lær din digitale postkasse bedre at kende 58

Tirsdag 2. februar BØRN: Tirsdagsfilm for de 3-6 årige 76

Torsdag 4. februar Børns digitale liv 44

Torsdag 4. februar BØRN: Barkentins Teater opfører Indeni... 80

Onsdag 10. februar BØRN: Sprogleg for babyer og deres forældre 75

Mandag 15. februar BØRN: Workshop med ostevoks 86



Tirsdag 16. februar BØRN: Tirsdagsfilm for de 3-6 årige 76

Tirsdag 1. marts BØRN: Tirsdagsfilm for de 3-6 årige 76

Tirsdag 15. marts IT: Facebook for begyndere 66

Tirsdag 15. marts BØRN: Tirsdagsfilm for de 3-6 årige 76

Torsdag 17. marts Forfatteraftener: Maren Uthaug 19

Lørag 16. april Bogsalg på Lystrup Bibliotek 92

Tirsdag 3. maj BØRN: Årstider på spring – teater for børn 82

Onsdag 11. maj BØRN: Sprogleg for babyer og deres forældre 75

Tirsdag 24. maj Tag på tur med rap og natur 92

RISSKOV BIBLIOTEK
Torsdage fra januar til juni (helligdage undtaget) Læsesal – har du brug for et sted at læse? 101

Tirsdage i ulige uger fra 5. januar Risskov Biblioteks brætspilsklub 93

Lørdage fra 9. januar til 19. marts BØRN: Start lørdagen med en god historie... 70

Lørdag 9. januar BØRN: Spids ørene – sprogleg for 5-6 årige 70

Tirsdage i lige uger fra 12. januar BØRN: Sundhedsplejen byder velkommen til åbent hus... 74

Torsdage i lige uger fra 14. januar Strikkecafé 52

Torsdage i lige uger fra 14. januar Syklub 52

Tirsdag 19. januar Aftryk 101

Onsdage fra 3. februar til 30. marts IT: It'café for begyndere 58

Lørdag 6. februar The Jumping Jacks – den tonedøve trio 33

Tirsdag 9. februar Kærlighedsbrev – workshop 95

Fredag 12. februar BØRN: Sprogleg for babyer og deres forældre 75

Mandag 22. februar BØRN: Under mit træ – teater for de 3-5 årige 81

Onsdag 24. februar Lær at tale 'hundsk' 96

Lørdag 5. marts Wien malerne og femme fatale temaet i kunst og litteratur 1900-1950 11

Lørdag 2. april Havedag 53

Tirsdag 5. april IT: Facebook for begyndere 66

Lørdag 9. april BØRN: Det Lille Turnéteater opfører Grev Gris 82

Mandag 18. april Japansk uge 27

Tirsdag 19. april Haruki Murakami og hans Japan 26

Fredag 13. maj BØRN: Sprogleg for babyer og deres forældre 75

Lørdag 11. juni BØRN: Børneloppemarked 89

SABRO BIBLIOTEK
Onsdag 6. januar Borum-Lyngby præster før og nu 97

Torsdag 28. januar Strikkecafé 52

Onsdag 17. februar BØRN: Højtlæsning 87

Torsdag 25. februar Strikkecafé 52

Torsdag 31. marts Strikkecafé 52

SKØDSTRUP BIBLIOTEK
Første mandag i hver måned fra 4. januar Strikkecafé 52

Første mandag i hver måned fra 4. januar BØRN: Sundhedsplejersken holder åbent hus 74

Lørdag 6. februar Tunesisk hækling / workshop med Sys Fredens 53

Torsdag 18. februar BØRN: Barkentins Teater opfører Indeni... 80

Mandag 29. februar Litteratursalon 23

Torsdag 10. marts BØRN: Teatret på hjul opfører Guldlok og de tre bjørne... 81

SOLBJERG BIBLIOTEK
Torsdag 21. januar BØRN: Torsdagshistorier – Eventyr fra hele den store vide verden 71

Mandag 1. februar BØRN: Barkentins Teater opfører Indeni... 80

Torsdag 25. februar BØRN: Torsdagshistorier – Børn i hele den store vide verden 71

Onsdag 9. marts Kunst, krokodiller og kultur 'down under' 28

Mandag 14. marts BØRN: Teatret på hjul opfører Guldlok og de tre bjørne... 81

Torsdag 7. april BØRN: Torsdagshistorier – Gakkede dyr i hele den store vide verden 71



TILST BIBLIOTEK
Tirsdage fra 12. januar IT: It-hjælp for begyndere 58

Fra 1. februar til 7. februar BØRN: Lego-uge 78

Onsdag 10. februar Når en fremmed kommer til byen... 44

Torsdag 11. februar BØRN: Barkentins Teater opfører Indeni... 80

En lørdag i marts Litteratursalon på vietnamesisk 23

Torsdag 3. marts BØRN: Musikalsk legestue 81

Mandag 7. marts Hør din præst fortælle om kristendommen... 45

Mandag 14. marts BØRN: Højtlæsning for de mindste 72

Mandag 4. april BØRN: Højtlæsning for de mindste 72

Tirsdag 12. april IT: Forældreintra – hvordan bruger jeg det? 59

Torsdag 14. april IT: Facebook for begyndere 66

TRANBJERG BIBLIOTEK
Onsdag 20. januar BØRN: Onsdagshistorier – Eventyr fra hele den store vide verden 71

Lørdag 30. januar Garngaragen – et uldent besøg 53

Onsdag 3. februar BØRN: Barkentins Teater opfører Indeni... 80

Fredag 5. februar BØRN: Fastelavns-workshop 89

Onsdag 10. februar IT: Hjælp til din tablet 58

Onsdag 24. februar BØRN: Onsdagshistorier – Børn i hele den store vide verden 71

Tirsdag 1. marts Udstilling af Tranbjerg billeder fra 1900-1950 10

Torsdag 10. marts De brølende 20'ere og den amerikanske drøm 12

Onsdag 16. marts BØRN: Teatret på hjul opfører Guldlok og de tre bjørne... 81

Mandag 4. april Forfatteraftener: Jens Smærup Sørensen 19

Onsdag 6. april BØRN: Onsdagshistorier – Gakkede dyr i hele den store vide verden 71

TRIGE BIBLIOTEK
Mandag 8. februar BØRN: Sprogleg for babyer og deres forældre 75

Tirsdag 9. februar BØRN: Pandekagedag 88

Torsdag 18. februar BØRN: Workshop med ostevoks 86

Torsdag 17. marts Lær at tale 'hundsk' 96

Mandag 9. maj BØRN: Sprogleg for babyer og deres forældre 75

Tirsdag 5. april BØRN: Uppercut Danseteater opfører Breakdance og barnevogne 81

VIBY BIBLIOTEK
Tirsdag 2. februar BØRN: Fastelavns-workshop 89

Lørdag 6. februar Tiger i sofaen – et foredrag om katteadfærd 96

Tirsdag 9. februar BØRN: Tirsdagsfilm for børn 77

Torsdag 11. februar IT: Handel på nettet 65

Onsdag 17. februar Forfatteraftener: Lars Johansen 19

Torsdag 18. februar BØRN: Ballonfabrikken 87

Søndag 21. februar Kulinarisk kagerejse 29

Tirsdag 23. februar BØRN: Eventyrlig tirsdag – vintereventyr 72

Fra 4. marts til 13. marts Viby 1900-1950 10

Mandag 7. marts IT: Handel på nettet 65

Tirsdag 8. marts BØRN: Tirsdagsfilm for børn 77

Torsdag 10. marts IT: Digital café 59

Lørdag 12. marts Tilfældigt strejfet – forerag med musiker Allan Olsen 34

Mandag 14. marts IT: Digital café 59

Onsdag 16. marts IT: Facebook for begyndere 66

Lørdag 19. marts BØRN: Påskeklip 89

Tirsdag 5. april BØRN: Højtlæsning – hurra det er forår 72

Tirsdag 12. april Enke på harley – foredrag ved Esther Jensen 29

Tirsdag 12. april BØRN: Tirsdagsfilm for børn 77

Lørdag 30. april BØRN: Strikkelørdag for børn fra 7-12 år 79



ÅBY BIBLIOTEK
Udvalgte lørdage BØRN: Krative lørdage 79

Tirsdag 5. januar BØRN: Tirsdagsfilm for de 3-6 årige 76

Lørdag 9. januar BØRN: Lørdag formiddag i provinsen 84

Hver anden mandag fra 11. januar IT: It-café 64

Tirsdag 19. januar BØRN: Tirsdagsfilm for de 3-6 årige 76

Tirsdag 26. januar Børns digitale liv 44

Lørdag 30. januar BØRN: Lørdag formiddag i provinsen 84

Mandag 1. februar Rejs som frivillig 28

Tirsdag 2. februar BØRN: Tirsdagsfilm for de 3-6 årige 76

Mandag 8. februar Forfatteraftener: Amalie Smith 18

Lørdag 13. februar BØRN: Apps for børn 72

Tirsdag 16. februar BØRN: Tirsdagsfilm for de 3-6 årige 76

Lørdag 20. februar BØRN: Lørdag formiddag i provinsen 84

Tirsdag 1. marts Åbyhøj fra 1900-1950 10

Tirsdag 1. marts Dorthe Laustsen om livet før og efter ulykken 44

Tirsdag 1. marts BØRN: Tirsdagsfilm for de 3-6 årige 76

Lørdag 5. marts BØRN: Apps for børn 72

Tirsdag 8. marts Den russiske sølvalder 12

Torsdag 10. marts IT: Facebook for begyndere 66

Lørdag 12. marts BØRN: Klip en havfrue – workshop og digital kunst 79

Lørdag 12. marts BØRN: Lørdag formiddag i provinsen 84

Tirsdag 15. marts BØRN: Tirsdagsfilm for de 3-6 årige 76

Fredag 18. marts BØRN: Teater My – Jeg kan huske alting 81

Torsdag 31. marts Dyredoktoren besøger biblioteket 96

Hele april   BØRN: Fokus på apps til børn 72

Tirsdag 5. april Forfatteraftener: Anne-Cathrine Riebnitzsky 19

Lørdag 16. april BØRN: Apps for børn 72

Lørdag 16. april Byt på biblioteket 92

ANNONCER
16  Vild med ord

20  Læsning – Læsning – Læsning

21  Litteraturklubben

23  Følg Lokalbibliotekerne på Facebook

41  Aftryk

47  Vi er 'Kaffe på Kanden'

54-55  Authors in Aarhus

67  Internet Week Denmark '16

73  CounterPlay

83  LitteraturStedet

100  Skriv dig ud af skuffen








