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PARTNERE OG FRIVILLIGE

Aarhus er i 2018 Europæisk Frivillighovedstad. Titlen gives hvert år til en euro-

pæisk kommune, som har gjort sig særligt bemærket i forhold til frivillighed. I 

Aarhus’ tilfælde fremhæver juryen, at Aarhus byråd har vedtaget en medborger-

skabspolitik, som man måler og følger op på i byen. Mange af bibliotekernes 

arrangementer laves i sam arbejde med både frivillige og partnere.

HANDICAPLEDSAGER

Det er nu muligt at få en gratis billet til handicapledsager, således at hjæl-

pere omkostningsfrit kan ledsage handicappede til bibliotekernes betalings-

arrangementer. Vær opmærksom på, at det kun gælder for arrangementer, 

som er oprettet under bibliotekernes eget billetsystem. Arrangementer, som er 

oprettet ved partners billet system, er ikke omfattet af tilbuddet. 

REFUNDERING AF BILLETTER

I henhold til 'Lov om visse forbrugeraftaler' er køb af billetter ikke omfattet af  

for trydelsesretten. Du kan derfor ikke få refunderet din billet. 

Billetter vil dog blive refunderet i tilfælde af aflysning af arrangement.

AFMELDING AF BILLETTER

Har du tilmeldt dig et gratis arrangement, har du mulighed for selv at afmelde 

din billet, hvis du bliver forhindret i at møde op – til glæde for andre, der står på 

venteliste og gerne vil deltage.

FACEBOOK

Bliv venner med bibliotekerne og Dokk1. Her kan du få information om arrange-

menter, som du måske ikke kan finde i dette program. Der kommer hele tiden nye 

idéer og muligheder til. 

www.facebook.com/AarhusBibliotekerne

www.facebook.com/dokk1aarhus
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Du sidder lige nu med Aarhus Kommunes Bibliotekers nye efterårsprogram 2018 i hånden. 

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

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

lytte, være tænksomme eller vilde, være alene sammen eller være i samtale. Efter-

årsprogrammet giver dig mulighed for det hele. 

I dette efterår er vi glade for at kunne præsentere en helt særlig festival for børn og 

voksne – Albus, international børnelitteraturfestival for børn. Festivalen foregår fra 

den 1.-4. november på Dokk1 og bliver fyldt med aktiviteter for både børn og voksne. 

Det bliver et mangfoldigt inspirationsrum for familier og fagfolk, for skoler og dagin-

stitutioner, og for børn og unge, der brænder for at skrive og læse. Fire intense dage 

med stærke forfattere, unge læseambassadører, workshops og arbejdende værkste-

der, der alt sammen får hele Dokk1 til at vibrere af læselyst, fortællinger og litteratur i 

alverdens formater.  

Aarhus Kommunes Biblioteker står bag festivalen og samarbejder med DR, Gylden-

dal, regionens biblioteker, Filmby Aarhus og mange, mange flere. 

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

sig ud over byen. Igen i år er det blevet til et stort og forskelligartet katalog. Her er 

programaktiviteter, der giver viden, færdigheder og perspektiv – andre der styrker de-

mokrati, refleksion og fællesskab – og andre igen der provokerer og udfordrer. I dette 

efterår har vi særligt mange tilbud til børn og tilbud på et andet sprog end dansk. 

Du kan vælge at deltage i ting lige der, hvor du bor, eller du kan plukke fra viften af 

arrangementer på de mange biblioteker.

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

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

sammen og så er der alt det, der ikke handler om alder eller baggrund, men om inte-

resse og nysgerrighed. Der, hvor du bare er menneske.

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

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

det, bibliotekerne handler om. 

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

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

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

og se, om der skulle være noget nyt. 

Vi glæder os til at se dig på bibliotekerne! 

De bedste hilsner 

Marie Østergård, Chef for Aarhus Kommunes Biblioteker

FORORD



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

they can inform and help you.
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AUDIOWALK WITH APPERAAT

Dokk1

Ongoing, Available in the opening hours of Dokk1

The Wooden Toy Truck Experience is an audiowalk 

at Dokk1, which consists of music and stories that 

guide the listener on a journey to both Bremen and 

the Faroe Islands not to mention the planet Jupiter. 

It leads you along mysterious routes at Dokk1, inside 

and outside, upstairs and downstairs.

Available in Danish, English and German. 

The project is funded by Musikforlæggerne. 

No registration. Free admission.

READING GROUP IF YOU ARE A NEWCOMER  

IN AARHUS 

Dokk1 Mondays at 4:00-5:30 pm  

 from August 6 to October 8 

Have you just moved to Aarhus or are you perhaps 

new to Denmark? 

Join our guided shared reading. No preparation is 

needed. Just show up with an open mind – ready to 

listen to a great story and perhaps join the casual 

conversation about what is being read. 

Attention: The event will be in Danish.

In collaboration with Læseforeningen – the reading 

association. No registration. Free admission.

STORYBOOK READING IN SPANISH

Dokk1 Friday, August 10, 4:30 to 5:00 pm 

 Friday, September 14, 4:30 to 5:00 pm 

 Friday, October 12, 4:30 to 5:00 pm 

 Friday, November 9, 4:30 to 5:00 pm 

 Friday, December 14, 4:30 to 5:00 pm

RAICES, is a non profit cultural and integration associ-

ation dedicated to promoting Hispanic and Latiname-

rican culture, act as a bridge to Danish culture and 

society, as well as stablishing intercultural dialogue.

Partner: RAICES.dk. No registration. Free admission.

INTERNATIONAL PLAYGROUP

Dokk1 Friday, August 17 to Friday, December 15,  

 10:00-12:00 am

The International PlayGroup is organized by UIC 

and the Main Library/Dokk1 at the new Main Library 

Dokk1. We are a community that always welcome new 

members, whether you are new in Aarhus or have 

lived here long. Please join us, both Internationals as 

Danes are welcome. 

No registration. Free admission.

MUSIC AND MOVEMENT

Dokk1 – Friday, August 17, 10:00-10:45 am

We will sing Danish songs, but the teaching will be in 

English. We will be singing songs from Sangskatteki-

sten - dancing, jumping, running and spinning. We 

will be drumming, clapping and playing. We will also 

have restful moments with calm songs.

Taught by Kirsten Pedersen, music teacher at Aarhus 

Musikskole.

Partner: Aarhus Musikskole. For children aged 0 to 5 

years. Get tickets on our website. Price: free.

CREATE YOUR OWN STORY

Dokk1 Saturday, August 25, 12:30 to 4.30 pm  

 Saturday, October 6, 12:30 to 4:30 pm

A workshop where we let fantasy loose in order to 

create stories, all kind of stories in any possible for-

mat. Your fantasy is the only limitation. 

The activity is held in Spanish, but English and Danish 

speaking children are also welcomed. 

For children aged 3 to 15. Partner: RAICES.dk.  

No registration. Free admission.
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GUIDED TOURS AT DOKK1

Dokk1 The first Monday of the month  

 4:00 pm - from September to December

Guided tours of Dokk1. For individuals and small 

groups. The tour starts at the Information desk and 

lasts for app. an hour.

Registration is mandatory. Get tickets on our website. 

Price: free.

STARTUP MEETING FOR ENTREPRENEURS

Dokk1 Monday, September 17, 4:30 to 6:30 pm 

 Monday, November 12, 4:30 to 6:30 pm

This intro meeting is for English speaking persons 

planning to start their own business in Aarhus. You 

will get all the basic information including: Business 

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

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

neurs and broaden your network.

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

ling about their business – successes and failures.

In cooperation with STARTVÆKST Aarhus. 

Registration is mandatory. Get tickets on our website. 

Price: free.

BUCK ANGEL 

Dokk1 – Thursday, September 20, 4:30 pm

Come and meet Buck Angel, an American transgender 

rights activist / motivator / porn star, who will recount 

his own story as a trans person in the United States. 

He explains how to live authentically in your own 

body, regardless of who you are – a message about 

self-love and compassion. The event is part of The 

GENDERhouse Festival.

In cooperation with Himherandit Productions.  

No registration. Free admission.

FILM CLUB – WHERE CULTURES MEET

Dokk1 Tuesday, September 25, 7:00 pm 

 Tuesday, October 30, 7:00 pm

 Wednesday, November 28, 7:00 pm

A film in Spanish, from Latinoamerica or Spain, is 

presented. Most of them are subtitled in English, 

so all are most welcomed. The films are provided by 

embassies for the promotion of hispanic culture. 

An initiative of RAICES.dk. Registration is mandatory. 

Get tickets on our website. Price: free.

AARHUS CITY WELCOME

Dokk1 – Friday, September 28, 3:30 to 6:00 pm

Calling all internationals in Aarhus – students, profes-

sionals and accompanying family!

Join us as the City of Aarhus invites you to an after-

noon of inspiration on culture, leisure and volunte-

ering. Make the most of your city!

Find more information at newcitizen.dk. #ACW2018

THE FORMULA FOR ETERNAL LIFE?

Dokk1 – Sunday, September 30, 1:00-3:00 pm

1955 is the year, Suresh Rattan can read on his birth 

certificate. At this age physical decline knocks on every-

body’s door, but he doesn’t feel old.  He is a specialist 

in ageing and associate professor at Aarhus University. 

He has come up with a formula for eternal life. Theo-

retically, at least. Among other things this involves hot 

spices, exercise and activation of our grey matter.

The event is in English and a part of Folkeuniversitetets 

Hearts & Minds festival. 

Registration is mandatory. Buy tickets on our website. 

Price DKK 120. Students DKK 60.
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LEARN PROGRAMMING IN ANGULAR 

Dokk1 – Saturday, November 10, 10:15 am to 03:45 pm

In this workshop you will learn to make a webapplica-

tion from start to finish using Angular. Angular is an 

open-source platform made for building applications. 

It is among others developed by Google. Angular 

gives you a suite of different tools to get you started 

with building dynamic and interactive applications. 

The workshop is free, but you need to sign up. 

From 14 years and up. Partner: NgHeroes.  

Please go to our website to see registration and location.

MUSICAL – CUERPOLAB (BODYLAB) 

Dokk1 – Saturday, December 8, 11:00 to 12:00 am 

Cuerpoab comes directly from Madrid and presents, 

in association with RAICES, a musical about how our 

body works. In Spanish.

For children 3-12 years old. Registration is mandatory. 

Get tickets on our website. Price: free.

VIETNAMESE LITERARY SALON

Tilst See our website for more information  

 about the event (including date)

Come join us in talking about Vietnamese compa-

rative literature. Nguyen Trong Luu has a degree in 

Philosophy and will on this day inspire us with his 

knowledge of modern literature. 

The event will be in Vietnamese.  

No registration. Free admission.

ESCAPE ROOM 

Dokk1  Tuesday, October 16, 11:00 am to 3:00 pm 

 Thursday, October 18, 11:00 am to 3:00 pm

We are trialling an entertaining code escape room 

event for the whole family. 

That wicked hacker, Brightface, has stolen some se-

cret information and only with your help can disaster 

be averted! 

Requires no prior knowledge of codes, but parts of it will 

be in English.

IT'S OK TO FAIL

Dokk1 – Friday, October 26, 4:00 to 7:00 pm 

Want to start up something new? Afraid you might fail? 

Gather courage by joining this great networking event! 

At It's OK to FAIL successful people share their perso-

nal stories about the road from failure to success. 

The event is in English. Partner: It's OK to FAIL. 

Please go to our website to see registration and location.

PORTRAIT DRAWING 

Dokk1 Sunday, November 11, 11:00 am to 3:00 pm

 Sunday, November 18, 11:00 am to 3:00 pm

Street artist, Bojan Milic, takes you through the basic 

techniques of portrait drawing. Simple tools like 

pencil, charcoal and cardboard paper are used, and 

participants will work with light, shadow, line quality 

and the various facial surfaces. You can take part even 

as a beginner. The main language will be English - 

though Bojan also speaks Danish. 

For adults or children over 12 accompanied by an adult. 

Registration is mandatory. Buy tickets on our website. 

Price DKK 50.

September 28 / 15.30–18.00 / Dokk1
 

Calling all internationals in Aarhus – students, 
professionals and accompanying family!

Join us as the City of Aarhus invites you to an 
afternoon of inspiration on culture, leisure and 

volunteering. Make the most of your city!
 

Find more information and sign up at 
newcitizen.dk/acw

IT’S FREE !
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professionals and accompanying family!
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På bibliotekerne i Aarhus læser vi af lyst. Læs, hør og 
oplev litteraturen sammen med os.

Vi har bøger fra A-Å, danske og udenlandske forfattere 
på scenen, oplæsning til øregangene, anbefalinger på 
tungen, rum til at dele læselysten og ord på vej til dig, 
der gerne selv vil skrive. Vi har unge ord, fortalte ord, 
ord i kaffen, redigerede ord og endda ord med banko i.

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

Litteratur
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BOGCAFÉ

Skødstrup Torsdag 13. september kl. 19.00

Risskov Tirsdag 18. september kl. 17.00

Trige Mandag 24. september kl. 16.00

Lystrup Torsdag 27. september kl. 19.00

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

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

hvad enten du er en rigtig læsehest eller trænger til et 

kærligt puf for at komme i sving med læseriet igen.

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

LØRDAGS-VISER 

Litteraturstedet Åby 

Lørdag 22. september kl. 11.00-12.00

Trioen Lurifax synger egne viser om livets nederlag og 

stjernestunder, gerne set fra finurlige vinkler og med 

poetisk eftertanke. Sangene ledsages af spansk guitar 

og tangenter og turen går gennem farverige musikal-

ske miljøer med smittende melodier og flotte korklan-

ge. Oplev Eva Brow Simonsen på sang, Anders Aare 

på guitar og kor samt Stig Nørregaard på harmonika, 

keyboard og kor.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BOGSNAK – FÅ INSPIRATION TIL DIN LÆSNING

Hasle Onsdag 10. oktober kl. 14.00-15.30

Tilst Torsdag 25. oktober kl. 16.30-18.00

Sabro Onsdag 31. oktober kl. 19.00-20.30 

 I samarbejde med Sabro Biblioteks Venner

Gellerup Onsdag 7. november kl. 15.30-17.00

Tre bibliotekarer fra bibliotekerne i Aarhus Vest fortæl-

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

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

til ganen, samt en bred vifte af boganbefalinger fra 

vores egen læsning.

Tilmelding er ikke nødvendig. 

SÆSONENS BØGER

Lystrup Mandag 5. november kl. 19.00-21.00

Risskov Tirsdag 6. november kl. 16.00-18.00

Viby Torsdag 8. november kl. 19.00-21.00

Højbjerg Tirsdag 13. november kl. 10.30-12.30

Dokk1 Tirsdag 13. november kl. 16.00-18 .00

Åby Torsdag 22. november kl. 19.00-21.00

Skødstrup Lørdag 24. november kl. 11.00-13.00

Sæsonens Bøger turnerer atter rundt på Aarhus’ 

biblioteker og giver en lyngennemgang af årets bedste 

udgivelser. Udover læseglæde medbringer Jette 

Holmgaard Greibe, Karina Høyer og Louise Petersen 

anbefalinger af blandt andet tykke romaner, blodige 

krimier, digte, noveller, biografier og lidt til de yngste 

læsere. Kom og find ud af hvad du mangler at få læst.

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

SKUMRINGSTIMEN

Sabro Mandag 12. november kl. 19.00

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

Harlev Mandag 12. november kl. 19.00-21.00

Tilmelding er ikke nødvendig.

Nordisk Biblioteksuge fejres på biblioteket, ligesom 

den fejres i store dele af resten af Norden. Når det 

er mørkest i vores lande, tænder vi et lys og læser 

bøger. Årets tema er Helte i Norden.
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DOKU OG DIGTE

Gellerup – Torsdag 22. november kl. 19.00-21.00

Vi inviterer alle til en hyggelig aften med dokumen-

tarfilm, digte og lækkerier. Først ser vi Max Kestners 

Verden i Danmark sammen – og så bliver digte med 

samme tema som filmen læst højt. Bagefter er der 

mulighed for at tale sammen om filmen, digtene og 

de tanker, de sætter i gang hos os, imens vi får lække-

rier og kaffe.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BOGCAFE: MIN BEDSTE LÆSEOPLEVELSE I 2018

Beder-Malling – Mandag 10. december kl. 19.00-20.00

Lyt med når personalet ved Beder-Malling Bibliotek 

fortæller om deres bedste læseoplevelser i 2018.

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

STEMMEN BAG BOGEN – AT INDTALE LYDBØGER

Dokk1 – Onsdag 14. november kl. 17.00

Skuespiller Lotte Andersen giver en guidet tur bag om 

mikrofonen og fortæller om den proces, der ligger bag 

en lydbogsindlæsning. Hvordan portrætterer hun en 

bogs karakterer? Skal bogen indlæses dramatisk eller 

neutralt – og hvordan gøres dette?

Arrangementet vil byde på diskussion om den gode 

lydbogsindlæsning samt højtlæsning i udvalg fra hen-

des egen bog, Carl og Marie: I kunst og kærlighed.

I samarbejde med eReolen. Tilmelding er nødvendig. 

Billetter via www.aakb.dk. Pris: 50 kr.  

EN AFTEN MED KRIMIGUF

Risskov – Mandag 19. november kl. 19.30

Rebekka Andreasen anbefaler 15 gode krimier. Hun er 

journalist, redaktør, medlem af Det Danske Kriminala-

kademi og krimiblogger på vildmedkrimi.dk. 

Hør om krimiguf fra både danske som udenlandske 

forfattere. Rebekka fortæller lidt om forfatterne bag 

bøgerne, ligesom hun kommer ind på et par af de 

tendenser, der præger krimigenren netop nu. Samtidig 

fortæller hun lidt om det at blogge om bøger.

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

Pris: 50 kr.

Rebekka Andreasen

Foto: Lisbeth Hjort



LÆSNINGENS DAG 
Vær med, når Aarhus Kommunes Biblioteker fejrer
Læsningens Dag, lørdag 8. september
Vi sætter fokus på læseglæde, litteratur og fællesskab 
med spændende aktiviteter på byens biblioteker.

LÆSE-TELTLEJR I ÆSKEN 
Dokk1
I Æsken kan du putte dig i telte med lommelygter 
og spændende bøger. Høre hyggelige, uhyggelige, 
sjove, anderledes og skæve historier blive læst højt 
– eller blive inspireret til den næste læseoplevelse. 
Det er læse-teltlejr, og det bliver super hyggeligt!
Se det fulde program på www.aakb.dk   
Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSNINGENS DAG
Gellerup – Lørdag 8. september kl. 10.00-13.00
Kom til en hyggelig familiedag på biblioteket, når 
vi fejrer læsningens dag. Der vil være højtlæsning 
og kreative aktiviteter. Vi sætter gang i en ander-
ledes læsedyst, hvor det ikke handler om at læse 
meget, men om at have det sjovt sammen, mens 
man gør det. Vær med og vind fine præmier til 
hele familien.
Tilmelding er ikke nødvendig.

ORD-INDSAMLING 
Risskov – Lørdag 8. september kl. 10.00-14.00
Risskov Biblioteks ordindsamling – lokalsamfun-
dets ordbog er under udvikling og vi skal selvføl-
gelig have dit yndlingsord med – gå derfor allerede 
nu i tænkeboks og husk at slå vejen forbi.

HAR DU TALT MED DIN BIBLIOTEKAR I DAG?
Dokk1 – Lørdag 8. september kl. 10.30-12.00
I anledning af Læsningens Dag kan du få dig en 
hyggelig bogsnak med god tid til personlige anbe-
falinger, når bibliotekaren rykker væk fra skranken 
og op i de røde sofaer i Skønlitteraturen. Vi med-
bringer et udvalg af vores egne yndlingsbøger og 
er klar til at fortælle, lytte, diskutere og anbefale.
Tilmelding ikke er nødvendig.

ORDBANKO FOR BØRN (OG FORÆLDRE)
Åby – Lørdag 8. september kl. 11.00-12.00
I OrdBanko gælder det om at lytte godt efter! Vi 
læser en historie højt og I skal finde ordene på 
jeres banko-plade. Der er præmier på højkant.
Forældre skal ikke bestille billet, men hjælpe med 
at holde øje på børnenes banko-plade.
Tilmelding er nødvendig.  
Gratis billetter via www.aakb.dk.

BOGBLOGGER-BESØG OG  
SILENT READING PARTY
Dokk1 – Lørdag 8. september kl. 13.00-15.45
I ungeområdet på Dokk1 kan du møde bogblogger 
Eva Lucia, som fortæller om spændende Young 
Adult-bøger i forskellige genrer. Bagefter holder vi 
”Silent reading party”, hvor vi bare dyrker stilhe-
den og læser bøger i fællesskab. 
Tilmelding ikke er nødvendig.
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vi fejrer læsningens dag. Der vil være højtlæsning 
og kreative aktiviteter. Vi sætter gang i en ander-
ledes læsedyst, hvor det ikke handler om at læse 
meget, men om at have det sjovt sammen, mens 
man gør det. Vær med og vind fine præmier til 
hele familien.
Tilmelding er ikke nødvendig.

ORD-INDSAMLING 
Risskov – Lørdag 8. september kl. 10.00-14.00
Risskov Biblioteks ordindsamling – lokalsamfun-
dets ordbog er under udvikling og vi skal selvføl-
gelig have dit yndlingsord med – gå derfor allerede 
nu i tænkeboks og husk at slå vejen forbi.

HAR DU TALT MED DIN BIBLIOTEKAR I DAG?
Dokk1 – Lørdag 8. september kl. 10.30-12.00
I anledning af Læsningens Dag kan du få dig en 
hyggelig bogsnak med god tid til personlige anbe-
falinger, når bibliotekaren rykker væk fra skranken 
og op i de røde sofaer i Skønlitteraturen. Vi med-
bringer et udvalg af vores egne yndlingsbøger og 
er klar til at fortælle, lytte, diskutere og anbefale.
Tilmelding ikke er nødvendig.

ORDBANKO FOR BØRN (OG FORÆLDRE)
Åby – Lørdag 8. september kl. 11.00-12.00
I OrdBanko gælder det om at lytte godt efter! Vi 
læser en historie højt og I skal finde ordene på 
jeres banko-plade. Der er præmier på højkant.
Forældre skal ikke bestille billet, men hjælpe med 
at holde øje på børnenes banko-plade.
Tilmelding er nødvendig.  
Gratis billetter via www.aakb.dk.

BOGBLOGGER-BESØG OG  
SILENT READING PARTY
Dokk1 – Lørdag 8. september kl. 13.00-15.45
I ungeområdet på Dokk1 kan du møde bogblogger 
Eva Lucia, som fortæller om spændende Young 
Adult-bøger i forskellige genrer. Bagefter holder vi 
”Silent reading party”, hvor vi bare dyrker stilhe-
den og læser bøger i fællesskab. 
Tilmelding ikke er nødvendig.
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THEIS ØRNTOFT OG SILJA E.K. HENDERSON

Dokk1 – Tirsdag 9. oktober kl. 16.30-18.00

Kom til et spændende forfattermøde om klimaforan-

dringer og fremtidsudsigter. 

Theis Ørntoft udgav i år sin første roman Solar på Gyl-

dendal. En roman, der tager sig ud som en desperat, 

dystopisk generationsroman. Silja E.K. Henderson 

debuterede med 1.7 Tipping Point på Gladiator. Et 

hybridværk med digte, leksikale opslag og en novelle.

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

Pris: 50 kr.

FORFATTERBESØG: SEBASTIAN BUNE

Tranbjerg – Onsdag 10. oktober kl. 10.30

Romandebutanten Sebastian Bune beskriver gennem 

barnets øjne en voldsramt familie og et system, der 

varetager forældrenes tarv frem for børnenes med 

sin roman Min familie. Drengen Jonathan er bogens 

jeg-fortæller. Han bor sammen med sin mor, der tror 

på både krystaller og biblen, og sin stedfar afro-ameri-

kanske Leon, der den ene dag slår og ydmyger, og den 

næste dag leger hyggelig familiefar. 

I samarbejde med Tranbjergskolen.  

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

FORFATTERMØDER

THOMAS KORSGAARD OG DANIEL BOYSEN

Litteraturstedet Åby 

Tirsdag 25. september kl. 19.00-20.30

Oplev Thomas Korsgaard og Daniel Boysen i samtale 

om deres forfatterskaber og forholdet mellem barndom 

og fiktion.  Boysen beskriver i romanen Fordi ilden er vo-

res en barndom i udkantsdanmark fuld af svigt og den 

samme tematik gør sig gældende i Thomas Korsgaards 

to bøger om drengen Tue; Hvis der skulle komme et 

menneske og En dag vil vi grine af det.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

Pris: 60 kr. Studerende: 30 kr.

LAUGESEN & MYGIND

Harlev – Torsdag 4. oktober kl. 19.00-21.00

To store Aarhus digtere Peter Laugesen og Mads Myg-

ind gæster biblioteket. Mød dem og hør dem læse op 

af deres digte og fortælle om deres forfatterskab.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Daniel Boysen 

Foto: af Mariana Gil

Thomas Korsgaard
Sebastian Bune

Foto: Sofie Amalie Klougart
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LITTERÆR LOUNGE I STUEN

Torsdag 8. november kl. 19.30-21.00

Kom til et spændende forfattermøde i en privat stue.

Noa Kjærsgaard Hansen og Ida Monrad Graunbøl er 

aktuelle med Jeg slår mig selv på brystet som en slags 

primitiv handling og Menneskedyret.

Begge bøger er udgivet på små forlag – som ramme 

for aftenen, vil forfatterne læse op fra og samtale 

om værkerne og den blomstrende underskov af 

forlag i Danmark.

Samtalen modereres af Daniel Boysen. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

FORFATTERMØDE: LEONORA CHRISTINA SKOV

Litteraturstedet Åby  

Tirsdag 13. november kl. 19.00-20.30

Hør Leonora Christina Skov fortælle om sin erin-

dringsroman Den, der lever stille. Leonora fortæller 

om den voldsomme skriveproces, når man smider 

fiktionens forklædninger og skriver om faktiske 

mennesker, om at miste det hele og finde sig selv, og 

om at håbe på en forklaring og hige efter sin mors 

kærlighed langt ind i døden.

I samarbejde med Kvindemuseet og Åby Biblioteks 

Venner. Tilmelding er nødvendig. Billetter via  

www.aakb.dk. Pris: 75 kr.

FORFATTERFOREDRAG: INGER WOLF

Viby – Onsdag 31. oktober kl. 19.00-21.00

Hør den lokale og anmelderroste krimiforfatter Inger 

Wolf, når hun fortæller om sine krimier. Hun tager 

udgangspunkt i sin seneste bogudgivelse om psykia-

teren Christian Falk. Hvor hun blandt andet fortæller 

om, hvordan hun laver research til sine brutale bøger, 

og hvordan menneskets skyggesider er dynamikken 

for udarbejdelsen af en kriminalroman.   

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

Pris: 30 kr.

Inger Wolf

Foto: David James
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LÆSEKREDS 

Bavnehøj – Den sidste onsdag i hver måned kl. 19.30

Der læses en bred vifte af litteratur.

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

FIND EN LÆSEKREDS

Dokk1 – Torsdag 13. september kl. 17.00

Savner du en læsekreds? Eller har du en læsekreds, 

som mangler deltagere? Så kom til læsekreds-in-

troduktion, hvor bibliotekarerne vil fortælle om 

bibliotekernes tilbud til læsekredse. I får også nogle 

anbefalinger til bøger, der er værd at læse sammen i 

en læsekreds. Der bliver mulighed for at mingle med 

andre, der også savner nogen at læse sammen med.

Tilmelding er ikke nødvendig.

ÅBEN LÆSEKREDS

Gellerup Onsdag 26. september kl. 10.30-12.00

 Elizabeth Strout: Olive Kitteridge

 Onsdag 24. oktober kl. 10.30-12.00

 Erling Jepsen: Frygtelig lykkelig

 Onsdag 28. november kl. 10.30-12.00

 Jens Smærup Sørensen: Feriebørn

Vi har valgt 3 gode bøger, som vi mødes og snakker 

om, mens vi får lidt kaffe og kage. Bøgerne kan hentes 

på biblioteket 5 uger inden vi mødes.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

LÆSEKREDSE
LÆSEGRUPPE FOR DIG DER ER NY I AARHUS

Åby Mandage kl. 16.00-17.30 

 fra 6. august til 8. oktober

Er du lige flyttet til Aarhus eller måske ny i Danmark? 

Kom til guidet fælleslæsning. Det kræver ingen forbere-

delse at være med. Du møder bare op med åbent sind 

– klar til at lytte til en god historie og måske løbende 

være med i den uformelle samtale om det der læses. 

I samarbejde med Læseforeningen.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSEKREDS 

Højbjerg Tirsdag 28. august kl. 11.00-12.30

 Gabriel García Marquez: 100 års ensomhed

 Tirsdag 25. september kl. 11.00-12.30

 Brit Bennett: Mødrene

 Tirsdag 30. oktober kl. 11.00-12.30

 Tarjei Vesaas: Fuglene

 Tirsdag 27. november kl. 11.00-12.30

 Kaspar Colling Nielsen: Det europæiske forår

Tag del i læsekredsen. 

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



Er du vild med litteratur? Så er Litteraturklubben din klub!

Bibliotekerne i Aarhus er vilde med litteratur og derfor har vi  
lavet Litteraturklubben. Litteraturklubben er for alle os, der  

holder af at opleve litteraturen.

Målet med litteraturklubben er at gøre det nemmere for dig  
at holde dig orienteret om, hvad der sker på litteraturområdet  
i Aarhus. Samtidig får du som medlem af Litteraturklubben  
en masse gode litteraturtilbud fra biblioteket og byens bog

handlere, forlag, litteraturfestivaler og andre litterære aktører.

En gang om året holder vi et særligt arrangement for Litteratur
klubbens medlemmer, hvor man kan opleve spændende  

forfattere, god oplæsning samt møde andre litteraturinteresserede. 

Du kan melde dig ind i litteraturklubben ved at tilmelde dig  
vores månedlige nyhedsbrev på www.aakb.dk/litteraturklubben

LITTERATURKLUBBEN



Er du mellem 12 og 15 år, og er du  
vild med at læse bøger?

Så er Pigernes Bogklub lige noget for dig! 

Vi læser ungdomsbøger og taler om dem.  
Nogle gange får vi besøg af forfattere  

eller bogbloggere. 

Det foregår på Åby Bibliotek  
en gang om måneden. 

Læse mere her:  
www.aakb.dk/temaer/pigernes-bogklub
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ORD I KAFFEN
Velkommen til tre formiddage med oplæsning for 

voksne, kaffe og croissanter. 

Efter oplæsningen er der både tid og kaffe på 

kanden nok til en god snak om bøgerne.

I samarbejde med Forlaget Klim.  

Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk

MÆNDS HJERTER AF NICKOLAS BUTLER

Højbjerg Tirsdag 4. september kl. 11.00-12.00

Risskov Torsdag 6. september kl. 11.00-12.00

Igennem tre generationer fortælles historien om 

mænd og deres hjerter. Romanen er en vidun-

derlig historie om tid, følelser, relationer, styrke, 

loyalitet og ikke mindst om kærlighed.

MANHATTAN BEACH AF JENNIFER EGAN

Højbjerg Tirsdag 2. oktober kl. 11.00-12.00

Risskov Torsdag 4. oktober kl. 11.00-12.00

Hvad gør kvinderne, mens deres mænd og fædre 

kæmper i Anden Verdenskrig? Jennifer Egans før-

ste historiske roman er en betagende udforskning 

af en afgørende periode i USA's og hele verdens 

historie fortalt igennem 12-årige Anna. 

DANSEN AF ANNA HOPE

Risskov  Torsdag 1. november kl. 11.00-12.00

Højbjerg Tirsdag 6. november kl. 11.00-12.00

På et sindssygehospital, hvor mænd og kvinder 

bliver holdt adskilt af høje mure mødes Ella 

og John på trods. Én gang om ugen mødes de 

indlagte nemlig for at danse med hinanden. Anna 

Hopes roman taler både til hjerte og hjerne. 

LÆS OG SNAK

Harlev Torsdag 25. oktober kl. 19.00-21.00

 Bent Haller: Abelone på Bangsbo

 Torsdag 22. november kl. 19.00-21.00

 Colson Whitehead: Den underjordiske jernbane

Bøgerne kan hentes på biblioteket ca. 1 måned før.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding ved afhentning af bogen.

FORDYB DIG! GIFT AF TOVE DITLEVSEN

Litteraturstedet Åby  

Torsdag 29. november kl. 19.00-20.00

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

gerne vil et spadestik dybere ned i litteraturen. Denne 

aften sætter vi Tove Ditlevsens roman Gift under lup-

pen sammen med cand.mag. Sidsel Friborg. 

Deltagerne kan med fordel læse romanen forinden, 

men alle kan være med – også dem der endnu har 

bogen til gode.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

VÆR MED TIL AT KÅRE ÅRETS ROMAN

Risskov – Onsdag 12. december 17.00-18.30

Hvert år deltager omkring 200 læsekredse på bibliote-

ker landet over i jagten på den bedste danske roman. 

Nu kan du være med på Risskov Bibliotek, når vi 

deltager i DR Romanklub 2019. Fra december til maj 

måned læser vi de seks nominerede bøger og mødes 

og taler om dem. Læsekredsen bliver styret af Karina 

fra Risskov Bibliotek. De kommende mødegange 

aftaler vi ved første møde.

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

Er du mellem 12 og 15 år, og er du  
vild med at læse bøger?

Så er Pigernes Bogklub lige noget for dig! 

Vi læser ungdomsbøger og taler om dem.  
Nogle gange får vi besøg af forfattere  

eller bogbloggere. 

Det foregår på Åby Bibliotek  
en gang om måneden. 

Læse mere her:  
www.aakb.dk/temaer/pigernes-bogklub
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FOR DE SKRIVELYSTNE

AARHUS REDIGERER – I PRAKSIS

Dokk1 Mandag 10. september kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 25. september kl. 16.00-18.00

 Mandag 8. oktober kl. 16.00-18.00

Få et indblik i en redaktørs arbejde. 

På 3 workshops vil redaktører fra udvalgte forlag ind-

føre skrivende i den redaktionelle proces. Deltagelse 

kræver, at du allerede har en tekst liggende, som vi 

kan arbejde med. Kurset er ikke et skriveforløb, men 

et, der via oplæg og sparring giver dig et indblik i, 

hvordan et forfatter-redaktør-samarbejde fungerer.

I samarbejde med Byens Forlag. 

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

ORDBANKO
ORDBANKO

Tilst Fredag 21. september 14.00-15.00

Gellerup Juletema, torsdag 6. december kl. 16.00-18.00

Kan du lide et spil banko og en god historie? Så kom 

og spil ORDbanko! Vi læser en julehistorie højt, og du 

krydser ord fra historien af på din plade. Pladerne får 

du udleveret. Alle kan være med. Der vil være kaffe og 

te og naturligvis præmier til vinderne.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

ORDBANKO

Litteraturstedet Åby

Kan du lide et spil banko og en god historie? Så kom 

på Åby Bibliotek og spil ORDbanko! Bibliotekets Bjørn 

Sand læser en historie højt, og du krydser ord fra hi-

storien af på din bankoplade.  Der er kaffe på kanden 

og præmier til vinderne. Alle kan være med.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

Fredag 7. september kl. 15.00-16.00

I anledning af Festugens tema Bridging, læses højt fra 

Brobyggerne af Jan Guillou.

Fredag 5. oktober kl. 15.00-16.00

I anledning af at Thomas Korsgaard og Daniel Boysen 

besøger Åby Bibliotek et par uger forinden, læses højt 

fra deres forfatterskaber.

Fredag 2. november kl. 15.00-16.00

I anledning af at vi på LitteraturStedet på Åby Biblio-

tek sætter fokus på kvinder og litteratur, læses højt fra 

Garbi Schmidts Ebba.

Fredag 7. december kl. 15.00-16.00

I anledning af julemåneden serverer vi julegodter og 

læser højt af en god julehistorie.
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LÆS OG FÅ LÆST HØJT
ORD PÅ VEJ

Dokk1 Tirsdag 4. september kl. 16.00-18.00

 Torsdag 4. oktober kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 6. november kl. 16.00-18.00

ORD PÅ VEJ er en scene, hvor de mange skrivemiljøer 

i Aarhus kan mødes på tværs – og hvor de får chancen 

for at møde et publikum. 

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

seriøst med deres tekster og/eller sange. Hver person 

har max 10 minutters performance. Hvis der er musik, 

skal den være akustisk. Hvis du vil optræde kan du 

læse mere på www.aakb.dk.

I samarbejde med Poetklub Århus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

LIVSBIBLIOTEK

Litteraturstedet Åby 

Den første onsdag i måneden kl. 17.00-19.00  

fra september

Læg øret til andres liv eller del en lille bid af dit. Livs-

biblioteket handler om at skabe gode menneskemøder 

gennem menneskebåren litteratur – en vej til at skabe 

større forståelse for hinandens liv og tillid mellem 

mennesker. Vi lytter sammen til 3 små fortællinger, og 

udforsker gennem samtale, hvad der inspirerer os og 

hvilke historier det vækker i os. Medbring gerne din 

egen lille fortælling.

I samarbejde med Sager der Samler www.facebook.

com/livsbiblioteket. Tilmelding er ikke nødvendig.

SKRIVE LOUNGE

Dokk1 Tirsdag 11. september kl. 16.00-18.00

 Mandag 17. september kl. 16.00-18.00

 Mandag 15. oktober kl. 16.00-18.00

 Mandag 22. oktober kl. 16.00-18.00

 Mandag 12. november kl. 16.00-18.00

 Mandag 26. november kl. 16.00-18.00

 Mandag 10. december kl. 16.00-18.00

Skriver du, eller vil du gerne skrive mere?

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

men med Dokk1s litteraturformidler og andre skrive-

lystne, som har samme interesse som dig. Formålet 

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

udfordres gennem kreative øvelser for at åbne indgan-

ge til tekstskrivning og at mødes med ligesindede.

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

AARHUS REDIGERER – ÅBENT ARRANGEMENT

Dokk1 – Lørdag 10. november kl. 13.00-15.00

Få et indblik i en redaktørs arbejde. Kom med ind i 

maskinrummet, når 2 redaktører fra Aarhus-forlag 

livelæser og redigerer skønlitterære tekster foran et 

publikum. Publikum kan følge med i teksten undervejs 

og får indblik i de overvejelser, en redaktør gør sig i 

arbejdet med et manus.

I samarbejde med Byens Forlag.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

Foto: Paul Natorp
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FORTÆLLERE I ØSTJYLLAND

Litteraturstedet Åby 

Onsdag 10. oktober kl. 17.00-18.00

”Fortællere i Østjylland” fortæller historier fra barn-

dommens land. 

Oplev en god historie blive til virkelighed for dit indre 

blik. Hos ”Fortællerne i Østjylland” er den gode historie 

og ikke mindst måden den fortælles i centrum. Slå 

ørene ud og tag med på rejse til barndommens land. 

I samarbejde med Fortællere i Østjylland og Åby  

Biblioteks Venner. Tilmelding er ikke nødvendig.

FORTÆLLEAFTEN: PUSJKIN OG GOGOL

Højbjerg – Tirsdag 20. november kl. 19.00-21.00

Helle Kappel Kjær og Ingelise Dalberg-Larsen, fra 

”Fortællere i Østjylland”, formidler et udvalg af de to 

berømte russiske forfatteres historier på levende vis. 

Temaerne er spillelidenskab, dueller og mystiske hæn-

delser. En litterær godtepose med russiske skæbner. 

Herunder også en kort introduktion til forfatterne.

I samarbejde med Fortællere i Østjylland.

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

Pris: 30 kr.  

HØJTLÆSNING FOR VOKSNE

Dokk1 Mandag 17. september kl. 16.30-17.30

 Mandag 15. oktober kl. 16.30-17.30

 Mandag 5. november kl. 16.30-17.30

 Mandag 10. december kl. 16.30-17.30

Læn dig tilbage og mød nogle af de bedste tek-

ster, biblioteket har på hylderne. Vi læser op fra en 

blanding af udødelige klassikere og spændende nye 

forfattere, mens du tegner, strikker – eller bare lukker 

øjnene og lader fortællingen rulle hen over lærredet i 

din indre biograf.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORTÆLLESALON

Dokk1 Søndag 30. september kl. 14.00-15.30

 Søndag 28. oktober kl. 14.00-15.30

 Søndag 25. november kl. 14.00-15.30

 Søndag 16. december kl. 14.00-15.30

Velkommen til ’live' historiefortælling! Her kan du 

høre litterære fortællinger, sagn og myter, spritnye 

historier, gode fortællere og musikalske indslag. Du 

er også velkommen til at indtage scenen og fortælle 

DIN historie, hvis bare du har mod på at fortælle 

uden manuskript. Her dyrker vi nemlig den levende, 

mundtlige fortælling – en hyggelig måde at mødes om 

gode historier på.

I samarbejde med Fortællere i Østjylland. 

Tilmelding er ikke nødvendig.



LitteraturStedet på Åby Bibliotek er et udstillingssted 
og en scene med fokus på litteratur.

Henover efteråret sætter vi med udstillinger og  
arrangementer fokus på tre forskellige temaer.
• Fra barndom til fiktion
• Kvinder og litteratur
• Ord om Grønland

Du kan blandt andet møde Leonora Christina Skov 
og Thomas Korsgaard. Se mere her i programmet 
eller på www.aakb.dk/litteraturStedet

LitteraturStedet er også dit sted – send en mail til 
Åby Bibliotek: aabybibliotek@aarhus.dk og hør om 
dine muligheder for at læse højt, holde bogreception 
eller på anden vis dele begejstringen for litteratur. 



MUSIK 
& 

FILM



Velkommen til en række arrangementer, hvor vi 
fordyber os i musikken – den musik, som ellers 
ofte strømmer i baggrunden, mens vi laver tusind 
andre ting. På bibliotekerne har vi bl.a. fællessang, 
workshops og lytteklubber, hvor du kan få viden, 
inspiration og oplevelser sammen med andre.

Og velkommen til en stribe arrangementer, der 
tager kærligheden til film alvorligt. Kom for eks-
empel forbi til søndagsfilm, lyt til foredrag fra  
skribenterne bag filmtidsskriftet 16:9 eller vær 
med, når Øst for Paradis på Dokk1 viser film fra 
Japan og Chile. 
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MUSIK
AUDIOWALK MED APPERAAT

Dokk1

The Wooden Toy Truck Experience er en audiowalk, 

der består af musiknumre og fortællinger, der guider 

lytteren på en rejse til bl.a. Bremen og Færøerne og 

ikke mindst til planeten Jupiter. Det hele foregår ad 

mystiske ruter rundt på Dokk1, ude som inde, oppe 

som nede.

Projektet er blevet til med støtte fra Musikforlæggerne.  

I samarbejde med Apperaat. Tilmelding og stedsangivelse 

– se www.aakb.dk

ELEKTRONISK PIONER: THOMAS KNAK

Dokk1 – Mandag 10. september kl. 17.00-18.30

Siden de nyskabende plader med Opiate, Future 3 og 

System, som var med til at definere dansk elektronika, 

har Thomas Knak fungeret som dj, komponist og 

producer både i Danmark og internationalt. Hør ham 

fortælle om hvordan man arbejder med elektronisk 

musik, om mødet mellem det analoge og det digitale 

og om de mange samarbejdsprojekter – f.eks. da han 

medvirkede på Björk-albummet Vespertine.

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

Pris: 50 kr.

LYTTEKLUBBEN – GI' DET VIDERE

Dokk1 Mandag 24. september kl. 16.30-18.00

 Mandag 8. oktober kl. 16.30-18.00

 Mandag 12. november kl. 16.30-18.00

 Mandag 3. december kl. 16.30-18.00

I Lytteklubben skiftes vi til at høre hinandens yndlings-

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

din yndlings-LP, cd eller kassettebånd under armen – 

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

andre musiknørder, der gider høre efter. Vi kan også 

streame, så du behøver ikke at have musikken med. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MUSIKQUIZ

Dokk1 – Mandag 1. oktober kl. 18.00-19.00

Rock, pop, radiohits og indieklassikere. Har du 

hovedet fuld af musikviden og slet ikke folk nok om-

kring dig til at beundre dig for den? Kom til Dokk1s 

musikquiz hvor du kan blære dig, hygge med de andre 

musiknørder OG vinde lakridspiber. Temahint: det 

handler om damer.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Thomas Knak
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MUSIKKENS MAGTMÆND

Dokk1 – Mandag 5. november kl. 17.00-18.30

Hvorfor er dirigenter så fascinerende? Hvad er det, 

der sker, når de fægter med armene foran et orkester 

og får englene til at synge? Musikformidler Christi-

na Blangstrup Dahl fortæller om, hvad en dirigent 

egentlig kan og om dynamikken i et orkester. Og du 

kan høre historierne om de store dirigenter – om de 

gode, de onde og om dem, som kan tage os med ind i 

en helt anden verden.

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

Pris: 50 kr.

LEONARD COHEN – DET KNUSTE HALLELUJA

Tranbjerg – Mandag 5. november kl. 19.00-21.00

Journalist, forfatter og litteraturhistoriker Espen Strunk 

give en introduktion til det det monumentale sangværk 

og manden bag. Vi skal høre om mennesket og musi-

keren Cohen, og ikke mindst samle op på nogle af de 

store, eksistentielle temaer, der løber gennem hans 

plader og digtsamlinger fra de sidste tres år.

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

Pris: 30 kr.

WORKSHOP: LYDCOLLAGE

Dokk1 – Lørdag 20. oktober kl. 10.00-16.00

En kreativ heldags-workshop, hvor deltagerne får 

berøring med lydkunst og lydteknologi på begynder-

niveau. Vi leger bl.a. med field recordings og found 

sounds. Dagen ender med et produkt i form af en 

lille sound-scape-installation, som deltagerne skaber 

i fællesskab. 

Aldersgrænse: Min. 18 år. Du behøver ikke kunne 

spille musik, men en god portion musikalitet, nysger-

righed og legelyst anbefales.

I samarbejde med Across The Floor.  

Tilmelding og stedsangivelse – se www.aakb.dk

HVORFOR ER VINYLPLADER SÅ FASCINERENDE?

Viby – Mandag 22. oktober kl. 19.00-21.00

Foredraget ALT OM VINYL handler om fascinationen 

ved de gamle (og nye) plader, om at have et personligt 

forhold til den musik, man hører og om glæden ved at 

eje et stykke kunst, der er helt unikt.

Søren Genefke er forfatter til bogen Alt om Vinyl. 

En 280 sider lang gennemgang af alt, der har med 

plader at gøre.

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

Pris: 30 kr.

Espen Strunk

Foto: Morten Rygaard
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TANGOENS DAG

Dokk1 – Tirsdag 11. december kl. 18.00-21.00

Tangoforeningen, Tango Malevaje og Dokk1 fejrer 

Tangoens Dag med gratis introduktion for begyndere ef-

terfulgt af milonga (tangobal). Du er inviteret til at få en 

smagsprøve på den, efter vores mening, allerbedste par-

dans! Argentisk tango er en pardans, hvor man danser i 

en tæt omfavnelse. For tangodansere findes der næsten 

ikke noget bedre end at gå til Milonga (tangobal).

I samarbejde med Tangoforeningen og Tango Malevaje. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

KONCERT MED ØRENLYD

Viby – Lørdag 15. december kl. 11.30-12.30

Biblioteksrummet bliver fyldt med sang når Ørenlyd – 

det leende kor giver koncert på Viby Bibliotek. Ørenlyd 

– det leende kor er et ungt amatørkor fra Aarhus, som 

bevæger sig i den rytmiske musiks univers. Musikken 

er groovy, energisk og smittende. Koret byder også på 

julesange og de vil gøre alt for at bringe publikum i 

den rette julestemning.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LYT I MØRKET: JULEMØRKE

Dokk1 – Mandag 17. december kl. 16.00-18.00

Velkommen i en mørklagt Lille Sal, hvor musikbiblio-

tekaren er din dj. Sid ned eller læg dig på gulvet, tjek 

ud af travlheden og lad musikken sænke sig over dig. 

Vi spiller blide, nænsomme, alvorsfulde og højstemte 

sange med alt fra Tom Waits til Nordjysk Pigekor og 

de store, klassiske oratorier.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LYT I MØRKET: FREAK FOLK / PSYCH FOLK

Dokk1 – Mandag 19. november kl. 16.00-18.00

Velkommen i en mørklagt Lille Sal, hvor musikbib-

liotekaren er din DJ. I dag spiller vi sange inden for 

freak folk/psych folk-feltet; en løst defineret genre, 

der blander elementer af 60’ernes psykedeliske folk 

med akustiske klange, sære instrumenter og skæve 

beats – f.eks. CocoRosie, Joanna Newsom og Sufjan 

Stevens. Kig ind i fem minutter eller bliv i timevis – vi 

ses i mørket.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LEONORA CHRISTINA SKOV ER DIN DJ

Dokk1 – Onsdag 28. november kl. 16.30-18.00

Leonora Christina Skov er musiknørd, cd-entusiast 

og passioneret elsker af musik, der ligger langt fra 

mainstream. Kom til lyttearrangement og få bestsel-

lerforfatterens bedste musikanbefalinger, når hun 

præsenterer obskur indie, shoegaze og ny, skæv 

klassisk musik. Hør også om, hvordan musik er en del 

af hendes skriveproces, og om musikkens vigtige rolle 

i romanen Den, der lever stille.

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

Pris: 50 kr.

Leonora Christina Skov

Foto: Sofie Amalie Klougart



35Musik & film

FÆLLESSANG
FÆLLESSANG

Risskov Mandag 3. september kl. 19.00-20.30

 Mandag 1. oktober kl. 19.00-20.30

 Mandag 5. november kl. 19.00-20.30

 Mandag 3. december kl. 19.00-20-30

Er du også vild med højskolesange? Og har du lyst til 

at synge sammen med andre? Så kom med til fælles-

sang på Risskov bibliotek. Vores huspianist spiller til 

sange, som vi har udvalgt på forhånd, men kan også 

spille dine ønsker og yndlingssange. 

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

FYRAFTENSSANG

Gellerup – Torsdag 4. oktober kl. 16.30-17.30

Kom og få en sang med på vejen, inden du smutter 

hjem fra arbejde. Organisten fra Gellerup Kirke og 

hans trofaste korsangere spiller op til fællessang. 

Bagefter er der kaffe og kage. Alle er velkomne til at 

synge med.

I samarbejde med Gellerup Kirke.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

SYNG SAMMEN!

Dokk1 Lørdag 17. november kl. 11.00-11.45

 Lørdag 15. december kl. 11.00-11.45

Kom til fællessang med Sangkraft Aarhus og få et skud 

ny energi, glæde og læring. Vi skal i fællesskab udfor-

ske sange med temaerne håb og frygt i november, og i 

december skal vi synge om fællesskab og ensomhed. 

Fællessang er for alle uanset alder og evner – og du får 

også et par sangtekniske fif med i bagagen.

I samarbejde med Sangkraft Aarhus.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

JAZZENS  
NORDISKE  
TONE 
Højbjerg

Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk

JAKOB BRO

Onsdag 19. september kl. 10.30-12.30

Den danske guita-

rist Jakob Bro hø-

stede mange roser 

og priser, nationalt 

og internationalt, 

for sit banebryden-

de album Balladeering fra 2009 med blandt andre 

Bill Frisell på guitar, Paul Motian på trommer, og 

ikke mindst Lee Konitz på saxofon.

Vi viser en dokumentarfilm om indspilningen, og 

hører musikken bagefter.

JAN JOHANSSON

Fredag 9. november kl. 10.30-12.30

På denne dag 

for 50 år siden 

døde den svenske 

jazzpianist, Jan 

Johansson, i et 

trafikuheld kun 37 

år gammel. Han var en gudsbenådet musiker, der 

på tærsklen til et stort internationalt gennembrud 

valgte et mere ydmygt liv i Sverige, hvor han især 

blev kendt for sine nyfortolkninger af svenske fol-

keviser. Vi viser filmen Troldkarlen og spiller hans 

kendteste album Jazz på svenska.



Aarhus Festuge bygger bro
Under det treårige tema ’Bridging’ bygger Festugen for andet 
år bro mellem kunst, kultur, genrer, mennesker og oplevelser. 
I løbet af 10 dage kan du opleve et væld af arrangementer, 
der spænder fra det lokale og nære til det internationale og 
storslåede. Gå på opdagelse i byen og tag for dig af de mange 
tilbud og den helt særlige Festugestemning. I år bygger vi 
med kunsten bro til nogle af livets skyggesider, som vi alle må 
stifte bekendtskab med, side og side med den hygge og fest, 
der altid er at finde i Festugen. Velkommen til!

Foto: Martin Dam Kristensen

MORGENSANG
Dokk1 Mandag 3.-7. september  
 kl. 9.00-9.30 ved Udsigten 
Sangkraft Aarhus og Aarhus Festuge inviterer i 
forbindelse med projektet Stemmer Bygger Bro til 
morgensang på Dokk1. Morgensangen ledes af 
Carsten Seyer-Hansen og afholdes fra kl. 9-9.30 
alle Festugens hverdage.
Aarhus Festuge og Sangkraft.

KOR-KONCERT
Dokk1 Torsdag 6. september  
 kl. 19.00-ca. 20.30 ved Rampen
Kl. 19 Koncert med Nordsang, der er et århus iansk 

pigekor under ledelse af Alice Vestergaard. 
Koret mestrer mange forskellige genrer og 
stilarter og synger et bredt repertoire.

Kl. 20  Koncert med Risskovkoret, der består af ca. 
30 sangere af begge køn. Koret har et alsidigt 
repertoire og har som sin mission at skabe 
sangglæde, der formidles til publikum.

Aarhus Festuge og Sangkraft.

ORDBANKO
Litteraturstedet Åby
Fredag 7. september kl. 15.00-16.00
Kan du lide et spil banko og en god historie? Så kom 

på Åby Bibliotek og spil ORDbanko! Bibliotekets Bjørn 

Sand læser en historie højt, og du krydser ord fra hi-

storien af på din bankoplade.  Der er kaffe på kanden 

og præmier til vinderne. Alle kan være med.

I anledning af Festugens tema Bridging, læses højt fra 

Brobyggerne af Jan Guillou.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

NATTERGALEN
Dokk1 Lørdag 8. september i Lille Sal
 Søndag 9. september i Lille Sal
 Kl. 13.00-13.35 og kl. 15.00-15.35 (begge dage)  
En opera for børn og barnlige sjæle.
Nattergalen er en nyfortolkning af H.C. Andersens 
eventyr om kejseren af Kina i sit store slot og hans 
frit syngende Nattergal. Med kendte arier fra bl.a. 
Mozart, Händel, Gilbert Sullivan og Gonoud, 
der er tilpasset eventyret, leveres en forestilling, 
hvor der bliver både leget med publikum og med 
klassisk opera. 
Aarhus Festuge og Det Kongelige Teater
Tilmelding via www.aakb.dk
Gratis billetter via www.aakb.dk

BYENS BLÆSERE
Dokk1 – Søndag 9. september
6 blæseorkestre fra Aarhus giver smagsprøver på 
deres kunnen i løbet af dagen og slutter af med én 
stor fælles koncert.  
Aarhus Festuge og Byens Blæsere
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FILM
SØNDAGSFILM

Dokk1 Søndag 5. august kl. 14.00

 Søndag 2. september kl. 14.00

 Søndag 7. oktober kl. 14.00

 Søndag 4. november kl. 14.00

 Søndag 2. december kl. 14.00

Vi viser dokumentarfilm, spillefilm, danske og uden-

landske, sort/hvide og i farver, animation, nye og 

gamle. Der vil altid være noget spændende at se den 

første søndag eftermiddag i måneden.

Filmene annonceres på www.aakb.dk.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

WEYSE OG BADEHOTELLET

Dokk1 – Tirsdag 13. november kl. 19.00

Skuespiller Jens Jacob Tychsen tager dig med på en 

forrygende tur bag kameraet, og fortæller historien 

bag serien Badehotellet og rollen som Weyse. Se frem 

til fotos, film og fraklip, som med garanti bringer 

latteren frem, og få et genhør af sangene!

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1. Tilmelding er 

nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 175 kr.

DR KLUB KLASSISK
Voldsomt og påtrængende, stille og fint. Klassisk 

musik taler til krop, hjerte og hjerne. Men hvad fore-

går der i musikken? Og hvilke greb bruger kompo-

nisterne og musikerne, når de skal fortælle historier 

med musikken? Cand.mag. Arne Kjær sørger for, at 

du møder musikken i øjenhøjde, og han er din kyn-

dige guide ind i den klassiske musiks vildtvoksende 

jungle. DR Klub Klassisk er for alle med lyst til at få 

ørerne i den klassiske musikmaskine. 

Arrangementerne er et samarbejde med DR Klub 

Klassisk og BibZoom. Tilmelding er nødvendig. 

Gratis billetter via www.aakb.dk

LEGENDEN LEONARD BERNSTEIN – 100 ÅR

Dokk1 – Onsdag 19. september kl. 16.30-18.15

I dagene op til sin død frygtede Leonard Bernstein 

(1918-1990) udelukkende at blive husket som diri-

gent. Han var så meget andet: Pianist, pædagog 

og komponist, mest kendt for musicalen West 

Side Story, mindre kendt for sine seriøse værker.

BEETHOVEN:  

VOLDSOM, YNDEFULD, AVANTGARDE

Dokk1 – Onsdag 17. oktober kl. 16.30-18.15

Beethoven komponerede voldsom musik som 

den truende indledning til symfoni nr. 5, Skæbne-

symfonien, men hans livsværk rummer også det 

yndefulde og blide som Forårssonate. Og sidst i 

livet skabte han tunge og skæve værker, som var 

rent ud avantgarde.

CARL NIELSEN: SYMFONI NR. 4

Dokk1 – Mandag 10. december kl. 16.30-18.15

Om Carl Nielsen og hans symfoni nr. 4, Det uud-

slukkelige, som er en del af den danske kulturka-

non. I Danmark er Nielsen især kendt og elsket for 

hans sange, og han er en komponist, der spænder 

vidt. I hans udtryk finder vi både det voldsomme 

og det inderlige, det tidstypiske og det tidløse.

Carl Nielsen, 1908

Foto: Mike Kollöffel
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PARADIS PÅ DOKK1
I samarbejde med Øst for Paradis. Tilmelding er nødvendig. 

Gratis billetter via www.aakb.dk

PARADIS PÅ DOKK1 VISER EFTER STORMEN

Dokk1 – Tirsdag 14. august kl. 17.00

Spot på den japanske prisvindende instruktør Hiro-

kazu Kore-eda.

Vi viser filmen Efter Stormen fra 2014. I familiedramaet 

følger vi Ryota, som dvæler ved sin storhedstid som for-

fatter. Han arbejder som privatdetektiv, men spilder alle 

pengene på gambling. Detektivens far dør, og det giver 

ham et ønske om at give familien en uventet chance.

PARADIS PÅ DOKK1 VISER PERLEMORSKNAPPEN

Dokk1 – Mandag 22. oktober kl. 17.00

Spot på Chile. Vi viser dokumentaren Perlemorsknap-

pen fra 2015, som er en fortælling om vand, og 

hvordan det binder menneskeheden sammen. I dette 

tilfælde den chilenske befolkning og i særlig grad det 

oprindelige patagoniske folk.

Historien om vand er også historien om glemte for-

brydelser og ugerninger mod menneskeheden, men 

havet glemmer aldrig.

16:9 FILMFORDRAG
I samarbejde med Filmtidsskriftet 16:9. 

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

Pris: 50 kr.

RUBEN ÖSTLUND 

Dokk1 – Tirsdag 25. september kl. 17.00

Svenske Ruben Östlund er en af de markante og 

interessante nordiske instruktør med bl.a. The Squ-

are (2017). I sin introduktion til Östlunds værker 

fokuserer Mathias Korsgaard på stilens funk tion 

i filmene og demonstrerer, at en af år sagerne til 

Östlunds succes er noget så usand synligt som den 

inspiration, han finder på YouTube.

Foredragsholder: Mathias Korsgaard er adjunkt i 

Film- og Medievidenskab ved AU.   

PAUL THOMAS ANDERSON 

Dokk1 – Tirsdag 30. oktober kl. 17.00

Paul Thomas Anderson er en af vor tids mest 

kritiker roste instruktører, men han er næppe 

kendt i den brede befolkning. Andersons film er 

æstetisk ambitiøse, men aldrig kedelige. I dette 

foredrag skal vi se på Andersons otte spillefilm 

fra Sydney (1997, aka Hard Eight) til Phantom 

Thread (2017). 

Foredragsholder: Jakob Isak Nielsen – filmskribent 

og lektor ved Medievidenskab, AU.

KVINDELIGE INSTRUKTØRER

Dokk1 – Tirsdag 27. november kl. 17.00

De seneste år har der været fokus på køn/køns-

roller i film, men de fleste film har fortsat mand lige 

afsendere. Der har været kvinder bag kamera et 

siden filmens fødsel – og i de senere år er der 

kommet fremtrædende kvindelige instruktører i 

film- og tv-mediet. Dette foredrag har fokus på  

Sophia Coppola, Kathryn Bigelow og Mary Harron. 

Foredragsholder: Andreas Halskov, cand. mag, i 

filmvidenskab.



Tendenser  
& debat
Én ting er at se tv-serien om ’Tykke Ida’, diskutere den med 
sine venner eller kommentere den på Facebook. Noget 
andet er at sidde i en fyldt sal sammen med en masse andre 
mennesker, høre Ida Rud fortælle sin historie, og lytte –  
måske endda deltage – i den samtale, der opstår bagefter.

Dette er bare ét af bibliotekernes debatarrangementer i efter-
året, og vi stiller selvfølgelig skarpt på mange andre emner – 
fra EU til klimakrisen, fra ’fake news’ til meningen med livet. 
Men fælles for dem alle er, at vi kommer væk fra skærmen 
og ud af filterboblen. Vi diskuterer med fremmede, mens vi 
ser hinanden i øjnene. Det giver gode debatter om de vigtig-
ste ting. Og der er også plads til dig. 
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STARTMØDE FOR IVÆRKSÆTTERE 

Dokk1 Mandag 20. august kl. 16.30-18.30

 Torsdag 4. oktober kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 11. december kl. 16.30-18.30

Informationsmøde for dig, der har planer om at starte 

egen virksomhed i Aarhus. Hør om den gode forret-

ningsplan, regler, moms, registrering mv., og de man-

ge muligheder, der er for iværksættere. Du kan også 

stille spørgsmål til en konsulent fra STARTVÆKST 

Aarhus. Ofte supplerer vi introduktionen med en 

iværksætterhistorie. Her kan du høre en nystarter 

fortælle sin historie.

I samarbejde med STARTVÆKST Aarhus. Tilmelding er 

nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk 

    

KOM PÅ [BI!BLIOTEKET]

Risskov – Onsdag 22. august kl. 17.00-19.00

Kom og hør om bien, når BISTADs biavlere dele ud 

af deres viden om den gæve lille flyver. Bien har stor 

betydning for bestøvning af bærbuske, frugttræer og 

mange planter i landbruget, men er desværre truet. 

Hør også om, hvad du selv kan gøre for at gøre din 

have mere bi-venlig. Både børn og voksne kan være 

med. BISTAD er en social-økonomiske virksomhed, 

der bl.a. holder bibliotekets bistad.

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

DEN GODE SNAK – HVORFOR DEN ER SÅ VIGTIG

Dokk1 – Onsdag 22. august kl. 19.30-21.00

Foredrag v. Frederik Svinth. 

I foredraget tager Frederik udgangspunkt i, hvad den 

gode samtale egentlig er, og hvorfor den er så vigtig. 

Frederik tager fat i dybden på en let og naturlig måde, 

og giver god tid til at deltagerne selv kan komme på 

banen, og 'endda' få snakket sammen.

I samarbejde med Snak. Tilmelding er nødvendig.  

Billetter via www.aakb.dk. Pris: 60 kr.  

'VÆREDYGTIGHED'

Risskov – Tirsdag 11. september 19.00-21.00

Biblioteket er bæredygtig i sin struktur. De samme 

materialer lånes ud igen og igen, og vi er fælles om 

dem. Men hvordan sikrer vi bæredygtighed for både 

vores runde klode og samtidig os selv? Christian 

Dietrichsen fra Rethink Human Being at give os et 

bud på, hvordan vi øver os i 'Væredygtighed' og på 

at skabe en balanceret fremtid for både os selv som 

mennesker og naturen.

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

Christian Dietrichsen
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BUCK ANGEL

Dokk1 – Torsdag 20. september kl. 16.30

Oplev Buck Angel, en amerikansk transaktivist / moti-

vator / pornostjerne, der fortæller om sin egen historie 

som trans i USA. Han fortæller om, hvordan man kan 

leve autentisk i sin egen krop uanset hvem man er – 

et budskab om selvkærlighed og medfølelse. 

Arrangementet er en del af The GENDERhouse Festival. 

Arrangementet foregår på engelsk. 

I samarbejde med Himherandit Productions.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

MØD IDA RUD – TYKKE IDA FRA DR3

Risskov – Torsdag 20. september kl. 19.00-21.00

Hvorfor hader vi os selv og hvor kommer hadet fra? Er 

det samfundets skyld eller er det noget dybt person-

ligt? Det tog Ida Rud 30 år og et dødsfald tæt på, før 

hun indså at selvhadet måtte ende. 

Hør hvordan Ida kom med i dokumentaren Tykke Ida 

på DR3, hvor hun danser halvnøgen rundt og lukker 

folk ind i sit inderste, og ikke mindst, hvordan hun fik 

øje på kærligheden til sig selv og sin krop.

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

Pris: 50 kr.

MEDITATION

Højbjerg – Onsdag 12. september kl. 19.00-20.00

Vil du have større indre ro og bedre kontakt med dig 

selv? Så kom med til en times meditationsarrange-

ment og prøv kræfter med meditation i selskab med 

Stine Schou Kvistgaard, der arbejder som spirituel 

mentor, coach og healer. 

Til arrangementet vil du bl.a. opleve hvordan meditati-

on kan hjælpe dig til at finde ro indeni, og hvordan du 

kan styrke dig selv indefra og åbne dit hjerte.

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

Pris: 30 kr.

FRI AF DEPRESSION – UDEN PILLER!

Åby – Tirsdag 18. september kl. 19.00-21.00

Hvordan kan man behandle depression uden lykkepil-

ler og anden antidepressiv medicin? Psykolog Gunnar 

Hatt giver et bud på hvordan. Foredraget bygger på 

hans bog Kærlig hilsen Tante Agathe, en inspirerende 

bog om behandling af depression helt uden medicin. 

Gennem samtaler hjælpes patienten til at gøre sig fri 

af de begrænsninger, der belaster den depressives – 

og de pårørendes – liv.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. Tilmelding er 

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

Stine Schou Kvistgaard

Ida Rud
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TEMAAFTEN OM OCD

Dokk1 – Torsdag 27. september kl. 19.00-21.30

Forfatter og journalist Anders Hjort fortæller om at 

leve med OCD. Det sker med udgangspunkt i hans ro-

man Han løber på tagene om natten fra 2015. Hvordan 

kan tvangsritualer se ud? Og hvorfor er det vigtigt at 

tale om dem? 

Anita Eskildsen, psykolog ved Enhed for OCD og angst, 

Aarhus Universitetshospital, Risskov, uddyber bagefter: 

hvad ved vi om OCD, om årsager, udtryk og behandling.

I samarbejde med OCD-foreningen og PsykInfo Midt, Regi-

on Midtjyllands psykiatriske informationscenter. Tilmelding 

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

ACT (ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY)

Lystrup – Mandag 1. oktober kl. 19.00-21.30

Psykolog og forfatter Morten Sveistrup Hecksher 

fortæller om ACT som er en måde at leve efter de 

menneskelige værdier, som giver mening og vitalitet. 

Gennem et par timer vil Morten Hecksher komme 

med et bud på, hvordan man kan leve en mere vital 

tilværelse med de udfordringer, vi alle oplever. 

Morten har en omfattende efteruddannelse i Kognitiv 

Adfærds terapi, Mindfulness og ACT.

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

Pris: 50 kr.

PETRA ELSKER SIG SELV

Dokk1 – Torsdag 27. september kl. 19.00

Et ærligt og debatskabende foredrag med Petra Nagel, 

journalist og TV-vært. 

Petra Nagel tager udgangspunkt i programmet Petra 

elsker sig selv, og hvordan det gik, da hun begyndte at 

elske sig selv, som den hun er. Hun oplever et behov 

for, at vi begynder at tale om, at vi er alt for mange med 

for lavt selvværd, og hvor kropshad fylder alt for meget. 

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1. Tilmelding er 

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

Petra Nagel

Anders Hjort



45Tendenser & debat

AT LEVE OG AT DØ MED ANJEE GITTE CARLSEN

Dokk1 – Torsdag 4. oktober kl. 16.30

Da Anjees mand får konstateret en hjernesvulst, 

forandres deres liv fra den ene dag til den anden. De 

kastes ud i en lang og ufrivillig rejse med op- og ned-

ture, fuld af smerte og kærlighed. Foredraget er tænkt 

som støtte og inspiration til dem der har, eller har haft 

døden tæt på, samt en anledning til større åbenhed 

om døden. Anjee er uddannet lærer og psykoterapeut.

MobilePay i døren. Pris: 50 kr.

MENINGEN MED LIVET 

– OG ANDRE SMÅ SPØRGSMÅL

Dokk1 – Onsdag 10. oktober kl. 19.30-21.00

Foredrag v. Frederik Svinth. 

Hvad er meningen med livet? Har du et svar? De 

fleste har tænkt på det, og det præger den, vi er. De 

store spørgsmål er til for at blive stillet og snakket 

om. Det er netop formålet med dette foredrag og den 

efterfølgende dialog; at blive klogere på os selv, og 

den verden vi befinder os i.

I samarbejde med Snak. Tilmelding er nødvendig. 

Billetter via www.aakb.dk. Pris: 60 kr.

ADAM PRICE OM HERRENS VEJE

Dokk1 – Mandag 1. oktober kl. 19.00

Mød instruktøren Adam Price og hør ham fortælle om 

tv-serien Herrens veje.  Få et unikt indblik i idéer og 

tanker bag den store tv-serie, der behandler begre-

bet tro i dets mange facetter og betydninger. Serien 

tager sit udgangspunkt i Danmark, men behandler et 

emne, som berører millioner af menneskers tilværelse 

verden over. 

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1. Tilmelding er 

nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 175 kr.

EN AFTEN OM SORG

Tilst – Mandag 1. oktober kl. 19.00

Aftenen foregår som en samtale mellem Lise Fauslet, 

sorggruppeleder og Gitte Larsen, psykoterapeut. De 

vil dele deres tabshistorie. Sognepræst Lars Lindgrav 

Sörensen vil lede samtalen mellem dem og tilhørerne. 

Det bliver en aften med mulighed for at blive klogere 

på, hvad sorg er, hvad den gør ved os, og hvordan 

man kan leve med den. 

I samarbejde med Tilst Kirke.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

Adam Price

Foto: Agnete Schlichtkrull Anjee Gitte Larsen



Hvor bliver tiden af, når den går?
Hvordan kan vi dele på den mest retfærdige måde?
Er drømme virkelige?

Igen i år markeres Filosofiens Dag gennem en  
række forskellige aktiviteter og tilbud på DOKK1. 

Spørgsmål om retfærdighed, tid eller sandhed viser sig dagligt i vores 
tilværelse, men vi giver sjældent tid og rum til den filosofiske undren og 
samtale. Ved at præsentere filosofiske emner og spørgsmål på en nær-
værende og tilgængelig måde, inspireres børn og voksne til at filosofere. 
Herved skabes der grundlag for en bedre og mere nuanceret forståelse 
af tilværelsens små og store spørgsmål, og vores øjne åbnes for hinan-
dens forskellige tanker og forståelser.

Filosofiens Dag falder torsdag den 15. november, men hele ugen tilbyder 
Dokk1, i samarbejde med forskellige aktører, aktiviteter målrettet såvel 
børn som voksne.

Vi tilbyder også undervisning for skoleklasser med temaet filosofi. Du kan 
booke ’Sommerfugleeffekten’ og ’Filosofi med 0.-1. klassetrin’.  

Læs mere om de to workshops på: www.aakb.dk/temaer/skoletilbud. 

Dansk Selskab for Filosofisk Praksis er gået sam-
men med DOKK1 for at fejre filosofien!  
Kom og vær med til at filosofere til et eller flere af 
vores arrangementer. Uddybende information om 
de enkelte arrangementer vil blive annonceret på: 
www.aakb.dk. 

Fredag 16. november

• Kl. 16.00-19.00 
David Larsson afholder en sokratisk dialog-
gruppe for 8-12 personer (Undervisningslokale 1)

Lørdag 17. november

• Kl. 10.00-11.30  
Marie Lund taler om sin privatpraksis, hvor 
hun filosoferer sammen med folk i individuelle 
samtaler (Møderum 2)

• Kl. 11.30-12.30  
DSFP generalforsamling (Undervisningslokale 1)

• Kl. 12.30-13.30  
Frokost (på egen hånd)

• Kl. 13.30-15.00 
Thomas Ryan Jensen om Skt. Benedikts metode  
som en enkel og virksom vej til filosofi i gruppe 
(Møderum 2)

• Kl. 15.00-16.00  
Merete Sørensen om filosofiens styrke i sam-
taler med mennesker tynget af sorg og psykisk 
overbelastning (Møderum 2)

Læs mere om Selskabet og filosofisk praksis på: 
www.dsfp.dk

AT FILOSOFERE MED BØRN
Dokk1 Torsdag 15. november  
 kl. 19.00-21.30, Undervisningslokalet
Inspirationsaften – kan Alfons finde sig selv? Hvad 
er en Spunk? Og må man som Vitello lyve, hvis det 
er meget vigtigt? I aftenens oplæg vil der komme 
eksempler på, hvad det vil sige at filosofere med 
børn, hvilke bøger, der er særlig anvendelige, samt 
hvordan man helt konkret griber højtlæsningen og 
samtalen an.
I samarbejde med Rum for Undren
Tilmelding via www.aakb.dk

TÆNK HVIS TIDEN GIK I STÅ
Dokk1 – 13.-18. november, Rampetrin 5
Et undringsrum – børn og voksne inspireres til at 
undre sig og filosofere sammen. Som filosofisk 
fænomen er tiden svær at få hold om. Vi undrer 
os og stiller spørgsmål til tiden. Det sker gennem 
billeder, lyd og filosofiske spørgsmål i forskellige 
udforminger.  
Målgruppe: 6-12 år (og deres voksne). 
I samarbejde med Rum for Undren
Tilmelding ikke nødvendig
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TEMAAFTEN OM SELVSKADENDE ADFÆRD

Dokk1 – Onsdag 24. oktober kl. 19.00-21.30

Hvorfor og hvordan udvises selvskadende adfærd? 

Hvor kan man få hvilken hjælp og hvordan kan man 

som forælder hjælpe sit unge menneske? 

Få en personlig beretning og hør Linda Hardisty 

Bramsen, ledende overlæge v. Ungdomspsykiatrisk 

Sengeafsnit U, Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, 

der mener, at vi skal turde tale om selvskade.

I samarbejde med PsykInfo Midt, Region Midtjyllands 

psykiatriske Informationscenter. Tilmelding er nødvendig. 

Billetter via www.aakb.dk. Pris: 50 kr.

JAN GRARUP – AND THEN THERE WAS SILENCE

Dokk1 – Mandag 29. oktober kl. 19.00

Rejs med ind i fotografen Jan Grarups verden. Jan 

Grarup tager os med ind i bogværket And Then there 

was Silence – et fotografisk monument over arbejdet 

som fotograf i nogle af klodens absolutte krisezoner. 

Jan har fotograferet, udvalgt og skabt æstetik i en 

bog, der viser nogle af de værste sider af verden, men 

samtidig også indeholder glimt af håb.

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1. Tilmelding er 

nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 195 kr.

MELLEM ORKANER OG KLIMAÆNDRINGER

Dokk1 – Torsdag 11. oktober kl. 19.00

Klimaændringerne er ifølge FN’s klimapanel på vej! 

Mød flyvemeteorolog, forfatter, klimaekspert og 

tv-legende Jesper Theilgaard, når han fortæller om et 

højaktuelt emne. Bliver Danmark oversvømmet? Kan 

vi forvente flere storme? Og hvad sker der på den poli-

tiske front? Denne aften vil han gøre dig klogere på de 

konsekvenser, klimaændringerne medfører.

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1. Tilmelding er 

nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 175 kr.

I FORBRYDELSENS VERDEN

Dokk1 – Tirsdag 23. oktober kl. 19.00

Politiinspektør, efterforskningschef og tidligere 

drabschef i Rejseholdet Bent Isager-Nielsen fortæller 

med udgangspunkt i sine to bøger om sin karriere og 

motiverne bag forbrydelserne. Bent Isager-Nielsen 

sætter også spørgsmål til debat. 

Findes der onde mennesker eller blot onde handlin-

ger, eller om det onde nogle gange kommer fra den 

mest uventede kant?

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1. Tilmelding er 

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

Anders Hjort

Foto: Ulla Voigt

Bent Isager-Nielsen

Jan Grarup
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MINDRE SNAK – MERE VÆRDI

Dokk1 – Torsdag 15. november kl. 19.00

Bastian Overgaard iværksætter og formidler fortæller 

om, hvordan stilhed skaber værdi i arbejdsrelatio-

nerne og mellem mennesker. Hans anbefaling er at 

introducere 'quiet time', da det kan gøre den enkelte 

medarbejder mere kreativ – og mere effektiv. Foredra-

get vil være en blanding af oplæg, inspiration til en 

snakkepolitik og konkrete værktøjer. 

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1. Tilmelding er 

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

LEV MERE – TÆNK MINDRE

Dokk1 – Mandag 19. november kl. 19.00

Den metakognitive tilgang er et nyt paradigme in-

denfor psykologien, som omhandler de mekanismer, 

der kontrollerer vores tænkning. Hvad gør negative 

tanker ved os og hvordan slipper vi af med dem? 

Psykolog Pia Callesen giver dig en introduktion til 

metoden, som mange oplever giver øget ro, overskud 

og selvværd.

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1. Tilmelding er 

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

UMAHRO CADOGAN – SPIS DIG RASK

Dokk1 – Tirsdag 6. november kl. 19.00

Umahro Cadogan er sundhedsekspert, foredragshol-

der, forfatter og ernæringsekspert i programmet Spis 

dig rask. Kan man spise (og leve) sig rask, når man 

er syg? Nogle gange er svaret ja. Andre gange kan 

man ikke, men man kan få det bedre ved ændret kost 

og levevis. Lær hvordan du selv påvirker helbred og 

sygdom ved at ændre på kost, motion og levevis.

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1. Tilmelding er 

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

FAKE NEWS – HVAD GØR VI?

Dokk1 Tirsdag 13. november kl. 17.00-18.00

 Onsdag 21. november kl. 17.00-18.00

Fake News, falske nyheder eller alternative fakta er be-

greber vi i dag alle må forholde os til. Men hvad ligger 

der i begreberne, og hvorfor fylder de så meget i de-

batten? Hvem har interesse i at sprede dem, hvordan 

gøres det, og hvordan forholder vi os til Fake News?

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

Umahro Cadogan

Pia Callesen
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SÅDAN FÅR DU DIT BARN TIL AT SOVE

Dokk1 – Mandag 26. november kl. 19.00

'Netsygeplejersken' Helen Lyng Hansen viser dig ve-

jen til at få dit barn til at sove på en tryg og omsorgs-

fuld måde. Viden om søvn og udvikling kan nemlig 

gøre det lettere at forstå og tackle de søvnproblemer, 

I oplever. Du får hjælp til at håndtere helt konkrete 

problemstillinger fra en ekspert på området. 

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1. Tilmelding er 

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

FRA KOMA TIL KONDISKO

Hasle – Onsdag 28. november kl. 19.00

Sascha vågnede efter to uger i koma, efter et fald ned 

ad en trappe. Et halvt år efter løb hun i Aarhus City 

Halvmarathon. Kom og hør om Saschas kamp tilbage 

til livet og hvordan kondiskoene hjalp hende tilbage 

til livet.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

DIAGNOSE ELLER OPDRAGELSE?

Dokk1 – Tirsdag 20. november kl. 19.00

Vi præsenterer endnu engang en populær kvinde, der 

tager et højaktuelt emne op. Gå ikke glip af denne 

aften i selskab med eksperten på området, Ann Knud-

sen, hvor du bliver klogere på, hvornår der skal stilles 

en diagnose og hvornår skal der opdrages. Hvad er 

hvad og hvad gør vi ved det? Ann Knudsen er hjerne-

forsker, forfatter og foredragsholder.

FOF Aarhus i samarbejde med Dokk1. Tilmelding er 

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

Ann Knudsen

Foto: Anne Kring

Helen Lyng Hansen



ER DER ARBEJDE TIL ALLE I FREMTIDENS EU?

Dokk1 – Tirsdag 9. oktober kl. 17.00-18.30

Hvilke jobs overlever på det europæiske arbejds-

marked? Bliver der mulighed for fuld beskæftigelse 

og rimelige lønninger? Hvordan kommer robotter, 

mekanisering og globalisering til at påvirke måden vi 

arbejder på? 

Debat mellem førende EU-eksperter Trine Lund-

Thomsen, Nadja Lundholm Olsen, Maria Rosenberg 

Rasmussen og Rasmus Nørlem Sørensen.   

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

Pris: 50 kr. Studerende: 20 kr.

HVEM SKAL BO I EUROPA?

Dokk1 – Onsdag 7. november kl. 17.00-18.30

Millioner af mennesker er på flugt og presset på EU’s 

ydre grænser ser ikke ud til at blive mindre i fremti-

den. Hvem skal have lov at bosætte sig i de europæi-

ske lande? Hvor og hvordan skal vi træffe beslutninger 

om migration og flygtninge? 

Debat mellem Louise Halleskov Storgaard, Helga 

Molbæk-Steensig og Rasmus Nørlem Sørensen.  

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

Pris: 50 kr. Studerende: 20 kr. 

DE STORE TEMAER FOR EU-VALGET I 2019

Dokk1 – Onsdag 6. december kl. 17.00-18.30

Hvad skal vi stemme om? Hvad er EU i dag og hvilke 

temaer kommer til at dominere valgkampen? Vi 

varmer op til EU-Parlamentsvalget i maj 2019 med at 

se på de store temaer, der bliver afgørende for valget. 

Kom i dialog med et panel af eksperter, der indleder 

med korte oplæg, og så fortsætter vi med en levende 

spørgesession med deltagerne.

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

Pris: 50 kr. Studerende: 20 kr. 

DEO PÅ DOKK1
EU’S ROLLE I VERDEN  

– KONFERENCE FOR UNDERVISERE

Dokk1 – Tirsdag 28. august kl. 10.00-16.00

Mød landets førende eksperter og didaktikere og få 

grydeklare materialer med hjem til din undervisning. 

I maj 2019 er der valg til Europa-Parlamentet og et af 

de store temaer vil være unionens sikkerhedspolitik, 

militære ambitioner og udenrigspolitik. Hvordan skal 

EU tackle Ruslands stormagtsdrømme, presset på de 

ydre grænser og international terrorisme?

DEO præsenterer et spritnyt rollespil om EU’s klima-

politik, fem forløb om danske værdier i europæisk 

perspektiv og to nye bøger med tilhørende undervis-

ningsforløb: ”Sikkerhed i et åbent Europa” og ”Kan 

EU skabe fred i verden?”

Deltagelse: 250 kr. inkl. forplejning, materialer samt fire 

bøger i serien Samfundstanker. Gratis for studerende – 

dog med gebyr på 100 kr. ved udeblivelse efter tilmelding.

SKAL LANDENE PÅ BALKAN MED I EU?

Dokk1 – Onsdag 12. september kl. 17.00-18.30

EU har lanceret en plan for nye udvidelser med lande-

ne i det tidligere Jugoslavien. Men hvad skal der til for 

at komme med i EU? 

Debatmøde mellem lektor i Østeuropastudier Christi-

an Axboe Nielsen og ph.d. i Historie, Zlatko Jovanovic.

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

Pris: 50 kr. Studerende: 20 kr.
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FOOD WALK – PÅ SPORET AF NYDELSE

Dokk1 – Lørdag 29. september kl. 10.30-13.30

Tag med på en sanselig vandring i Aarhus, og smag dig 

igennem en række af byens gastronomiske perler. Før 

turen fintuner læge og forsker i lugtesansen Alexander 

Wieck Fjældstad dine sanser. Vi skal besøge en håndfuld 

særligt udvalgte steder, hvor der hvert sted serveres 

mad eller drikke ledsaget af en uddybende fortælling. 

I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus. Tilmelding 

er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk Pris: 400 kr. 

HEARTBEATS – DANS OG SYNG DIG GLAD

Dokk1 – Søndag 30. september kl. 10.30-12.30

Hvordan kan musik, bevægelse og dans være med 

til at skabe glæde, frihedsfølelse og samhørighed? 

Vær med, når vi byder op til dans med lektor i dans 

og bevægelsespsykologi Helle Winther, docent Lena 

Gregersen og studerende fra RMB uddannelsen på 

Det Jyske Musikkonservatorium. Grib chancen og lad 

dig bevæge af musikkens og dansens magi.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk  

Pris: 120 kr. Studerende: 60 kr.

THE FORMULA FOR ETERNAL LIFE? 

Søndag 30. september kl. 13.00-15.00

Se mere under International

HEARTS & MINDS
Fredag 28.-30. september

Hvad er det egentlig, der betyder noget for et men-

neskes livskvalitet? Med en række arrangementer i 

krydsfeltet mellem viden og kultur byder Folkeuniver-

sitetet i Aarhus velkommen til Hearts & Minds-festival 

der i år undersøger og udfordrer, hvad der kan give 

livet kvalitet nu og i fremtiden. 

Festivalen er støttet af Nordea-fonden. 

Folkeuniversitetet i Aarhus i samarbejde med Dokk1.

LUGT DIG TIL LIVSKVALITET!

Dokk1 – Onsdag 26. september kl. 10.00-12.00

Vidensbrunch med Alexander Wieck Fjældstad. I vores 

overflodssamfund kan man klare sig uden lugtesans, 

men det bliver på bekostning af livskvaliteten. For 

nogle tusind år siden, var lugtesansen et spørgsmål 

om liv eller død. I dag er vi ikke lige så afhængige af 

vores lugtesans, men den er stadig en af vores hoved-

kilder til nydelse.

Tilmelding er nødvendig. Billetter via www.aakb.dk  

Pris: 175 kr. inkl. brunch

SEX – GODE KNEB OG KIKSEDE KNALD     

Dokk1 – Fredag 28. september kl. 19.30-21.30

Kuldsejlede scoringsforsøg, slubrende lydkulisser, 

rødmende teenagere, rasende forældre og ægtefælle. 

Hvad er god sex egentlig? Speciallæge Ditte Trolle 

og sexolog Per Holm Knudsen giver dig svar på dine 

spørgsmål. Aftenen krydres med ærlige og sjove hi-

storier. Hør forfatterne Irene Nørgaard og Nana Balle 

læse op fra bogen 100 kiksede knald.

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

120 kr. Studerende: 60 kr.
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I MORGEN

Dokk1 – Tirsdag 23. oktober kl. 17.00

Dokumentaren viser, hvad der bliver gjort for at 

forhindre klimaforandringer i verden. Instruktørerne 

sætter en bevægelse i gang for at skabe en bedre 

fremtid for deres børn. De møder øko- og miljøaktivi-

ster og rejser til forskellige steder rundt om i verden, 

bl.a. København, hvor tre fjerdedele af hele landets 

befolkning ejer en cykel, og Detroit i USA med store, 

økologiske haver midt i byen. 

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

THE AGE OF CONSEQUENCES

Dokk1 – Tirsdag 20. november kl. 17.00

Dokumentaren tegner linjerne op på det nye verdenskort 

med et imponerende overblik over de 'sommerfugle-

effekter', hvor klimaforandringer, militære konflikter 

og menneskerettigheder hænger intrikat sammen. 

Potentialet for positiv, social forandring kommer fra de 

mest uventede steder. For hvem havde set det militære, 

amerikanske højre kaste sig ind i klimaspørgsmålet?

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

KLIMA & POPCORN 
Klima & Popcorn arrangeres i samarbejde med Ung-

Energi. Arrangementet starter med et debatoplæg, 

herefter vises en relevant dokumentar med spandevis 

af popcorn, efterfulgt af debat.

INTET BLIVER SOM FØR

Dokk1 – Tirsdag 18. september kl. 17.00

Klimakrisen er ikke bare vor tids største og mest pres-

serende udfordring. Den er også den største mulighed 

vi nogensinde har haft for at ændre verden. 

Idéen bag Naomi Kleins bestseller er ikke bare virkelig 

god, den er også den første af mange. Og den under-

støttes af en verdensomrejse langs klimaforandringer-

nes frontlinje, fra det vestlige Canada over det sydlige 

Indien til det østlige Kina.

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



KØD

Dokk1 – Onsdag 21. november kl. 16.30-18.00

Kød er ikke bare en proteinkilde. Det er en kilde til 

følelser, historie, identitet og konflikt. Med andre ord: 

Kød er kultur og en indgroet del af vores traditioner, 

sprog – og vores hverdag. 

I dette foredrag kommer madkulturforsker Jonatan 

Leer rundt om kødets paradoksale status i det aktuelle 

samfund bl.a. via giraffen Marius, svinekødsservering 

i Randers’ dagtilbud, og Agnes fra Matador.

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

Pris: 75 kr.

JESUS

Dokk1 – Tirsdag 4. december kl. 16.30-18.00

Jesus sagde: ”Følg mig!”. I dag har han flere følgere 

end nogen kendis på Twitter. 

Men hvem var denne Jesus? Kasper Bro Larsen er 

lektor i Det Nye Testamente, vil i foredraget tegne en 

skitse af den historiske Jesus. Har han overhovedet 

eksisteret? Er han ikke bare et produkt af de første 

kristnes fantasi? Bibelforskningen har været på jagt 

efter svaret i 2000 år.

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

Pris: 75 kr.

TÆNKEPAUSER
UNIVERSET

Risskov – Onsdag 3. oktober 19.00-21.00

Det er noget mærkeligt noget, universet. Det inde-

holder alt fra hønsefødder og gulerødder til enorme 

galaksehobe, der strækker sig over millioner af lysår. 

Og hvordan gik det nu til?

I anledning af astronomiens dag får vi besøg af stjerne-

forsker Steen Hannestad fra Aarhus Universitet, der 

gør os klogere på, hvordan verden hænger sammen.

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

Pris: 25 kr.

PESSIMISME

Dokk1 – Torsdag 18. oktober kl. 16.30-18.00

Pessimisme er noget trist noget. Alting kan altid blive 

endnu værre. Men måske er pessimisme slet ikke så 

slem, som vi gør den? Ifølge Per Jepsen, filosofisk 

lyseslukker, bør vi faktisk glæde os over evnen til at 

finde håret i suppen. Uden den risikerer vi at ende 

som ukritiske jubeloptimister. Vi skal vove at ødelæg-

ge den gode stemning for at få øje på alt det, der altid 

kan blive lidt bedre.

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

Pris: 75 kr.

LYKKE

Åby – Torsdag 25. oktober kl. 19.00-20.30

Hvad taler vi om, når vi taler om lykke? Christian 

Bjørnskov – lykkeforsker på Aarhus Universitet – 

fortæller ud fra sin bog Lykke om den korte og lange 

lykke, følelsen af lykke når vi ser ind i øjnene på vores 

eneste ene og når virkeligheden overgår vores forvent-

ninger. Og at det ikke helt passer, når man siger at 

lykken hverken er gods eller guld. 

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. Tilmelding er 

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



På bibliotekerne finder du de nyeste Young Adult-bøger, 
psykologiske thrillere, seje klassikere og vilde fantasy-
verdener, du kan drømme dig væk i.

Vi har bøgerne, og vi har god plads til at hygge og læse – 
men vi har også aktiviteter, hvor du kan mødes med andre 
unge og samles om noget. Du kan f.eks. være med i en 
læseklub eller få ferie-bogtips fra bibliotekarerne, og du kan 
møde en fantasyforfatter og en bogblogger. Men der er 
også krea-lørdag, filosofiklub, rollespil, pigehygge med make 
up-tutorial eller workshops om at skrive og interviewe.
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PREMIERE – FILM OM KROPPEN 

Dokk1 – Tidspunkt annonceres på www.aakb.dk

Hvad sker der, når én gruppe af unge skriver tekster 

om 'kroppen', som andre unge laver en film ud 

af? Kom og se det færdige resultat. Hele dagen vil 

'kroppen' være i fokus; så kom og deltag i de mange 

forskellige aktiviteter, der på en eller anden måde 

bringer kroppen i spil.  

I samarbejde med Station Next.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

FILOSOFIKLUB

Dokk1 10-12 år – Hver fjerde torsdag i måneden  

 kl. 16.00-17.00 fra 23. august til 22. november

 13-16 år – Hver fjerde torsdag i måneden  

 kl. 17.00-18.00 fra 23. august til 22. november

Hvor er det bedre at være hurtig end langsom? 

Tænk hvis vi kunne flyve. Må voksne bestemme 

mere end børn?

Børn og unge inviteres til sammen at filosofere over 

tilværelsens små og store spørgsmål. Vi benytter 

filosofiske spil, samtalekort og andre materialer, der 

på forskellig vis kan inspirere til sjove, skæve og tan-

kevækkende filosofiske samtaler. 

I samarbejde med Rum for Undren. Tilmelding er  

nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk

MINI-REPORTER FORLØB

Dokk1 – September-november

Bliv en af Dokk1s nye minireportere, når vi til efteråret 

starter et lille hold op. Du mødes med andre unge 

(13-16 år), deltager i 3 workshops omkring det at 

interviewe, skrive og kommer til at dække en begiven-

hed for unge på Dokk1. 

Læs mere om forløbet på www.aakb.dk.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

FIGHTING GAMES OG HYGGE

Dokk1 Hver anden søndag kl. 12.00-15.30  

 fra 2. september

Fighting Games Community-Aarhus mødes hver 

anden søndag – både øvede og de knap så øvede! 

Fighting Games er en betegnesle for spil, der er 

baseret på kampsport og lignende. Du spiller typisk 

en mod en. Dog kan der være alt fra en eller flere 

karakterer i spillet, som du styrer samtidigt.

Find dem her: www.facebook.com/groups/FGCAarhus

I samarbejde med Fighting Games Community Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BOOKTALK MED EVA LUCIA

Viby Fredag 7. september kl. 17.00-18.30

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

Dokk1 Lørdag 8. september kl. 13.00-14.30

Tilmelding er ikke nødvendig.

Elsker du Young Adult-bøger? Og har du lyst til at 

blive inspireret til nye læseoplevelser? Bogblogger 

Eva Lucia fortæller om og anbefaler YA-litteratur. Eva 

Lucia anbefaler YA-bøger i alle genrer fra kærlighed til 

fantasy, på instagram og hendes blog.

Eva Lucia
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KREA-LØRDAG: KORSSTING UDEN GRÆNSER

Dokk1 Lørdag 29. september kl. 12.00-15.00

 Lørdag 6. oktober kl. 12.00-15.00

 Lørdag 17. november kl. 12.00-15.00

 Lørdag 24. november kl. 12.00-15.00

Alt kan udtrykkes med korsstingsbroderi! Kom og 

lær at brodere, så du kan få de yndigste citater, digte, 

opråb eller sangtekster op på væggen. Vi har lidt grej 

og garn + billeder og mønstre til inspiration. PS: Der 

er ikke undervisning, bare DIY-stemning og plads til 

at nørkle i fællesskab.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

FERIE-BOGTIPS FRA DIN UNGE-BIBLIOTEKAR

Dokk1 Torsdag 11. oktober kl. 16.30-17.30

 Lørdag 22. december kl. 13.00-14.00

Hvad skal du læse i ferien? Det er ikke alle bibliote-

karerne på Dokk1, der følger med i de nye YA/ung-

domsbøger. Men nogle af os gør! På de her dage kan 

du møde en af unge-bibliotekarerne og få forslag til 

bøger, der passer til dig.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSEKLUB FOR UNGE

Skødstrup – Mandag 17. september kl. 15.00

Er du mellem 14 og 18 år og er du vild med at læse? 

Har du lyst til at dele dine læseoplevelser med andre, 

og har du mod på at læse fire bøger, du ikke selv væl-

ger? Så er læseklubben lige noget for dig!

Vi mødes fire gange i løbet af efteråret. I løbet af 

august skal du kigge forbi biblioteket og hente den 

første bog, så du kan nå at læse den, inden vi mødes 

første gang.

Vi aftaler nyt mødetidspunkt fra gang til gang – ca. én 

gang om måneden. Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk

(OVER)LEV PÅ SU

Dokk1 – Tirsdag 25. september kl. 17.00-18.00

Har du for meget måned tilbage for enden af din SU? 

Eller er du flyttet hjemmefra for første gang? 

Så kom forbi Dokk1 til en time med tips og tricks til 

at (over)leve på SU. Vi vil blandt andet komme ind på 

budgetlægning, forsikringer, måder at få pengene til at 

rulle ind på kontoen, osv.

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

PEN OG PAPER ROLLESPIL 

Harlev Lørdag 25. august kl. 11.00

 Lørdag 29. september kl. 11.00

 Lørdag 27. oktober kl. 11.00

 Lørdag 24. november kl. 11.00     

Der bliver spillet Pathfinder Society, et verdens 

omspændende spil baseret på Pathfinder rollespils 

systemet. Du spiller 4-6 timer med 4-6 andre spillere 

og en spilstyrende og du behøver ikke være garvet 

rollespiller, for at kunne være med. 

Explorer, Report, Cooperate!

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk
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FORFATTERBESØG: HANNE LYKKE RIX

Højbjerg – Lørdag 17. november kl. 10.30

Vi får besøg af den lokale fantasyforfatter Hanne Lykke 

Rix, der debuterede i foråret 2018 med de to første 

bind, Ellin og Miralins datter, i serien Kongestenen. 

Hanne Lykke vil fortælle lidt om sin rejse til at blive 

forfatter og om bøgerne og deres tilblivelse. Herefter 

vil hun læse op fra en af bøgerne.

Bøgerne er fra 11 år og op, men alle er velkommen.

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

BEAUTYDAG PÅ BIBLIOTEKET

Gellerup – Lørdag 13. oktober kl. 10.00-13.00

Den første lørdag i efterårsferien byder på ren pige-

hygge, når vi åbner bibliotekets helt egen beautysalon. 

Du kan få flettet dit hår eller lagt en fin neglelak. Vi får 

hjælp af Marianne Jensen, som også vil lave en make-

up tutorial for de interesserede. Du kan også lave dine 

helt egne smykker i vores kreative smykkeværksted. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

EFTERSKOLEELEVER UDSTILLER EGNE VÆRKER

Dokk1 – Uge 47 og 48 (november)

Risskov Efterskoles Design & Fashion linje udstiller, 

i samarbejde med Røde Kors, arbejder udført af det 

genbrug, der ikke kunne sælges. Udstillingen kan ses 

i uge 47 og 48. 

Nærmere information samt dato for fernisering an-

nonceres på www.aakb.dk

I samarbejde med Risskov Efterskole.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

Hanne Lykke Rix



13.-14. OKTOBER KL. 10-16 / DOKK1 
FRI ENTRÉ

Se nye opfindelser – Lær hvordan de virker – Prøv at lave dem selv!  
Aarhus Mini Maker Faire er den bedste start på efterårsferien.  

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

Følg med på makerfaireaarhus.dk eller  
facebook Aarhus Mini Maker Faire



Til de kreative arrangementer får du chancen for at nørkle, 
lære nyt og få fingrene i materialer, du måske ikke har prø-
vet før. Og du får muligheden for at møde andre på en af-
slappet måde, hvor man måske nok hyggesnakker imens, 
men primært mødes for at fordybe sig i ’håndværket’. 

Emnerne for efterårets workshops og aktiviteter spænder 
vidt – fra portrættegning og fotografi til strik og hækling, 
3D-print og lasercutting.

På flere af bibliotekerne kan du også opleve spændende 
udstillinger med lokale kunstneres værker af bl.a. keramik, 
fotografi, glas og billedkunst.  

KUNST OG  
reativitet





Kunne du tænke dig at være 
en del af et fællesskab 
med andre seniorer?  

I slutningen af august samt i september  
måned kan du, på Viby Bibliotek, deltage i 
spændende arrangementer og dele oplevelsen 
med andre seniorer. 
I kan blandt andet opleve en hyggelig efter-
middag i selskab med Viby Lokalhistoriske 
Forening, hvor vi ser historiske film om Aarhus 
og tale om ”din, min og vores historie”. 

Har du lyst til at tilmelde dig eller  
blot høre mere, så kontakt:
Maria Hisselholm
mgla@aarhus.dk / Tlf. 61 92 90 03

Med venlig hilsen
Viby Bibliotek
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ÅBENT LAB

Dokk1 – Hver onsdag kl. 15.30-17.30 

Du kan få hjælp til at bruge vores maskiner, så du 

komme i gang med at lave dine egne projekter i enten 

3D print eller på laserskærer. Åben Lab er for unge 

+ 12 år og voksne. Selvom der er personale tilstede, 

forventes det at du arbejder selvstændigt.

Vi har åbent næsten alle onsdage, tjek de præcise 

datoer på www.aakb.dk.

Tilmelding er ikke nødvendig.

REPAIR CAFÉ

Dokk1 Lørdag 11. august kl. 12.30-15.30

 Lørdag 15. september kl. 12.30-15.30

 Lørdag 13. oktober kl. 10.00-16.00

 Lørdag 10. november kl. 12.30-15.30

 Lørdag 8. december kl. 12.30-15.30

Repair Café handler om at reparere, upcycle og gen-

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

nyt. De frivillige til Repair Café stiller deres viden til 

rådighed, hvis du har noget, du har brug for hjælp til 

at fikse! 

Det er gratis at deltage, men medbring gerne egne 

reservedele. Du har selv ansvar for dine ting og børn 

under 12 år bør være ifølge med en voksen.

I samarbejde med Repair Café Aarhus.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

KUGLEBANE-AMOK

Dokk1 – Lørdag 18. august kl. 12.00-15.00

Kuglebaner bliver et tema til Aarhus Mini Maker Faire 

i år. Derfor en workshop, hvor I kan bygge jeres egne. 

Kuglebaner er mega seje – for de mindste kan pap, saks 

og tape gøre tricket, for de større er der måske brug for 

en lille motor eller specialdesignede elementer.

Børn under 10 år kun med voksen. I samarbejde med 

Aarhus Mini Maker Faire. Tilmelding er ikke nødvendig.

AARHUS-FOTOGRAF ANDERS BACH

Risskov – Tirsdag 28. august 19.00-20.30

Fotograf Anders Bach står bag flere fotobøger om 

Aarhus. I forsommeren 2018 udkom sidste skud på 

stammen Aarhus Highlights. Hvordan fortæller billeder 

historien om en hel by? Hvordan ved man, at noget vil 

blive et godt billede, og hvad består et godt billede i 

det hele taget af? 

Bliv klogere på fotografiets væsen, når Anders Bach 

fortæller om fotografiet og om bogens tilblivelse. 

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

Dokk1 Tirsdag 11. september kl. 15.30-18.00

 Tirsdag 18. september kl. 15.30-18.00

 Torsdag 25. september kl. 15.30-18.00

Sjov med billeder, bogstaver, gamle illustrationer. 

Skab forskellige udtryk med plantryk (xerolitografi). 

Billedkunstner Verner Brems guider dig i de forskellige 

teknikker. Du kan kombinere forskellige kreative ud-

tryk bl.a. dine gamle tegninger, ting fra gamle bøger. 

Workshoppen er for voksne eller børn +8 år ifølge med 

en voksen.

Du kan deltage én eller flere gange. Prisen er pr. gang.  

I samarbejde med Skolen for Kunst og Design. Tilmelding 

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

LASERGRAVERING

Dokk1 – Tirsdag 30. oktober kl. 15.30-18.30

Har du en yndlingsbørnetegning – et yndlingscitat 

eller har du dit eget grafiske udtryk – så foren det med 

vores lasergravering. Du kan skabe dit udtryk på com-

puter/iPad under workshoppen – men du kan også 

medbringe noget fra gemmerne, vi kan digitalisere. Vi 

graverer i 10 x 10 cm træplader.

Workshoppen er for voksne + 13. Tilmelding er  

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

KREA-TID 

Åby – Uge 36, 40, 45 og 49

Vi dækker op til Krea-tid og håber, at børn og voksne 

har lyst til at hygge sig sammen om kreative aktivite-

ter. Aktiviteten står fremme i en uge ad gangen, så I 

kan komme lige når det passer jer. 

Der vil være nyt tema hver gang. Hold øje med hjem-

mesiden eller opslag på biblioteket. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

ARTIST TALK – ULLA DIEDRICHSEN

Højbjerg – Torsdag 6. september kl. 19.00-20.30

Hvis du kun skal til ét arrangement i efteråret, så er 

det dette du skal vælge: en spændende aften i selskab 

med den internationalt kendte danske maler og 

fotokunstner Ulla Diedrichsen. Omdrejningspunktet 

vil være brobygning mellem billedkunst og litteratur. 

Mon ikke der også falder en enkelt anekdote af fra et 

farverigt kunstnerliv og spændende samarbejder med 

bla. Andy Warhol og Erica Jong.

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

Ulla Diedrichsen



Dokk1
Lørdag 21. september kl. 10.00-16.00
Søndag 22. september kl. 10.00-16.00

Danmarks hyggeligste tegneseriefestival Art Bubble 
vender tilbage til Dokk1, og denne gang er det hele 
weekenden. Både lørdag og søndag kan du møde  
et væld af danske og udenlandske tegnere og bl.a. 
opleve live-tegning, få autografer og gå på opdagelse 
i de mange stande overalt på Dokk1. 
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LASERCUT DIT JULEPYNT!

Dokk1 – Onsdag 21. november kl. 15.30-18.30

Trænger du til ny julepynt og er du lidt tech-interesse-

ret? Vi skaber dims til hjerternes fest – juletræspynt, 

juleuro eller… Vi arbejder i plexiglas, papir og skum. 

For voksne eller børn +8 ifølge med en voksen.

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

Pris: 30 kr.

RE-USE – FRA BOG TIL LYSKÆDE

Dokk1 – Lørdag 8. december kl. 11.00-13.00

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

Trænger du til lidt hyggebelysning, og vil du gerne 

være med til at redde en bog, så kom og lav din helt 

egen lyskæde! Det kunne være et unikt tegneserie-

tema, matematiske formler eller noget helt andet. 

Lyskæde medfølger. 

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

Pris: 30 kr.

PORTRÆTTEGNING

Dokk1 Søndag 11. november kl. 11.00-15.00

 Søndag 18. november kl. 11.00-15.00

Street-artist Bojan Milic tager dig igennem grundlæg-

gende teknikker til portrættegning. Der benyttes enkle 

redskaber som blyant, kul og kardus, og der arbejdes 

med lys, skygge, linjens kvalitet og ansigtets forskellige 

flader. Du kan fint være med som nybegynder. Det fore-

går primært på engelsk – men Bojan taler også dansk.

For voksne eller børn +12 ifølge med en voksen. Tilmel-

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

BRODERI M/ BETTINA ANDERSEN

Dokk1 – Onsdag 14. november kl. 16.00-19.00

Bettina Andersen er professionel brodøse og har 

arbejdet med frit broderi i mange år. På workshoppen 

arbejdes med folietryk med frit håndbroderi. 

Medbring et stykke stof i 30 x 30 cm – gerne hør, nål 

med spids, samt DMC-garn hvis du har – ellers er der 

materialer inkl. i kurset. Det kræver ingen forkundskab 

– alle kan deltage. Voksne +13

Du kan læse mere om Bettina Andersen på www.

bettinaandersen.dk

Tilmelding nødvendig. Billetter via www.aakb.dk.  

Pris: 100 kr.



STRIKKEHÆKLESYKLUB

Risskov – Hver torsdag kl. 15.00-17.30

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKECAFÉ

Dokk1 – Første lørdag hver måned kl. 13.00-16.00

I samarbejde med Vibeke Stendal.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆR AT STRIKKE, HÆKLE OG TUNESISK HÆKLING

Tranbjerg – Lørdag 22. september kl. 13.00

I samarbejde med Strik-in. Tilmelding er nødvendig. 

Gratis billetter via www.aakb.dk

STRIKKECAFE

Sabro Torsdag 27. september kl. 19.00-21.00

 Torsdag 25. oktober kl. 19.00-21.00

 Torsdag 29. november kl. 19.00-21.00

Tilmelding er ikke nødvendig.

VILD MED GARN

STRIKKEAFTEN 

Harlev Første mandag hver måned kl. 19.00-21.00  

 fra 6. august

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKECAFÉ 

Skødstrup Første mandag hver måned kl. 15.00-17.00  

 fra 3. september

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKE/HÆKLECAFÉ

Viby – Tirsdag i lige uger kl. 17.30-20.00

Tilmelding er ikke nødvendig.

GARNGLAD 

Lystrup – Torsdag i lige uger kl. 19.30

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIK-IN

Tranbjerg Første torsdag i måneden kl. 18.00

  fra 2. august

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

Sidder du derhjemme og nørkler forgæves med de løbende masker, en svær strikke-

opskrift eller et strikketeknisk problem? Fortvivl ikke! Rundt omkring på bibliotekerne 

findes der strikkeklubber, som gerne hjælper og kommer med inspiration til nye strik-

keprojekter. Det er lige meget, om du er nybegynder eller erfaren, der er plads til alle. 

Se listen over allerede oprettede strikkeklubber. Ønsker du selv at oprette en klub, kan 

du tale med dit lokale bibliotek om mulighederne.
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EVA FLENSTED UDSTILLER MALERIER OG SMYKKER

Tranbjerg – August

Eva Flensted Madsen er autodidakt maler og smykke-

mager. Hun nyder at blande farver og figurer sammen 

på lærredet. Målet er som regel at lave noget med lidt 

'kant og skævhed'. Gerne iblandet en portion humor. 

Det er en fornøjelse for hende, hvis beskueren træk-

ker på smilebåndet af resultaterne.   

TALKING GENDERS SENIOR

Dokk1 – Fredag 31. august til onsdag 26. september

Oplev Himherandit Productions nyeste kunstinstal-

lation Talking GENDERS Senior. Installationen er en 

smuk hyldest til den aldrende mangfoldige krop og 

natur. Udstillingen er en del af The GENDERhouse 

Festival. Festivalens program strækker sig fra det 

umiddelbare og nuancerede til det provokerende og 

tankevækkende. Et program der stiller skarpt på det 

maskuline, det feminine og alt derimellem.

I samarbejde med Himherandit Productions.

BILLEDKUNST AF TINA PONTOPPIDAN

Højbjerg – September

Inspirationen til de naturalistiske og abstrakte male-

rier henter Tina Pontoppidan i mødet med naturen, 

på rejser og i historien. Kunstneren arbejder med 

akryl, olie, sand og papir og eksperimenterer alt efter 

stemninger og oplevelser.

I samarbejde med Kunstnerværkstedet Krapplak.

UDSTILLINGER

FOTOUDSTILLING AF KAMERAGRUPPEN 16

Højbjerg – August

Vi skyder efteråret i gang med en flot fotoudstilling. 

Ti foto-entusiaster har fundet et fællesskab i deres 

passion for fotografi. I denne fællesudstilling viser de 

for første gang resultatet af deres samarbejde, hvor 

de via teori, praksis og efterfølgende konstruktive 

meningsudvekslinger har skabt imponerende kompo-

sitioner og fanget mange spændende motiver.
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FERNISERING PÅ KUNSTUDSTILLING

Harlev – Torsdag 29. november kl. 16.30-17.30

Vores årlige julefernisering hvor Harlev Biblioteks 

Venner serverer gløgg og pebernødder. Udstillingen 

løber fra 29. november til 31. januar.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

RUTH NISSEN UDSTILLER KERAMIK

Tranbjerg – December

Ruth Nissen er uddannet fra Århus Kunstakademi og 

Clay’ Art, Aarhus. Hun er medlem af flere kunstselska-

ber, som f.eks. De Ellevilde fra Højbjerg og arbejder 

meget dedikeret med sin keramik. I denne måned ud-

stiller hun sine flotte keramiske figurer på biblioteket.

FOTOUDSTILLING AF FOTOGRAF JOHNNY SCHOU

Højbjerg – December

Form er Lysets Skygge. 

Schou har i mange år arbejdet professionelt med 

portræt – og reklamefotografi. Denne udstilling tager 

os dog med ud i naturen, hvor kameraet er rettet mod 

landskaber, skyer og alt hvad der fascinerer – både 

stort og småt. Det er der kommet en række unikke 

billeder ud af, og det ses tydeligt i spændinger mellem 

lys og skygge, i former og flader og mellem kompo-

nenter i motivet.

LINE GOTTFRED PETERSEN UDSTILLER GLAS

Tranbjerg – September

Line Gottfred Petersen er uddannet glasblæser fra 

Glas- og Keramikskolen på Bornholm. Hun har ud-

stillet flere steder i DK og i udlandet, ligesom hun har 

modtaget flere legater og priser for sit arbejde med 

glas. Hun bor ved Ry, hvor hun har eget glassliberi, 

og herfra fremstiller hun både glas og smykker. Bøl-

gevaser i et hav af farver og lette glasæg med fjer er 

nogle af de ting, der udstilles.

BILLEDKUNST AF GITTA FRIS

Højbjerg – Oktober

Inspirationen hentes i naturen for kunstnerens fore-

trukne motiver er landskaber, havet, stranden, sten og 

blomster. I mange år udforskede Gitta Fris landskaber-

ne på sin hjemegn Mols, men i de senere år har mo-

tiver fra rejser til udlandet også fundet vej til lærredet. 

Farverne skifter som vejret og lyset og fremstår både 

stærke og svage og helt over i gråtoner.

I samarbejde med Chokoladefabrikken.

UDSTILLING AF KUNSTNER FRITS PEDERSEN

Højbjerg – November 

Kunstneren vover pelsen og tager en af tidens helt 

store debatemner under kærlig behandling – nemlig 

ulven. Ved hjælp af forskellige teknikker og sin helt 

særlige sans for æstetik frembringer Frits Pedersen 

et spændende udtryk, hvor beskuere ikke kan undgå 

at blive draget ind i rovdyret fascinerende univers. 

Vi lover at 'uhyggen' også tager hensyn til de mange 

børn, der kommer på biblioteket.



Er du dit eget spejlbillede? Kan antistof afsløre, hvorfor 
stjernerne blev til? Hvad laver bakterierne i din krop? 
Og hvordan har vulkaner påvirket menneskets historie? 
Det er nogle af de spørgsmål du kan fordybe dig i, mens 
efteråret rusker udenfor.

På bibliotekerne kan du låne tusindvis af bøger om 
videnskab. Men du kan også mødes med andre og søge 
viden i fællesskab. For der sker noget særligt, når viden 
præsenteres med levende ord – og tilhørerne stiller 
spørgsmål, deler deres tvivl og bidrager med nye vinkler.

Dette er arrangementerne for dig, der vil undres og 
udfordres sammen med andre.

Videnskab
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SMAGEN AF ØL

Harlev Tirsdag 25. september kl. 19.00

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.

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

Hasle Tirsdag 25. september kl. 19.00

Tilmelding er ikke nødvendig.

Livestream fra de offentlige forelæsninger i naturvi-

denskab fra Søauditorierne på Aarhus Universitet.

Hør professionelle brygmestre fortælle om gærens 

betydning for øllets aroma, om maltens indflydelse på 

farve, smag og smagsholdbarhed og om humlens rol-

le som smags- og aromagiver. Under foredraget får du 

serveret små smagsprøver på fem udvalgte øltyper.

KVANTEFYSIKKEN – ATOMERNES VILDE VERDEN

Hasle – Tirsdag 9. oktober kl. 19.00

Livestream fra de offentlige forelæsninger i naturvi-

denskab fra Søauditorierne på Aarhus Universitet.

Hør om de eksperimenter og teoretiske overvejelser 

der førte til Niels Bohrs atom- og kvantefysik som 

fysikerne stadig diskuterer hvordan vi skal forstå – 

samtidig med at den anvendes med succes på alt fra 

stjerners liv til mikrochips i smartphones.

Tilmelding er ikke nødvendig.

DIT INDRE LIV MED BILLIONER AF BAKTERIER

Hasle – Tirsdag 23. oktober kl. 19.00

Livestream fra de offentlige forelæsninger i naturvi-

denskab fra Søauditorierne på Aarhus Universitet.

Mennesket er en superorganisme som rummer ligeså 

mange bakterieceller som menneskeceller. Hvad laver 

disse bakterier på, inden i og med os? De fleste er 

gavnlige, sundhedsfremmende, hjælper os mod infek-

tioner og regulerer vores hormoner og signalstoffer.

Tilmelding er ikke nødvendig.

'DU OG DIT SPEJLBILLEDE'

Viby – Onsdag 24. oktober kl. 19.00

Foredrag ved professor Karl Anker Jørgensen, Aarhus 

Universitet.

Har du nogensinde tænkt over, at når du ser dig selv i 

spejlet, så er det ikke dig selv, du ser, men dit spejlbil-

lede, fordi dit spejlbillede er forskelligt fra dig selv? 

Kom på en tur gennem spejlbillede-molekylernes fan-

tastiske verden og hør hvordan de påvirker vores liv.

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

Pris: 30 kr.

Karl Anker Jørgensen
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VULKANER OG SAMFUND GENNEM TIDERNE

Hasle – Tirsdag 13. november kl. 19.00

Livestream fra de offentlige forelæsninger i naturvi-

denskab fra Søauditorierne på Aarhus Universitet.

Vulkanudbrud er voldsomme geologiske hændelser, 

men har de også påvirket menneskets historie? To 

forskere sætter geologisk og arkæologisk fokus på 

tre vulkanudbrud gennem tiderne og hvordan de har 

påvirket samfund – også i de nordiske lande.

Tilmelding er ikke nødvendig.

ANTISTOF

Hasle – Tirsdag 20. november kl. 19.00

Livestream fra de offentlige forelæsninger i naturvi-

denskab fra Søauditorierne på Aarhus Universitet.

I de seneste år er fysikerne blevet i stand til at produ-

cere og studere antistof på måder som for få årtier 

siden blev betragtet som ren science fiction. Studier af 

antistof kan måske afsløre hvorfor stjerner, planeter, 

og mennesker faktisk er til.

Tilmelding er ikke nødvendig.

NATURENS NYTTIGE DRÆBERMOLEKYLER

Hasle – Tirsdag 30. oktober kl. 19.00 

Livestream fra de offentlige forelæsninger i naturvi-

denskab fra Søauditorierne på Aarhus Universitet.

Kom på en rejse til molekylernes verden med fokus 

på naturens egne medicinske stoffer. Og hør hvordan 

indsigt i cellernes funktion inspirerer forskere til både 

at udvikle potentielt livsforlængende stoffer og til at 

udvikle nye typer medicin mod kræft.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HVORFOR ÆLDES VI?

Hasle – Tirsdag 6. november kl. 19.00

Livestream fra de offentlige forelæsninger i naturvi-

denskab fra Søauditorierne på Aarhus Universitet.

Giver den nyeste molekylære forskning i aldring os 

koden til et langt og sundt liv? Måske. Hør om de me-

kanismer, der bestemmer at vi ældes, hvorfor vi ældes 

forskelligt samt hvordan vi sikrer os en alderdom med 

god livskvalitet.

Tilmelding er ikke nødvendig.





Vil du gerne have lavet en e-mail-adresse? 
Kan du ikke komme på borger.dk? Eller 
vil du lære at sms’e? Det er efterhånden 
svært at klare sig uden smartphone, 
computer eller tablet, og det kan tage 
tid, når man skal lære at bruge dem. På 
biblioteket kan du få hjælp til de grund-
læggende ting – enten på de forskellige 
små kurser eller i de faste IT-hjælpetider i 
Risskov, Åby, Lystrup og Gellerup.

Er du IT-stærk og nysgerrig? Så har vi 
en række forskellige arrangementer, 
hvor du for eksempel kan fordybe dig 
i 3D-programmet Blender, bygge din 
egen computer, lære mere om Ubuntu 
eller udforske Virtual Reality. 
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WORDPRESS MEETUP

Dokk1 Torsdag 16. august kl. 16.00-20.00

 Tirsdag 18. september kl. 16.00-20.00

 Tirsdag 16. oktober kl. 16.00-20.00

 Torsdag 8. november kl. 16.00-20.00

 Torsdag 6. december kl. 16.00-20.00

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

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

dit WordPress site. Wordpress Meetup Aarhus er et 

netværk, der mødes en gang om måneden for at lære 

og lære fra sig. Fra 16 år.

I samarbejde med WP-Aarhus.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

UBUNTU

Dokk1 Onsdag 29. august kl. 16.00-21.00

 Onsdag 26. september kl. 16.00-21.00

 Onsdag 7. november kl. 16.00-21.00

 Onsdag 5. december kl. 16.00-21.00

Ubuntu Aarhus er åben for alle, som har interesse i 

alternative styresystemer.

Emnerne for mødeaftenerne vil langt hen ad vejen bli-

ve tilpasset efter de fremmødtes ønsker, og der bliver 

taget særligt hensyn til 'begyndere' udi Ubuntu-Li-

nux – vi hjælper med installationer, opdateringer og 

reparationer på de fremmødtes egne pc'er – foruden 

almindelig socialt samvær!

I samarbejde med Ubuntu Aarhus.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

BYG EN COMPUTER

Dokk1 Tirsdag 25. september kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 13. november kl. 16.30-18.30 

Lær hvordan du kan samle din egen pc og forstå, hvad 

de forskellige dele gør. En pc der præcist opfylder dine 

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

kan spare mange penge.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

INTRODUKTION TIL BLENDER (3D PROGRAM)

Dokk1 Tirsdag 2. oktober kl. 16.30-18.30 og

 Tirsdag 9. oktober kl. 16.30-18.30 eller

 Tirsdag 20. november kl. 16.30-18.30 og  

 Tirsdag 27. november kl. 16.30-18.30

Over to tirsdage i februar kan du blive introduceret 

til 3D programmet Blender. Blender kan bruges til 

animation, simulering og 3D modellering. Vi gennem-

går, hvordan man bruger blender og introducerer 

læringsressourcer, så man selv kan videreudvikle sine 

evner i Blender. Du kan læse mere om Blender på 

www.blender.org

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

Pris: 50 kr.
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DIGITALE FODSPOR PÅ NETTET

Lystrup – Torsdag 8. november kl. 19.00-21.00

I dag bruger vi nettet som aldrig før. Ikke blot til email, 

kommunikation og handel, men også til deling af 

vores privatliv via Facebook, Twitter, Youtube, Insta-

gram, osv. Og vi streamer film og musik. Hver gang 

vi bruger nettet, sætter vi os digitale fodspor. Derfor 

er det vigtigt, vi tænker os om. For gode fif om emnet 

har vi inviteret IT-underviser, -tekniker og -administra-

tor Jakob B. Melbye.

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

LEARN PROGRAMMING IN ANGULAR 

Dokk1 – Lørdag 10. november kl. 10.15-15.45 

In this workshop you will learn to make a webapplica-

tion from start to finish using Angular. Angular is an 

open-source platform made for building applications. 

It is among others developed by Google. Angular 

gives you a suite of different tools to get you started 

with building dynamic and interactive applications. 

The workshop is free, but you need to sign up. 

Fra 14 år. I samarbejde med NgHeroes. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

VIRTUAL REALITY PÅ RAMPEN

Dokk1 Torsdag 4. oktober kl. 16.00-18.00

 Torsdag 8. november kl. 16.00-18.00

 Torsdag 6. december kl. 16.00-18.00

Kom og få en smagsprøve på Virtual Reality, vi stiller 

vores HTC Vive frem på rampen og indbyder alle 

interesserede til at deltage.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SMARTPHONE FOR SENIORER

Risskov Tirsdag 30. oktober kl. 10.00-11.30

 Tirsdag 6. november kl. 10.00-11.30

Har du problemer med at læse og skrive SMS’er, 

tage billeder og gemme kontakter på mobilen? Der 

er hjælp at hente. Unge fra Produktionshøjskolen i 

Egå har alle de færdigheder, som du har brug for, og 

de giver en-til-en-undervisning, så du får præcis den 

hjælp, som du har brug for. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk.
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HJÆLP TIL IT
BESTIL TID TIL IT-HJÆLP 

Risskov Hver onsdag kl. 10.00-14.00  

 fra 8. august til 31. oktober

Biblioteket tilbyder hjælp til IT, eksempelvis: Brug af 

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

Aarhus Kommunes hjemmeside, at oprette en email-

adresse eller andet. Vejledningen foregår i dit tempo.  

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

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

IT-HJÆLP FOR BEGYNDERE

Lystrup Hver mandag kl. 13.00-15.00  

 september, oktober og november 

Så er der hjælp at hente til dine it-spørgsmål. Book vo-

res frivillige, it-kyndige Peer Kjær Andersen en halv time 

mellem kl. 13-14 eller kig ind mellem 14-15. Her kan 

forekomme ventetid, men der er kaffe på kanden imens.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

IT-CAFÉ

Åby Hver tirsdag kl. 14.00-15.00  

 fra 4. september til 11. december

Kom med dine små og store problemer på nettet, på 

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

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

Tilmelding er ikke nødvendig.

GELLERUP’S IT-CAFÉ

Gellerup – Hver torsdag kl. 13.00-15.00

Driller dit IT-udstyr eller har du bare generelle 

IT-spørgsmål? I IT-caféen kan du få gode råd, praktisk 

hjælp og ny inspiration. Du kan få hjælp til: 

 » at forbedre dine færdigheder på internettet

 » at kunne klare den digitale kontakt til Det offentlige

 » at bruge smartphones og tablets

Medbring gerne egen bærbare PC/mobil eller tablet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

MACØSTJYLLAND 
MacØstjylland er en forening for Mac-brugere og 

entusiaster. Fra tid til anden åbner de dørene for 

alle til foredrag og Mac-relaterede spørgsmål. Så 

har du brug for inspiration eller hjælp med din 

Mac kig endelig forbi!

MACØSTJYLLAND HOLDER ÅBENT HUS!

Dokk1 – Torsdag 20. september kl. 19.30-21.30

Lev med Facebook uden at sælge dig selv (for 

meget)! En aften for almindelige Mac-brugere, der 

har gjort sig tanker om privatliv. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Torsdag 1. november kl. 19.30-21.30

At fungere som Macbruger i en Microsoft verden 

uden at bruge MS Office. En aften for almindelige 

Mac-brugere, der gerne vil holde stien ren. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Torsdag 29. november kl. 19.30-21.30

Apple Sikkerhed/Mail/Spam/Phishing/Virus 

– Efterårs udgaven. En aften for almindelige 

Mac brugere, der vil opdateres om det seneste 

trussels billede, og hvad man selv kan gøre.

Tilmelding er ikke nødvendig.

NemID-hjælp  
til mindre  

virksomheder

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

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

– så vil jeg gerne prøve at hjælpe dig. 

Ring til Pernille Munch-Hansen og aftal tid!
Åby Bibliotek · Tlf. 89 40 95 00
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Mange af vores arrangementer passer glimrende under 
en samlet overskrift; andre strækker sig i andre retning-
er, og det er dem, du finder her.

I efteråret kan du bl.a. høre foredrag om Aarhus i 
1960’erne eller om naturbevaring på Nordre Kirkegård. 
Hvis du er ordblind, kan du mødes med andre og høre 
om apps, notatteknik og hjælpemidler. Du kan få filo-
sofisk vejledning og lære om slægtsforskning. Og du 
kan møde nye mennesker over et spil skak, til moste-
dag eller til høstfest.

Og husk: Bibliotekernes arrangementer kan du altid 
komme til – også hvis du ikke har nogen at komme med. 



84 Program · Efterår 2018

FILOSOFISK VEJLEDNING

Dokk1 – Tidspunkt annonceres på www.aakb.dk

Inden for de seneste årtier er flere og flere mennesker 

rundt om i verden begyndt at opsøge filosoffer for at 

finde svar på personlige problemer. Kom og tag en 

snak med filosofisk praktiker David Mark Larsson – 

enten individuelt eller sammen med nogle, du kender. 

Samtalerne varer 15 min., og det er en god idé, hvis 

du på forhånd har formuleret et personligt spørgsmål, 

som du gerne vil filosofere over.

I samarbejde med David Larsson.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk 

RUNDVISNINGER PÅ DOKK1

Dokk1 Hver tirsdag kl. 14.00-15.00 

 fra 21. august til 11. december

 Hver torsdag kl. 16.30-17.30 

 fra 23. august til 13. december

Rundvisning i publikumsarealet for enkeltpersoner og 

mindre grupper.

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

HØSTFEST

Risskov – Onsdag 29. august kl. 17.30-21.00

Biblioteket inviterer til høstfest i haven, i år er høst-

festen et sammenskudsgilde. Alle skal tage en ret 

med, og vi spiser i fællesskab. Husk den varme trøje. 

Vi håber på at se dig og på godt vejr. Risiko for aflys-

ning i tilfælde af regn. Hold øje med hjemmesiden.  

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

HVORFOR ER MÆLKEKARTONER IKKE PAP?

Risskov – Mandag 17. september kl. 17.00-19.00

Og er det rigtig, at ketchupflasken skal rengøres? 

Nytter det overhovedet at affaldssortere? Få svar på 

dine spørgsmål om Aarhus’ affaldssortering. Sofie 

Schousboe, fra AffaldVarme Aarhus, fortæller og sam-

men kigger vi på, hvad der må komme med i den nye 

sortering. Sofie sætter også spot på de typiske myter 

omkring sortering og genanvendelse, og du får både 

praktisk viden og nyttige indsigter med hjem.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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OLES FISKETIPS!

Dokk1 – Lørdag 6. oktober kl. 12.00-15.00

Besøg Ole's Fiskebiks og få gode fisketips! Er du 

fiskeinteresseret og har brug for lidt nye input – så 

er dette arrangement for dig. Det kan være alt fra 

hotspot og fiskepladser, grej, teknikker, beklædning 

eller tilberedning. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BLIV DUS MED DIT BIBLIOTEK

Dokk1 Tirsdag 9. oktober kl. 16.30-18.00

 Tirsdag 23. oktober kl. 16.30-18.00

Synes du det er svært at finde rundt i voksen-

biblioteket på Dokk1? 

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

teket og fortæller om vores mange materialetyper, op-

stillinger og låneregler. Du hører om services, vi giver 

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

se og app bliver præsenteret. Du får også et eksklusivt 

kig i de lukkede magasiner dybt under Dokk1.

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

GØR-DET-SELV EL

Dokk1 Onsdag 19. september 15.00-17.00

 Onsdag 17. oktober 15.00-17.00

 Onsdag 21. november 15.00-17.00

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

i hjemmet? Så har du nu chancen for at lære hvordan 

og hvilke opgaver, du selv må kaste dig over. Du får 

en kort teoretisk gennemgang af udvalgte emner med 

fokus på, det man selv må udføre. Der er mulighed 

for små øvelser, der klæder dig på til selv at gå hjem 

og skrue. Henvender sig til nybegyndere og de, der 

allerede har prøvet lidt.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆR AT BINDE DIN EGEN FLUE

Dokk1 Onsdag 19. september 15.00-17.00

 Onsdag 17. oktober 15.00-17.00

 Onsdag 21. november 15.00-17.00

Nu har du chancen for at komme i gang med en 

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

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

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

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

til de bedste fiskesteder i Aarhus. Alle uanset erfaring 

kan være med. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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KENDER DU NORDRE KIRKEGÅRD?

Risskov – Onsdag 7. november kl. 17.00-19.00

På Nordre Kirkegård ligger de døde. På Nordre Kirke-

gård besøger de pårørende gravene, mens andre bare 

går tur med kæresten. De færreste kender til driften 

og endnu færre til det, der foregår omkring naturbeva-

ring. Bliv klogere med Lars Bøndum fra Naturhistorisk 

Museum og Allan K. Rask fra Byens anvendelse.

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

JULEMARKED

Åby Lørdag 24. november kl. 10.00-14.00

 Søndag 25. november kl. 10.00-14.00

Julemarked på Elværket i Åbyhøj med mange private 

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

også mulighed for cafe-hygge.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BLIV EN HANDYWOMAN

Lystrup – Torsdag 25. oktober kl. 19.00-21.00

Tør du bruge en boremaskine eller kan du fixe et 

dryppende blandingsbatteri? Hvis svaret er nej, er 

denne workshop noget for dig. Jeanne Fjorbak, bedre 

kendt som Handywoman, guider dig gennem basale 

gør-det-selv opgaver. Kom og grib boremaskinen og 

stil alle de "dumme" spørgsmål, du har om værktøj.

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

Pris: 50 kr.

UNIKKE UTZON

Dokk1 – Onsdag 31. oktober kl. 17.00

Hør Flemming Bo Andersens inspirerende foredrag 

om Danmarks verdenskendte arkitekt – mennesket, 

myten og magikeren Jørn Utzon. I foredraget kan man 

høre, hvad der har formet personen og inspireret Jørn 

Utzon og – frem for alt – hvad der har skabt Utzons 

unikke formsprog.

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

Pris: 50 kr.

Operahuset

Nordre Kirkegård
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LOKALHISTORIE

SPØRGEHJØRNE FOR SLÆGTSFORSKERE

Dokk1 Tirsdag 14. august kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 11. september kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 9. oktober kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 13. november kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 11. december kl. 13.00-16.00

Kom videre med din slægtsforskning!

Slægtshistorisk Forening holder Åbent Hus. Få tips og 

idéer til at komme videre i slægtsforskningen. Er du 

for eksempel gået i stå i et brev med gotiske bogsta-

ver, er du velkommen til at medbringe det og få hjælp 

til læsningen.

I samarbejde med Slægtshistorisk forening.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

SLÆGTSFORSKNING PÅ PC 

Højbjerg – Torsdag 16. august kl. 17.00

Efter et foredrag om slægtsforskning i efteråret 2017, var 

der stor interesse for at lave en studiegruppe om emnet 

– det vil Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv gerne følge 

op på. Vi inviterer derfor til et indledende møde, hvor 

interesserede, sammen med Kaj Jensen fra Arkivet, kan 

snakke om mulighederne for at etablere en studiegruppe.

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

KNOGLESKØR
SALON KNOGLESKØR – DIGTE & FAKTA 

Dokk1 – Mandag 12. november kl. 19.00

I Knogleskør og hvad så? (2018) beskriver Birthe 

Birkebæk en mental rejse fra diagnosticering og 

chok til erkendelse og accept. Hun dramatiserer 

digte og dagbogsnoter fra bogen i en iscenesat 

Reading. Psykolog Vibeke Bie supplerer med 

foredrag om knogleskørhed & identitet.

Instruktion: Isabelle Reynaud. 

I samarbejde med Osteoporoseforeningen og  

Kunstnernes Kooperative ApS.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

SALON KNOGLESKØR – DIGTE & FAKTA 

Dokk1 – Mandag 20. november kl. 19.00

I Knogleskør og hvad så? (2018) beskriver Birthe 

Birkebæk en mental rejse fra diagnosticering og 

chok til erkendelse og accept. Hun dramatiserer 

digte og dagbogsnoter fra bogen i en iscenesat 

Reading. Fysioterapeut River Breinholt supplerer 

med foredrag om knogleskørhed & træning. 

Instruktion: Isabelle Reynaud. 

I samarbejde med Osteoporoseforeningen og  

Kunstnernes Kooperative ApS.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

KNOGLESKØR OG HVAD SÅ?  

– SYET PÅ LÆRRED

Dokk1 – Mandag 5.-20. november

Birthe Birkebæk visualiserer fysiske og mentale 

aspekter ved et liv som knogleskør. En sort tynd 

tråd – skrøbelig som et porøst knoglevæv – syet 

på hvidt lærred illustrerer angsten for knogle-

brud, balanceøvelser etc. Udstillingen etableres 

i anledning af projekt Knogleskør og hvad så? 

KLIM 2018, af Birthe Birkebæk. Udstillingen åbner 

mandag 5. november kl. 16. 

I samarbejde med Osteoporoseforeningen og  

Kunstnernes Kooperative ApS.



Vis os dit fotoalbum
Mandag 10. september 13.00–17.00
Mandag 8. oktober 13.00–17.00
Mandag 12. november 13.00–17.00
Mandag 3. december 13.00–17.00

Har du familiens fotoalbum liggende, og tror du, de 
rummer billeder af interesse for byens historie? Det tror vi.
Historiske billeder er ikke kun de meget gamle – far 
og mors feriebilleder fra 70’erne og billeder fra din 
arbejdsplads i 90’erne kan også være kulturarv!
Kom og tal med Stadsarkivet og få en vurdering af dine 
billeder. Vi vil måske gerne tage en kopi af dem, så du kan 
få dem med hjem igen.
Gratis – kræver ikke tilmelding

AARHUSARKIVET.DK
– Din indgang til byens  
historie
Fredag 14. september 14.00–16.00
Fredag 5. oktober 14.00–16.00
Fredag 9. november 14.00–16.00

Stadsarkivet åbnede i februar for den nye digitale portal 
til byens historie. Tusinder og atter tusinder billeder, 
film og dokumenter er nu online. Der kan søges i mere 
end fem kilometer arkiver fra kommunen og en masse 
privatarkiver. Men hvordan gør man?
Kom forbi og hør, hvordan man bruger hjemmesiden til 
at bestille arkivalier til læsesalen, finde film og billeder 
og læse dokumenter fra byens historie og hvordan man 
selv kan bidrage og indsende materiale til byens arkiv. 
Medbring evt. egen computer eller tablet.
Gratis – kræver ikke tilmelding
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Foto: Asta Holm Pedersen
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LOKALHISTORISK ARKIV

Åby – Tirsdag 2. oktober kl. 19.00

Vi vil først se på perioden 1900-1968 og engarealet fra 

Frichs Fabrikker til Aaby Skole samt det nye kvar-

ter, der opstod med opførelsen af Boligforeningen 

Solgården og gav grundlag for et driftigt forretningsliv. 

Herefter perioden fra 1968, hvor området ændrede sig 

markant med et nyt industriområde og Søren Frichs 

Vejs etablering fra Ringgaden til den nye Viby Ringvej. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

ARKIVERNES DAG

Tranbjerg – Lørdag 10. november kl. 10.00-15.00

Lokalhistorisk samling fejrer Arkivernes dag. I den 

forbindelse har de undersøgt fotoarkiverne og fundet 

mange billeder af transportmidler og køretøjer, der 

har været brugt i Tranbjerg gennem de sidste ca. 150 

år. Udstillingen Transportmidler i Tranbjerg kan ses i 

bibliotekets åbningstid fra 1. oktober til 13. november.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TAG MED PÅ EN TIDSREJSE TILBAGE TIL  

1960’ERNES AARHUS

Dokk1 – Mandag 17. september kl. 19.30-21.30

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

tid med store forandringer kan det være godt at kikke 

tilbage i tiden. Med udgangspunkt i bogen Aarhus i 

årtier – Aarhusianerne historie fortalt i billeder, skal vi 

denne gang høre om, hvordan Aarhus var i 1960’erne.

Historien bliver fortalt af forfatterteamet bag bogen: 

Søren Bitsch Christensen, Thomas Norskov Kristen-

sen og Janne Marie Barslev alle fra Aarhus Stadsarkiv 

og Kitt Boding-Jensen og Anneken Appel Laursen fra 

Den Gamle By.

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

Pris: 50 kr.
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JUICE, SMOOTHIES OG SUND LIVSSTIL 

Lystrup – Torsdag 13. september kl. 18.45-22.00

Denne aften vil massør og juice entusiast Lars 

Bastholm fortælle om glæder og udfordringer ved at 

lave egen juice og smoothies og om at have en sund 

livsstil. Der vil være lækre smagsprøver og en intro-

duktion til forskellige maskiner.

Sponsor: SuperBrugsen Lystrup. Tilmelding er nødvendig. 

Billetter via www.aakb.dk. Pris: 75 kr.

KULTUR I KØKKENET

Skødstrup – Torsdag 27. september kl. 19.00-20.30

Hvordan bager jeg et godt brød? Hvordan laver og 

passer man en surdej? Hvad er det gær kan, og hvor-

dan bruger jeg det rigtigt? Disse og flere spørgsmål 

kan du få besvaret når Kim fra Bageskolen i Skødstrup 

gæster Skødstrup Kombi-Bibliotek. Med udgangspunkt 

i gær, surdej og det gode brød vil Kim give tips og 

tricks til bagning. Der vil desuden være smagsprøver.

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

MAD OG DRIKKE

MØD ANNE HJERNØE

Risskov – Torsdag 6. september kl. 19.00-21.00

Hvordan holder du dig mæt og sund ved hjælp af de 5 

grundsmage, og undgår at falde i chokolade eller mata-

dormix efter maden? Og hvordan bruger du sæsonens 

råvarer – både i forhold til smag, pris og kvalitet? 

Det kan du få svar på, når Anne Hjernøe gæster Ris-

skov bibliotek. Hun vil desuden fortælle om en helt ny 

kogebog, hun har på vej, samt lidt om at lave tv.

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

Pris: 60 kr.

Anne Hjernøe
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LÆR DIN ÆBLESORT AT KENDE

Risskov – Lørdag 20. oktober kl. 10.00-13.30

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

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

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

kan give et bud. Tag derfor mindst et par æbler med 

samt din viden om træets alder, æblets udseende og 

æblets brugskvalitet. 

Arrangementet er støttet af Smag På Aarhus  

– et projekt i regi af Aarhus Kommune.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

MØD DELTAGER FRA DEN STORE BAGEDYST 2018

Risskov November, tidspunkt annonceres på  

 www.aakb.dk

Hvor kommer idéerne til de flotte kager fra? Og 

hvordan forbereder man sig til konkurrencen? Har du 

også tit haft lyst til at stille en deltager fra Den store 

bagedyst dine spørgsmål? Så har du nu muligheden 

for at møde en af årets deltagere. Der vil blive serveret 

kaffe og kage (lavet af vores deltager). 

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

MOSTEDAG

Gellerup Lørdag 29. september kl. 11.00-14.00

Skødstrup Lørdag 6. oktober kl. 10.00-13.00

Lystrup Onsdag 10. oktober kl. 14.00-18.00

Risskov Lørdag 13. oktober kl. 10.00-15.00

Tag dine nedfaldne æbler og nogle flasker/dunke med 

og kom og most. Du lærer hvordan du laver din egen 

æblemost. Læs mere på hjemmesiden.

I samarbejde med Grøn Støtteforening, Fællesrådet 

Vejlby-Risskov og SMag på Aarhus.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

TOUR DI NORDITALIEN – VINSMAGNING

Højbjerg – Torsdag 11. oktober kl. 19.00-21.00

Mads Thorlann, sommelier og indehaver af Højbjerg 

Vine, inviterer til smagning med store vine fra Nord-

italien. Vi skal smage på 6 forskellige vine; 1 mousse-

rende, 1 hvid og 4 røde, i prisklassen fra 139 – 379 kr. 

Touren starter i den østlige del og går vestover, med 

specielt fokus på Valpolicella og Piemonte.

Vinene kan bestilles til nedsatte priser og afhentes i 

butikken på Kridthøj Torv.

I samarbejde med Højbjerg Vine, Mads Thorlann. 

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

Pris: 125 kr.
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ORDBLIND
FORÆLDRE TIL ORDBLINDE BØRN 

Dokk1 – Onsdag 29. august kl. 17.00-20.00

Der er mange ordblinde, som lider unødvendige 

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

jungle fyldt med bogstaver. Denne aften sætter vi fokus 

på nogle af de ting, som mange forældre bruger rigtig 

meget tid på at tænke over. Hvordan opdages ordblind-

hed hos børn? Hvordan kan smartphones og tablets 

være med til at gøre en positiv forskel i hverdagen? 

I samarbejde med Netværkslokomotivet.  

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

MEET UP FOR ORDBLINDE

Dokk1 Onsdag 5. september kl. 16.00-18.00

 SPS-støtte til videregående uddannelse.

 Onsdag 24. oktober kl. 16.00-18.00

 Notatteknik og læseforståelse

 Tirsdag 11. december kl. 16.00-18.00

 Spil & Julehygge

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

at mødes med andre? 

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

mødes med andre, udveksle erfaringer, dele studie-

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

drives af ordblinde studerende samt en ordblindelæ-

rer. Der vil være forskelligt indhold og oplæg. Se vores 

Facebook gruppe Meet up Dokk1.

Tilmelding er ikke nødvendig.

JULEØLSMAGNING

Lystrup – Mandag 26. november kl. 19.00-21.30

I år afholdes juleølsmagningen i samarbejde med 

Voldby Købmandsgård – Brian Jensen, entusiast og 

klummeskribent som har mange års professionel 

erfaring fra ølbrancen og øllets verden, vil komme og 

guide os igennem mange forskellige juleøl.

Brian har også undervist tjenere og bartendere i øllets 

mangfoldige verden og kaldes ølnørd og ølguru.

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

Pris: 90 kr.

SMAG PÅ JULENS ØL

Skødstrup – Torsdag 6. december kl. 18.30-21.30

Få en introduktion til julens gode øl. Leo Thinesen 

fra Danske Ølentusiaster præsenterer 8 forskellige, 

spændende julebryg. Udover ølsmagning vil der være 

lidt chips samt en lille konkurrence med præmie.

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

Pris: 100 kr.
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HAR DU ET ORDBLINDT BARN?

Skødstrup – Onsdag 7. november kl. 16.30-19.30

Temaaften for forældre til ordblinde børn med fokus 

på bibliotekstilbud og hjælpemidler. Allan Madsen, 

der er IKT konsulent i Aarhus kommune demonstrerer 

og giver et overblik over hjælpemidler. Du vil få indblik 

i bibliotekets online muligheder – og få nogle gode 

booktalks med på vejen. 

Børn er velkomne fra 6. klasse.  

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

APPS FOR ORDBLINDE

Dokk1 – Onsdag 28. november kl. 16.00-17.30

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

til skriftlig kommunikation. Du vil få et overblik over 

de forskellige apps, man kan have gavn af som ord-

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

afprøve nogen af dem. Vi snakker om fordele og ulem-

per, og de forskellige behov man kan have. Medbring 

gerne din smartphone eller tablet.

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

KURSUS I HJÆLPEMIDLER FOR ORDBLINDE

Dokk1 – Mandag 1. oktober 16.30-19.30

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

trolig med hjælpemidlerne – så er denne aften for jer. 

Ordblindeelever fra Kragelund Efterskole vise og hjæl-

per jer med programmer, apps til computere, telefoner 

og tablets. Medbring dit eget udstyr. Inc. forplejning.

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

I samarbejde med Kragelund Efterskole. Tilmelding er 

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

TEMAAFTEN OM ORDBLINDHED

Dokk1 – Onsdag 3. oktober 16.30-20.00

De største begrænsninger sætter vi selv. Bubber, 

Helene Kemp & Christian Bock vil alle dele deres egne 

erfaringer om livet med ordblindhed. 

Hvordan kan livet opleves som ordblind? Hvordan 

forholder man sig til en jobsamtale – eller begår 

sig på sin arbejdsplads? Hvordan kan hjælpemidler 

lette hverdagen?

Bubber: ”Man kan halte, man kan se dum ud, og man 

kan have mærkeligt tøj på. Det giver ingen problemer. 

Men hvis man ikke kan stave, så må man være idiot 

eller dum”.

I samarbejde med Netværkslokomotivet og FOF Aarhus.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk 
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SKAK-LØRDAG 

Dokk1 Lørdag 15. september kl. 13.00-15.00 

 Lørdag 27. oktober kl. 13.00-15.00

 Lørdag 24. november kl. 13.00-15.00

 Lørdag 15. december kl. 13.00-15.00

Kom og spil skak. Er du nybegynder med lyst til at 

lære at spille skak? Eller øvet, der gerne vil prøve 

kræfter ved at spille mod andre? 

Så mød op til et par hyggelige timer – det er både for 

begyndere og øvede skakspillere – både børn og voksne.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SKAKTURNERING

Dokk1 – Søndag 18. november kl. 11.00-15.00

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

Dokk1s skakturnering. Vi spiller i to grupper – én der 

er åben, og én for personer med ratingtal. Der spilles 

på tid (15 min pr. parti), og alle deltagere er garanteret 

mindst tre partier.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

Se også Spil / Gaming under Børn

SKAK OG ROLLESPIL
SKAK PÅ RAMPEN

Dokk1 – Hver fredag kl. 10.00-12.00

Kom og spil skak på Dokk1 – både for begyndere og 

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

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

med at spille mod andre? 

Tilmelding er ikke nødvendig.

ÅBENT HUS I 40K AARHUS

Viby – Lørdag 8. september kl. 10.00-18.00

Spiller du Warhammer 40.000 og vil gerne møde 

andre der gør det? Har du måske gået og tænkt at 

det der Warhammer kunne være spændende? Eller 

spillede du for mange år siden og vil bare lige have et 

skud nostalgi? Så har du nu chancen! 40K Aarhus er 

en gruppe af 30-40 figurspillere, der fast mødes hver 

torsdag i salen på Viby Bibliotek – og man er altid 

velkommen til at kigge forbi og spille med. Der vil 

være mulighed for introspil, et kreabord med et par 

malere m.m.  

Tilmelding er ikke nødvendig.



Velkommen til børnebiblioteket! Her kan du låne 
sjove, gode, uhyggelige, spændende og fantastiske 
historier, men du kan også komme til musik, film, 
højtlæsning, trylleri, filosofiklub, yoga og massage 
– og særligt teater er der masser af i denne sæson. 
For de større børn er der bl.a. læseklubber, krea-
aktiviteter, Pokémon-klub og masser af gaming og 
spil – du kan endda lære at kode selv.

Nye forældre kan møde hinanden til f.eks. førstehjælp, 
legegruppe eller babymotorik, møde sundhedsplejen 
eller høre om billedbøger og barnets sprog.

Vi ses på børnebiblioteket – et sted for hele familien.
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BUKKE BRUSE BRO

Åby – Fra 21. juni til 3. september

Hvem er det, der tramper på min bro? Kom og leg på 

de tre Bukke Bruses Bro – Men pas på trolden som 

bor under den. Broen kan opleves i vores runde rum.

I samarbejde med Børnekulissen.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

FILOSOFIKLUB

Dokk1 Fjerde torsdag i måneden kl. 16.00-17.00  

 fra 23. august til 22. november

Hvor er det bedre at være hurtig end langsom? 

Tænk hvis vi kunne flyve. Må voksne bestemme 

mere end børn?

Børn og unge inviteres til sammen at filosofere over 

tilværelsens små og store spørgsmål. Vi benytter 

filosofiske spil, samtalekort og andre materialer, der 

på forskellig vis kan inspirere til sjove, skæve og tan-

kevækkende filosofiske samtaler.

For børn mellem 10 og 12 år.  

I samarbejde med Rum for Undren.  

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

FAMILIELØRDAG – TRYLLERI

Hasle – Lørdag 1. september kl. 10.00

Denne lørdag står i trylleriets tegn. Dagen igennem 

er der trylle-værksted, hvor du kan lære simple tricks 

og måske fremvise dine egne? Senere på dagen får 

vi besøg af tryllekunstneren Jesper Grønkjær, der har 

optrådt overalt i verden. Fra de største scener i Las 

Vegas til de mindste sivhytter i junglen. Der kan købes 

brunch i Kulturhusets café.

Tilmelding er ikke nødvendig.

VIS MIG DIN HOBBY

Dokk1 – Søndag 2. september kl. 11.00-15.00

Kom til en dag med fokus på hobbyaktiviteter. Dokk1 

har inviteret børn til at præsentere deres hobby for 

andre børn. Det kan være alt fra kreative hobbysysler 

til sportsaktiviteter. Der vil være masser af aktiviteter, 

du kan prøve.

I samarbejde med Kode Smart. 

For børn mellem 6 og 14 år.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk
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FAMILIEYOGA

Viby Lørdag 15. september kl. 10.00-10.55 

 For børn mellem 3-5 år

 Lørdag 15. september kl. 11.00-11.55 

 For børn mellem 6-9 år

Bavnehøj Lørdag 29. september kl. 10.00-11.00 

 For børn mellem 4-8 år

I familieyogaen kommer vi igennem forskellige 

yogastillinger, yogalege, vejrtrækningsøvelser og 

afslutningsvis afspænding, alt sammen i børnehøjde. 

Formålet er at give forældre og børn en sjov, kreativ 

og nærværende oplevelse med yogaen. Man kan 

deltage uanset kendskab til yoga. 

Instruktør: Stine Holm Rosborg.

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

SKATTEJAGT

Gellerup – Onsdag 3. oktober kl. 9.30-10.15

Kaptajn Søskræk har gemt sin skat på Gellerup Biblio-

tek, og vi har brug for din hjælp til at finde den. Gør jer 

klar til en sjov og farefuld tur rundt i biblioteket. Vi søger 

for klap for øjet og hjælper med at gøre dig pirat-parat. 

For børn på 3-6 år. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk 

VIL DU HAVE BESØG I BØRNEHAVEN?

Risskov Tirsdag 4. september kl. 9.30-10.30

 Tirsdag 18. september kl. 9.30-10.30

Biblioteket har fået en budcykel MoBiblioteket og kan 

derfor komme hen til dig og dine venner i børneha-

ven. MoBiblioteket er fyldt med udendørsaktiviteter og 

gode historier. MoBiblioteket kan foldes ud til et lille 

værksted eller en læselounge.

Der er plads til 6 børn kan lave aktiviteter ved cyklen.

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

REJSEN TIL KROPPENS INDRE

Åby – Torsdag 13. september kl. 10.00

Kom med på en rejse ind i kroppen, hvor vi skal 

undersøge, undres og være nysgerrige. Rejsen kan be-

gynde via øret, munden eller navlen, undervejs bliver 

børnene klogere på deres gener, bakterier og anatomi.

For børn mellem 5 og 6 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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MOSTEDAG FOR BØRNEHAVEN

Risskov Onsdag 24. oktober kl. 9.30-10.30

 Onsdag 31. oktober kl. 9.30-10.30

Kom med biblioteket i haven og most æbler. Der er 

plads til 10 børn. Har I selv æbler i børnehaven eller 

har samlet nogen så medbring dem gerne.

Tilmelding nødvendig.

BAMSEDAG

Dokk1 – Lørdag 27. oktober kl. 10.30-14.00

Vi fejrer den internationale bamsedag med teaterleg, 

kreativt værksted og skattejagt. 

Kl. 10.30 går børneteateret Ratatas på med forestillin-

gen Dig og dit tøjdyr.

Husk at medbringe dit eget tøjdyr. 

For børn mellem 2 og 5 år.

Kl. 11.00-14.00 er KREA-værkstedet åbent med 

bamsetema. Skattejagten kan du prøve i hele biblio-

tekets åbningstid. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

JULEKALENDER – HVOR ER BIBLIOTEKSNISSEN?

Risskov – 1. december til 23. december.

Risskovs biblioteksnisse er kravlet ned fra loftet og 

gemmer sig rundt omkring på biblioteket. Vil du 

hjælpe os med at finde ham? Kom på biblioteket og 

gå på jagt på hylderne – han gemmer sig i en ny bog 

hver dag. Udfyld en kupon med dit svar og giv den til 

personalet. Jo flere dage, du deltager, jo større chance 

har du for at vinde. Vi trækker en vinder efter jul.

Tilmelding er ikke nødvendig.

  

BAMSESAFARI 

Dokk1 – Mandag 15. oktober til søndag 21. oktober

Alle deltagere får udleveret et skattekort og med det i 

hånden kan børnene gå på en opdagelsesrejse i biblio-

teket. Undervejs får børnene stempler, når de deltager 

i arrangementer, aktiviteter, og er med til at sprede 

god stemning i biblioteket eller er med til at finde de 

skjulte bamser på biblioteket. 

Når skattekortet er fyldt, kan det indløses til en token, 

der kan bruges til bibliotekets bamsekran (så længe 

der er bamser).

Tilmelding er ikke nødvendig.

SKRÆKKELIG HALLOWEEN 

Åby – Fredag 19. oktober kl. 14.00

Kom til skrækkelig Halloween. Der bliver læst en uhyg-

gelig gyserhistorie op i den mørke biblioteksgrotte og 

så afholder vi konkurrence i de olympiske uhyggelige 

lege. Du vil også få mulighed for at lave Halloween-

pynt. Der er en præmie til den bedste udklædning.

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

Klub
torsdag

De første tre torsdage i måneden er der klub på Dokk1,  
her er der mulighed for at udforske og arbejde med forskellige  
måder at være kreativ i at programmere robotter og gå på opdagel-
se i teknikkens verden i teknikklubben, Game og hygge sammen 
med andre i Fortniteklubben og vende livets store og små spørgs-
mål i Filosofiklubben.

▶ Første torsdag Teknikklub

▶ Anden torsdag Fortniteklub

▶ Tredje torsdag Filosofiklub



Klub
torsdag

De første tre torsdage i måneden er der klub på Dokk1,  
her er der mulighed for at udforske og arbejde med forskellige  
måder at være kreativ i at programmere robotter og gå på opdagel-
se i teknikkens verden i teknikklubben, Game og hygge sammen 
med andre i Fortniteklubben og vende livets store og små spørgs-
mål i Filosofiklubben.

▶ Første torsdag Teknikklub

▶ Anden torsdag Fortniteklub

▶ Tredje torsdag Filosofiklub



Foto: Casper Tybjerg

SKOLE 
TILBUD

Vidste du, at vi tilbyder et væld af undervisningstilbud  
til grundskolen? Læs mere på www.aakb.dk/skoletilbud

Førskoletilbud
Vidste du, at vi tilbyder et væld af arrangementer  
specifikt til børnehavebørn? 

Læs mere på:
www.aakb.dk/foerskole
www.aakb.dk/skoletilbud
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DEN GRUSOMME HISTORIE OM MEDUSAS HOVED

Harlev – Fredag 14. september kl. 10.00-10.35

Teater Asterions Hus fortæller og spiller historien om 

den væmmelige Medusa med slangehovedet, den 

mægtige gud Zeus, Hermes’ magiske bevingede sko 

og den skønne prinsesse. 

Støttet af Børnekulissen. 

For børn mellem 3-8 år. 

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

SOKKEN – BØRNETEATER 

Skødstrup Mandag 1. oktober kl. 10.00 

 For børn mellem 1,5-4 år

Risskov Tirsdag 2. oktober kl. 10.00 

 For børn mellem 1,5-4 år

Trige Mandag 8. oktober kl. 9.30 

 For børn mellem 1,5-4 år

 Mandag 8. oktober kl. 11.00 

 For børn mellem 3-5 år

Kolde fødder er der ingen der skal have, så længe der 

er gode røde uldsokker som luner. Det er vaskedag i 

dag, og tøjet ligger i en stor bunke på gulvet. Hønen 

vil så gerne hjælpe med at sortere tøjet i farver, den 

kender bare ikke forskel på rødt og hvidt. Randers 

Egnsteater spiller forestillingen.

I samarbejde med Børnekulissen. 

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

TEATER OG DANS

TWINS – BREAKDANCE OG BARNEVOGNE

Gellerup – Onsdag 12. september kl. 9.30-10.00

TWINS er en teaterforestillingen som handler om 

venskaber. De to dygtige breakdansere fra Uppercut 

danseteater bruger ikke verbalt sprog, men gennem 

rytmer, trin og mimik opstår der alligevel en dialog og 

et venskab. 

I samarbejde med Uppercut Danseteater. 

For børn mellem 2 og 6 år. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

I MIN SKOLETASKE

Tranbjerg – Fredag 14. september kl. 10.00-10.45

I min skoletaske er en interaktiv dansefortælling, som 

danser og leger med førskole- og indskolingselemen-

ter. I tasken finder vi en dukke, der elsker at danse og 

have det sjovt. Der er også en bog, hvor bogstaverne 

myldrer frem. En fortælling folder sig ud undervejs, og 

vi tager på en lille udflugt, hvor vi sammen finder på 

nye oplevelser om steder og venner.

I samarbejde med Børnekulissen.  

For børn mellem 5-7 år. 

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

Foto: Casper Tybjerg

SKOLE 
TILBUD

Vidste du, at vi tilbyder et væld af undervisningstilbud  
til grundskolen? Læs mere på www.aakb.dk/skoletilbud

Førskoletilbud
Vidste du, at vi tilbyder et væld af arrangementer  
specifikt til børnehavebørn? 

Læs mere på:
www.aakb.dk/foerskole
www.aakb.dk/skoletilbud
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MUSEN DER IKKE VILLE SPISES

Tranbjerg – Mandag 15. oktober kl. 10.00-10.45

Der var engang en mus, der boede langt ude på lan-

det. Den skulle hele tiden passe på ikke at blive fanget 

af katten, som gerne ville spise den. En dag havde 

katten bedt sin killing om at holde øje med musen. 

Heldigvis vidste kattekillingen slet ikke, hvordan en 

mus så ud. 

Historien fortælles med sang, dans og dukker af Mari-

ne Siem, med involvering af børnene. 

I samarbejde med Børnekulissen.  

For børn mellem 1,5-3 år. Tilmelding er nødvendig. 

Gratis billetter via www.aakb.dk  

DANS OG LEG MED TEATERHUSET FILUREN

Åby Lørdag 20. oktober kl. 10.00-12.00

Viby Lørdag 8. december kl. 10.00-12.00

Vi starter med opvarmning og bevæger os videre med 

små opgaver og øvelser, indtil vi til sidst ender med 

at lave en lille dans sammen i grupper. Vi arbejder 

med tydelige billedkort og dejlig musik, der hjælper 

fantasien og legelysten i gang. Her skal de voksne ikke 

bare kigge på, for det er meget sjovere, hvis de går 

med på gulvet. 

For børn mellem 6-12 år. Tilmelding er nødvendig. 

Gratis billetter via www.aakb.dk  

1-2-3-NU…  

– EN MUSIKALSK INTERAKTIV FORESTILLING

Åby Tirsdag 2. oktober kl. 10.00-10.35

Harlev Onsdag 3. oktober kl. 10.00-10.35

Skyer der svæver over byer, en gravko der laver en kæm-

pestor bunke jord, lige til at kravle op i, en sommerfugl 

der ikke kan fanges – vil du være med? 1-2-3-nU...

Det er noget af det vi oplever når vi åbner den store 

popupbog der med popups, levende billeder og overra-

skelser tager os med på en musikalsk og sanselig tur 

ud i virkelighedens verden. 1-2-3-nU... er en forestilling 

med fokus på sang, musik, bevægelse og interaktion.

I samarbejde med Børnekulissen.  

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

BØRNETEATER HUNDEN IB

Dokk1 – Lørdag 6. oktober kl. 11.00-11.30

Oplev Hunden Ib fra de fantastiske fortællinger skre-

vet af Peter Nordahl, når Det Ny Dukketeater besøger 

Dokk1. Forestillingen er en tegneseriefortælling, hvor 

børnene i et roligt og hyggeligt tempo følger Ib gen-

nem tre fortællinger.

For børn mellem 2-5 år. Tilmelding er ikke nødvendig.
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DIG OG DIT TØJDYR

Dokk1 – Lørdag 27. oktober kl. 10.30

Tag dit eget tøjdyr med på biblioteket og kom til 

teaterleg med børneteateret Ratatas. Vi skal synge for 

dit tøjdyr, gynge, vaske, lave mad til det og putte og 

kramme med det. Vi synger det, der skal gøres, på 

melodier fra kendte børnesange.

For børn mellem 2-5 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

RACE DOG

Højbjerg – Fredag 9. november kl. 10.30

En god portion hundegalskab for hele familien! Tea-

teret Thalias Tjenere præsenterer forestillingen Race 

Dog – en action-komedie om forbudt kærlighed, i en 

benhård hundeudstillingsverden.

For børn fra 5 år. Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk

UNDER MIT TRÆ

Bavnehøj Onsdag 24. oktober kl. 10.00-10.45

 For børn mellem 3-5 år

Solbjerg Torsdag 25. oktober kl. 10.00-10.45

 For børn mellem 3-5 år

Viby Onsdag 31. oktober kl. 10.00-10.45

 For børn mellem 1,5-4 år

Lystrup Tirsdag 6. november kl. 9.30-10.15

 For børn mellem 1,5-4 år

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 årsti-

derne skifter.

For børn mellem 3-5 år. Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk  

INDENI MED BARKENTINS TEATER

Tilst – Torsdag 25. oktober kl. 10.00

En lirekassevogn, et akvarium og to blå gummistøvler: 

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

der noget helt andet… Både de små og deres voksne 

er i Ole Barkentins hule hånd, når han pakker sin fore-

stilling ud – lige så spændende, som når man åbner 

en julegave! En åben forestilling, hvor der er plads til 

at publikum blander sig.

For børn mellem 1,5-4 år.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk
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TULLE OG SKRALLE I KRIBLE-KRABLELAND

Højbjerg  Torsdag 27. september kl. 10.00

Trige  Mandag 1. oktober kl. 9.30

Solbjerg  Torsdag 22. november kl. 10.00

En musikalsk teaterforestilling om Tulle og Skralle, 

der går på opdagelse i insekternes og småkravlenes 

sanserige og forunderlige verden. En sjov og lærerig 

forestilling, fyldt med iørefaldende musik, sang, leg 

og bevægelse.

For børn mellem 1-4 år. Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk

JULEBALLADEN TEATER 

Skødstrup – Torsdag 29. november kl. 10.00

Julemanden har lovet at komme på besøg, men har 

lidt juletravlt, så han har sendt gøglernissen Zap og 

Mimenissen Zip i forvejen, og er der noget de kan, 

er det at få tiden til at gå. Bare julemanden og Rudolf 

(ham med den røde tud) nu kan finde vej? Et Jule 

Show krydret med gøgl og julens sange leveret af 

Zapshowteater og Mimeteatret.

I samarbejde med Børnekulissen. For børn mellem 3-6 år.  

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

VERDENSBILLEDER

Gellerup – Onsdag 14. november kl. 9.30-10.15

Verdensbilleder er en teaterforestilling for de mindste, 

der fører publikum på en rejse gennem forskellige 

stemningsbilleder, atmosfære og landskaber, som 

samles til et farverigt 'landkort'. Giver et lille glimt af 

alt det fantastiske, der findes i verden omkring os. 

For børn mellem 2-6 år.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

ET ORD ER ET ORD – MED TEATRET FAIR PLAY

Risskov – Lørdag 17. november kl. 10.00

Står du og mangler et ord? Så kom og køb lige præcis 

det ord, du har brug for! Butikken er åben og har 

masser af ord på lager. Gode ord. Rare ord. Legeord. 

Frække ord. Korte ord. Billige ord. Vrede ord, som 

ligger i vredekassen, og som ikke må lukkes ud. Ord 

som rimer. Ord som kan sættes sammen og pilles fra 

hinanden. Dyre ord, som koster mange penge.

I samarbejde med Børnekulissen. For børn fra 4 år.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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BØRNEMUSICAL – KEND DIN KROP 

Dokk1 Lørdag 8. december kl. 10.00-12.00 (spansk)

 Søndag 9. december kl. 10.00-12.00 (dansk)

Cuerpolab kommer direkte fra Madrid og præsenterer 

sammen med RAICES en musical om, hvordan vores 

krop fungerer.

For børn mellem 3-12 år. Tilmelding er nødvendig. 

Gratis billetter via www.aakb.dk

NISSEN KOMMER PÅ BESØG 

Tranbjerg – Onsdag 12. december kl. 10.00-10.45

Det er jul! Hjerternes fest! 

Bondekonen passer på nissen på loftet. Og nissen 

passer på dyrene i stalden. Til nissens store forbavsel-

se kommer en engel! Den fortæller, at der var engang 

hvor dyrene også passede på nogen i en stald! Engang 

hvor stjernerne sang på himlen! Og der var gaver og 

der blev fest! Den levende musik bliver spillet af Nils 

Adrian, som er en del af børneteatret Ratatas.  

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

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

TEATERFORESTILLING THE NISSE-TWINS

Åby – Tirsdag 4. december kl. 10.00

Gør jer klar til et juleeventyr med fart på, når de break-

dancende nisser besøger biblioteket. 

I samarbejde med Børnekulissen. For børn mellem 3-6 år.  

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

FASTER LIZZIES JUL 

Risskov – Lørdag 8. december kl. 11.00

I Faster Lizzies køkken er der julehygge. Der dufter af 

varme og pebernødder. Overalt er der skuffer, som 

gemmer på alle mulige spændende sager:  dufte, lyde, 

hemmeligheder, den bløde marcipangris, Lizzies jule-

hjerte, små øjeblikke, store julekram og meget, meget 

mere. Alt kan ske i Faster Lizzies køkken.........så glæd 

jer! Teater Baglandet spiller forestillingen.

For børn mellem 3-7 år. Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk
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SKRALLEBANG – ALTID TIL BØRN

Gellerup Onsdag 22. august kl. 9.30-10.15

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

Lystrup Tirsdag 11. september kl. 9.30-10.15

Trige Torsdag 13. september kl. 10.00-10.45

Skødstrup Mandag 5. november kl. 10.00-10.45

Viby Onsdag 21. november kl. 10.00-10.45

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

Kom til aktiv koncert med SKRALLEBANG. For børn 

og barnlige sjæle. SKRALLEBANG spiller finurlige, in-

volverende og eventyrlige koncerter for børn og deres 

voksne. Koncerter med sang, bevægelse, fortælling, 

rap, udklædning, grin og skøre påfund. 

I samarbejde med Børnekulissen. For børn mellem 3-8 år.

MUSIKLØRDAG

Dokk1 Lørdag 25. august kl. 10.30-11.15 

 For børn mellem 2-3 år

 Lørdag 25. august kl. 12.30-13.15 

 For børn mellem 4-5 år

 Lørdag 25. august kl. 11.30-12.15 

 For børn mellem 0-5 år

Kom til musiklørdag, for familier der har lyst til at 

synge, spille og lege sammen. Arrangementet tager 

udgangspunkt i barnets alder og det de kan. 

For hver aldersgruppe er der fokus på musik, mo-

torik, sprogudvikling og socialt samvær med andre 

børn og voksne.

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

Pris: 50 kr.

MUSIK
AARHUS MUSIKSKOLE 

Dokk1 – Tidspunkt annonceres på www.aakb.dk

Aarhus Musikskole arrangerer ofte koncerter, works-

hops og månedens instrument på Dokk1. Det annon-

ceres løbende på www.aakb.dk.

I samarbejde med Aarhus Musikskole.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

POPSI OG KRELLE

Dokk1 – Lørdag 18. august kl. 10.30 / UDSOLGT

Syng med på alle de kendte børnesange sammen med 

Popsi og Guitar-Krelle. Ca. 30 minutter før koncerten 

begynder, hilser Popsi og Krelle på børnene.

Koncert for børn mellem 0-6 år. Tilmelding er  

nødvendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 50 kr.
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SKRALLEBANG PÅ SKOVTUR

Tilst – Torsdag 8. november kl. 10.00

På med jakken, hop på cyklen og tag en tur i skoven. 

Vi møder helt sikkert en elg, ser et egern, finder en 

heks der spiser frøer og måske en troldefamilie, hvor 

bedstemor-trold har fået gebis. 

For børn mellem 2-6 år. 

I samarbejde med Børnekulissen. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

MUSIKFLYVEREN

Dokk1 Tirsdag 20. november  

 kl. 9.30-10.15 og kl. 11.00-11.45

Kom med på en musikalsk flyvetur rundt i hele verden. 

Musikflyveren tager jer med ud og ser hvilke dyr og 

vaner, der er i forskellige lande. Vi skal bl.a. til Norge 

for at synge troldesange, danse tango i Argentina, på 

safari i Sydafrika og til Kina for at flyve på en drage.

Koncert for børn mellem 2-6 år.  

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

BØRNERYTMIK MED VIBEKE OG RASLEDILLEN

Gellerup  Onsdag 5. september kl. 9.30-10.15

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

Tilst Torsdag 27. september kl. 10.00-10.45

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

Sabro Onsdag 17. oktober kl. 10.15-11.30

 Onsdag 21. november kl. 10.15-11.30

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

Viby Onsdag 12. september kl. 9.30-10.15

 Onsdag 14. november kl. 9.30-10.15

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

Åby Tirsdag 22. november kl. 10.00-10.45

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

Syng, dans og spil dig glad sammen med Vibeke Graf 

Skou. Vibeke er musikpædagog og elsker at skabe 

farverige fortællinger sammen med børnene. Vibeke 

har en kuffert fuld af rasleæg, flyvende tørklæder, 

handskedukker og meget mere. 

I samarbejde med Favrskov Musikskole.  

For børn mellem 3-5 år. 

MUSIKTEATER 

Viby  Lørdag 13. oktober kl. 11.00-12.00 

 For børn mellem 4-8 år

 Lørdag 13. oktober kl. 13.00-14.00 

 For børn mellem 6-12 år

Åby Lørdag 27. oktober kl. 11.00-12.00 

 For børn mellem 4-8 år

 Lørdag 27. oktober kl. 13.00-14.00 

 For børn mellem 6-12 år

Fortabt på et endeløst hav, sidder en dreng og en pige. 

Fastfrosne på en isflage. Alene. Alting er væk. Intet lys. 

Sammen spiller, danser og synger vi en rejse fra mør-

ket til lyset. Stykket hedder Flaskepost til fremtiden. 

Rejsen ledes af Gunnild de Ridder og Walat Rachid fra 

Aarhus Musikskole. 

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



Albus er en ny international litteraturfestival for børn og unge, 
der finder sted hvert andet år på Dokk1/bibliotekerne i Aarhus 
– første gang fra 1.–4. november 2018. Det bliver fire dage med 
arrangementer og workshops for både børn, familier og fagfolk.

Festivalen har et særligt fokus på inddragelse af børn samt nye 
formater for formidling af litteratur.

Programmet kommer til at præsentere det bedste inden for dansk 
og nordisk børnelitteratur – krydret med besøg af forfattere og 
illustratorer fra andre dele af verden, blandt andre Kenneth Bøgh 
Andersen, Sarah Engell, Kim Fupz Aakeson, Malene Sølvsten, 
Mette Eike Neerlin, Benni Bødker, Mårten Melin, Line Kyed 
Knudsen, Jan Kjær, Cato Thau-Jensen og Kamila Slocinska.

Festivalen vil også rumme finalen i Hvem vil være Litterær, torsdag 
den 1. november og uddelingen af børnenes egen bogpris 
Orlaprisen den 2. november.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og læs mere på hjemmesiden: 
www.aakb.dk/albus 

Programmet forventes klar 1. september, hvor 
billetter vil være tilgængelige på hjemmesiden. Alle 
arrangementer for skoler, børn og familier er gratis, 
men de fleste kræver billet.
 
Festivalen arrangeres af Aarhus Kommunes Biblio-
teker i tæt samarbejde med en række partnere.
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SPROG- OG BOGLEG FOR BABYER

Risskov  Fredag 24. august kl. 10.00

 Fredag 7. december kl. 10.00

Trige  Mandag 20. august kl. 10.00

 Mandag 3. december kl. 10.00

Og forældrene skal også være med. Vi skal rime og 

remse, synge, flyve, sejle og lave finger- og fagtesan-

ge. Noget er helt nyt og andet er gammelkendt. Vi 

snakker lidt om sprogudvikling og om de første bøger 

for baby.

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

BABYMASSAGE

Trige – Mandag 3. september kl. 10.30

Kom og lær hvordan du masserer baby til sundhed og 

velvære! Efter Zoneterapeut Jannie Arvad anvisninger 

masserer vi babyerne. Babyerne ligger på gulvet, så 

husk et godt underlag. 

Efter massagen er der mulighed for at Jannie 'tjekker' 

børnene individuelt.

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

Pris: 50 kr.

MED BABY PÅ BIBLIOTEKET

FARS LEGESTUE

Dokk1 Hver torsdag kl. 12.00-14.30 

 fra 16. august til 20. december (lukket uge 42)

Mød andre fædre og få inspiration til leg med dit 

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

sammen med deres børn i alderen 0-3 år. 

I hele åbningstiden er der en pædagog til stede i 

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

hedsplejerske hver gang. 

I samarbejde med Børn & Unge, Aarhus Kommune. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

10-ÅRS JUBILÆUM I FARS LEGESTUE

Dokk1 – Torsdag 23. august kl. 12.00-14.30

Fars legestue fejrer 10 års jubilæum. Kom og vær med 

til en festlig dag – gammel så vel som ny bruger af 

fars legestue. Alle er velkomne til et stykke kage. 

I samarbejde med Børn & Unge, Aarhus Kommune. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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BABYGYMNASTIK OG -MOTORIK

Trige – Mandag 22. oktober kl. 10.00

Underviser Dorte Windahl sammensætter et program, 

som styrker babys kropsbevidsthed, motorik og ikke 

mindst glæden ved at bevæge sig.

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

Pris: 50 kr.

MUSIKLEGESTUEN GLAD BABY – GLAD MOR

Gellerup Hver tirsdag kl. 10.00-12.00  

 fra 30. oktober til 11. december

 NB: I uge 46 mødes vi torsdag – ikke tirsdag

Møder med musik styrker din babys udvikling og sti-

mulerer glæde og nysgerrighed. Derfor inviterer Den 

Jyske Opera dig og din baby ind i en ganske særlig 

sanseverden fuld af sang, musik, leg og bevægelse.  

Alle kan deltage med den stemme og krop, som na-

turen har udstyret os med – på måder, som man kun 

kan blive glad af, uanset om man er baby eller mor. 

Søskende op til 2 år er også velkomne. 

I samarbejde med Den Jyske Opera. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BABYMASSAGE

Trige – Mandag 5. november kl. 10.00

Underviser Dorte Windahl instruerer os i at give baby 

en dejlig massage.

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

Pris: 50 kr.

BABYCAFÉ – FOR BØRN OG FORÆLDRE PÅ BARSEL

Torsdag 29. september kl. 11.30-12.30

 Spædbørnsmotorik. Fysioterapeutstuderende 

 fortæller om barnets motoriske udvikling. 

 Der vil være mulighed for en kvantitativ   

 motorisk screening af din baby.

Torsdag 15. november kl. 11.30-12.30

 Mundmotorik og bøger

Torsdag 29. november kl. 11.30-12.30

 COSP – metode til at se dit barns behov

I samarbejde med Sundhedsplejersken, Harlev Dagtil-

bud og fysioterapeutstuderende fra VIA Fysioterapeut-

uddannelsen. Tilmelding er ikke nødvendig.

HAR DU VENDT DIN BABY PÅ HOVEDET I DAG?

Risskov – Lørdag 22. september kl. 9.30-10.45

Kom til Stimulastik med din baby. Stimulastik er gymna-

stik og stimulation i en pakke. Vi skal lave sansestimule-

rende lege, der fremmer og understøtter den almindeli-

ge sansemotoriske udvikling hos dit barn. Barnet øger 

sin bevægeglæde og kropslige erfaring, og du bliver 

som forælder mere opmærksom på barnets udvikling.  

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

Pris: 60 kr.
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ZONETERAPI

Torsdag 13. september kl. 10.00-11.30

Team RaskeRollinger besøger Dokk1 og underviser i, 

hvad der kan gøres i forhold til fordøjelsen – ondt i ma-

ven, luft i maven og uro hos babyer. Team RaskeRollin-

ger arbejder med at hjælpe barnet på en naturlig måde. 

Undervejs vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

For babyer mellem 0-12 måneder. Tilmelding er nød-

vendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 50 kr.

FØRSTEHJÆLP

Torsdag 11. oktober kl. 10.00-13.00

Lær førstehjælp for babyer og småbørn, når Falck 

besøger Dokk1. Arrangementet er henvendt til foræl-

dre til spædbørn. Der vil være foredrag og øvelser til 

arrangementet. Spædbørn er velkomne.

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

Pris: 100 kr.

DIG OG DIN BABY PÅ 
DOKK1

RYTMIK 

Torsdag 30. august kl. 10.00-10.45

Torsdag 27. september kl. 10.00-10.45

Torsdag 25. oktober kl. 10.00-10.45

Til babyrytmik stimuleres alle sanser gennem sang, 

bevægelse, lydlege og meget mere. Når du synger og 

danser med dit barn, skabes et unikt samvær, hvor kon-

takt og musik er i centrum for en sanselig oplevelse. 

Underviseren er Signe Thorborg fra Aarhus Musikskole.

I samarbejde med Aarhus Musikskole.  

For babyer mellem 4-12 måneder. 

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

Pris: 50 kr.
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SUNDHEDSPLEJEN
SUNDHEDSPLEJEN BYDER VELKOMMEN

Risskov Første tirsdag i måneden kl. 10.00-11.00  

 fra 7. august til 4. december

Åbent hus om kostintroduktion: Primært drejer det 

sig om en generel introduktion til 'Overgangskost' 

– dvs. overgangen fra flydende til fast føde hos dit 

barn. Vi kommer 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 starter jeg med og hvad fremover?

I samarbejde med Sundhedsplejen NORD.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

ÅBENT HUS I SUNDHEDSPLEJEN

Dokk1 Mandag kl. 10.00-11.30  

 fra 13. august til 17. december (lukket uge 42)

Kom og få råd og vejledning af en sundheds-

plejerske – og mød andre forældre. I lige uger har 

du mulighed for at få vejledning i kost og måltider.

I samarbejde med Sundhedsplejen Aarhus.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

ÅBENT HUS MED SUNDHEDSPLEJEN

Trige Sidste mandag i måneden kl. 10.00-11.30  

 fra august

Der er vejledning i overgangskost/ mad og mål-

tidet. Derefter er der mulighed for en kort indivi-

duel vejledning, ligesom man kan få vejet sit barn, 

hvis det er aftalt med Sundhedsplejersken forinden.

I samarbejde med Sundhedsplejen.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

SUNDHEDSPLEJERSKEN HOLDER ÅBENT HUS

Skødstrup Første mandag i måneden kl. 13.00-15.00 

 fra september

Få en snak med sundhedsplejersken og med 

andre nybagte forældre.

I samarbejde med Sundhedsplejen.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

MOTORIK

Torsdag 8. november kl. 10.00-10.45 og kl. 11.15-12.00

Til motorik vil der være fokus på den motoriske 

udvikling hos de yngste børn og øvelser på madras. 

Underviser er børnefysioterapeut Kirstine Obling.

For babyer mellem 0-12 måneder. Tilmelding er nød-

vendig. Billetter via www.aakb.dk. Pris: 50 kr.

VITAMINER TIL AMMEHJERNEN

Torsdag 22. november kl. 10.00-10.45

Læsning til dig og dit barn. Du har den tætteste kon-

takt til dit barn, og derfor er du den vigtigste person, 

når dit barn skal udvikle sit sprog. Børnebibliotekarer-

ne giver dig inspiration til, hvordan du kommer i gang 

med at læse for dit barn og hvilke billedbøger, I kan gå 

på opdagelse i sammen. 

Afslutningsvis runder vi af med læseidéer til de voks-

ne, og de handler overhovedet ikke om babyer.

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

Viby Onsdag 5. september kl. 10.00-10.30

 Onsdag 3. oktober kl. 10.00-10.30

 Onsdag 7. november kl. 10.00-10.30 

Vi læser gode billedbøger højt i børnebiblioteket.

For børn mellem 3-6 år. Tilmelding er ikke nødvendig. 

ONSDAGSHISTORIER

Hasle Onsdag 5. september kl. 10.00

 Onsdag 3. oktober kl. 10.00

 Onsdag 7. november kl. 10.00

 Onsdag 5. december kl. 10.00

Kom og hør med når bibliotekaren dykker ned i billed-

bogskrybberne og læser højt af sine yndlingshistorier!

For børn mellem 4-6 år. Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk

ØRNBØLS BØRNEORD

Bavnehøj  Onsdag 5. september kl. 10.15-11.00

Solbjerg  Torsdag 20. september kl. 10.00-10.45

Gellerup  Tirsdag 23. september kl. 9.30-10.15

Skødstrup  Torsdag 27. september kl. 10.00.10.45

Risskov  Fredag 28. september kl. 10.00-10.45

Højbjerg  Torsdag 4. oktober kl. 10.30-11.15

Lystrup  Fredag 12. oktober kl. 9.30-10.15

Mød forfatter Brian P. Ørnbøl der vil læse op af sine 

skøre og sjove børnerim fra de anmelderroste børne-

bøger Ørnbøls ABC og `Ormen Werner.

For børn mellem 3-6 år. Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk   

FORTÆLLINGER OG LEG 
MED SPROGET

DE TRE BUKKE BRUSE OPLÆSNING

Åby – Tirsdag 21. august kl. 10.00

Hør det klassiske eventyr om de tre bukke bruse. Prøv 

at gå over broen, men pas på du ikke vækker trolden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SPROGFITNESS

Gellerup – Onsdag 29. august kl. 9.30-10.15

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

klog af det. Vi hopper, leger og danser med ord og 

bogstaver. Kom og brug en sjov og hyggelig formid-

dag sammen med os. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

FORTÆLLINGER FOR BØRN

Dokk1 Hver tirsdag kl. 10.00-10.45  

 fra 4. september til 18. december (lukket uge 42)

Niels Hansen er pædagog og har fortalt for børn i 

mange år. Han står selv for fortællingerne og formid-

ler både fortællinger, han selv har fundet på, kendte 

fortællinger samt moderne eventyr.

For børn mellem 4-8 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

Brian P. Ørnbøl
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BRITA LÆSER OP

Tranbjerg Fredag 28. september kl. 10.00

 Fredag 26. oktober kl. 10.00

 Fredag 23. november kl. 10.00

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

Brita Bartels, som er pensioneret lærer, glæder sig til 

at læse gode historier højt for lytteglade børn.

Ved arrangementet vil der også være mulighed for at 

finde inspiration og bøger til højtlæsning hjemme.

For børn mellem 3-7 år. Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk

LEGENDEN OM LORD B

Viby – Lørdag 13. oktober kl. 11.00-13.00

Forfatter Hans-Henrik Juhl præsenterer sin nye bør-

nebog Legenden om Lord B, der handler om en pape-

gøje, der tager på mission for at finde ud af, hvem der 

har bestemt, at hans regnskov skal fældes. Det er ikke 

kun junglen, der er i fare. Det er faktisk hele kloden. 

Musiker Kim Munk læser op, og undervejs sniger der 

sig også et par Lord B sange ind sunget af Per Bo og 

Kim Munk.

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

LYTTEBIOGRAF

Åby Onsdag 24. oktober kl. 10.00

 Onsdag 14. november kl. 10.00

 Onsdag 28. november kl. 10.00

Læg dig ned, luk øjnene og lyt. Kom til lyttebiograf, 

hvor vi aktiverer vores sanser og indre fantasi gennem 

intensiveret lytning til den aktuelle børnelitteratur. Vi 

transformerer salen til et sonisk oplevelsesrum, hvor 

de mindste bliver tilbudt skærmfri underholdning.  

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

LYT OG LEG

Åby Torsdag 20. september kl. 10.00

 Torsdag 11. oktober kl. 10.00

 Torsdag 8. november kl. 10.00

Ingen står stille, når vi bevæger os gennem et spæn-

dende fiktionsunivers for de mindste. Til Lyt og Leg 

fortæller vi historier på en inddragende måde, der 

stimulerer sproget og motorikken. Så hvis I har krudt 

i røven og er klar på en historie-svingom, så glæder vi 

os til at se jer.

For børn mellem 3-6 år. Tilmelding er nødvendig. Gratis 

billetter via www.aakb.dk 

FORMIDDAGSFORTÆLLINGER

Gellerup Onsdag 26. september kl. 9.30-10.00 

 Om maskiner

 Onsdag 31. oktober kl. 9.30-10.00  

 Om bevægelse

 Onsdag 28. november kl. 9.30-10.00  

 Om dyr

 Onsdag 19. december kl. 9.30-10.00 

 Jul

Kom og nyd en hyggestund på biblioteket. Vi viser 

små sjove film og læser gode billedbøger for jer. 

For børn mellem 1,5-5 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

BARNET, BILLEDBOGEN OG DIG

Åby – Torsdag 27. september kl. 16.30-18.00

Kom på biblioteket og bliv klogere, når talepædagog 

og skuespiller Mariane Siem fortæller om billedbo-

gens potentialer ift. dit barns sprogudvikling. Det 

sprog, barnet udvikler de første 6 år af deres levetid, 

har stor betydning for deres fremtidige læring og so-

ciale relationer. Du er som forælder den vigtigste til at 

hjælpe barnet på vej, og du får indblik i hvilke bøger, 

der egner sig til dit barn.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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FILM
FILM FOR DE YNGSTE 

Harlev Mandag 3. september kl. 10.00-10.30

 Mandag 5. oktober kl. 10.00-10.30

 Mandag 5. november kl. 10.00-10.30

 Mandag 9. december kl. 10.00-10.30

Vi viser film på trappen i biblioteket.

For børn mellem 2-5 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

FILM FOR DE YNGSTE

Åby Tirsdag 11. september kl. 10.00-10.30

 Tirsdag 9. oktober kl. 10.00-10.30

 Tirsdag 6. november kl. 10.00-10.30

 Tirsdag 11. december kl. 10.00-10.30

Vi viser igen film for de yngste! I er velkomne til at 

blive og spise madpakker efterfølgende.

For børn mellem 2-6 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

FILM FOR DE YNGSTE

Dokk1 Onsdag 12. september kl. 10.00-10.30

 Onsdag 24. oktober kl. 10.00-10.30

 Onsdag 14. november kl. 10.00-10.30

 Onsdag 5. december kl. 10.00-10.30

Vi viser 3-4 film for de yngste. 

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

LÆSEKLUBBER
PIGEKLUBBEN 

Tilst Hver mandag kl. 15.00-16.00  

 fra 20. august til 3. december 

Vi er en flok piger, der mødes hver mandag eftermid-

dag. Vi er en blanding af en læseklub og en 'krea-

klub': Vi læser bøger og snakker om handlingen og 

så laver vi kreative ting og klipper, klistrer og tegner 

– med inspiration fra bøgerne eller ud fra fri fantasi. 

Bibliotekets personale byder på lidt godt til ganen til 

hvert møde.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSEKLUB FOR BØRN

Skødstrup Mandag 10. september kl. 15.00-16.00

 Mandag 8. oktober kl. 15.00-16.00

 Mandag 12. november kl. 15.00-16.00

Går du i 4.-6. klasse og er du vild med at læse? Har du 

lyst til at dele dine læseoplevelser med andre, og har 

du mod på at læse tre bøger, du ikke selv vælger? Så 

er læseklubben lige noget for dig!

Vi mødes tre gange i løbet af efteråret. I løbet af 

august skal du kigge forbi biblioteket og hente den 

første bog, så du kan nå at læse den, inden vi mødes 

første gang.

I samarbejde med Forlaget Tellerup og forlaget Turbine. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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KREA
KREA-VÆRKSTED 

Dokk1 Hver tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30

 (Lukket uge 42)

To eftermiddage om ugen åbner vi det kreative 

værksted. Her kan laves alt fra genbrugskunst og 

monsterbøger til workshops, hvor kreativiteten er et 

samspil mellem det analoge og det digitale univers.  

Værkstedet skifter tema fra uge til uge og vi sørger for 

materialer, inspiration og vejledning. 

KREA-værkstedet er åbent for alle kreative sjæle, men 

børn skal følges med en voksen.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

ONSDAGSVÆRKSTEDET

Gellerup – Hver onsdag kl. 14.30-16.00

Kom og lav kreative aktiviteter i vores ugentlige 

værksted. Onsdagsværkstedet er et åbent forum for 

børn og unge, hvor vi hver uge hygger og snakker over 

en kreativ aktivitet. Kom som du er, der er noget for 

enhver. Onsdagsværkstedet er også dit. Har du en 

god idé, så del den med os. 

For børn mellem 9-13 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

POPCORN TIME – FILM FOR DE MINDSTE

Hasle Torsdag 20. september kl. 10.00 og 11.00

 Torsdag 25. oktober kl. 10.00 og 11.00

 Torsdag 15. november kl. 10.00 og 11.00

 Torsdag 13. december kl. 10.00 og 11.00

Vi viser supersjove, lærerige og livsbekræftende film 

for børn i børnehavealderen. Og selvfølgelig er der 

popcorn til! 

Tilmelding er ikke nødvendig.

TIRSDAGSFILM

Viby Tirsdag 16. oktober kl. 9.30-10.00

 Tirsdag 4. december kl. 9.30-10.00

Små og korte børnefilm: de kan være sjove, (u)hygge-

lige og fantasifulde.

For børn mellem 3-5 år. Tilmelding er nødvendig. Gratis 

billetter via www.aakb.dk
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NOMERNE KOMMER

Dokk1 Tirsdag 16. oktober kl. 12.00-15.00

 Onsdag 17. oktober kl. 12.00-15.00

I efterårsferien indtager nomerne fra Jan Kjærs 

eventyrlige univers Dokk1. Lav en nomermaske og et 

nomerbadge i KREA-værkstedet og gå på opdagelse i 

biblioteket som din yndlingsnom.    

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

SJOV MED PERLEPLADER

Risskov Onsdag 17. oktober kl. 10.00-12.00

 Torsdag 18. oktober kl. 10.00-12.00

 Fredag 19. oktober kl. 10.00-12.00 

Mangler du pynt til værelset eller gaven til din bed-

stemor? Så kom og vær kreativ. Vi finder perler og 

perleplader frem.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TORSDAGSTOSSERIER

Viby Hver torsdag kl. 16.00-17.00 

 oktober og november

Om torsdagen kan du komme med dit barn eller 

barnebarn til en sjov aktivitet i børnebiblioteket. Vi vil 

blandt andet puste sæbeboblemaling, lave poesibøger 

og forme figurer ud af hjemmelavet modellervoks. 

Aktiviteten skifter fra gang til gang. Følg hjemmesiden 

samt opslag på biblioteket.

Tilmelding er ikke nødvendig.

OVERRASKENDE FAMILIELØRDAG

Hasle – Lørdag 6. oktober kl. 10.00

Programmet for denne lørdag er endnu ikke faldet helt 

på plads, men vi kan garantere sjove aktiviter for børn 

og deres forældre og at der kan købes brunch i Kultur-

husets café! Hold øje med hjemmesiden og Aarhus 

Bibliotekernes facebookside.

Tilmelding er ikke nødvendig.

PERLEPLADEVÆRKSTED

Gellerup – Mandag 15. oktober kl. 11.00-13.00

Vi hygger i efterårskulden og tryller fine perlekreatio-

ner frem. Kom og lave seje perleplader til nøgleringe, 

øreringe, halskæder eller noget helt andet. Det er kun 

fantasien der sætter grænser.

Tilmelding er ikke nødvendig.



121Børn

FANTASIFULDE ROBOTTER – EN WORKSHOP

Lystrup – Lørdag 10. november kl. 10.00-13.00

Hvilken robot vil du helst have på dit værelse? Du 

får brug for din fantasi, en masse træ og søm, når 

du sammen med kunstunderviser Kirsten Boye skal 

bygge din egen robot.

For børn mellem 4 og 8 år, sammen med en deltagende 

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

Pris: 50 kr.

ER DU MELLEM 9 OG 12 ÅR OG ER KREATIV?

Risskov Onsdag 14. november kl. 15.30-16.30

 Onsdag 28. november kl. 15.30-16.30

 Onsdag 12. december kl. 15.30-16.30

Kan du også godt lide at se DIY-videoer? Men 

mangler at bruge hænderne selv? Kom og lav kreative 

aktiviteter i vores værksted på biblioteket. Onsdags-

værkstedet er et åbent forum for dig, hvor vi hygger og 

snakker over en kreativ aktivitet. Du kan komme lige 

efter skole og hænge ud på biblioteket indtil vi starter. 

Det er gratis at deltage.

Tilmelding er ikke nødvendig.

JULE-FAMILIELØRDAG

Hasle – Lørdag 2. december kl. 10.00

Nu går vi ind i december og derfor finder vi karton, 

lim og sakse frem, for nu skal der juleklippes og jule-

hygges! Der kan købes brunch i Kulturhusets café! 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FANTASTISK TORSDAG     

Tranbjerg Torsdag 1. november kl. 16.00-17.30

 Torsdag 8. november kl. 16.00-17.30

 Torsdag 15. november kl. 16.00-17.30

 Torsdag 22. november kl. 16.00-17.30

 Torsdag 29. november kl. 16.00-17.30

Det er torsdag eftermiddag. Du keder dig. Hvad skal du 

finde på? Kom og slip fantasien løs Tranbjerg Bibliotek. 

Vi laver: Milde monstre, Ostevoks og ostepops, Vind 

og sus – lav en møllefidus, Glas og glitter, Jul og perler.

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

UHYGGELIG FAMILIELØRDAG

Hasle – Lørdag 3. november kl. 10.00

Det har lige været Halloween, så vi laver uhyggelige 

'rullinger' af karton, garnrester og gamle køkken/toile-

truller. Der kan købes brunch i Kulturhusets café.

Tilmelding er ikke nødvendig.



Hver uge på 
Dokk1

SPROGCAFE
Mandag kl. 16.00-18.00
Har du et andet modersmål end dansk – så kom og 
del det med andre og få mulighed for at øve dansk.
Sprogcaféen er for alle, der har lyst til at møde nye 
mennesker, lære dem at kende og høre om deres 
baggrund og kultur og samtidig udveksle jeres 
respektive sprog. 
Konceptet er gensidig sprogudveksling ud fra ’give 
and take-modellen’ – man giver noget og får noget 
tilbage. Deltagerne ’sætter selv hold’ og aftaler 
hvilke sprog, der skal tales parvis – eller i grupper.
Det er gratis at deltage.

STUDIECAFÉ
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.30-18.00
Hver tirsdag, onsdag og torsdag fra 15.30-18.00 
er der Studiecafe på Dokk1. Her står unge 
frivillige lektiehjælpere, der alle kommer fra Red 
Barnet Ungdom, klar til at hjælpe med lektier og 
andet skolearbejde.
Det er gratis at deltage og alle unge i aldersgruppen 
14-18 år er velkomne.
Find også Studiecaféen på Facebook.
Studiecaféen holder lukket i efterårsferie (uge 42).

RETSHJÆLP
Tirsdage og torsdag kl. 16.15-18.15
Er du blevet snydt af din udlejer? Er du kommet til 
skade på dit arbejde? Måske har du nogle rettig-
heder, som ingen har fortalt dig om. Uanset hvem 
du er, står Retshjælpen klar med anonym råd-
givning på Dokk1. 
Retshjælpen i Dokk1 er udbudt af Studenterrådets 
Retshjælp og rådgiver alle privatpersoner.
Find Retshjælpen i Studierum 6 hver tirsdag og 
torsdag kl. 16.15-18.15 
Retshjælpen er gratis.

MATEMATIKCAFÉ
Torsdag kl. 16.00-18.00
Har du brug for førstehjælp til dine matematik-
lektier og afleveringer? Så kom til Matematik centers 
matematikcafé på Dokk1 hver torsdag fra 16.00 til 
18.00 i hjørnet ved Læsesalen. Matematik caféen 
køres af dygtige frivillige fra Matematikcenter. 
Matematikcaféen er åben for alle, der har 
mate matik enten i folkeskolen, på ungdoms-
uddannelsen, på suppleringskursus eller på en 
voksenuddannelse.
Det er gratis at være med – bare mød op!
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Tirsdage og torsdag kl. 16.15-18.15
Er du blevet snydt af din udlejer? Er du kommet til 
skade på dit arbejde? Måske har du nogle rettig-
heder, som ingen har fortalt dig om. Uanset hvem 
du er, står Retshjælpen klar med anonym råd-
givning på Dokk1. 
Retshjælpen i Dokk1 er udbudt af Studenterrådets 
Retshjælp og rådgiver alle privatpersoner.
Find Retshjælpen i Studierum 6 hver tirsdag og 
torsdag kl. 16.15-18.15 
Retshjælpen er gratis.

MATEMATIKCAFÉ
Torsdag kl. 16.00-18.00
Har du brug for førstehjælp til dine matematik-
lektier og afleveringer? Så kom til Matematik centers 
matematikcafé på Dokk1 hver torsdag fra 16.00 til 
18.00 i hjørnet ved Læsesalen. Matematik caféen 
køres af dygtige frivillige fra Matematikcenter. 
Matematikcaféen er åben for alle, der har 
mate matik enten i folkeskolen, på ungdoms-
uddannelsen, på suppleringskursus eller på en 
voksenuddannelse.
Det er gratis at være med – bare mød op!
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GAMING / SPIL
POKÉMONKLUB 

Dokk1 – Hver mandag kl. 16.00-19.00

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

af Pokémon har mulighed for at mødes og have det 

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

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

lære det. Ud over at lære at spille spillet, har du mulig-

hed for at deltage i sjove turneringer. Det bedste er, at 

du kan gøre dette med andre Pokémon-spillere.

I samarbejde med Aarhus Pokémon League.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORTNITE KLUB

Dokk1 Tredje torsdag i måneden kl. 16.00-18.00

 fra 20. september - 20. december

Vi holder Fortnite klub. Vi spiller i Dokk1 hold. Vi øver 

og lærer af hinanden.

Kræver at man har en Fortnite konto.

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

VED KREABORDET
Højbjerg

Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk

MINDFUL TEGNING FOR BØRN

Mandag 17. september kl. 15.30

Vedr krea-bordet i børnebiblioteket kommer vi helt 

ned i gear, mens vi tegner på sten og maler man-

daler. Vi sørger for tegnesagerne, men du må me-

get gerne selv tage nogle sten med til at tegne på.  

HALLOWEENKLIP

Mandag 29. oktober kl. 15.30

Vi gør krea-bordet i børnebiblioteket klar til en 

(u)hyggelig og kreativ eftermiddag. Vi sørger for 

materialerne.

JULEKLIP

Lørdag 1. december kl. 10.30

Vi gør krea-bordet i børnebiblioteket klar til at du 

og din familie kan hygge med julepynt og andre 

julekreativiteter. Vi sørger for materialer – du 

kommer med dit gode julehumør!
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HARRY POTTER-BANKO OG BRÆTSPIL

Gellerup – Tirsdag 16. oktober kl. 13.00-15.00

Kom ind i bibliotekets spillebule og se om du kan slå 

dine venner, din bedstemor eller din yndlingsbiblio-

tekar i brætspil. Vi spiller også Harry Potter-banko og 

dyster om slik.

Tilmelding er ikke nødvendig.

INTERNATIONAL SPILDAG

Dokk1 – Lørdag 10. november kl. 11.00-15.30

International spildag er en dag, hvor biblioteker over 

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

naturligvis med til at sætte fokus på spillene på denne 

dag! Se det nærmere program på hjemmesiden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

POKÉMON INDTAGER BIBLIOTEKET

Risskov – Lørdag 29. september kl. 10.00-12.00

Kom og mød Pikachu. Mød andre Pokemon-fans og 

byt Pokemonkort. Vi får besøg af selveste Pikachu, 

der har lovet at stille op, hvis du har lyst til at få taget 

et foto eller få en krammer. Dagen er startskuddet til 

vores nye Pokemonklub.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

POKÉMONKLUB

Risskov Første onsdag i måneden kl. 14.00-16.00  

 fra oktober

Er du vild med at bytte pokemonkort? Her kan du kom-

me og bytte Pokemon-kort og få nogle nye til samlingen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FIFA-TURNERING

Tilst Fredag 12. oktober kl. 13.00-16.00

 Fredag 23. november kl. 13.00-16.00

Gellerup  Torsdag 8. november kl. 14.30-16.00

Vi giver bolden op til en hæsblæsende turnering i 

FIFA18. Vis hvad du har og hvad der skal til, så du 

kan sparke dig hele vejen til finalen. Vis dine venner 

hvad du dur til på banen, eller giv en du lige har mødt, 

kamp til stregen.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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HOUR OF CODE FOR HELE FAMILIEN

Dokk1 – Lørdag 17. november kl. 13.00-15.00 

Programmering er sjovt og lettere end man måske 

tror. Kom og prøv sammen med hele familien. Om 

det er Elsa fra Frost eller Steve fra Minecraft, så er der 

noget for de fleste aldre i de spændende Hour of Code 

forløb. Prøv selv på https://hourofcode.com/dk

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

MØD CODING PIRATES!

Dokk1 – Tirsdag 4. december kl. 17.00-19.00

Kom og oplev alle de seje pirater, når Coding Pirates 

Aarhus kigger forbi Dokk1 med robotter, teknik og 

computerspil, de selv har lavet. 

Vær med til at opleve, hvordan piraterne arbejder med 

IT-kreativitet, når de præsenterer de ting børnene har 

arbejdet med i efterårssæsonen.

I samarbejde med Coding Pirates Aarhus.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

IT OG TEKNIK
TEKNIKKLUB

Dokk1 Anden torsdag i måneden kl. 16.00-18.00  

 fra 11. oktober

Sammen går vi på opdagelse i teknikkens verden. 

Nogle gange vil det være robotter, andre gange prøver 

vi at lave spil eller leger med stopmotion teknikker.

For børn mellem 10-14 år. Tilmelding er nødvendig. 

Gratis billetter via www.aakb.dk

LEG MED BEE-BOTS 

Risskov – Lørdag 6. oktober kl. 11.00-13.00

Vi sætter denne lørdag vores yndige små Bee-Bots 

frem og forskellige baner og inviterer til begynder-

kodning for de mindste.

Tilmelding er ikke nødvendig.

ESCAPE ROOM

Dokk1 Tirsdag 16. oktober kl. 11.00-15.00

 Torsdag 18. oktober kl. 11.00-15.00

Vi tester en sjov kodeoplevelse i Escape Room for hele 

familien. Den slemme hacker, Brightface, har stjålet 

nogle hemmelige oplysninger og kun med jeres hjælp 

kan en katastrofe afværges! Kræver ingen forudgående 

kodekendskab, men dele vil være på engelsk. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

FYSIKSHOW

Åby Onsdag 17. oktober kl. 11.00

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

Tilst Tidspunkt annonceres på www.aakb.dk

Tilmelding er ikke nødvendig.

Bliv klogere på fysikkens verden. Oplev fysik, som du 

aldrig har set det før! I efterårsferien giver vi den gas, 

når Fysikshow kaster sig ud i store visuelle fysikeks-

perimenter og leverer sjov fysikformidling til børn og 

deres forældre.    
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MÅNEDENS FORENING 
SHURI-RYU KARATE 

Dokk1 Lørdag 1. september kl. 11.00-11.45  

 og kl. 12.00-12.45

Drømmer du om at gå til karate, eller er du nys-

gerrig på, hvad karate er for noget? Så kom forbi 

Dokk1, og mød Århus Shuri-ryu Karate. Karate er 

for alle børn som voksne, for folk som ønsker en 

bedre fysik, stærkere psyke, vil lære selvforsvar, 

større kropskontrol eller socialt samvær. Se et 

udsnit af deres træning og kampformer, og prøv 

selv nogle af øvelserne.

I samarbejde med Århus Shuri-ryu Karate.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

SISU/MKB BORDTENNIS 

Dokk1 – Lørdag 20. oktober kl. 11.00-13.00

Drømmer du om at gå til bordtennis, eller er du 

nysgerrig på, hvad bordtennis er for noget? Så 

kom forbi, og mød Sisu/MBK Bordtennisklub, når 

de besøger børnebiblioteket. Klubben har medlem-

mer fra 6 til 90 år, begyndere og tidligere verdens-

mestre. Mød en håndfuld af klubbens medlemmer, 

som vil demonstrere forskellige niveauer i spillet. 

Derudover er der mulighed for selv at prøve.

I samarbejde med Sisu/MBK.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

EINHERJERNE – MÅNEDENS FORENING

Dokk1 Lørdag 24. november kl. 11.00-11.45  

 og kl. 12.00-12.45

Drømmer du om at gå til rollespil, eller er du nys-

gerrig på, hvad rollespil er for noget? så kom forbi, 

og mød Foreningen Einherjerne, når de besøger 

børnebiblioteket. Det er en forening for live rollespil, 

brætspil og figurspillere i Aarhus. Rollespillerne 

kommer i deres dragter og præsenterer blandt andet 

fægteøvelser, og så er der mulighed for selv at prøve.  

I samarbejde med Foreningen Einherjerne.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

'STOP MOTION' FOR FAMILIER

Dokk1 – Lørdag 15. december kl. 11.00-13.00

Kom til familieworkshop, hvor vi laver små 'stop 

motion'-film og fortællinger af kasserede billedbøger, 

modellérvoks eller tegninger.

Bevæbnet med saks, gamle bøger og en iPad kan I 

lave jeres egen 'stop motion'-film. 

For børn fra 6 år, der deltager sammen med mindst 

én voksen.

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

LAV DIT EGET ELEKTRONISKE JULEKORT

Dokk1 – Lørdag 22. december kl. 11.00-12.30

En juleworkshop for dem, der gerne vil lave deres eget 

elektroniske julekort. Med tegninger, billeder, anima-

tion og musik bliver årets julekort lavet i Scratch et hit 

og spreder julestemning.

For børn mellem 8-12 år. Tilmelding er ikke nødvendig.
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Internationals

Ongoing   Audiowalk with Apperaat 10

Mondays (August 6 – October 8) Reading group if you are a newcomer in Aarhus 10

Every first monday (September – December) Guided tours at Dokk1 11

Friday 10 August Storybook reading in Spanish 10

Friday 17 August International playgroup 10

Friday 17 August Music and movement 10

Saturday 25 August Create your own story 10

Friday 14 September Storybook reading in Spanish 10

Monday 17 September Startup meeting for entrepreneurs 11

Thursday 20 September Buck Angel 11

Tuesday 25 September Film club – where cultures meet 11

Friday 28 September Aarhus City Welcome 11

Sunday 30 September The formula for eternal life? 11

Saturday 6 October Create your own story 10

Friday 12 October Storybook reading in Spanish 10

Tuesday 16 October Escape Room 12

Thursday 18 October Escape Room 12

Friday 26 October It's OK to FAIL 12

Tuesday 30 October Film club – where cultures meet 11

Friday 9 November Storybook reading in Spanish 10

Saturday 10 November Learn programming in Angular 12

Sunday 11 November Portrait drawing 12

Monday 12 November Startup meeting for entrepreneurs 11

Sunday 18 November Portrait drawing 12

Wednesday 28 November Film club – where cultures meet 11

Saturday 8 December Musical – Cuerpolab (BodyLab) 12

Friday 14 December Storybook reading in Spanish 10

Litteratur

Tirsdag 4. september Ord på vej 27

Mandag 10. september Aarhus redigerer – i praksis 26

Tirsdag 11. september Skrive Lounge 27

Torsdag 13. september Find en læsekreds 22

Mandag 17. september Skrive Lounge 27

Mandag 17. september Højtlæsning for voksne 28

Tirsdag 25. september Aarhus redigerer – i praksis 26

Søndag 30. september Fortællesalon 28

Torsdag 4. oktober Ord på vej 27

Mandag 8. oktober Aarhus redigerer – i praksis 26

Tirsdag 9. oktober Theis Ørntoft og Silja E. K. Henderson 20

Mandag 15. oktober Skrive Lounge 27

Mandag 15. oktober Højtlæsning for voksne 28

Mandag 22. oktober Skrive Lounge 27

Søndag 28. oktober Fortællesalon 28

Mandag 5. november Højtlæsning for voksne 28

Tirsdag 6. november Ord på vej 27

Lørdag 10. november Aarhus redigerer – åbent arrangement 27

Mandag 12. november Skrive Lounge 27

Tirsdag 13. november Sæsonens bøger 16

Onsdag 14. november Stemmen bag bogen – at indtale lydbøger 17

Søndag 25. november Fortællesalon 28
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Mandag 26. november Skrive Lounge 27

Mandag 10. december Skrive Lounge 27

Mandag 10. december Højtlæsning for voksne 28

Søndag 16. december Fortællesalon 28

Musik & Film

Hver dag   Audiowalk med Apperaat 32

Søndag 5. august Søndagsfilm 38

Tirsdag 14. august Paradis på Dokk1 viser Efter stormen 39

Søndag 2. september Søndagsfilm 38

Mandag 10. september Elektronisk pioner: Thomas Knak 32

Onsdag 19. september DR Klub Klassisk: Legenden Leonard Bernstein – 100 år 38

Mandag 24. september Lytteklubben – gi' det videre 32

Tirsdag 25. september 16:9 filmforedrag: Ruben Östlund 39

Mandag 1. oktober Musikquiz 32

Søndag 7. oktober Søndagsfilm 38

Mandag 8. oktober Lytteklubben – gi' det videre 32

Onsdag 17. oktober DR Klub Klassisk: Beethoven – voldsom, yndefuld, avantgarde 38

Lørdag 20. oktober Workshop: Lydcollage 33

Mandag 22. oktober Paradis på Dokk1 viser Perlemorsknappen 39

Tirsdag 30. oktober 16:9 filmforedrag: Paul Thomas Anderson 39

Søndag 4. november Søndagsfilm 38

Mandag 5. november Musikkens bagmænd 33

Mandag 5. novmber Leonard Cohen – det knuste halleluja 33

Mandag 12. november Lytteklubben – gi' det videre 32

Tirsdag 13. november Weyse og Badehotellet 38

Lørdag 17. november Syng sammen 35

Mandag 19. november Lyt i mørket: Freak folk / psych folk 34

Tirsdag 27. november 16:9 filmforedrag: Kvindelige instruktører 39

Onsdag 28. november Leonora Christina Skov er din DJ 34

Søndag 2. december Søndagsfilm 38

Mandag 3. december Lytteklubben – gi' det videre 32

Mandag 10. december DR Klub Klassisk: Carl Nielsen – symfoni nr. 4 38

Tirsdag 11. december Tangoens dag 34

Lørdag 15. december Syng sammen 35

Mandag 17. december Lyt i mørket: Julemørke 34

Tendenser & Debat

Mandag 20. august Startmøde for iværksættere 42

Onsdag 22. august Den gode snak – hvorfor er den så vigtig? 42

Tirsdag 28. august Deo på Dokk1: EUs rolle i verden – konference for undervisere 51

Onsdag 12. september Deo på Dokk1: Skal landene på Balkan med i EU? 51

Tirsdag 18. september Intet bliver som før 54

Torsdag 20. september Buck Angel 43

Onsdag 26. september Lugt dig til livskvalitet 53

Torsdag 27. september Petra elsker sig selv 44

Torsdag 27. september Temaaften om OCD 44

Fredag 28. september Sex – gode kneb og kiksede knald 53

Lørdag 29. september Food walk – på sporet af nydelse 53

Søndag 30. september Heartbeats – dans og syng dig glad 53

Mandag 1. oktober Adam Price om Herrens veje 45

Torsdag 4. oktober Startmøde for iværksættere 42

Torsdag 4. oktober At leve og at dø med Anjee Gitte Carlsen 45

Tirsdag 9. oktober Deo på Dokk1: Er der arbejde til alle i fremtidens EU? 51

Onsdag 10. oktober Meningen med livet – og andre små spørgsmål 45

Torsdag 11. oktober Mellem orkaner og klimaændringer 48

Torsdag 18. oktober Tænkepauser: Pessimisme 55

Tirsdag 23. oktober I forbrydelsens verden 48

Tirsdag 23. oktober I morgen 54

Onsdag 24. oktober Temaaften om selvskadende adfærd 48

Mandag 29. oktober Jan Grarup – and then there was silence 48



Tirsdag 6. november Umahro Cadogan – spis dig rask 49

Onsdag 7. november Deo på Dokk1: Hvem skal bo i Europa? 51

Tirsdag 13. november Fake news – hvad gør vi? 49

Torsdag 15. november Mindre snak – mere værdi 49

Mandag 19. november Lev mere – tænk mindre 49

Tirsdag 20. november Diagnose eller opdragelse? 50

Tirsdag 20. november The age of consequences 54

Onsdsg 21. november Fake news – hvad gør vi? 49

Onsdag 21. november Tænkepauser: Kød 55

Mandag 26. november Sådan får du dit barn til at sove 50

Onsdag 28. november Fra koma til kondisko 50

Tirsdag 4. december Tænkepauser: Jesus 55

Onsdag 6. december Deo på Dokk1: De store temaer for EU-valget i 2019 51

Tirsdag 11. december Startmøde for iværksættere 42

Unge

Hver fjerde torsdag (23. august – 22. november) Filosofiklub (10-12 år) 58

Hver fjerde torsdag (23. august – 22. november) Filosofiklub (13-16 år) 58

September – november Mini-reporter forløb 58

Hver anden søndag (fra 2. september) Fighting games og hygge 58

Lørdag 8. september Booktalk med Eva Lucia 58

Tirsdag 25. september (Over)lev på SU 59

Lørdag 29. september Krea-lørdag: Korssting uden grænser 59

Lørdag 6. oktober Krea-lørdag: Korssting uden grænser 59

Torsdag 11. oktober Ferie-bogtips fra din unge-bibliotekar 59

Uge 47-48   Efterskoleelever udstiller egne værker 60

Lørdag 17. november Krea-lørdag: Korssting uden grænser 59

Lørdag 24. november Krea-lørdag: Korssting uden grænser 59

Lørdag 22. december Ferie-bogtips fra din unge-bibliotekar 59

Kunst og Kreativitet

Hver onsdag   Åbent lab 65

Første lørdag   Strikkecafé 69

Lørdag 11. august Repair Café 65

Lørdag 18. august Kuglebane-amok 65

Fredag 31. august – onsdag 26. september Talking genders senior 70

Tirsdag 11. september Grafik 66

Lørdag 15. september Repair Café 65

Tirsdag 18. september Grafik 66

Torsdag 25. september Grafik 66

Lørdag 13. oktober Repair Café 65

Tirsdag 30. oktober Lasergravering 66

Lørdag 10. november Repair Café 65

Søndag 11. november Portrættegning 68

Onsdag 14. november Broderi med Bettina Andersen 68

Søndag 18. november Portrættegning 68

Onsdag 21. november Lasercut dit julepynt 68

Lørdag 8. december Repair Café 65

Lørdag 8. december Re-use – fra bog til lyskæde 68

IT

Torsdag 16. august Wordpress meetup 78

Onsdag 29. august Ubuntu 78

Tirsdag 18. september Wordpress meetup 78

Torsdag 20. september MacØstjylland holder åbent hus 80

Tirsdag 25. september Byg en computer 78

Onsdag 26. september Ubuntu 78

Tirsdag 2. oktober Introduktion til Blender (3D-program) 78

Torsdag 4. oktober Virtual reality på rampen 79

Tirsdag 9. oktober Introduktion til Blender (3D-program) 78



Tirsdag 16. oktober Wordpress meetup 78

Torsdag 1. november MacØstjylland 80

Onsdag 7. november Ubuntu 78

Torsdag 8. november Wordpress meetup 78

Torsdag 8. november Virtual reality på rampen 79

Lørdag 10. november Learn programming in Angular 79

Tirsdag 13. november Byg en computer 78

Tirsdag 20. november Introduktion til Blender (3D-program) 78

Tirsdag 27. november Introduktion til Blender (3D-program) 78

Torsdag 29. november MacØstjylland 80

Onsdag 5. december Ubuntu 78

Torsdag 6. december Wordpress meetup 78

Torsdag 6. december Virtual reality på rampen 79

Blandet godt

Hver fredag   Skak på rampen 95

Tirsdag 14. august Spørgehjørne for slægtsforskere 87

Hver tirsdag (21. august – 11. december) Rundvisninger på Dokk1 84

Hver torsdag (23. august – 13. december) Rundvisninger på Dokk1 84

Onsdag 29. august Forældre til ordblinde børn 93

Onsdag 5. september Meet up for ordblinde: SPS-støtte til videregående uddannelse 93

Tirsdag 11. september Spørgehjørne for slægtsforskere 87

Lørdag 15. september Skak-lørdag 95

Mandag 17. september Tag med på en tidsrejse tilbage til 1960'ernes Aarhus 90

Onsdag 19. september Gør-det-selv-el 85

Onsdag 19. september Lær at binde din egen flue 85

Mandag 1. oktober Kursus i hjælpemidler for ordblinde 94

Onsdag 3. oktober Temaaften om ordblindhed 94

Lørdag 6. oktober Oles fisketips 85

Tirsdag 9. oktober Bliv dus med dit bibliotek 85

Tirsdag 9. oktober Spørgehjørne for slægtsforskere 87

Onsdag 17. oktober Gør-det-selv-el 85

Onsdag 17. oktober Lær at binde din egen flue 85

Tirsdag 23. oktober Bliv dus med dit bibliotek 85

Onsdag 24. oktober Meet up for ordblinde: Notatteknik og læseforståelse 93

Lørdag 27. oktober Skak-lørdag 95

Onsdag 31. oktober Unikke Utzon 86

Mandag 5.-20. november Knogleskør og hvad så? – syet på lærred 87

Onsdag 7. november Har du et ordblindt barn? 94

Mandag 12. november Salon Knogleskør – digte og fakta 87

Tirsdag 13. november Spørgehjørne for slægtsforskere 87

Søndag 18. november Skakturnering 95

Mandag 20. november Salon Knogleskør – digte og fakta 87

Onsdag 21. november Gør-det-selv-el 85

Onsdag 21. november Lær at binde din egen flue 85

Lørdag 24. november Skak-lørdag 95

Onsdag 28. november Apps for ordblinde 94

Tirsdag 11. december Spørgehjørne for slægtsforskere 87

Tirsdag 11. december Meet up for ordblinde: Spil og julehygge 93

Lørdag 15. december Skak-lørdag 95

Børn

Hver mandag   Pokémonklub 124

Hver tirsdag og onsdag (lukket uge 42) Krea-værksted 119

Mandag 13. august – 17. december Åbent hus i Sundhedsplejen 115

Hver torsdag (16. august – 20. december) Fars legestue 112

Lørdag 18. august Popsi og Krelle (udsolgt) 108

Hver fjerde torsdag (23. august – 22. november) Filosofiklub 98

Torsdag 23. august 10-års jubilæum i Fars Legestue 112

Lørdag 25. august Musiklørdag (2-3 år) 108



Lørdag 25. august Musiklørdag (4-5 år) 108

Lørdag 25. august Musiklørdag (0-5 år) 108

Torsdag 30. august Rytmik 114

Lørdag 1. september Shuri-ryu karate 127

Søndag 2. september Vis mig din hobby 98

Hver tirsdag (4. september – 18. december) Fortællinger for børn 116

Onsdag 12. september Film for de yngste 118

Torsdag 13. september Zoneterapi 114

Hver tredje torsdag (20. september – 20. december) Fortnite klub 124

Torsdag 27. september Rytmik 114

Lørdag 6. oktober Børneteater hunden Ib 104

Torsdag 11. oktober Rytmik 114

Hver anden torsdag (fra 11. oktober) Teknikklub 126

Mandag 15. oktober – 21. oktober Bamsesafari 100

Tirsdag 16. oktober Nomerne kommer 120

Tirsdag 16. oktober Escape Room 126

Onsdag 17. oktober Nomerne kommer 120

Torsdag 18. oktober Escape Room 126

Lørdag 20. oktober SISU/MKB bordtennis 127

Onsdag 24. oktober Film for de yngste 118

Torsdag 25. oktober Rytmik 114

Lørdag 27. oktober Bamsedag 100

Lørdag 27. oktober Dig og dit tøjdyr 105

Torsdag 8. november Motorik 115

Lørdag 10. november International spildag 125

Onsdag 14. november Film for de yngste 118

Lørdag 17. november Hour of Code for hele familien 126

Tirsdag 20. november Musikflyveren 109

Torsdag 22. november Vitaminer til ammehjernen 115

Lørdag 24. november Einherjerne – månedens forening 127

Tirsdag 4. december Mød coding pirates 126

Onsdag 5. december Film for de yngste 118

Lørdag 8. december Børnemusical – kend din krop 107

Søndag 9. december Børnemusical – kend din krop 107

Lørdag 15. december 'Stop motion' for familier 127

Lørdag 22. december Lav dit eget elektroniske julekort 127

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

Sidste onsdag i måneden Læsekreds 22

Børn

Onsdag 5. september Ørnbøls børneord 116

Lørdag 29. september Familieyoga (4-8 år) 99

Onsdag 24. oktober Under mit træ 105

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

Mandag 10. december Bogcafé: Min bedste læseoplevelse i 2018 17

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

Onsdag 26. september Åben læsekreds: Olive Kitteridge 22

Onsdag 24. oktober Åben læsekreds: Frygtelig lykkelig 22

Onsdag 7. november Bogsnak – få inspiration til din læsning 16

Torsdag 22. november Doku og digte 17

Onsdag 28. november Åben læsekreds: Feriebørn 22

Torsdag 6. december Ordbanko: Juletema 26



Musik & Film

Torsdag 4. oktober Fyraftenssang 35

Unge

Lørdag 13. oktober Beautydag på biblioteket 60

IT

Hver torsdag   Gellerups it-café 80

Blandet godt

Lørdag 29. september Mostedag 92

Børn

Hver onsdag   Onsdagsværkstedet 119

Onsdag 22. august Skrallebang – altid til børn 108

Onsdag 29. august Sprogfitness 116

Onsdag 5. september Børnerytmik med Vibeke og Rasledillen 109

Onsdag 12. september Twins – breakdance og barnevogne 103

Tirsdag 23. september Ørnbøls børneord 116

Onsdag 26. september Formiddagsfortællinger: Om maskiner 117

Onsdag 3. oktober Skattejagt 99

Mandag 15. oktober Perlepladeværksted 120

Tirsdag 16. oktober Harry Potter-banko og brætspil 125

Hver tirsdag (30. oktober – 11. december) Musiklegestuen Glad Baby – Glad Mor 113

Onsdag 31. oktober Formiddagsfortællinger: Om bevægelse 117

Torsdag 8. november FIFA-turnering 125

Onsdag 14. november Verdensbilleder 106

Onsdag 28. november Formiddagsfortællinger: Om dyr 117

Onsdag 19. december Formiddagsfortællinger: Jul 117

Harlev Bibliotek Næshøjvej 2 D · 8462 Harlev · www.aakb.dk/harlev
Litteratur

Torsdag 4. oktober Laugesen & Mygind 20

Torsdag 25. oktober Læs og snak: Abelone på Bangsbo 25

Mandag 12. november Skumringstimen 16

Torsdag 22. november Læs og snak: Den underjordiske jernbane 25

Unge

Lørdag 25. august Pen og paper rollespil 59

Lørdag 29. september Pen og paper rollespil 59

Lørdag 27. oktober Pen og paper rollespil 59

Lørdag 24. november Pen og paper rollespil 59

Kunst og Kreativitet

Første mandag (fra 6. august) Strikkeaften 69

Torsdag 29. november Fernisering på kunstudstilling 71

Videnskab

Tirsdag 25. september Smagen af øl 74

Børn

Mandag 3. september Film for de yngste 118

Fredag 14. september Den grusomme historie om Medusas hoved 103

Torsdag 29. september Babycafé – for børn og forældre på barsel 113

Onsdag 3. oktober 1-2-3 nu – en musikalsk interaktiv forestilling 104

Mandag 5. oktober Film for de yngste 118

Torsdag 5. november Babycafé – for børn og forældre på barsel 113

Mandag 5. november Film for de yngste 118

Torsdag 29. november Babycafé – for børn og forældre på barsel 113

Mandag 9. december Film for de yngste 118



Hasle Bibliotek Kappelvænget 2 · 8210 Aarhus V · www.aakb.dk/hasle
Litteratur

Onsdag 10. oktober Bogsnak – få inspiration til din læsning 16

Videnskab

Tirsdag 25. september Smagen af øl 74

Tirsdag 9. oktober Kvatefysikken – atomernes vilde verden 74

Tirsdag 23. oktober Dit indre liv med billioner af bakterier 74

Tirsdag 30. oktober Naturens nyttige dræbermolekyler 75

Tirsdag 6. november Hvorfor ældes vi? 75

Tirsdag 13. november Vulkaner og samfund gennem tiderne 75

Tirsdag 20. november Antistof 75

Børn

Lørdag 1. september Familielørdag – trylleri 98

Onsdag 5. september Onsdagshistorier 116

Torsdag 20. september Popcorn time – film for de mindste 119

Onsdag 3. oktober Onsdagshistorier 116

Lørdag 6. oktober Overraskende familielørdag 120

Torsdag 25. oktober Popcorn time – film for de mindste 119

Lørdag 3. november Uhyggelig familielørdag 121

Onsdag 7. november Onsdagshistorier 116

Torsdag 15. november Popcorn time – film for de mindste 119

Lørdag 2. december Jule-familielørdag 121

Onsdag 5. december Onsdagshistorier 116

Torsdag 13. december Popcorn time – film for de mindste 119

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

Tirsdag 28. august Læsekreds: 100 års ensomhed 22

Tirsdag 4. september Ord i kaffen: Mænds hjerter af Nickolas Butler 25

Tirsdag 25. september Læsekreds: Mødrene 22

Tirsdag 2. oktober Ord i kaffen: Manhattan Beach af Jennifer Egan 25

Tirsdag 30. oktober Læsekreds: Fuglene 22

Tirsdag 6. november Ord i kaffen: Dansen af Anna Hope 25

Tirsdag 13. november Sæsonens bøger 16

Tirsdag 20. november Fortælleaften: Pusjkin og Gogol 28

Tirsdag 27. november Læsekreds: Det europæiske forår 22

Musik & Film

Onsdag 19. september Jazzens nordiske tone: Jakob Bro 35

Fredag 9. november Jazzens nordiske tone: Jan Johansson 35

Tendenser & Debat

Onsdag 12. september Meditation 43

Unge

Lørdag 17. november Forfatterbesøg: Hanne Lykke Rix 60

Kunst og Kreativitet

September   Billedkunst af Tina Pontoppidan 70

Torsdag 6. september Artist talk – Ulla Diedrichsen 66

Blandet godt

Torsdag 16. august Slægtsforskning på pc 87

Børn

Mandag 17. september Mindful tegning for børn 124

Torsdag 27. september Tulle og Skralle i krible-krableland 106



Torsdag 4. oktober Ørnbøls børneord 116

Mandag 29. oktober Halloweenklip 124

Fredag 9. november Race dog 105

Lørdag 1. december Juleklip 124

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

Torsdag 27. september Bogcafé 16

Mandag 5. november Sæsonens bøger 16

Tendenser & Debat

Mandag 1. oktober ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 44

Kunst og Kreativitet

Torsdag i lige uger Garnglad 69

August   Fotoudstilling af kameragruppen 16 70

Oktober   Billedkunst af Gitta Fris 71

November   Udstilling af kunstner Frits Pedersen 71

December   Fotoudstilling af fotograf Johnny Schou 71

IT

Hver mandag (september, oktober og november) It-hjælp for begyndere 80

Torsdag 8. november Digitale fodspor på nettet 79

Blandet godt

Torsdag 13. september Juice, smoothies og sund livsstil 91

Onsdag 10. oktober Mostedag 92

Torsdag 11. oktober Tour de Norditalien – vinsmagning 92

Torsdag 25. oktober Bliv en handywoman 86

Mandag 26. november Juleølsmagning 93

Børn

Tirsdag 11. september Skrallebang – altid til børn 108

Fredag 12. oktober Ørnbøls børneord 116

Tirsdag 6. november Under mit træ 105

Lørdag 10. november Fantasifulde robotter – en workshop 121

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

Torsdag 6. september Ord i kaffen: Mænds hjerter af Nickolas Butler 25

Tirsdag 18. september Bogcafé 16

Torsdag 4. oktober Ord i kaffen: Manhattan Beach af Jennifer Egan 25

Torsdag 1. november Ord i kaffen: Dansen af Anna Hope 25

Tirsdag 6. november Sæsonens bøger 16

Mandag 19. november En aften med krimiguf 17

Onsdag 12. december Vær med til at kåre årets roman 25

Musik & Film

Mandag 3. september Fællessang 35

Mandag 1. oktober Fællessang 35

Mandag 5. november Fællessang 35

Mandag 3. december Fællessang 35

Tendenser & Debat

Onsdag 22. august Kom på biblioteket 42

Tirsdag 11. september 'Væredygtighed' 42

Torsdag 20. september Mød Ida Rud – Tykke Ida fra DR3 43

Onsdag 3. oktober Tænkepauser: Universet 55



Kunst og Kreativitet

Hver torsdag   Strikkehæklesyklub 69

Tirsdag 28. august Aarhus-fotograf Anders Bach 65

IT

Hver onsdag (8. august – 31. oktober) Bestil tid til it-hjælp 79

Tirsdag 30. oktober Smartphone for seniorer 79

Tirsdag 6. november Smartphone for seniorer 79

Blandet godt

Onsdag 29. august Høstfest 84

Torsdag 6. september Mød Anne Hjernøe 91

Mandag 17. september Hvorfor er mælkekartoner ikke pap? 84

Lørdag 13. oktober Mostedag 92

Lørdag 20. oktober Lær din æblesort at kende 92

Onsdag 7. november Kender du Nordre Kirkegård 86

Børn

Den første tirsdag (7. august – 4. december) Sundhedsplejen byder velkommen 115

Fredag 24. august Sprog- og bogleg for babyer 112

Tirsdag 4. september Vil du have besøg i børnehaven? 99

Tirsdag 18. september Vil du have besøg i børnehaven? 99

Lørdag 22. september Har du vendt din baby på hovedet i dag? 113

Fredag 28. september Ørnbøls børneord 116

Lørdag 29. september Pokémon indtager biblioteket 125

Første onsdag (fra oktober) Pokémonklub 125

Tirsdag 2. oktober Sokken – børneteater 103

Lørdag 6. oktober Leg med Bee-Bots 126

Onsdag 17. oktober Sjov med perleplader 120

Torsdag 18. oktober Sjov med perleplader 120

Fredag 19. oktober Sjov med perleplader 120

Onsdag 24. oktober Mostedag for børnehaven 100

Onsdag 31. oktober Mostedag for børnehaven 100

Onsdag 14. november Er du mellem 9 og 12 år og er kreativ? 121

Lørdag 17. november Et ord er et ord – med teatret Fair Play 106

Onsdag 28. november Er du mellem 9 og 12 år og er kreativ? 121

Lørdag 1. december – 23. december Julekalender – hvor er biblioteksnissen? 100

Fredag 7. december Sprog- og bogleg for babyer 112

Lørdag 8. december Faster Lizzies jul 107

Onsdag 12. december Er du mellem 9 og 12 år og er kreativ? 121

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

Onsdag 31. oktober Bogsnak – få inspiration til din læsning 16

Mandag 12. november Skumringstimen 16

Kunst og Kreativitet

Torsdag 27. september Strikkecafé 69

Torsdag 25. oktober Strikkecafé 69

Torsdag 29. november Strikkecafé 69

Børn

Onsdag 17. oktober Børnerytmik med Vibeke og Rasledillen 109

Onsdag 21. november Børnerytmik med Vibeke og Rasledillen 109

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

Torsdag 13. september Bogcafé 16

Lørdag 24. november Sæsonens bøger 16



Unge

Mandag 17. september Læseklub for unge 59

Kunst og Kreativitet

Første mandag (fra 3. september) Strikkecafé 69

Blandet godt

Torsdag 27. september Kultur i køkkenet 91

Lørdag 6. oktober Mostedag 92

Torsdag 6. december Smag på julens øl 93

Børn

Den første mandag (fra september) Sundhedsplejersken holder åbent hus 115

Mandag 10. september Læseklub for børn 118

Torsdag 27. september Ørnbøls børneord 116

Mandag 1. oktober Sokken – børneteater 103

Mandag 8. oktober Læseklub for børn 118

Mandag 5. november Skrallebang – altid til børn 108

Mandag 12. november Læseklub for børn 118

Torsdag 29. november Juleballaden teater 106

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

Torsdag 20. september Ørnbøls børneord 116

Torsdag 25. oktober Under mit træ 105

Torsdag 22. november Tulle og Skralle i krible-krableland 106

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

See website for info Vietnamese literary salon 12

Litteratur

Fredag 21. september Ordbanko 26

Torsdag 25. oktober Bogsnak – få inspiration til din læsning 16

Tendenser & Debat

Mandag 1. oktober En aften om sorg 45

Børn

Hver mandag (20. august – 3. december) Pigeklubben 118

Torsdag 27. september Børnerytmik med Vibeke og Rasledillen 109

Fredag 12. oktober FIFA-turnering 125

Torsdag 25. oktober Indeni med Barkentins Teater 105

Torsdag 8. november Skrallebang på skovtur 109

Fredag 23. november FIFA-turnering 125

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

Onsdag 10. oktober Forfatterbesøg: Sebastian Bune 20

Kunst og Kreativitet

August   Eva Flensted udstiller malerier og smykker 70

Den første torsdag (fra 2. august) Strik-in 69

September   Line Gottfred Petersen udstiller glas 71

Lørdag 22. september Lær at strikke, hækle og tunesisk hækling 69

December   Ruth Nissen udstiller keramik 71



Blandet godt

Lørdag 10. november Arkivernes dag 90

Børn

Fredag 14. september I min skoletaske 103

Fredag 28. september Brita læser op 117

Mandag 15. oktober Musen der ikke ville spises 104

Fredag 26. oktober Brita læser op 117

Torsdag 1. november Fantastisk torsdag 121

Torsdag 8. november Fantastisk torsdag 121

Torsdag 15. november Fantastisk torsdag 121

Torsdag 22. november Fantastisk torsdag 121

Fredag 23. november Brita læser op 117

Torsdag 29. november Fantastisk torsdag 121

Onsdag 12. december Nissen kommer på besøg 107

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

Mandag 24. september Bogcafé 16

Børn

Sidste mandag (fra august) Åbent hus med Sundhedsplejen 115

Mandag 20. august Sprog- og bogleg for babyer 112

Mandag 3. september Babymassage 112

Torsdag 13. september Skrallebang – altid til børn 108

Mandag 1. oktober Tulle og Skralle i krible-krableland 106

Mandag 8. oktober Sokken – børneteater (1,5-4 år) 103

Mandag 8. oktober Sokken – børneteater (3-5 år) 103

Mandag 22. oktober Babygymnastik og -motorik 113

Mandag 5. november Babymassage 113

Mandag 3. december Sprog- og bogleg for babyer 112

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

Onsdag 31. oktober Forfatterforedrag: Inger Wolf 21

Torsdag 8. november Sæsonens bøger 16

Musik & Film

Mandag 22. oktober Hvorfor er vinylplader så fascinerende? 33

Lørdag 15. december Koncert med Ørenlyd 34

Unge

Fredag 7. september Booktalk med Eva Lucia 58

Kunst og Kreativitet

Tirsdag i lige uger Strikke- / hæklecafé 69

Videnskab

Onsdag 24. oktober Du og dit spejlbillede 74

Blandet godt

Lørdag 8. september Åbent hus i 40K Aarhus 95

Børn

Onsdag 5. september Højtlæsning 116

Onsdag 12. september Børnerytmik med Vibeke og Rasledillen 109

Lørdag 15. september Familieyoga (3-5 år) 99

Lørdag 15. september Familieyoga (6-9 år) 99

Hver torsdag (oktober – november) Torsdagshistorier 120



Onsdag 3. oktober Højtlæsning 116

Lørdag 13. oktober Musikteater (4-8 år) 109

Lørdag 13. oktober Musikteater (6-12 år) 109

Lørdag 13. oktober Legenden om Lord B 117

Tirsdag 16. oktober Tirsdagsfilm 119

Onsdag 31. oktober Under mit træ 105

Onsdag 7. november Højtlæsning 116

Onsdag 14. november Børnerytmik med Vibeke og Rasledillen 109

Onsdag 21. november Skrallebang – altid til børn 108

Tirsdag 4. december Tirsdagsfilm 119

Lørdag 8. december Dans og leg med teaterhuset Filuren 104

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

Hver mandag (6. august – 8. oktober) Læsegruppe for dig der er ny i Aarhus 22

Den første onsdag (fra september) Livsbibliotek 27

Fredag 7. september Ordbanko 26

Lørdag 22. september Lørdags-viser 16

Tirsdag 25. september Thomas Korsgaard og Daniel Boysen 20

Fredag 5. oktober Ordbanko 26

Onsdag 10. oktober Fortællere i Østjylland 28

Fredag 2. november Ordbanko 26

Tirsdag 13. november Forfattermøde: Leonora Christina Skov 21

Torsdag 22. november Sæsonens bøger 16

Torsdag 29. november Fordyb dig! Gift af Tove Ditlevsen 25

Fredag 7. december Ordbanko 26

Tendenser & Debat

Tirsdag 18. september Fri af depression – uden piller 43

Torsdag 25. oktober Tænkepauser: Lykke 55

Kunst og Kreativitet

Uge 36, 40, 45 og 49 Krea-tid 66

IT

Hver tirsdag (4. september – 11. december) It-café 80

Blandet godt

Tirsdag 2. oktober Lokalhistorisk arkiv 90

Lørdag 24. november Julemarked 86

Søndag 25. november Julemarked 86

Børn

Torsdag 21. juni – 3. september Bukke Bruse Bro 98

Tirsdag 21. august De Tre Bukke Bruse oplæsning 116

Tirsdag 11. september Film for de yngste 118

Torsdag 13. september Rejsen til kroppens indre 99

Torsdag 20. september Lyt og leg 117

Torsdag 27. september Barnet, billedbogen og dig 117

Tirsdag 2. oktober 1-2-3 nu – en musikalsk interaktiv forestilling 104

Tirsdag 9. oktober Film for de yngste 118

Torsdag 11. oktober Lyt og leg 117

Onsdag 17. oktober Fysikshow 126

Fredag 19. oktober Skrækkelig halloween 100

Lørdag 20. oktober Dans og leg med teaterhuset Filuren 104

Onsdag 24. oktober Lyttebiograf 117

Lørdag 27. oktober Musikteater (4-8 år) 109

Lørdag 27. oktober Musikteater (6-12 år) 109

Tirsdag 6. november Film for de yngste 118



Torsdag 8. november Lyt og leg 117

Onsdag 14. november Lyttebiograf 117

Tirsdag 22. november Børnerytmik med Vibeke og Rasledillen 109

Onsdag 28. november Lyttebiograf 117

Tirsdag 4. december Teaterforestilling The Nisse-Twins 107

Tirsdag 11. december Film for de yngste 118
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