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PARTNERE OG FRIVILLIGE

På bibliotekerne arbejder vi med 

frivillige, samarbejdspartnere og 

partnerskaber på forskellige niveauer 

og indenfor mange forskellige områder 

– f.eks. arrangementer, undervisning, 

udstillinger, workshops mv. Mange af 

bibliotekernes arrangementer laves 

i samarbejde med både frivillige og 

partnere. Det vigtige er, at samarbejdet 

giver værdi for borgerne. Kontakt dit 

lokale bibliotek, hvis du er interesseret. 

HANDICAPLEDSAGERE

Det er nu muligt at få en gratis billet til 

handicapledsager, således at hjælpere 

omkostningsfrit kan ledsage handi-

cappede 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 billetsystem, 

er ikke omfattet af tilbuddet.

REFUNDERING AF BILLETTER

I henhold til 'Lov om visse forbruger-

aftaler' er køb af billetter ikke omfattet 

af fortrydelsesretten. 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 arran-

gement, 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.

LÅN OG LEJE AF LOKALER

Bibliotekernes og Dokk1’s sale og 

møde lokaler kan efter ansøgning stil-

les til rådighed for andre, når lokalerne 

ikke anvendes til biblioteksformål.  

Læs mere på aakb.dk/lokaler.

FACEBOOK

Bliv venner med bibliotekerne og 

Dokk1. Her kan du få information om 

arrangementer, som du måske ikke 

kan finde i dette program. Der kommer 

hele tiden nye idéer og muligheder til.

facebook.com/AarhusBibliotekerne

facebook.com/dokk1aarhus
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Lige nu sidder du med Aahus Bibliotekernes nye 

forårsprogram for 2019. 

Hvert år har Aarhus Bibliotekerne ca. 2,4 mio. besøg. 

Det er mennesker, der kommer for at dele, gøre, lære, 

tale, lege, diskutere, inspireres, optræde, lytte, være 

tænksomme eller vilde, være alene sammen eller være 

i samtale. Det program du sidder med lige nu, giver 

dig mulighed for det hele. I dette forår har vi særligt 

fokus på fællesskaber – aktiviteter, hvor netop det at 

læse, spille, synge eller udforske bliver endnu bedre af 

at blive gjort sammen med andre. 

Læsning og litteratur har altid en stor plads i vores 

program. Men forårssæsonen 2019 har nogle særli-

ge highlights for alle de mange, der har lyst til viden 

og oplevelser gennem litteratur i alverdens former 

og formater. 

I uge 15 bliver Aarhus Bibliotekerne fyldt med gode 

læsemiljøer, silent reading parties, højtlæsning, ord-

banko, måske et lydbogsmarathon og meget mere. Så 

kig ind på dit lokale bibliotek i uge 15, og tag måske 

en litterær godtepose med hjem. 

Med LiteratureXchange, fik Aarhus sidste år sin egen 

store internationale litteraturfestival. Det var en stor 

succes. I perioden 13.-23. juni 2019 bliver der igen 

mulighed for at opleve byen og bibliotekerne blive fyldt 

af internationale forfattere og litterære oplevelser, både 

i traditionelle og mere skæve former. Vi laver festivalen 

sammen med Aarhus Litteraturcenter og Folkeuniver-

sitetet og en lang række andre gode partnere. Tilsam-

men arbejder vi på at få hele Aarhus til at sprudle af 

litteraturoplevelser, og allerede nu i starten af året, er 

der et stærkt internationalt felt af forfattere på plads. 

Vi har 19 biblioteker i Aarhus, og vi gør os altid umage 

for at lave et program til dig, der spreder sig ud over 

byen og ud over mange interesser. Her er programak-

tiviteter, der giver viden, færdigheder og perspektiv 

– andre der styrker demokrati, refleksion og fællesskab 

– og andre igen der provokerer og udfordrer. Du kan 

vælge at deltage i ting lige der, hvor du bor, eller du kan 

plukke fra viften af arrangementer på alle bibliotekerne. 

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 interesse og nysger-

righed. 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 pro-

grammet her. Det er, fordi vi og vores gode samarbejds-

partnere 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 er nyt, eller du kan følge Aarhus Bibliotekernes face-

bookside. Her får du også anbefalinger, tips og nyheder. 

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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GUIDED TOURS AT DOKK1

Dokk1 The first Monday of the month 4:00 pm  

 from January till June

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.

INTERNATIONAL PLAYGROUP 

Dokk1 Friday, January 4 to Friday, June 28,  

 10:00-12:00 am

The International PlayGroup is organized by UIC and 

the Main Library/Dokk1 at the 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.

View homepage for cancellation. 

No registration. Free admission.

CUENTACUENTOS  

- STORYBOOK READING IN SPANISH

Dokk1 Friday, January 11, 4:30-5:00 pm

 Friday, February 8. 4:30-5:00 pm

 Friday, March 8, 4:30-5:00 pm

 Friday, April 5, 4:30-5:00 pm

 Friday. May 3, 4:30-5:00 pm

RAICES, is a non profit cultural and integration asso-

ciation dedicated to promoting hispanic and latin-

american culture, act as a brindge to danish culture and 

society, as well as stablishing intercultural dialogue.

Partner: RAICES.dk 

No registration. Free admission.
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LIVESTREAMING FROM A PUBLIC LECTURE IN 

NATURAL SCIENCES FROM AARHUS UNIVERSITY

Hasle – Tuesday, February 5, 7:00 pm

Lecture by Professor Christian Haass.

Christian Haass’ tireless attempt to understand the 

dementia disease Alzheimer's has created the basis for 

the treatment of one of our most serious illnesses today.

No registration. Free admision.

STARTUP MEETING FOR ENTREPRENEURS

Dokk1 Wednesday, January 16, 4.30-6.30 pm

 Tuesday, April 9, 4.30-6.30 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 entre-

preneurs and broaden your network. Often we invite 

a startup to round the day off by telling abourt their 

business - successes and failures

Partner: STARTVÆKST Aarhus. 

Registration is mandatory. Get tickets on our website. 

Price: free.

CREATE YOUR OWN STORY  

- CREA TU PROPIA HISTORIA

Dokk1 Saturday, January 19, 2:00-4:00 pm

 Saturday, March 9, 2:00-4:00 pm

 Saturday, May 11. 2:00-4:00 pm

We let fantasy loose in order to create stories, all kind 

of stories in any possible format. Your fantasy is the 

only limitation. The activity is held in Spanish, but eng-

lish and danish speaking children are also welcomed.

A workshop for children ages 3-15. 

No registration. Free admision.

SPANISH FILM CLUB / SPANSK FILMKLUB

Dokk1 Tuesday, January 29, 7:00 pm 

 American Curious

 Tuesday, February 19, 7:00 pm 

 Las Aparicio

 Tuesday, March 27, 7:00 pm 

 No se si cortarme las venas o dejarmelas largas

 Tuesday, April 25, 7:00 pm 

 Rumbos paralelos

 Tuesday, June 25, 7:00 pm 

 Cómo cortar a tu parán 

A film in spanish, from Latinoamerica or Spain, is 

presented. Most of them are subtitled in english, so 

all are most welcomed.  

An initiative of RAICES.dk 

Registration is mandatory. Get tickets on our website. 

Price: free.
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LIVESTREAMING FROM PUBLIC LECTURE  

IN NATURAL SCIENCES FROM THE  

AARHUS UNIVERSITY

Hasle – Tuesday, April 2, 7:00 pm

Lecture by Professor Natalie Batalha.

About the exploration of exoplanets, i.e., planets that 

revolve around stars than our own sun and about the 

possibility of life on these exoplanets.

In 2017, Time Magazine nominated Natalie as one of 

the most influential people in the world because of her 

contribution to the exploration of habitable exoplanets.

No registration. Free admision.

ESCAPE ROOM

Dokk1  Saturday, June 15, 11:30 am to 12:30 pm  

 and 1:30 to 2:30 pm

We are trialling an entertaining code escape room 

event for the whole family. That wicked hacker, Bright-

face, has stolen some secret information and only 

with your help can disaster be averted!

Requires no prior knowledge of codes, but parts of it 

will be in English.

Registration is mandatory. Get tickets on our website. 

Price: free.

AUTHORS IN AARHUS PRESENTS ANDREJ KURKOV 

Dokk1 – Tuesday, February 26, 7:00-8:30 pm

Authors in Aarhus presents Andrej Kurkov, one of 

Ukraine's most well-known living writers. Kurkov ba-

ses his lectures on his latest novel, which talks about 

the critical situation in East Ukraine and what it is like 

to live on the border between Russia and Ukraine. 

Andrej Kurkov talks with publisher and Ukraine-expert 

Ota Tiefenböck.

Partner: Aarhus University. 

Buy tickets on our website. Price DKK 60. Students DKK 30.

AUTHORS IN AARHUS PRESENTS ANDRÉ BARBA

Dokk1 – Thursday, February 28, 7:00-8:30 pm

Do you like scary books? The critically acclaimed 

Spanish author André Barba is now visiting Aarhus. 

André Barba is being published for the first time in 

Danish with the novel República Luminosa / Lysende 

republik. The novel has been compared to the classic 

“Lord of the Flies”, as it horrifically portrays violence, 

order, and psychological power games among a group 

of children in a small tropical city.

In collaboration with Aarhus University, Forlaget Skjødt. 

Buy tickets on our website. Price DKK 60. Students DKK 30.

Andrej Kurkov
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Vi hjælper dig med vejledning og  
selvbetjening på offentlige hjemmesider.

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

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



På bibliotekerne i Aarhus læser vi af lyst. Læs, hør,  
oplev, skriv og del litteraturen med os.

Denne sæson er vi stolte af at kunne præsentere et 
tætpakket litteraturprogram med åbne læsekredse, 
forfatterbesøg, boganbefalinger, poeter, ordbanko, 
litteraturfestival, højtlæsning, skrivegrupper og mere 
international litteratur end nogensinde før. Hvad enten 
du er læsehest eller interesseret i et nuanceret indblik 
i verden, mennesker og konflikter, så er der masser af 
inspirerende, tankevækkende og underholdende  
oplevelser at finde på de følgende sider. 

Vi har selvfølgelig også plads til dig, der gerne vil dele din 
litteratur med andre. Kontakt dit lokale bibliotek og hør 
om mulighederne for at præsentere din nye bog, læse højt, 
lave litteraturudstillinger eller anbefale yndlingsbøger.

Litteratur
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BOGSNAK

Harlev – Onsdag 16. januar kl. 16.30-18.00

Tre bibliotekarer fortæller om gode bøger. Få inspirati-

on 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.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

OPTAKT TIL LÆSEDYST

Risskov – Lørdag 26. januar kl. 10.00-14.00

Som optakt til februars familielæsedyst inviterer vi til 

inspirationsdag på biblioteket. Tag familien med, meld 

jer til læsedysten og saml dit helt eget læsedyst startkit.

Tilmelding er ikke nødvendig.

PÅ REJSE I DE KNUSTE HJERTERS HISTORIE

Risskov – Tirsdag 29. januar kl. 19.30

Hvad kan det knuste hjerte medføre? Vi finder talrige 

eksempler på hvordan kærlighed driver til vanvid, til 

selvmord, mord eller deslige. Bliv klogere når kultur-

formidler Anne Valbjørn Odgaard tager os med på en 

rejse i de knuste hjerters historie. Foredraget sker i for-

bindelse med Danmarkstournéen med balletten Giselle.

I samarbejde med Den Kongelige Ballet, Museum Ovataci. 

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

DEN STORE LÆSEDYST

Risskov – Februar

Deltag og kæmp om at blive den mest læsende fami-

lie på Risskov Bibliotek. I hele februar skal der læses 

løs – det gælder nemlig om at få læst så mange sider 

som muligt! Den familie, der i gennemsnit har læst 

flest antal sider løber med sejren, en flot førstepræ-

mie. Vinderen kåres på biblioteket 2. marts.

I samarbejde med Nordisk Film Biografer Aarhus C & Trøj-

borg. Gyldendal, Aarhus Universitetsforlag, Klim, Tellerup. 

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

'LÆSEHESTENS' BOGANBEFALINGER

Lystrup – Torsdag 14. marts kl. 19.00-20.30

Biblioteket får besøg af bibliotekar Karen Matthisson 

(tidligere ansat ved biblioteket), der vil anbefale nogle 

af alle de mange bøger, hun læser. Efter Karens anbe-

falinger er ordet frit, så alle, der har lyst, kan fortælle 

om en eller flere titler, de vil anbefale.

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

LURIFAX – EN AKUSTISK VISETRIO

Åby – Lørdag 16. marts kl. 11.00-12.00

Trioen Lurifax synger egne viser om livets prøvelser og 

stjernestunder, gerne set fra finurlige vinkler og med 

poetisk eftertanke. Turen når vidt omkring gennem 

farve rige indre og ydre landskaber i selskab med tænk-

somme og vidtløftige karakterer. Så kom og nyd en for-

middag i lystigt lag, der byder på en smule næsvist, men 

kærligt drilleri over almindelig menneskelig uforstand.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

Lurifax
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LÆS OG DEL

Tranbjerg – Torsdag 11. april kl. 19.00

Denne aften kommer til at stå i litteraturen- og 

læsningens tegn. Kom og del dine litteraturoplevelser 

med andre. Bibliotekarerne tager et udpluk af deres 

læsning med og giver tips og gode råd. Vi løfter også 

sløret for nogle af de forfattere, som gæster litteratur-

festivalen LiteratureXchange i juni måned.  

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

FORÅRSMARKED I LITTERATURHAVEN

Åby – Lørdag 4. maj kl. 10.00-14.00

Det vil atter sprudle af ord, musik og kreativitet i Åby-

høj, når vi for tredje år i træk afholder forårsmarked 

for børn og voksne i Litteraturhaven ved Åby bibliotek. 

I bedste kræmmermarkedsstil vil der være boder med 

lokalt kunsthåndværk og kulinariske specialiteter. 

Medbring dine gamle bøger og spirende planter og 

byt med andre i vores byttebørs og nyd kaffe, safte-

vand og kage til sang og musik.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

KVINDER OG LITTERATUR

Åby – April

Du kan opleve udstillingen Kvinder og litteratur. 

På udstillingen kan du opleve konkrete nedslag i 

litteraturhistorien, podcast udarbejdet af litteratur-

studerende ved Aarhus Universitet, genstande fra 

Kvindemuseet og Trine Juhl fra MagiLaboratoriets 

kvindelige forfatterdukker.  

I samarbejde med Kvindemuseet, Aarhus Universitet og 

Magilaboratoriet. Tilmelding er ikke nødvendig.

BOGCAFÉ

Lystrup Mandag 8. april kl. 19.00 

Risskov Tirsdag 9. april kl. 16.00

Skødstrup Torsdag 11. april 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. 

Få bøger til kaffen når biblioteksformidler Karina giver 

personlige anbefalinger til din næste læseoplevelse.

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

ORDBANKO – PÅSKEUDGAVE

Tilst – Torsdag 11. april kl. 15.00-16.00

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

på biblioteket og spil ORDbanko! Vi læser en historie 

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
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HVOR HENTER DU DIN LITTERÆRE  
INSPIRATION 
Viby
Udstilling, der viser, hvor personalet henter deres 

inspiration og idéer til den næste gode læseop-

levelse (podcasts, anmeldelser, blogs etc.). Som 

bruger vil du også få mulighed for at vise, hvor du 

henter din litterære inspiration. 

MUSTAFAS KIOSK-BANKO
Hasle
Fra mandag 8. april til torsdag 11. april kl. 10.00

Kom og få en anderledes oplevelse af Jakob Mar-

tin Strids rim og remse-bog Mustafas Kiosk, når vi 

omdanner den til bankospil! 

For børn mellem 3 og 6 år og deres voksne.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

HØJTLÆSNING FOR VOKSNE
Hasle
Fra mandag 8. april til torsdag 11. april kl. 13.00

Hver dag læser bibliotekets personale højt af 

uddrag af deres yndlingsromaner.

BOGCAFE
Beder-Malling – Mandag 8. april kl. 18.30-19.30
Få inspiration til læsning, når bibliotekaren afholder 

bogcafeen ’Sommerferieanbefalinger: Lyd i ørerne’.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via aakb.dk

MIMBO JIMBO BANKO 
Lystrup Tirsdag 9. april kl. 9.00-9.45 og  
 kl. 10.00-10.45
Gellerup Onsdag 10. april kl. 9.30-10.30
Risskov Lørdag 13. april kl. 10.30-11.15
Har du styr på både ord og billeder? Så kom og vær 

med, når vi hygger os og spiller Mimbo Jimbo-

banko. Der vil selvfølgelig være præmier.  

For børn mellem 3 og 6 år ifølge med en voksen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via aakb.dk

Gellerup – Tilmelding og stedsangivelse. Se aakb.dk

LÆSEKREDS FOR BØRN
Højbjerg – Tirsdag 9. april kl. 15.30-17.00
Har du lyst til at læse en god bog og dele oplevel-

sen med andre? Vi læser Benni Bødkers Krystal-

skibet. Bogen er et storslået eventyr til vands og 

i luften, om venskab, forræderi, vandrotter – og 

nogle helt særlige krystaller. 

For børn mellem 9 og 13 år.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via aakb.dk

ORDBANKO FOR UNGE
Gellerup – Onsdag 10. april kl. 14.30-16.00
Vi dyster om at få pladen fuld af ord! Kom og vær 

med til at sætte litteraturen på spil i ordbanko. 

Der er sjove præmier til vinderne. 

For børn og unge fra 9 år.

Tilmelding er ikke nødvendig.

ORDBANKO – PÅSKEUDGAVE 
Tilst – Torsdag 11. april kl. 15.00-16.00
Kom på biblioteket og spil ORDbanko! Vi læser 

en historie højt og du krydser ord fra historien af 

på din plade. Alle kan være med og der er præmi-

er til vinderne.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

SKRIVESTAFET
Højbjerg – Lørdag 13. april kl. 13.00
Nu har du chancen for at prøve dig af som 

forfatter. Vi starter en roman op, som du selv 

kan skrive videre på sammen med alle de andre 

biblioteksbrugere. Vi læser værket højt lørdag 13. 

april kl. 13.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Hyggelige læsemiljøer, silent reading parties, højt-

læsning, ordbanko og måske et lydbogsmarathon?

I uge 15 (8. til 13. april) sætter Aarhus Bibliote-

kerne fokus på fællesskab og gode læseoplevelser 

med spændende aktiviteter og hyggelige læse-

kroge. Og det foregår ikke kun på biblioteket – få 

en litterær godtepose med hjem, der lægger op til 

mange timers fælles hygge og læsning. 

Vi glæder os til en spændende uge, der kommer 

til at sprudle af læseglæde og fællesskab, så husk 

at kigge ind på dit lokale bibliotek i uge 15!

Følg med på aakb.dk for nærmere program på de 

enkelte biblioteker.

OPLÆSNING OG TEGNING 
Bavnehøj 
På Bavnehøj Bibliotek vil der onsdag være op-

læsning med temaet venskab. Efterfølgende skal 

børnene tegne en tegning, som bliver udstillet i 

biblioteksrummet. 

For børn mellem 3 og 5 år.

LÆSEUDFORDRING
Bavnehøj
Der vil der være en læseudfordring for familier. Du 

kan læse for dit kæledyr, læse på hovedet, læse i en 

hule mm. Afleverer du en fuldendt læseudfordring, 

er du med i konkurrencen om en bogpræmie.

LÆS SAMMEN I DOKK1S LÆSE-TELTLEJR
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 din næste læseoplevelse. 

LÆS SAMMEN – LÆSEHULER PÅ BIBLIOTEKET
Gellerup
Vi indretter hyggelige læsehuler i børne området, 

hvor du kan sidde med dine venner eller forældre 

og læse.

LÆSEHJØRNER
Højbjerg
Vi indretter hyggelige læsehjørner rundt omkring i 

både børne- og voksenbiblioteket, hvor du kan for-

dybe dig bedst muligt i læsningen. Også for dig, der 

hellere vil lytte til en god bog i form af en lydbog. 

ORDJAGT PÅ BIBLIOTEKET
Højbjerg
Gå på ordjagt og se om du kan de finde gemte 

ord rundt omkring på biblioteket. Der er præmier 

på højkant.

For børn og voksne.
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HVOR HENTER DU DIN LITTERÆRE  
INSPIRATION 
Viby
Udstilling, der viser, hvor personalet henter deres 

inspiration og idéer til den næste gode læseop-

levelse (podcasts, anmeldelser, blogs etc.). Som 

bruger vil du også få mulighed for at vise, hvor du 

henter din litterære inspiration. 

MUSTAFAS KIOSK-BANKO
Hasle
Fra mandag 8. april til torsdag 11. april kl. 10.00

Kom og få en anderledes oplevelse af Jakob Mar-

tin Strids rim og remse-bog Mustafas Kiosk, når vi 

omdanner den til bankospil! 

For børn mellem 3 og 6 år og deres voksne.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

HØJTLÆSNING FOR VOKSNE
Hasle
Fra mandag 8. april til torsdag 11. april kl. 13.00

Hver dag læser bibliotekets personale højt af 

uddrag af deres yndlingsromaner.

BOGCAFE
Beder-Malling – Mandag 8. april kl. 18.30-19.30
Få inspiration til læsning, når bibliotekaren afholder 

bogcafeen ’Sommerferieanbefalinger: Lyd i ørerne’.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via aakb.dk

MIMBO JIMBO BANKO 
Lystrup Tirsdag 9. april kl. 9.00-9.45 og  
 kl. 10.00-10.45
Gellerup Onsdag 10. april kl. 9.30-10.30
Risskov Lørdag 13. april kl. 10.30-11.15
Har du styr på både ord og billeder? Så kom og vær 

med, når vi hygger os og spiller Mimbo Jimbo-

banko. Der vil selvfølgelig være præmier.  

For børn mellem 3 og 6 år ifølge med en voksen.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via aakb.dk

Gellerup – Tilmelding og stedsangivelse. Se aakb.dk

LÆSEKREDS FOR BØRN
Højbjerg – Tirsdag 9. april kl. 15.30-17.00
Har du lyst til at læse en god bog og dele oplevel-

sen med andre? Vi læser Benni Bødkers Krystal-

skibet. Bogen er et storslået eventyr til vands og 

i luften, om venskab, forræderi, vandrotter – og 

nogle helt særlige krystaller. 

For børn mellem 9 og 13 år.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via aakb.dk

ORDBANKO FOR UNGE
Gellerup – Onsdag 10. april kl. 14.30-16.00
Vi dyster om at få pladen fuld af ord! Kom og vær 

med til at sætte litteraturen på spil i ordbanko. 

Der er sjove præmier til vinderne. 

For børn og unge fra 9 år.

Tilmelding er ikke nødvendig.

ORDBANKO – PÅSKEUDGAVE 
Tilst – Torsdag 11. april kl. 15.00-16.00
Kom på biblioteket og spil ORDbanko! Vi læser 

en historie højt og du krydser ord fra historien af 

på din plade. Alle kan være med og der er præmi-

er til vinderne.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

SKRIVESTAFET
Højbjerg – Lørdag 13. april kl. 13.00
Nu har du chancen for at prøve dig af som 

forfatter. Vi starter en roman op, som du selv 

kan skrive videre på sammen med alle de andre 

biblioteksbrugere. Vi læser værket højt lørdag 13. 

april kl. 13.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Hyggelige læsemiljøer, silent reading parties, højt-

læsning, ordbanko og måske et lydbogsmarathon?

I uge 15 (8. til 13. april) sætter Aarhus Bibliote-

kerne fokus på fællesskab og gode læseoplevelser 

med spændende aktiviteter og hyggelige læse-

kroge. Og det foregår ikke kun på biblioteket – få 

en litterær godtepose med hjem, der lægger op til 

mange timers fælles hygge og læsning. 

Vi glæder os til en spændende uge, der kommer 

til at sprudle af læseglæde og fællesskab, så husk 

at kigge ind på dit lokale bibliotek i uge 15!

Følg med på aakb.dk for nærmere program på de 

enkelte biblioteker.

OPLÆSNING OG TEGNING 
Bavnehøj 
På Bavnehøj Bibliotek vil der onsdag være op-

læsning med temaet venskab. Efterfølgende skal 

børnene tegne en tegning, som bliver udstillet i 

biblioteksrummet. 

For børn mellem 3 og 5 år.

LÆSEUDFORDRING
Bavnehøj
Der vil der være en læseudfordring for familier. Du 

kan læse for dit kæledyr, læse på hovedet, læse i en 

hule mm. Afleverer du en fuldendt læseudfordring, 

er du med i konkurrencen om en bogpræmie.

LÆS SAMMEN I DOKK1S LÆSE-TELTLEJR
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 din næste læseoplevelse. 

LÆS SAMMEN – LÆSEHULER PÅ BIBLIOTEKET
Gellerup
Vi indretter hyggelige læsehuler i børne området, 

hvor du kan sidde med dine venner eller forældre 

og læse.

LÆSEHJØRNER
Højbjerg
Vi indretter hyggelige læsehjørner rundt omkring i 

både børne- og voksenbiblioteket, hvor du kan for-

dybe dig bedst muligt i læsningen. Også for dig, der 

hellere vil lytte til en god bog i form af en lydbog. 

ORDJAGT PÅ BIBLIOTEKET
Højbjerg
Gå på ordjagt og se om du kan de finde gemte 

ord rundt omkring på biblioteket. Der er præmier 

på højkant.

For børn og voksne.
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MØD FORFATTERNE

FORFATTERBESØG: CAROLINA SETTERWALL

Dokk1 – Fredag 1. februar kl. 19.00

En morgen vågner Carolina op og finder sin mand 

død i sengen. Hun er nu alene med deres lille søn, og 

tvinges til et helt nyt liv. Lad os håbe på det bedste er, 

Carolina Setterwalls autobiografiske debutroman. Den 

internationale forfatterscene Authors in Aarhus har 

inviteret den svenske forfatter til Aarhus til en samtale 

om hendes bog, sorg og det at miste.  

I samarbejde med Aarhus Universitet; Hr. Ferdinand. 

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

Pris: 60 kr. / Studerende: 30 kr.

ORDBANKO 
Åby

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

kom og spil ORDbanko! Bibliotekets Bjørn Sand 

læser højt, og du krydser ord fra historien af på 

din bankoplade. Alle kan være med. Der vil være 

kaffe på kanden og præmier til vinderne.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk

Fredag 1. februar kl. 14.00-15.00

Da LitteraturStedet viser en udstilling om Flora 

og Fauna i dansk litteratur, læses Sissel-Jo Gazans 

roman Dinosaurens Fjer. 

Fredag 1. marts kl. 14.00-15.00

Sammen med Århundredets Festival sætter vi fo-

kus på mellemkrigstiden og læser højt fra Martin 

A. Hansens og Emil Bønnelyckes forfatterskaber.

Fredag 5. april kl. 14.00-15.00

Da LitteraturStedet viser en udstilling om kvinder 

og litteratur, læses Sofi Jamas debutroman Et 

andet menneske, et andet liv. 

Fredag 3. maj kl. 14.00-15.00

Vi varmer op til Aarhus' internationale litteratur-

festival, LiteratureXchange, og læser højt fra en ro-

man af én af programmets mange gode forfattere. 

Carolina Setterwall
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MØD FORFATTER ANNE CATHRINE BOMANN

Risskov – Mandag 25. marts kl. 19.00-20.30

Mød forfatteren bag den rørende roman Agathe.

Hør om hvordan romanen blev til og om Anne Cathri-

ne Bomanns forfatterunivers, som rækker på tværs af 

genrer med psykologien som den røde tråd.

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

EN AFTEN MED SUZANNE BRØGGER

Dokk1 – Torsdag 28. marts kl. 19.00-21.00

Mød Suzanne Brøgger, en markant stemme med et 

langt og rigt forfatterskab i bagagen, i samtale med 

Diana Bach, litteraturvært på DR. 

I sin seneste bog Norsk omelet vender hun blikket 

mod Norge og landets særpræg, og de forhold der 

præger vores tid. Hør Suzanne Brøgger fortælle om sit 

litterære arbejde i krydsfeltet mellem essay og roman, 

fiktion og virkelighed. Inkl. 1 glas vin.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Inkl. 1 glas vin. Pris 175 kr.

FORFATTERBESØG: ANDREJ KURKOV

Dokk1 – Tirsdag 26. februar kl. 19.00

Authors in Aarhus præsenterer Andrej Kurkov, der er 

en af Ukraines største nulevende forfattere. Kurkov 

fortæller med udgangspunkt i sin seneste roman om 

den kritiske situation i Østukraine og hvordan det 

er at leve på grænsen mellem Rusland og Ukraine. 

Andrej Kurkov samtaler med forlægger og Ukraine-

kender; Ota Tiefenböck. 

Arrangementet foregår på engelsk. 

I samarbejde med Aarhus Universitet 

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

Pris: 60 kr. / Studerende: 30 kr.

FORFATTERBESØG: ANDRÉ BARBA

Dokk1 – Torsdag 28. februar kl. 19.00-20.30

Kan du lide uhyggelige bøger? Den anmelderroste 

spanske forfatter André Barba besøger nu Aarhus. 

André Barba udkommer for første gang på dansk 

med romanen Lysende republik. Romanen er blevet 

sammenlignet med klassikeren Fluernes Herre, da den 

på uhyggelig vis skildrer vold, orden og psykologiske 

magtspil blandt en gruppe børn i en lille tropisk by. 

Arrangementet foregår på engelsk. 

I samarbejde med Authors in Aarhus, Forlaget Skjødt. 

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

Pris: 60 kr. / Studerende: 30 kr.

André Barba

Anne Cathrine Bomann
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KAREN FASTRUP OG LINE-MARIA LÅNG

Dokk1 – Tirsdag 9. april kl. 19.00-20.30

Kom til en spændende aften om det (u)normale liv 

og psykisk sygdom. Mød forfatterne Karen Fastrup 

og Line-Maria Lång, der er aktuelle med romaner-

ne Hungerhjerte og Blå Tiger. Begge skriver sig ind i 

psykens afkroge og udkanter. Arrangementet består af 

oplæsning, samtale mellem forfatterne og mulighed 

for spørgsmål fra publikum. Samtalen modereres af 

litteraturformidler Daniel Boysen.

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

Pris 50 kr.

FORFATTERBESØG: GEIR GULLIKSEN

Dokk1 – Fredag 26. april kl. 19.00

Authors in Aarhus præsenterer norske Geir Gulliksen. 

Gulliksen har som forfatter og redaktør præget norsk 

litteratur gennem årtier. Med sine seneste romaner 

har han udforsket livsvilkår i det moderne, social-

demokratiske Skandinavien, ofte med kønsroller, 

familieliv og seksualitet som brændpunkt. Til april 

udkommer han med en ny bog på dansk.     

I samarbejde med Aarhus Universitet, C&K Forlag. 

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

Pris: 60 kr. / Studerende: 30 kr.

EN AFTEN MED KNUD ROMER

Dokk1 – Tirsdag 2. april kl. 19.00-21.00

Knud Romers nye roman Kort over paradis tager os 

ind i det totale illusionsbrud fra barndomslandet 

på Falster til 90’ernes glittede reklameverden med 

hurtige penge og kokain. 12 år efter den prisbelønne-

de debut Den som blinker er bange for døden er Knud 

Romer tilbage med en omvendt dannelsesroman, der 

viser vejen til helvedet. Hør ham fortælle om Kort over 

paradis, og hvad der ligger bag den.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

FORFATTERAFTEN MED MORTEN PAPE

Åby – Tirsdag 9. april kl. 19.00-20.30

Denne aften handler om Guds bedste børn, Morten Pa-

pes seneste roman, der fortæller den hjerte skærende 

historie om Simon og Mickey fra et benhårdt miljø på 

Amager. Et miljø, forfatteren selv er vokset op i. Histo-

rien bygger på en virkelig hændelse, et brutalt overfald 

begået af en af forfatterens tidligere kammerater. 

Morten Pape vandt BogForums debutant pris 2015 for 

sin romandebut Planen.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

Pris: 60 kr. / Studerende: 30 kr.

Morten Pape

Karen Fastrup

Foto: Morten Holtum
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LÆSEKREDSE
FIND EN LÆSEKREDS

Dokk1 Torsdag 17. januar kl. 17.00-18.00

 Tilmelding ikke nødvendig

Tranbjerg Mandag 28. januar kl. 19.00

 Gratis billetter via www.aakb.dk

Savner du en læsekreds? Eller har du en læsekreds, 

som mangler deltagere? Så kom til læsekreds-

introduktion, 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.

LÆS OG SNAK! HARLEV LÆSEKREDS

Harlev Torsdag 24. januar kl. 19.00-21.00 

 Elizabeth Strout: Mit navn er Lucy Barton

 Torsdag 21. februar kl. 19.00-21.00 

 Jesper Wung-Sung: Den anden gren

 Torsdag 21. marts kl. 19.00-21.00 

 Sissel-Jo Gazan: Blækhat

Bøgerne kan hentes på biblioteket ca. 1 måned før. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

SVEND ÅGE MADSEN OG LONE HØRSLEV

Dokk1 – Onsdag 15. maj kl. 17.00-18.30

Der er 38 år mellem Se dagens lys (1980) og Dagene 

er data (2018), som begge kredser om data, liv og 

teknologi. Mød forfatterne Svend Åge Madsen og 

Lone Hørslev i samtale på tværs af årtiers forestillin-

ger om den senmoderne virkelighed. En spændende 

eftermiddag, hvor samtalen krydres med oplæsning 

og mulighed for spørgsmål fra publikum. Samtalen 

modereres af litteraturformidler Daniel Boysen.

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

Pris 50 kr.

FORFATTERAFTEN MED ULLA BRUUN

Lystrup – Torsdag 23. maj kl. 19.00-21.00

Ulla Bruun, der er tidligere pædagog i Børnehaven 

Lystruplund, vil fortælle om sine to bøger. Bogen for 

voksne Syvmiledrømmen handler om at starte kollektiv 

i 70'erne og om hvordan alle, især børnene, bliver fø-

lelsesmæssigt påvirkede. Billedbogen Da Mormor var 

lille bygger på erindringer fra 3 til 6 års alderen med 

hovedvægt på følelser, lege og fantasi.

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

Lone Hørslev

Foto: Henrik Sørensen
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Aarhus’ internationale forfatterscene Authors in Aarhus 
præsenterer denne sæson forfattere fra hele Europa til samtaler 
om almenmenneskelige vilkår og internationale brændpunkter.

SORG
En morgen finder Carolina sin mand død i sengen. Lad os håbe 
på det bedste er svenske Carolina Setterlands selvbiografiske 
debutroman om at miste. Dokk1 / 1. februar kl. 19.00.

LIVET MELLEM UKRAINE OG RUSLAND
Andrej Kurkov er en af Ukraines største nulevende forfattere. Hør 
ham fortælle om situationen i Østukraine med udgangspunkt i 
hans seneste roman. Dokk1 / 26. februar kl. 19.00.

VORES MØRKESTE FØLELSER
‘Fra tid til anden dukker en forfatter op, som ikke bare registrerer 
ting, men optegner en ny virkelighed, der kan kaste lys over vores 
mørkeste følelser.’ Spanske Andrés Barba gæster Dokk1 / 28. februar 
kl. 19.00.

KØNSROLLER, FAMILIELIV OG SEKSUALITET
Norske Geir Gulliksen har som forfatter og redaktør præget norsk 
litteratur gennem årtier. Mød ham på Dokk1 / 26. april kl. 19.00.

Læs mere om forfatterbesøgene og bestil billetter på  
authorsinaarhus.dk. 

Authors in Aarhus er et samarbejde mellem Aarhus Kommunes 
Biblioteker og Aarhus Universitet.

Authors 
in Aarhus
Forår 19
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ÅBEN LÆSEKLUB  
PÅ DOKK1

Kom og få en snak om en bog / et forfatterskab. Vi 

afsætter en time og gør plads i litteraturoasen på 

Dokk1. Læsere, lyttere og en formidler byder ind i 

litteraturens temaer og universer. 

Vil du dele din læseoplevelse? Eller vil du gerne i 

gang med et forfatterskab?  Vær med til en hygge-

lig bog snak i de røde sofaer.

TOVE JANSSON OG MUMITROLDENE

Torsdag 21. februar kl. 16.30-17.30

Tove Jansson er bedst kendt som Mumitroldenes 

mor. Men vidste du, at Mumi-universet også er 

for voksne? Især de senere romaner er fantastiske 

– dystre, følsomme, vilde og kloge. Dem snakker 

vi om i dag.

ELSKER DU SCI-FI? 

Torsdag 7. marts kl. 16.30-17.30

Med udgangspunkt i South Reach-Trilogien 

af Jeff VanderMeer (bogserien der ligger bag 

Annihilation på Netflix), snakker vi om science 

fiction – både som genre og som fantastiske 

læseoplevelser. 

PER PETTERSON

Mandag 25. marts kl. 16.30-17.30 

Der er ikke meget knaldroman over den norske 

forfatter Per Pettersons værker. I stedet er det 

de indre dramaer, der foldes stille og stærkt ud. 

Han har skrevet en række fantastiske romaner, 

bl.a. Ud at stjæle heste og Jeg forbander tidens flod 

– sidstnævnte vandt Nordisk råds litteraturpris 

i 2008.  

LÆSEKREDS 

Beder-Malling Mandag 28. januar kl. 18.30-19.30

 Mandag 11. marts kl. 18.30-19.30

 Mandag 29. april kl. 18.30-19.30

Vil du være med til at opstarte Beder-Malling Biblio-

teks nye læsekreds, hvor vi diskuterer moderne littera-

tur? Mandag den 28. januar 2019 er der introduktion til 

læsekredsen og gennemgang af Dorthe Nors' novelle 

Hejren fra novelle-samlingen Kansslag. Novelle-samlin-

gen udleveres til læsekredsens tilmeldte deltagere. 

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

LÆSEKREDS

Højbjerg Tirsdag 29. januar kl. 11.00-12.30 

 Kate Chopin: En kvinde vågner

 Tirsdag 26. februar kl. 11.00-12.30 

 Tomas Espedal: Året

 Tirsdag 26. marts kl. 11.00-12.30 

 Gail Honeyman: Eleanor Oliphant har det  

 helt fint

 Tirsdag 30. april kl. 11.00-12.30 

 Michel Houellebecq: Underkastelse

 Tirsdag 28. maj kl. 11.00-12.30 

 Den femte bog læser vi som optakt til   

 Literature Xchange-festivallen og titlen vælges,  

 når programmet hertil er på plads.

Kom og tag del i læsekredsen. 

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

ÅBEN LÆSEKREDS

Gellerup Onsdag 30. januar kl. 10.30-12.00

 Stoner af John Williams

 Onsdag 27. februar kl. 10.30-12.00

 Hvor der er fugle af Maren Uthaug

 Onsdag 27. marts kl. 10.30-12.00

 Opland af Jens Vilstrup

Vi har valgt 3 gode bøger, som I kan hente ca. 4 uger 

inden vi skal mødes og snakke om dem.

Tilmelding og stedsanvgivelse. Se www.aakb.dk
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LÆS OG FÅ LÆST HØJT
FORTÆLLESALON

Dokk1 Søndag 27. januar kl. 14.00-15.30

 Søndag 24. februar kl. 14.00-15.30

 Søndag 31. marts kl. 14.00-15.30

 Søndag 28. april kl. 14.00-15.30

Velkommen til ’live' historiefortælling! Her kan du høre 

litterære fortællinger, sagn og myter, spritnye historier, 

gode fortællere og musikalske indslag. Du er også vel-

kommen 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.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HØJTLÆSNING FOR VOKSNE

Dokk1 Mandag 28. januar kl. 16.30-17.30

 Mandag 18. februar kl. 16.30-17.30

 Mandag 25. marts kl. 16.30-17.30

 Mandag 29. april kl. 16.30-17.30

 Mandag 27. maj kl. 16.30-17.30

 Mandag 17. juni kl. 16.30-17.30

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

lioteket 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.

FOKUS PÅ LITERATUREXCHANGE 

Lørdag 13. april kl. 13.00-14.00

Onsdag 22. maj kl. 16.30-17.30

Læs og snak med, når vi sætter fokus på én af de in-

ternationale forfattere som gæster LiteratureXchan-

ge i Aarhus 13.-23. juni. Titlen på den bog vi læser, 

bliver annonceret på aakb.dk ca. en måned før.

UNDTAGELSEN AF CHRISTIAN JUNGERSEN

Torsdag 2. maj kl. 16.30-17.30 

Er der paralleller mellem de psykologiske meka-

nismer, der opstår til at retfærdiggøre folkedrab 

og de, der anvendes under mobning? Jungersens 

bog fra 2004 er blandt andet en fortælling om den 

tynde grænse mellem at være offer og bøddel. 

Den diskuterer vi i denne åbne læseklub. 

HÅB AF KRISTIAN LETH OG  

FARLIGT AF STEFFEN ANDERSEN OG  

HANS JØRGEN NIELSEN

Lørdag 25. maj kl. 13.00-14.00

Om fremtidsoptimisme! I et forsøg på at komme 

mismodet til livs, sætter vi fokus på alt det, vi har 

nået, og derved indgyder mod til mere handling. 

Har du også brug for håb for menneskeheden? 

Foto: Louise Højmark

TILMELDING  

ER IKKE  

NØDVENDIG
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DIGITALE  
ARTIKLER &  

EBØGER

TIPS TIL  INFORMATIONSSØGNING

HJÆLP TIL  

AFLEVERINGER
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T U S I N DV I S  A F E-B Ø G E R 
O G LY D B Ø G E R F R A 
B I B L I OT E K E R N E

TÆND 
FOR EN 
ANDEN 
VERDEN
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HAIKU – HAIKU – HAIKU

Åby – Lørdag 2. marts kl. 11.00-12.00

Kom ned på biblioteket og lad dig tryllebinde, når ha-

ikudigteren Marianne Kjær læse op fra digtsamlingen 

Mellemøjeblikke. Heikudigtet er en japansk digtform, 

der indeholder 3 linjer og 17 stavelser; så enkelt, 

stramt og minimalistisk udtrykker haikudigtene nuet. 

Afvekslende med digtene vil der være musik med Trio 

JSB en klassisk guitar trio fra Aahus.

Tilmelding er ikke nødvendig. 

FORDYB DIG! PER PETTERSON UD AT STJÆLE HESTE

Åby – Onsdag 13. marts kl. 19.00-20.00

Vi varmer op til Aarhus' internationale litteraturfesti-

val; LiteratureXchange, og fordyber os i Per Pettersons 

roman Ud at stjæle heste. En repræsentant fra Litera-

tureXchange fortæller om Per Pettersons deltagelse i 

festivalen og vi taler sammen om bogen. De der har 

lyst, kan aftale at deltage i et arrangement med Per 

Petterson under festivalen sammen.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner.  

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

KAFFE, KAGE OG KLASSIKERE

Viby Tirsdag 29. januar kl. 10.30-12.00

 Henrik Pontoppidan: Lykke-Per

 Tirsdag 26. februar kl. 10.30-12.00

 Jørgen-Frantz Jacobsen: Barbara

 Tirsdag 26. marts kl. 10.30-12.00

 Martin A. Hansen: Løgneren

Hvornår har nogen læst højt for dig sidst? En ting er 

sikker; man bliver aldrig for gammel til en god historie 

eller at få læst højt. 

Historiefortæller Nanna Maj Johansen vil læse højt 

og efter oplæsningen vil der være en snak om bogen 

og mulighed for at anbefale en god bog til de øvrige 

deltagere. Der er kaffe på kanden og kage.

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

POP-OP POETERNE

Åby Lørdag 9. februar kl. 11.00-12.00

 Lørdag 9. marts kl. 11.00-12.00

 Lørdag 6. april kl. 11.00-12.00

Mangler du lidt poesi til weekenden, så kom og oplev 

Pop-Op Poeterne. Pop-Op Poeterne er en gruppe dig-

tere fra Aarhus, der med ordjonglering og mundgym-

nastik vil sørge for at du ordmæssigt får en god lørdag.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

Per Petterson
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FORDYB DIG! LINN ULLMANN DE UROLIGE

Åby – Onsdag 10. april kl. 19.00-20.00

Vi varmer op til Aarhus' internationale litteraturfesti-

val; LiteratureXchange, og fordyber os i Linn Ullmanns 

roman De Urolige. En repræsentant fra LiteratureX-

change fortæller om forfatterens deltagelse i festivalen 

og vi taler sammen om bogen. De der har lyst, kan 

aftale at deltage i et arrangement med Linn Ullmann 

under festivalen sammen.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner, Carmel Nordic. 

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

FORDYB DIG! YASMINA KHADRA SORT MÅNE

Åby – Onsdag 8. maj kl. 19.00-20.00

Vi varmer op til Aarhus' internationale litteraturfe-

stival; LiteratureXchange, og fordyber os i Yasmina 

Khadras roman Sort måne. En repræsentant fra 

LiteratureXchange fortæller om forfatterens deltagelse 

i festivalen og vi taler sammen om bogen. De der har 

lyst, kan aftale at deltage i et arrangement med Yasmi-

na Khadra under festivalen sammen.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

VARM OP TIL LITERATURXCHANGE

Tilst Mandag 13. maj 

 Tilmelding er ikke nødvendig

Gellerup Onsdag 22. maj kl. 10.30-12.00

 Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

Vi glæder os til juni, hvor litteraturfestivalen Literatu-

reXchange igen fylder byen med danske og internatio-

nale litteraturoplevelser. Denne dag varmer vi op til fe-

stivalen ved at dykke ned i nogle af de forfatterskaber 

og temaer, der præsenteres på festivalen. Kig forbi, få 

målrettet læselysten og bliv klædt på til festival.  

OPLÆSNING AF AGATHE

Risskov – Tirsdag 19. marts kl. 15.00-17.00

Som optakt til Anne Cathrine Bomanns besøg læser 

vi op fra hendes roman Agathe om den livstrætte psy-

kiater, der tæller ned til pensionen. Men hans planer 

ændres og han tvinges til at gentænke sin måde at 

leve sit liv på. Romanen er en rørende fortælling om 

det menneskelige sind og der vil være supplerende 

oplæsning af lignende fortællinger.

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

FORTÆLLERE I ØSTJYLLAND

Åby – Onsdag 20. marts kl. 17.00-18.00

Oplev en god historie blive til virkelighed for dit indre 

blik. Hos 'Fortællerne fra Østjylland' er den gode histo-

rie og ikke mindst måden den fortælles i centrum. Slå 

ørene ud og tag med på rejse til fortællingens land.

I samarbejde med Fortællere i Østjylland, Åby Biblio-

teks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 
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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
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SKRIVE LOUNGE – SKRIVEVÆRKSTED

Dokk1 Mandag 4. marts kl. 16.00-18.00  

 Mandag 18. marts kl. 16.00-18.00

 Erindring

 Mandag 1. april kl. 16.00-18.00 

 Mandag 15. april kl. 16.00-18.00

 Dialog

 Mandag 29. april kl. 16.00-18.00  

 Mandag 13. maj kl. 16.00-18.00

 Novellegenren

Skriver du, eller vil du gerne skrive mere? 

Formålet med Skrive Lounge er at blive klogere på din 

egen måde at skrive på, at udfordres gennem kreative 

øvelser og at mødes med ligesindede.

Du melder dig til to dage ad gangen. Første gang skri-

ver vi og anden gang arbejder vi videre med samme 

tekst gennem oplæsning og redigering. Vi fokuserer 

på skønlitterære tekster.

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

FOR DE SKRIVELYSTNE
INTROMØDE OM TEKSTER PÅ VEJ

Dokk1 – Onsdag 30. januar kl. 16.00-18.00

Hvordan giver man feedback på tekster? Og hvordan 

bruger man den til at komme videre? 

Disse spørgsmål danner ramme og udgangspunkt for 

de åbne skrivegrupper, hvor man arbejder med tekster 

på vej. Til intromødet vil vi se, om der er interesse for 

at danne skrivegrupper, snakke om feedback-form og 

finde tovholdere.

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

ORD PÅ VEJ

Dokk1 Tirsdag 5. februar kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 5.marts kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 2. april kl. 16.00-18.00

Oplev nye tekster og sange fra byens forfattere – og 

sangskrivertalenter. ORD PÅ VEJ er en scene, hvor de 

mange skrivemiljøer i Aarhus kan mødes på tværs – 

og hvor de får chancen for at møde et publikum. 

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

seriøst med deres tekster og/eller sange. Hver person 

har max 10 minutters performance. Hvis der er musik, 

skal den være akustisk.

I samarbejde med Poetklub Århus. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk
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Jeg skriver mod  
mørket i verden
– Yasmina Khadra

LiteratureXchange

AARHUS INTERNATIONALE  
LITTERATURFESTIVAL

13. JUNI — 23. JUNI

Foto: Agnete Brun

LITTERATUREXCHANGE
Aarhus kommer endnu engang til at sprudle af litteraturoplevelser, når den inter-
nationale litteraturfestival LiteratureXchange finder sted fra den 13.-23. juni 2019.

OPLEV
Per Petterson (NO), Auður Ava Ólafsdóttir (IS), Dorthe Nors (DK),  
Jan Stocklassa (SE), Sjón (IS), Yasmina Khadra (DZ), Linn Ullmann (NO),  
IImar Taska (EE), Johan Harstad (NO), Klas Östergren (SE).

Og mange, mange flere danske og internationale forfattere. 
Følg med på www.literatureXchange.dk instagram #LitX og facebook 

LiteratureXchange er et samarbejde mellem Aarhus Litteraturcenter,  
Folkeuniversitetet og Aarhus Bibliotekerne. 

VARM OP TIL LITERATUREXCHANGE
På bibliotekerne i Aarhus sætter vi hele foråret fokus på de danske og  
internationale forfattere, der gæster LiteratureXchange. Kom med,  
når vi med åbne læsekredse, ordbanko, højtlæsning og andre  
optaktsarrangementer bliver klædt på til litteraturfestival  
og måske finder nogen at deltage i festivalens  
arrangementer sammen med.

Se de mange optaktsarrangementer til LiteratureXchange  
– under afsnittet ”Litteratur” her i programmet.
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Jeg skriver mod  
mørket i verden
– Yasmina Khadra

LiteratureXchange

AARHUS INTERNATIONALE  
LITTERATURFESTIVAL

13. JUNI — 23. JUNI

Foto: Agnete Brun

LITTERATUREXCHANGE
Aarhus kommer endnu engang til at sprudle af litteraturoplevelser, når den inter-
nationale litteraturfestival LiteratureXchange finder sted fra den 13.-23. juni 2019.

OPLEV
Per Petterson (NO), Auður Ava Ólafsdóttir (IS), Dorthe Nors (DK),  
Jan Stocklassa (SE), Sjón (IS), Yasmina Khadra (DZ), Linn Ullmann (NO),  
IImar Taska (EE), Johan Harstad (NO), Klas Östergren (SE).

Og mange, mange flere danske og internationale forfattere. 
Følg med på www.literatureXchange.dk instagram #LitX og facebook 

LiteratureXchange er et samarbejde mellem Aarhus Litteraturcenter,  
Folkeuniversitetet og Aarhus Bibliotekerne. 

VARM OP TIL LITERATUREXCHANGE
På bibliotekerne i Aarhus sætter vi hele foråret fokus på de danske og  
internationale forfattere, der gæster LiteratureXchange. Kom med,  
når vi med åbne læsekredse, ordbanko, højtlæsning og andre  
optaktsarrangementer bliver klædt på til litteraturfestival  
og måske finder nogen at deltage i festivalens  
arrangementer sammen med.

Se de mange optaktsarrangementer til LiteratureXchange  
– under afsnittet ”Litteratur” her i programmet.
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ORD I KAFFEN

Velkommen til en hyggelig formiddag med højt-

læsning for voksne, hvor vi i år dykker ned i serien 

Shakespeare i et nyt årtusinde, hvor moderne forfattere 

harv gendigtet de udødelige klassikere.

Tilmelding er nødvendig.  

I samarbejde med Forlaget Modtryk. 

Gratis billetter via www.aakb.dk

DUNBAR AF EDWARD ST. AUBYN 

Højbjerg Tirsdag 5. februar kl. 11.00-12.00

Risskov Torsdag 7. februar kl. 11.00-12.00

Vi lægger ud med Dunbar af Edward St. Aubyn, der 

er en gendigtning af Kong Lear. En sort-humoristisk 

familietragedie om grådighed, magt og tilgivelse.   

DEN NYE DRENG AF TRACY CHEVALIER 

Højbjerg Tirsdag 5. marts kl. 11.00-12.00

Risskov Torsdag 7. marts kl. 11.00-12.00

Den nye dreng af Tracy Chevalier er en gendigtning af 

Othello. Osei, en sort diplomatsøn, kommer til en 

hvid skole i USA i 1970'erne. Det starter en lavine af 

jalousi og racisme med katastrofale følger!

EDDIKEPIGEN AF ANNE TYLER 

Højbjerg Tirsdag 2. april kl. 11.00-12.00

Risskov Torsdag 4. april kl. 11.00-12.00

Eddikepigen af Anne Tyler er en moderne gendigtning 

af komedien Trold kan tæmmes, om den genstridige 

Kate, der forventes at tilpasse sig mændenes ideer om 

kvinder og ægteskab.

OVERRASKELSE

Risskov Torsdag 2. maj kl. 11.00-12.00

Højbjerg Tirsdag 7. maj kl. 11.00-12.00

Denne gang læser vi højt fra en af de forfattere, som 

deltager på litteraturfestivalen LiteratureXchange. Find 

programpunktet på bibliotekets hjemmeside, hvor vi 

afslører hvilken bog, vi læser højt fra og dermed løfter 

sløret for, hvem du kan forvente at møde til Literatu-

reXchange 13.-23. juni.
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Hvilken rolle spiller naturen i den danske litteratur? 
Det spørgsmål har kunstneren Kamilla Jørgensen sat 
sig for at finde svaret på. 

Med udgangspunkt i den danske botaniker Christen 
C. Raunkjærs (1860-1938) metode, vil hun udforske 
dyr og planter i 10.000 danske digte fra middel-
alderen til i dag. 

Resultatet udstilles på LitteraturStedet i montre,  
grafer og med et væld af objekter fra naturens og 
litteraturens verden. 

Udstillingen kan opleves i LitteraturStedet på Åby  
Bibliotek i bibliotekets åbningstid i hele marts måned. 

LitteraturStedet er et udstillingssted og en scene  
med fokus på litteratur. Se hele programmet på: 
www.aakb.dk/litteraturstedet

Flora og Fauna  
i dansk poesi  
 – en udstilling på LitteraturStedet





Århundredets Festival 1.-10. marts 2019, Mellemtiden – 1918-1939

Opgøret med det bestående er helt centralt i mellemkrigstiden, der er katalysa-
tor for nogle af de vigtigste kunstneriske udfoldelser i historien. Og de største 
menneskelige tragedier. Det er ismernes, krisernes og massekulturens tid. Vi 

kalder årets festival Mellemtiden.

Dadaisten Marcel Duchamp maler overskæg på Mona Lisa i et opgør med 
kunstens autoriteter, James Joyce revolutionerer sproget med det moderni-
stiske mesterværk Ulysses og Bauhaus-skolen skaber funktionalismens rene 

linjer. Alt imens strømmer massekulturen og jazzen ind fra det brølende 
USA, hvor biler, telefoner, biografer og radio ændrer hverdagen. Kommunis-
men vinder frem i Rusland på baggrund af revolutioner og borgerkrig, Mus-

solinis fascister marcherer mod Rom i 1921 og Hitler udpeges i kølvandet på 
hyperinflation og børskrak til rigskansler af præsident von Hindenburg i 1933. 

De tørner alle indirekte sammen i Den Spanske Borgerkrig, hvor fascisterne 
ender som sejrherrer i 1939. Senere samme år bryder Anden Verdenskrig ud.

Århundredets Festival 2019 sætter fokus på denne opbrudstid. Og vi glæder 
os til at blive klogere på den sammen med dig! Se de første arrangementer  

på DOKK1 her og følg med løbende på aarhundredetsfestival.fuau.dk
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TRANBJERG I MELLEMKRIGSTIDEN

Tranbjerg – Marts

Udstillingen viser fotografier fra livet i stationsbyen fra 

1918 til 1939. Der er billeder af kendte og ukendte per-

soner, husene og gårdene samt de nyetablerede forret-

ninger og virksomheder. Der er også fotografier af de 

mange fester, som blev holdt privat og på Tranbjerg 

Kro, fx dilettantforestillinger og Fastelavns-soldaterne, 

som red rundt i byen og indsamlede penge. 

I samarbejde med Århundredets Festival og Lokalhisto-

risk Samling v. Tranbjerg. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

DANSKE EVERGREENS 1925-1934

Højbjerg – Mandag 4. marts kl. 10.30-11.30

De danske evergreens fra perioden kom i første om-

gang primært fra revyens og cabaretens verden, men 

blev suppleret med filmmusikken, da først tonefilmen 

slog igennem i 30’erne. Vi sætter en CD i anlægget 

og skruer op – kom og lyt til Lulu Ziegler, Osvald 

Helmuth, Marguerite Viby og mange flere.

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

ER DER UGLER I MOSEN?

Dokk1 – Mandag 4. marts kl. 19.00-20.45

Mellemkrigstiden bliver ofte brugt som skræmmebil-

ledet på en mørk tid. Det er den periode, vi refererer 

til, når vi er bange for, om nutidens demokratier er 

ved at bryde sammen. Ifølge Jørgen Møller, professor 

i statskundskab er budskabet, at når demokrati først 

har slået rod, er det svært at blæse omkuld. Ph.d. 

Adam Holm mener dog, at vi må kigge på andet end 

valghandlinger. rette fokus mod tidens debat, hvor der 

blev flirtet med fascisternes tanker.

I samarbejde med Folkeuniversitet i Aarhus. 

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

Pris: 120 kr. / Studerende: 60 kr.

FLYPIONEREN AMELIA EARHART

Tranbjerg – Mandag 4. marts kl. 19.00

Historiker Søren Hein Rasmussen fortæller om Ame-

lia Earhart og de andre store eventyrere i Mellemkrigs-

tiden. I 1928 blev Amelia Mary Earhart den første kvin-

de til at krydse Atlanten i fly. Det gjorde hende med 

et slag til tidens store berømthed. I 1937 forsvandt 

hun under et forsøg på også at krydse Stillehavet, og 

da hun aldrig blev fundet igen, steg hendes navn op i 

mytologiens højder.

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

Pris 30 kr.
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VIDENSBRUNCH – SØREN HEIN RASMUSSEN

Dokk1 – Onsdag 6. marts kl. 10.00-12.00

Mellemkrigstiden er massekulturens første store 

periode. Bag de optimistiske budskaber om et nyt 

fællesskab lurer skrækken for døden. 1. Verdenskrig 

og den spanske syge kaster lange skygger ind over 

tilværelsen. Dagens gæst fortæller om perioden og 

om det computerspil om døden, han netop har lavet 

sammen med sine kollegaer.  

Mød Søren Hein Rasmussen ph.d. i historie og Mega-

nørd. Inkl. brunch, kaffe/te og saft/juice.

I samarbejde med Folkeuniversitet i Aarhus. 

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

Pris 175 kr.

DANSK GULDALDERJAZZ 1927-1938

Højbjerg – Onsdag 6. marts kl. 10.30-11.30

Jazz’en, der som så meget andet kom fra Amerika, 

udfordrede i 20’erne det borgerlige samfunds idealer 

med sin 'primitive negermusik'. Men i løbet af 30’erne 

fik jazzen fat i ungdommen, musikken spredte sig fra 

København til de større provinsbyer, og mange danske 

orkestre slog igennem. Vi sætter en CD i anlægget 

og swinger med Svend Asmussen, Kai Ewans, Leo 

Mathisen m.fl.

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

HOLGER HØIRIIS – TUREN OVER ATLANTEN

Gellerup – Tirsdag 5. marts kl. 10.00-11.00

I anledningen af Århundredets festival i Aarhus holder 

historiker Lars Nikolajsen et spændende foredrag 

om piloten Holger Høiriis, som blev født i Brabrand, 

emigrerede til USA og som den første dansker fløj 

over Atlanten. Holgers fascinerende historie danner 

udgangspunkt for et indblik i samtidens kapløb om de 

store bedrifter i luften. Arrangementet er gratis og alle 

er velkomne!

I samarbejde med Brabrand-Årslev lokalhistoriske arkiv. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

KÆRS KUNSTKAFÉ – KUNST MELLEM KRIGENE

Dokk1 – Tirsdag 5. marts kl. 10.00-14.00

Kunsthistoriker Peter Kær byder indenfor i sin 

kunstcafé, hvor vi kigger på kunsten, som den udfol-

dede sig mellem de to verdenskrige. Det er på mange 

måder en både vild og anspændt tid og perioden 

rummer så forskellige kunstretninger som dadaisme, 

konstruktivisme, suprematisme og surrealisme. Un-

dervejs vil vi lytte til musikalske indslag ved guitarist 

Peter Uldahl. Inkl. kaffe/te og kage.

I samarbejde med Folkeuniversitet i Aarhus. 

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

Pris 160 kr.

Søren hein Rasmussen

Foto: Martin Dam Kristensen
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NÅR KRISEN KRADSER

Dokk1 – Torsdag 7. marts kl. 19.00-21.00

I 1929 krakker børsen på Wall Street. Verdensøkono-

mien bliver sendt på en alvorlig rutsjetur og pengene 

er små. I dag kradser finanskrisen ikke længere, men 

det gør klimakrisen til gengæld. Vi sætter fokus på 

forbrug gennem tiden med etnolog Frederikke Heick 

og på bæredygtig levevis i dag, når cand.mag. og livs-

stilsekspert Anne Glad og blogger Calina Leonhardt 

samtaler om zero-waste og minimalisme.

I samarbejde med Folkeuniversitet i Aarhus. 

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

Pris: 120 kr. / Studerende: 60 kr.

DE STORE AMERIKANERE KOMMER TIL DANMARK

Højbjerg – Fredag 8. marts kl. 10.30-11.30

De danske jazzmusikere var selvfølgelig inspireret af 

de store amerikanere. Mange af de største besøgte 

Danmark i 30’erne, og deres koncerter var store tilløbs-

stykker. Vi sætter en CD i anlægget og lytter til bl.a. 

Louis Armstrong, Josephine Baker, Coleman Hawkins, 

Duke Ellington, der alle var i Danmark og spille.

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

FORBRYDELSER I DANMARK 1900 – 1980

Lystrup – Torsdag 7. marts kl. 19.00-20.30

Denne aften skal vi høre et spændende foredrag 

ved historiker og journalist Henning Frandsen om 

storsvindlere, mordere og forbryderbander i Danmark 

1900-1980. Vi skal høre om det såkaldte syremord på 

Amager, pengeskabstyven Julius Framlev - kendt som 

"Det borende X", svindleren og i øvrigt landets justits-

minister P. A. Alberti m.fl. Foredraget vil også handle 

om politiets opklaringsarbejde.

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

Henning Frandsen

AUSCHWITZ-DAG 
Dokk1 – Søndag 27. januar & Mandag 28. januar
Danmarks minde- og mærkedag for ofre for Holo-

caust og andre folkedrab i verden. Formålet med 

Auschwitz-dag er at bevare mindet om ofrene 

ved folkedrab og sikre, at viden om historiens 

folkedrab bliver videregivet til yngre generationer. 

Dagen tager udgangspunkt i udryddelserne under 

Holocaust – men også efter 1945 har folkedrab, 

etnisk udrensning og masseudryddelser fundet 

sted mange steder i verden. Biblioteket markerer 

det ved at vise 3 spille-/dokumentarfilm søndag 

– der omhandler Holocaust samt et oplæg Når 

traumer stjæler liv, om de menneskelige følger af et 

folkedrab mandag.

FILMEN BESLUTNINGEN
Dokk1 – Søndag 27. januar kl. 10.00-12.00
Året er 1942. Den 11-årige Joseph og hans jødiske 

venner og deres familier lever i det tysk-besatte 

Paris indtil den 16. juli 1942, da 13.000 af Paris’ 

jøder bliver arresteret af det franske politi og 

samlet på cykelbanen Vélodrome D’Hiver. Men 

endemålet er de tyske udryddelseslejre.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FILMEN HÅBETS HAVN
Dokk1 – Søndag 27. januar kl. 12.15-13.15
I foråret 1945 ankom 30.000 flygtninge fra tyske 

koncentrationslejre til havnekajen i Malmö. Hå-

bets Havn er en dokumentarfilm, som handler om 

fem af de mennesker, der ankom til Malmø det 

forår. Overlevere fra de værste forhold – hvordan 

kom de videre, hvordan formede deres liv sig, og 

hvad betød befrielsen for dem?

Tilmelding er ikke nødvendig.

FILMEN DE KALDTE HENDE SARAH
Dokk1 – Søndag 27. januar kl. 13.30-15.30
I juli 1942, fandt det franske politis berygtede mas-

searrestation af jødiske familier sted, og journali-

sten Julia optrevler, 60 år senere, historien om den 

10-årige jødiske pige Sarah, der blev sendt i fange-

lejr. Sarah gemte sin yngre bror i garderobeskabet, 

inden familien brutalt blev hentet af politiet, låste 

skabet og kom nøglen i lommen, overbevist om, at 

hun ville komme tilbage om få timer.

Tilmelding er ikke nødvendig.

NÅR TRAUMER STJÆLER LIV 
Dokk1 – Mandag 28. januar kl. 17.00-18.30
Hvad er de menneskelige følger af et folkedrab? 

Fra Holocaust til nutidens krig og konflikter slås 

ofre med traumer og PTSD, som præger deres og 

deres familiers tilværelse. I foredraget tematise-

rer psykolog Anne Agerbo bl.a.  emnerne ”offer 

versus overlever”, traumesymptomer” og hvordan 

man finder fodfæste efter traumehændelsen. 

I samarbejde med AldrigMere.dk for Undervisnings-

ministeriet.Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk
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AUSCHWITZ-DAG 
Dokk1 – Søndag 27. januar & Mandag 28. januar
Danmarks minde- og mærkedag for ofre for Holo-

caust og andre folkedrab i verden. Formålet med 

Auschwitz-dag er at bevare mindet om ofrene 

ved folkedrab og sikre, at viden om historiens 

folkedrab bliver videregivet til yngre generationer. 

Dagen tager udgangspunkt i udryddelserne under 

Holocaust – men også efter 1945 har folkedrab, 

etnisk udrensning og masseudryddelser fundet 

sted mange steder i verden. Biblioteket markerer 

det ved at vise 3 spille-/dokumentarfilm søndag 

– der omhandler Holocaust samt et oplæg Når 

traumer stjæler liv, om de menneskelige følger af et 

folkedrab mandag.

FILMEN BESLUTNINGEN
Dokk1 – Søndag 27. januar kl. 10.00-12.00
Året er 1942. Den 11-årige Joseph og hans jødiske 

venner og deres familier lever i det tysk-besatte 

Paris indtil den 16. juli 1942, da 13.000 af Paris’ 

jøder bliver arresteret af det franske politi og 

samlet på cykelbanen Vélodrome D’Hiver. Men 

endemålet er de tyske udryddelseslejre.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FILMEN HÅBETS HAVN
Dokk1 – Søndag 27. januar kl. 12.15-13.15
I foråret 1945 ankom 30.000 flygtninge fra tyske 

koncentrationslejre til havnekajen i Malmö. Hå-

bets Havn er en dokumentarfilm, som handler om 

fem af de mennesker, der ankom til Malmø det 

forår. Overlevere fra de værste forhold – hvordan 

kom de videre, hvordan formede deres liv sig, og 

hvad betød befrielsen for dem?

Tilmelding er ikke nødvendig.

FILMEN DE KALDTE HENDE SARAH
Dokk1 – Søndag 27. januar kl. 13.30-15.30
I juli 1942, fandt det franske politis berygtede mas-

searrestation af jødiske familier sted, og journali-

sten Julia optrevler, 60 år senere, historien om den 

10-årige jødiske pige Sarah, der blev sendt i fange-

lejr. Sarah gemte sin yngre bror i garderobeskabet, 

inden familien brutalt blev hentet af politiet, låste 

skabet og kom nøglen i lommen, overbevist om, at 

hun ville komme tilbage om få timer.

Tilmelding er ikke nødvendig.

NÅR TRAUMER STJÆLER LIV 
Dokk1 – Mandag 28. januar kl. 17.00-18.30
Hvad er de menneskelige følger af et folkedrab? 

Fra Holocaust til nutidens krig og konflikter slås 

ofre med traumer og PTSD, som præger deres og 

deres familiers tilværelse. I foredraget tematise-

rer psykolog Anne Agerbo bl.a.  emnerne ”offer 

versus overlever”, traumesymptomer” og hvordan 

man finder fodfæste efter traumehændelsen. 

I samarbejde med AldrigMere.dk for Undervisnings-

ministeriet.Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk



Tendenser  
& debat
Har medierne et særligt ansvar for demokratiet? Hvordan 
bliver Tysklands fremtid i Europa? Hvordan skal vi forholde 
os til klimakrisen? Kan ensomhed være smuk – og hvad er  
et meningsfuldt liv? 

I vores nyhedsfeeds og på de sociale medier bliver vi hele 
tiden mødt med ny viden, informationer og holdninger. 
Men savner du nogle gange at have tid til at fordybe dig i 
ét bestemt emne? Længes du væk fra skærmen – og ud af 
algoritmerne?

Så kom til et af forårets mange videns- og debatarrangemen-
ter. Her kan du lytte til nye synspunkter og se fremmede i 
øjnene, mens I diskuterer, argumenterer og – måske – bliver 
klogere. 
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KLIMA & POPCORN

Dokk1 Tirsdag 15. januar kl. 17.00-19.00

 Tirsdag 26. februar kl. 17.00-19.00

 Tirsdag 2. april kl. 17.00-19.00

Arrangementet starter med et debatoplæg, herefter 

vises en relevant dokumentar med spandevis af pop-

corn, efterfulgt af debat.

I samarbejde med UngEnergi. 

Titlerne på filmene vil kunne ses på www.aakb.dk 

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

ET MENINGSFULDT LIV

Viby – Lørdag 19. januar kl. 11.00-13.00

Gunnar Hatt fortæller ud fra sin bog og sine oplevel-

ser ude i verden om, hvad der har givet mennesker et 

meningsfuldt liv. Vi bryster os af, at vi er verdens lyk-

keligste folk, selv om vi guffer angst- og depressions-

dæmpende medicin i os, mens den fattige skopudser 

i Kathmandu ser ud til at være lykkelig på trods. Bliver 

vi lykkelige af vores materielle standard, eller er der 

vigtigere ting i livet?

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

VORES ENSOMHED? 

Dokk1 – Tirsdag 22. januar kl. 19.30-21.00 

Alle møder ensomheden igennem tilværelsen – Men 

er det den forbigående ensomhed, Gæsten, eller den 

mere vedvarende, Indflytteren? Og kunne vi forestille 

os, at der findes en ting som smuk ensomhed? 

Foredraget tager et grundigt kig på ensomhedens 

mange ansigter og hvad vi kan gøre for at bekæmpe 

den, når den fortjener sparket. Foredraget tager ud-

gangspunkt i Frederik Svinths egen fortælling.

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

Pris 60 kr.

ANTI-INFLAMMATORISK KOST OG LIVSSTIL

Dokk1 – Tirsdag 29. januar kl. 19.00-21.00

Inflammation er en overordnet betegnelse for for-

skellige lidelser i bevægeapparatet. Frede Damgaard 

beskæftiger sig med alternativ behandling på fuld tid, 

og har fokus på kostens betydning for menneskets 

velbefindende. Foredraget omhandler kostens betyd-

ning i forhold til syre-basebalancen, inflammation og 

andre belastningsfaktorer i forbindelse med smerter 

og nedsat immunforsvar.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 140 kr.

Frederik Svinth
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SKAK PÅ RAMPEN
Dokk1
Kom og spil skak på Dokk1 hver fredag 
– både for begyndere og øvede. Er du be-
gynder, og vil du gerne lære at spille skak? 
Eller er du øvet, og vil du gerne prøve 
kræfter med at spille mod andre?
Se mere på aakb.dk

LÆSEKLUB FOR BØRN
Skødstrup
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 foråret.
Se mere på aakb.dk

STRIK-IN 
Tranbjerg 
Vi mødes første torsdag hver måned.
Se mere på aakb.dk

HØJSKOLESANG FOR DE MINDSTE
Dokk1
Testrup Højskole indbyder i samarbejde 
med Dokk1 til fællessang seks dage i 
foråret, hvor vi deler sangglæden med 
de helt små børn. Højskolesangbogen vil 
være omdrejningspunktet, hvor der også 
er plads til babylyde og børn
Se mere på aakb.dk

ÅBEN LÆSEKREDS
Gellerup
Biblioteket inviterer til åben læsekreds tre 
dage i foråret. Vi har valgt tre gode bøger, 
som I kan hente ca. fire uger inden vi skal 
mødes og snakke om dem.
Se mere på aakb.dk

STORE ROCKKLASSIKERE / STOR LYD
Viby
Vi sætter pick-up’en i rillen 4 mandage, 
hvor 4 hovedværker i rockhistorien præsen-
teres. Vi leverer den musikalske kontekst, 
historien bag albummet og afspiller det 
i sin fulde længde uden afbrydelse på et 
STORT musikanlæg. Vi snakker før og efter 
og giver albummet fuld koncentration.
Se mere på aakb.dk

OTAKU BATSU AARHUS 
Dokk1
Er du interesseret i anime? Kan du lide 
at læse manga? Og mangler du nogen at 
snakke med omkring din hobby? Så kom 
forbi når Otaku Batsu Aarhus mødes seks 
søndage i foråret omkring anime, manga 
og japansk popkultur. 
Se mere på aakb.dk

Find flere fællesskaber på aakb.dk.

Fællesskaber



48 Program · Forår 2019

MoBiblioteket
 Biblioteket helt tæt på dig!

Mobiblioteket er Aarhus Bibliotekernes Mobile bib
lioteksenheder – Vi er sat i verden for at bringe biblio
teket tættere på din verden og hverdag. Vi har 3 lad
cykler og en lille TukTukbil.

Vi kommer ud når der sker noget stort i byen, men vi 
holder særligt af helt små og lokale ting; når vi mø
des med en børnehave i parken, holder foran super
markedet eller møder jer ved Egå Engsø.

Vi kommer ud for at lave bibliotek: snakke litteratur, 
låne bøger ud, lave kreative aktiviteter og allervigtigst 
for at blive klogere på hvordan vi bliver vigtige i dit liv, 
møder dine behov og understøtter dit lokalsamfund.

Vi blander os og dukker op, men vi vil også rigtig  
gerne inviteres – så skriv til os, hvis vi skal mødes!

Du kan finde os her: www.facebook.com/mobiblioteket
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PSEUDOARBEJDE

Dokk1 – Tirsdag 5. februar kl. 19.00-21.00

Aldrig har vi haft flere effektiviseringer og digitale løs-

ninger, der burde frisætte tid til kerneopgaven – men 

aldrig før har vi brugt vores tid på flere overflødige 

ting end nu. I hvert fald ifølge antropolog Dennis Nør-

mark. Nørmark, der stiller skarpt på alle de overflø-

dige opgaver vi fylder arbejdstiden med. Et problem 

der plager det private erhvervsliv mindst lige så meget 

som det offentlige.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

NÅR UDVIKLINGSHÆMMEDE SØRGER

Sabro – Onsdag 6. februar kl. 19.00

Flere års erfaring med udviklingshæmmede, der 

sørger, har fået Susanne Hollund og Line Rudbeck til 

at skrive bogen Når udviklingshæmmede sørger. Line 

Rudbeck fortæller om emnet ud fra deres bog. Fore-

draget vil, ligesom bogen er det, være en blanding af 

generelle betragtninger om sorg og konkrete historier 

om tab og trøst.

I samarbejde med Sabro Biblioteks Venner.

DEM DER BLEV: FOREDRAG OM SYRIEN

Dokk1 – Torsdag 31. januar kl. 17.00-19.00

Hør eventyrerne og forfatterne Hjalte Tin og Nina Ras-

mussen berette om deres rejse til Syrien i maj 2018, 

hvor de rejste til de kurdiske områder i Irak og Syrien. 

De krydsede ind i krigsområdet og kørte på Syriens 

støvede landeveje. De opdagede kurdernes ukendte 

revolution og begyndelsen på et nyt demokratisk 

samfund med lige ret for køn og religion.

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

Pris 50 kr.

HELEN LYNG HANSEN – BØRN OG OPDRAGELSE

Tilst-Kasted Sognegård – Mandag 4. februar kl. 19.00

Bliv klogere på både dig selv og dit barn og lær at 

møde dit barn, så det tør stå ved sig selv og får et 

sundt selvværd. Helen Lyng Hansen er uddannet 

sygeplejerske og sundhedsplejerske og har i en række 

år arbejdet med børn i sundhedsvæsnet. Hun er også 

forfatter til mange bøger om børn bl.a. serien Helens 

bog om.

I samarbejde med Tilst Kirke. 

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

Pris 100 kr.

Line Rudbeck
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VORES NYDELSESFULDE HJERNE

Harlev – Tirsdag 19. februar kl. 18.45-21.00

Vi streamer et naturvidenskabeligt foredrag direkte 

fra Aarhus Universitet. Hør hjerneforsker Morten 

Kringelbach fortælle om hvad der foregår i vores 

hjerne, når vi føler nydelse, og hvordan det har sikret 

vores overlevelse. 

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BLOD OG JORD

Viby – Onsdag 27. februar kl. 19.00-21.00

Soldaterskæbner fra grænselandet. Forfatter Jørn 

Tranekjær Andresen fortæller om bogen Blod og jord. 

Foredraget tager udgangspunkt i den dokumentariske 

fortælling om unge mænd fra det tyske og det danske 

mindretal, som under Anden Verdenskrig kæmpede 

for Nazityskland – nogle frivilligt, andre mod deres 

nationale overbevisning. 

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

Pris 30 kr.

PREBEN ASTRUP – FOREDRAG OM FRIVILLIGHED 

Gellerup – Tirsdag 26. februar kl. 16.30-18.00

Kom til en spændende eftermiddag med foredrag og 

debat. Preben Astrup sætter fokus på frivillighed og fæl-

lesskaber i sin nye bog Frivillighed. Med udgangspunkt i 

bogens pointer åbner vi op for en dialog omkring med-

borgerskab, samarbejde og fællesskaber i lokalområdet.

I samarbejde med Folkesundhed Vest. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MEDIERNES ROLLE I DET LOKALE DEMOKRATI

Højbjerg – Torsdag 7. februar kl. 17.00-18.30

Har medier et særligt ansvar i et demokrati? Er de 

med til at beskytte samfundet og de demokratiske 

værdier? Kan man stole på dem, eller er alt efterhån-

den fake news? Kom og mød Claus Krogh - ansvars-

havende chefredaktør på Politikens Lokalaviser til et 

spændende oplæg og en debat omkring mediernes 

rolle i det lokale demokrati.

I samarbejde med Politikens Lokalaviser A/S. 

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

EN KUFFERT I BERLIN

Dokk1 – Torsdag 7. februar kl. 19.00- 21.00

Med afsæt i en længere rejse i Merkels Tyskland 

giver Lykke Friis denne aften sit bud på Tysklands 

fremtid og rolle i Europa. Samtidig ser hun nærmere 

på Mutti-mysteriet: Hvem skal afløse Angela Merkel 

som kansler, og vil det lykkes Merkel i modsætning 

til alle forgængerne at forlade statsministeriet med et 

smil på læben? Lykke Friis er udenrigskorrespondent i 

Berlin for Berlingske Tidende.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

Lykke Friis
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JEG VIL BARE GERNE VÆRE EN GOD FAR

Dokk1 – Torsdag 12. marts kl. 19.30-21.00

Kom og oplev et inspirerende foredrag med dialog for 

forældre ved Frederik Svinth.

Foredraget handler om en bevidstgørelse af ansvaret 

som far. Det bliver ikke en aften med ensrettede svar, 

metoder og løsninger, men en aften, hvor temaet at 

være far bliver taget op, og så vil der komme holdnin-

ger, som du er enig i, og andre du ikke er.

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

Pris 60 kr.

GAMLE FJENDER PÅ NY – USA OG RUSLAND

Dokk1 – Onsdag 13. marts kl. 17.00-19.00

Forholdet mellem Ruslands præsident Vladimir Putin 

og USA’s præsident Donald Trump præger mediebil-

ledet, og vil komme til at spille en central rolle i det 

internationale system. I dette dobbeltforedrag, vil 

Philip Christian Ulrich (tidligere generalkonsul i Skt. 

Petersborg) og Jens Worning (udenrigsredaktør på 

netmediet Kongressen.com), belyser henholdsvis det 

amerikanske og det russiske perspektiv på udviklingen 

mellem USA og Rusland – og anklagerne om russisk 

indblanding i amerikansk politik.

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

Pris 50 kr.

UDEN BAGKANT – RYGSÆKREJSE MED BØRN 

Højbjerg – Torsdag 28. februar kl. 19.00-21.00

Byt hverdagen ud med frihed, nærvær og tid til 

hinanden. Et år uden mobiltelefon og kalender – uden 

bagkant, på vej nye steder hen, og med følelsen af selv 

at tage styringen i tilværelsen.

Familien Bach Hansen fra Beder holder et inspire-

rende foredrag om deres erfaringer og oplevelser 

før, under og efter deres rejse rundt i Sydøstasien og 

Oceanien med deres to børn på 7 og 4 år.

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

Pris 30 kr.

SØVNPROBLEMER OG DEPRESSION

Risskov – Tirsdag 12. marts kl. 19.00-21.30

Hør Mette Kragh, Forskningssygeplejerske, Ph.d. og 

Henny Dyrberg, Specialpsykolog fortælle om de søvn- 

og døgnrytmeforstyrrelser, der ofte ses i forbindelse 

med depression.  Aftenens fokus er søvnproblemer, 

især i forbindelse med depression – men alle er velkom-

ne, til at komme og få gode og hjælpsomme søvntips.

I samarbejde med PsykInfo Midt, Region Midtjylland. 

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

Pris 50 kr.

Philip Christian Ulrich

Jens Worning
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GO’AFTEN MED… STÉPHANIE SURRUGUE

Dokk1 – Torsdag 21. marts kl. 19.00-21.00

Stéphanie Surrugue er meget mere end den profes-

sionelle, internationale korrespondent, vi kender fra 

TV. I dette levende interview med Michèle Bellaiche 

fortæller hun om store øjeblikke fra sit farverige og 

utraditionelle liv, hvor ingen dage er ens, og hvor 

mødet med 'manden på gaden' er lige så vigtigt for 

hende som at tale med den franske præsident.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

ALDRINGENS GÅDE – HVORFOR ÆLDES VI?

Åby – Tirsdag 26. marts kl. 19.00-21.00 

Tinna Stevnsner - forsker ved Aarhus Universitet 

holder foredrag om alder. Vi bliver ældre og ældre og 

oplever alle fysiske aldersforandringer. Hvorfor kan 

vi ikke leve evigt? og hvorfor stiger sygdomsrisikoen 

med alderen? De endegyldige svar kendes ikke endnu 

– men der forskes meget i spørgsmålene.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

Pris 50 kr.

DIAGNOSE ELLER OPDRAGELSE?

Dokk1 – Torsdag 14. marts kl. 19.00-21.00

Det er nødvendigt for både forældre, pædagoger og 

lærere at kunne skelne børns adfærd. Hvad er hvad? 

Hvornår skal der stilles en diagnose og hvornår skal 

der opdrages?  Kom og hør Ann Knudsen, hjernefor-

sker, forfatter og foredragsholder give sit bud på, hvad 

vi gør ved det med udgangspunkt i, at alle hjerner 

kan påvirkes, men ikke alle hjerner er organiseret på 

samme måde.  

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

PELLE HVENEGAARD: KÆRE ZOE UKHONA

Dokk1 – Onsdag 20. marts kl. 19.00-21.00

Efter en mangeårig kamp med forgæves fertilitetsbe-

handlinger blev journalist og tv-vært Pelle Hvenegaard 

i 2016 endelig far til adoptivdatteren Zoe Ukhona. 

Med afsæt i sin bog Kære Zoe Ukhona fortæller han 

denne aften en ærlig og rørende historie om de 

mange års venten før han og Caroline holdt deres lille 

adoptivdatter i armene i Pretoria i Sydafrika.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

Pelle Hvenegaard

Stéphanie Surrugue
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REBELLENS OVERLEVELSESGUIDE 

Dokk1 – Mandag 8. april kl. 19.30-21.00

Frederik Svinth har lavet en podcast serie med titlen 

Rebellens Overlevelsesguide, hvor hvert afsnit tager ud-

gangspunkt i en person, forfatter, fiktiv karakter eller 

lign. som har rørt eller udfordret ham til at tage sine 

idealer alvorligt. Kom og hør et foredrag, der giver 

rebellen i dig lidt nyt at tænke over.

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

Pris 60 kr.

TEMAAFTEN OM SKIZOFRENI

Dokk1 – Onsdag 10. april kl. 19.00-21.30

25.000 danskere har skizofreni - en af de alvorligste 

psykiske sygdomme. Typiske symptomer kan være 

høre- eller synshallucinationer, vrangforestillinger og 

angst. Men hvorfor får man sygdommen? Hvordan 

viser den sig? Og hvordan er det godt at blive mødt 

af sine omgivelser, når man har skizofreni? Få svar 

på det alt sammen og stil dine egne spørgsmål til 

oplægsholderne.

I samarbejde med PsykInfo Midt, Region Midtjylland. 

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

Pris 50 kr.

PETRA ELSKER SIG SELV

Dokk1 – Onsdag 27. marts kl. 19.00-21.00

Med dette tankevækkende foredrag beskriver Petra sin 

rejse fra idé til tv-program og giver samtidig sit per-

spektiv på, hvad vi alle sammen skal huske for at blive 

gladere for, hvem vi er, og hvordan vi ser ud. Petra 

Nagel er uddannet journalist fra Roskilde Universitet, 

tilrettelægger og tv-vært på DR3. Hun er især kendt 

for DR3 programmerne Petra elsker sig selv, og Petra 

dater hele veden.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

KJELD HOLM OG JØRGEN CARLSEN – ERINDRING

Dokk1 – Lørdag 30. marts kl. 13.00-14.30

To af de helt store, to gamle venner, tidligere biskop i 

Aarhus, Kjeld Holm, og tidligere forstander på Testrup 

Højskole, Jørgen Carlsen, mødes i en samtale om 

erindringer og hvordan de bliver til. For eksempel vil et 

stykke kage nok frembringe minder om et kagebord hos 

de to, der begge har sønderjyske rødder. Efter samtalen 

kan publikum stille spørgsmål til Holm og Carlsen.

I samarbejde med Apperaat. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

Frederik Svinth
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GENNEM EUROPA FORKLÆDT SOM FLYGTNING

Dokk1 – Lørdag 8. juni kl. 14.00-15.30

Mød dramatiker, teaterinstruktør og forfatter Kristian 

Husted, der i 2018 udgav bogen Vahid. Kristian 

Husted var på Lesbos i sommeren 2015, da en af de 

store bølger af flygtninge ankom. En afghansk mand 

sagde i sjov, at han jo kunne gemme sit pas og tage 

turen selv. Og det gjorde han: Husted foretog rejsen 

fra Grækenland til Danmark – og videre ind i det 

danske asylsystem – som Vahid.

Tilmelding er nødvendig.  

Billetter via www.aakb.dk.  

Pris 50 kr.

GLEM! – FOR AT LÆRE BEDRE

Dokk1 – Tirsdag 23. april kl. 19.00-21.00

Vi har glemt, at nogle gange skal vi glemme for bedst 

at lære! Lyder det kryptisk – det er det ikke. Alligevel 

har vi indrettet daginstitutioner, skoler og uddannel-

ser, sådan at både børn, unge og undervisere gennem 

rigid målstyring og selvmonitorering kløjs i at lære og 

i at undervise. Derfor har vi brug for læringsglemsel. 

Kom og hør professor Lene Tanggaard give en intro-

duktion til begrebet.  

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

Lene Tanggaard

Foto: Lisbeth Holten

Kristian Husted

Foto: Mikkel Bache
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MADS ANANDA LODAHL – UPASSENDE OPFØRSEL

Dokk1 – Torsdag 23. maj kl. 17.00

Mads Ananda Lodahl udgav sidste år essaysamlingen 

Upassende Opførsel – 100.000 ord imod Den Heterosek-

suelle Verdensorden. I anledning af Aarhus Pride 2019 

kommer han og åbner op for nye og normkritiske må-

der at se på køn og seksualitet. Mads har arbejdet med 

emnet i 15 år og har et nysgerrigt, jordnært og revoluti-

onært blik på LGBT, ligestilling, mænd og kvinder.

I samarbejde med Aarhus Pride. 

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

Pris: 50 kr. / Studerende: 30 kr.

PROUD! FILMFESTIVAL

Dokk1 – Tidspunkt annonceres på aakb.dk

PROUD! Filmfestival er en filmfestival i Aarhus dedike-

ret til LGBT-film. Den afholdes hvert år i efteråret i Øst 

for Paradis. I løbet af året afholder vi filmvisninger, 

forpremierer, foredrag og debatarrangementer. Som 

optakt til Aarhus Pride, kommer vi med to kortfilms-

programmer og oplæg med forskellige emner inden 

for LGBT-området.

I samarbejde med Aarhus Pride. 

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

AT SPRINGE UD OG VÆRE I SKABET

Dokk1 – Tirsdag 21. maj kl. 17.00

Tag med på en tour de force ud af skabet (og tilbage 

igen), når lingvist Steffen Madsen præsenterer sit spe-

ciale At springe ud af skabet – en lingvistisk-etnografisk, 

queerteoretisk undersøgelse af homo- og heteroseksuelt 

identitetsarbejde. Specialet bruger bl.a. interview med 

frivillige fra LGBT-institutioner, DR-dokumentarer og 

Steffens egne oplevelser som homoseksuel.

I samarbejde med Aarhus Pride. 

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



56 Program · Forår 2019

VIDENSBRUNCH PÅ DOKK1
I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus / fuau.dk

DEN FANTASTISKE FIKTION

Dokk1 – Onsdag 20. februar kl. 10.00-12.00

Denne formiddag møder du adjunkt i nordisk sprog 

Simona Zetterberg Gjerlevsen til en samtale om ro-

mangenren, fiktionens væsen og funktion, og måske 

får du svar på, hvad der er verdens første roman. 

Fiktionen kan give os gode læseoplevelser på en kølig 

vinterdag, men kan den også få os til at ændre vores 

syn på kærlighed, krig, natur og meget mere? 

Prisen er inkl. brunchbuffet og kaffe/te/juice. 

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

Pris 175 kr.

KUNSTEN ER ET SUPPLEMENT TIL FORNUFTEN

Dokk1 – Onsdag 20. marts kl. 10.00-12.00

Kunst kan være mange ting – og kunsten kan mange 

ting. Og det er ikke sikkert, at kunsten kan det samme 

for alle. Mød Hans Jørgen Frederiksen lektor i kunsthi-

storie ved Aarhus Universitet til en spændende mor-

genmads-snak om kunstens rolle i vores liv. Hvorfor 

har vi brug for kunsten? Og hvorfor er der uenighed 

om, hvad god kunst er?

Prisen er inkl. brunchbuffet og kaffe/te/juice. 

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

Pris 175 kr.

KAN VI STOLE PÅ HISTORIEN?

Dokk1 – Onsdag 10. april kl. 10.00-12.00

Kan vi finde sandheden i historien? Udlægningen af 

historiske begivenheder afhænger meget af øjnene, der 

ser. Mød seniorforsker i historie ved Grundtvigs centret 

Lone Kølle Martinsen, til en spændende videnssamtale 

om historiens mange udlægninger, kvinderne i Grundt-

vigs tekster og det europæiske projekt.

Prisen er inkl. brunchbuffet og kaffe/te/juice. 

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

Pris 175 kr.

TÆNKEPAUSER
KREATIVITET

Dokk1 – Mandag 21. januar kl. 16.30-18.00

Vi er de senere år blevet enormt besatte af, at vi skal 

være kreative. Hver især og som samfund. Dette 

foredrag af Jan Løhmann Stephensen, handler om, 

hvorfor vi har opfundet kreativiteten på de måder, vi 

har. Og ikke mindst hvilke interesser, der ligger bag 

denne kreativitetsiver. Og hvad der sker, når den 

menneskelige kreativitet møder nye teknologier.

Bogen kan tilkøbes ved arrangementet for 25 kr. 

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

Pris: 50 kr. / Studerende: 30 kr.

INTEGRATION

Dokk1 – Mandag 18. marts kl. 16.30-18.00

Integration er som en glidebane. For enden af den 

glatte overflade er målet altid, at ’de’ skal blive som 

’os’. I dette foredrag af Mikkel Rytter, fra Aarhus 

Universitet fortæller han at I-ordet måske skaber 

mange af de problemer, vi sigter mod at løse. Må-

ske er det på tide at give integration det glatte lag?

Bogen kan tilkøbes ved arrangementet for 25 kr. 

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

Pris: 50 kr. / Studerende: 30 kr.
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NY TEKNIK AFSLØRER HVALERNES SKJULTE LIV

Hasle – Tirsdag 12. marts kl. 19.00

I mange år har forskere kun kunnet opnå indsigt i 

hvalernes liv ved at studere dem i den korte tid de 

befinder sig ved overfladen eller ved at dissekere døde 

hvaler og herudfra gætte sig til hvordan de lever. Men 

ny teknologi har i de sidste ti år givet forskerne ene-

stående muligheder for at studere hvalernes fysiologi 

og adfærd langt til havs.

VORES UROLIGE KLODE

Hasle – Tirsdag 19. marts kl. 19.00

Trods vor magt over naturen udgør jordskælv og 

tsunamier stadig voldsomme og uforudsigelige trusler 

mod liv, ejendom og infrastruktur. Men jordskælv 

holder også Jordens overflade ung, frugtbar og oven 

vande og afslører Jordens dybe indre.

HUNTING EXOPLANETS AND LIFE IN  

THE UNIVERSE

Hasle – Tirsdag 2. april kl. 19.00

Om udforskningen af exoplaneter, dvs. planeter som 

kredser om andre stjerner end vores egen Sol og om 

muligheden for liv på disse exoplaneter.

Time Magazine udnævnte i 2017 Natalie til at være én 

af de mest indflydelsesrige personer i verden pga. hen-

des bidrag til udforskningen af beboelige exoplaneter.

OBS! Foredraget afholdes på engelsk.

NÅR FYSIKKENS STRÅLER HELBREDER

Hasle – Tirsdag 9. april kl. 19.00

Kræft er en alvorlig sygdom, men moderne behandling 

med kirurgi, stråler og medicin betyder at seks ud af ti 

kræftpatienter overlever kræft i mindst fem år. Hør også 

om nyeste skud på stammen: den store, nye danske 

accelerator som fra 2019 vil yde cancerpatienter avan-

ceret, mere skånsom strålebehandling med protoner.

NATURVIDENSKAB TIL 
HERREDSVANG

Vi livestreamer fra de offentlige forelæsninger i natur-

videnskab fra Søauditorierne på Aarhus Universitet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

ALZHEIMER, A COMPLEX DISEASE IS DECRYPTED

Hasle – Tirsdag 5. februar kl. 19.00 

Christian Haass’ utrættelige forsøg på at forstå de-

menssygdommen Alzheimers har skabt grundlaget for 

behandlingen af en af vor tids alvorligste sygdomme.

OBS! Foredraget afholdes på engelsk.

VORES NYDELSESFULDE HJERNE

Hasle – Tirsdag 19. februar kl. 19.00

Hvad er det i vores hjerne som får os til at nyde 

musik, sex, mad og kunst? Hjerneforsker Morten 

Kringelbach har gennem en årrække brugt avancerede 

hjerneskanningsteknikker og computermodeller til at 

udforske oplevelsen af nydelse i vores hjerne. 

KLIMAÆNDRINGER – DEN DANSKE VINKEL

Hasle – Tirsdag 26. februar kl. 19.00

Selvom det hedder 'den globale opvarmning', rammer 

den i høj grad lokalt med klimaændringer som alle 

nationer i verden oplever på en unik måde. Også i 

Danmark har vi behov for at få sat tal på hvor meget 

havet stiger, hvor kraftige skybrud vi skal dimensi-

onere kloakkerne til og hvor lange og hvor varme 

hedebølger fremtidens somre byder på.



Er du vild med at læse og snakke om bøger? Så er vores 
nye læseklub – i samarbejde med forlaget Tellerup – måske 
noget for dig. Hvis du brænder for at skrive, har vi også en 
skriveklub for unge. Og hvis du gerne vil møde andre, der 
dyrker anime, tæve dine kammerater i Tekken 7, eller lære 
at tegne magiske væsener – så tjek de andre arrangemen-
ter her på siderne.

Men hvis du bare vil slukke lidt for verden og gemme dig 
med en god bog, så kom forbi dit bibliotek. Her har vi de 
nyeste Young Adult-hits og de for-evigt-gode klassikere. 
Vi har kærlighedsromaner og fantasy. Lette bøger, sjove 
bøger og sindssygt uhyggelige bøger. Og vi lover, at du får 
lov til at sidde i fred.
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FIGHTING GAMES OG HYGGE PÅ DOKK1

Dokk1 Den anden søndag hver måned kl. 12.00-15.30 

 fra 13. januar til 14. april

Fighting Games Community-Aarhus mødes hver 

anden søndag og alle er velkomne, både de øvede og 

de knapt så øvede! Fighting games er en betegnelse 

for spil der er baseret på kampsport og lignende. Man 

spiller typisk 1 mod 1. Dog kan der være alt fra 1 eller 

flere karakterer i spillet, som man styrer samtidigt.

Du kan finde dem på Facebook lige her www.facebook.

com/groups/FGCAarhus/

I samarbejde med Fighting Games Community Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

OTAKU BATSU AARHUS 

Dokk1 Søndag 13. januar kl. 12.00-16.00

 Søndag 27. januar kl. 12.00-16.00

 Søndag 10. februar kl. 12.00-16.00

 Søndag 24. februar kl. 12.00-16.00

 Søndag 10. marts kl. 12.00-16.00

 Søndag 24. marts kl. 12.00-16.00

 Søndag 14. april kl. 12.00-16.00

 Søndag 28. april kl. 12.00-16.00

Er du interesseret i anime? Kan du lide at læse man-

ga? Og mangler du nogen at snakke med omkring 

din hobby? Så kom forbi Otaku Batsu Aarhus. Vi er en 

lokal gruppe af unge, der alle har interesse for anime, 

manga og generelt japansk popkultur. 

OBAA sigter efter at lave et frirum, hvor vi kan dele 

vores passion for anime og manga. Alle der har lyst 

kan komme forbi og deltage. Find os på Facebook

I samarbejde med Otaku Batsu Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SKRIVEKLUB FOR UNGE

Dokk1 Mandag 14. januar kl. 16.00-17.30

 Mandag 4. februar kl. 16.00-17.30

 Mandag 11. marts kl. 16.00-17.30

 Mandag 8. april kl. 16.00-17.30

 Mandag 6. maj kl. 16.00-17.30

Skriveklubben er for alle, der skriver – eller drømmer 

om at komme i gang med det. Det er lige meget om 

du skriver digte eller fan fiction, om du vil starte en 

blog eller er i gang med en kæmpe roman. Vi snakker 

om vores udfordringer, udveksler tips og idéer, læser 

måske hinandens ting (hvis vi tør!) og laver små 

skrive øvelser. Man behøver ikke være med hver gang.

For unge mellem 13 og 17 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSEKLUB FOR UNGE

Skødstrup Opstart mandag 25. februar kl. 19.00

Risskov Opstart onsdag 27. februar kl. 19.00

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

gang om måneden. 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 vælger? Så 

er læseklubben lige noget for dig!

Vi mødes fire gange i løbet af foråret. I løbet af januar 

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. 

For unge mellem 14 og 18 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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UDSTILLING – KUNSTEN GÅR PÅ BIBLIOTEKET

Dokk1 – Torsdag 21. marts til søndag 14. april

Kunstelever fra talentlinjen på Billed- og Medie-

skolen udstiller på Dokk1. Eleverne har gennem et 

forløb forholdt sig til bibliotekskonteksten og viser 

nu værker, der forholder sig til Dokk1. Eleverne har 

arbejdet med det stedsspecifikke, borgerinvolvering 

og interventionskunst.

I samarbejde med Billed- og Medieskolen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FERIE-BOGTIPS: NYE UNGE-BØGER

Dokk1 Torsdag 11. april kl. 16.00-17.00

 Lørdag 15. juni kl. 14.00-15.00

Hvad skal du læse i ferien? Det er ikke alle bibliotekarer, 

der følger med i de nye YA/ungdomsbøger. Men nogle 

af os gør! På de her dage, kan du møde en af os unge-

bibliotekarer og få forslag til bøger, der passer til dig.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

PÅ TUR TIL MAGIENS VERDEN

Dokk1 – Lørdag 29. juni kl. 11.00

Kom og slip jeres magiske kræfter løs. Flyv på 

thestralernes vinger ind i en verden, hvor alt kan ske. 

Besøg det magiske univers, hvor I får tips og tricks til 

at tegne magiske væsner, snakke med andre magiske 

fans, lytte til bibliotekarens bedste og mest magiske 

passager mm.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LAV KUNST AF GAMLE BØGER 

Dokk1 Lørdag 16. marts kl. 12.00-15.00

 Lørdag 13. april kl. 12.00-15.00

 Lørdag 11. maj kl. 12.00-15.00

 Lørdag 18. maj kl. 12.00-15.00

Kom og være med til at tænke bøger på nye måder. 

Vi maler for eksempel på krus, laver drømmefange-

re, bogmærker og meget andet kreativt. Kom forbi 

Ungeområdet, mød ungebibliotekarerne og se, hvad 

vi dimser med.

For unge fra 13 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FERNISERING – KUNSTEN GÅR PÅ BIBLIOTEKET

Dokk1 – Onsdag 20. marts kl. 19.30-21.00

Kunstelever fra talentlinjen på Billed- og Medieskolen 

inviterer til fernisering. Eleverne har gennem et forløb 

forholdt sig til bibliotekskonteksten og viser nu vær-

ker, der forholder sig til Dokk1. Eleverne har arbejdet 

med det stedsspecifikke, borgerinvolvering og inter-

ventionskunst under deres ophold på Dokk1.

I samarbejde med Billed- og Medieskolen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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Hver uge på 
Dokk1

SPROGCAFÉ
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 sprog. 
Konceptet er gensidig sprogudveksling ud fra ’give 
and take-modellen’ – man giver noget og får noget 
tilbage. Deltagerne ’sætter’ selv hold.

STUDIECAFÉ
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.30-18.00
Smid de svære opgaver eller den umulige afleve-
ring i tasken og kom ned i studiecaféen! 
Her sidder seje unge frivillige lektiehjælpere, der 
alle kommer fra Red Barnet Ungdom, klar til at 
hjælpe med lektier og andet skolearbejde.
Alle unge i aldersgruppen 14-18 år er velkomne.
Find også Studiecaféen på Facebook

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

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 i 
hjørnet ved Læsesalen. Matematikcaféen er åben 
for alle, der har matematik  i folkeskolen, på ung-
domsuddannelsen, på suppleringskursus eller på 
en voksenuddannelse. Matematikcaféen køres af 
dygtige frivillige fra Matematikcenter.
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Hver uge på 
Dokk1

SPROGCAFÉ
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 sprog. 
Konceptet er gensidig sprogudveksling ud fra ’give 
and take-modellen’ – man giver noget og får noget 
tilbage. Deltagerne ’sætter’ selv hold.

STUDIECAFÉ
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.30-18.00
Smid de svære opgaver eller den umulige afleve-
ring i tasken og kom ned i studiecaféen! 
Her sidder seje unge frivillige lektiehjælpere, der 
alle kommer fra Red Barnet Ungdom, klar til at 
hjælpe med lektier og andet skolearbejde.
Alle unge i aldersgruppen 14-18 år er velkomne.
Find også Studiecaféen på Facebook

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

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 i 
hjørnet ved Læsesalen. Matematikcaféen er åben 
for alle, der har matematik  i folkeskolen, på ung-
domsuddannelsen, på suppleringskursus eller på 
en voksenuddannelse. Matematikcaféen køres af 
dygtige frivillige fra Matematikcenter.
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Velkommen til en række arrangementer, hvor vi 
fordyber os i musikken. Kom f.eks. til jazz-foredrag, 
mød Den Tunge Radio, syng med til Fællessang  
eller hør suveræne albumklassikere spillet med 
god lyd på et ordentligt anlæg.

Og velkommen til en stribe arrangementer, der 
tager kærligheden til film og serier alvorligt. Dyrk 
Troldspejlet Live, se en søndagsfilm eller kom til 
foredrag om The Handmaid’s Tale. Se dokumen-
taren om Jakob Ejersbo eller dyk ned i historien 
om kvinderne fra Matador. Vi har prøvet at vælge, 
så der er noget for de fleste filmnørder.
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MUSIK
LYTTEKLUBBEN – GI' DET VIDERE

Dokk1 Mandag 21. januar kl. 16.30-18.00

 Mandag 25. februar kl. 16.30-18.00

 Mandag 18. marts kl. 16.30-18.00

 Mandag 15. april kl. 16.30-18.00

 Mandag 20. maj kl. 16.30-18.00

I Lytteklubben skiftes vi til at høre hinandens yndlings-

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

din yndlings-LP, cd eller kassettebånd under armen – 

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

andre musiknørder, der gider høre efter. Vi kan også 

streame, så du behøver ikke at have musikken med. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

A HARD DAY'S NIGHT – FOREDRAG OM BEATLES

Dokk1 – Onsdag 30. januar kl. 17.00-19.00

Foredrag om et helt særligt album. Per Wium er 

musikjournalist, musiker og kendt for sine mange Be-

atles-foredrag over hele landet. Denne aften fortæller 

han om albummet A Hard Day's Night, der for ham er 

"den bedste plade i min samling og i mit liv". Ud over 

at fortælle om albummet vil Per Wium også spille 

udvalgte numre.

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

Pris 50 kr.

STORE ROCKKLASSIKERE – STOR LYD

Viby Mandag 4. februar kl. 16.30-19.00

 Mandag 11. marts kl. 16.30-19.00

 Mandag 8. april kl. 16.30-19.00

 Mandag 6. maj kl. 16.30-19.00

Velkommen til en helt ny lytteoplevelse! 

Vi sætter pick-up’en i rillen 4 mandage, hvor 4 hoved-

værker i rockhistorien præsenteres for den opmærk-

somme lytter. Vi leverer den musikalske kontekst, 

historien bag albummet og afspiller det i sin fulde 

længde uden afbrydelse på et STORT musikanlæg. 

Vi snakker før og efter og giver albummet fuld koncen-

tration – med en god kop kaffe i hånden.

Følg arrangementerne på hjemmesiden og facebook.

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

DEN TUNGE RADIO INDTAGER DOKK1

Dokk1 Mandag 4. februar kl. 17.30-19.00

 Onsdag 13. marts kl. 17.30-19.00

 Mandag 1. april kl. 17.30-19.00

Drømmer du om mere doom, drone & dommedag på 

Biblioteket? Eller er du nysgerrig på, hvad metalmusik 

er for en størrelse? Du får chancen for at nørde helt i 

bund med denne dejlige genre, når Dokk1 i samarbej-

de med Den Tunge Radio inviterer til tre arrangemen-

ter om metal. Vi skal høre musik, snakke metalkultur 

og møde metalmusikere. Du kan også være publikum 

på en temaudsendelse om Royal Metal Fest.

I samarbejde med Den Tunge Radio. 

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

Per Wium
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LYT I MØRKET

LYT I MØRKET: STEMMER 

Dokk1 – Lørdag 23. februar kl. 13.00-15.00

Velkommen i en mørklagt sal, hvor musikbiblioteka-

ren er din dj. I dag spiller vi sange, korstykker og spo-

ken word, hvor stemmen er i fokus. Smukke stemmer, 

sørgelige stemmer, skæve og anderledes stemmer. Kig 

ind i fem minutter eller bliv i timevis – vi ses i mørket.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LYT I MØRKET: JOHANNES-PASSION

Dokk1 – Lørdag 20. april kl. 13.00-15.00

Selv midt i det lyse forår kan man få lyst til at lukke 

øjnene, og i dag fylder vi salen med klassiske toner. 

Sid ned eller læg dig på gulvet, tjek ud af travlheden 

og lad musikken sænke sig over dig. I dag spiller vi 

hele Johann Sebastian Bachs oratorium Johannes- 

Passion fra 1724. Der er sorg og drama, lovprisning 

og jubelsang. Det bliver smukt.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

LYT TIL JAZZ

Højbjerg Mandag 4. februar kl. 10.30-11.30

 Chet Baker: Chet

 Torsdag 4. april kl. 10.30-11.30

 Charles Mingus: Mingus Ah Um

 Fredag 3. maj kl. 10.30-11.30

 John Coltrane: Giant Steps

 Tirsdag 4. juni kl. 10.30-11.30

 Miles Davis: Kind of Blue

I jazzens verden betragtes 1959 af mange som et 

skelsættende år med en perlerække af udgivelser. Vi 

sætter fokus på jazzen i 1959 og inviterer dig til at 

lytte med på et lille udvalg af de store klassikere.

Tilmelding er ikke nødvendig.

MUSIKQUIZ

Dokk1 – Lørdag 9. februar kl. 14.00-15.00

Rock, pop, radiohits og indieklassikere. Har du 

hovedet fuld af musikviden, og samtidig ikke nok folk 

omkring 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 mænd.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KLASSISK FYRAFTENSKONCERT

Dokk1 – Fredag 29. marts kl. 17.00-18.00

En afslappet og stemningsfuld time med Aarhus Sym-

foniorkester. Der er et helt særligt nærvær i at være 

tæt på et orkester, der spiller klassisk musik. Denne 

eftermiddag kan du høre nogle af de fantastiske mu-

sikere fra Aarhus Symfoniorkester i en lidt anderledes 

og mindre ramme end de store koncertsale. 

Her kan alle være med – også dig, der måske ikke 

plejer at høre klassisk musik.

I samarbejde med Aarhus Symfoniorkester. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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SYNG SAMMEN!

Dokk1 Lørdag 6. april kl. 11.00-11.45

 Lørdag 1. juni kl. 11.00-11.45

Kom til fællessang med Sangkraft Aarhus og få et 

skud energi, glæde og læring. Vi skal i fællesskab ud-

forske sange som Barndom og Nyt Liv i april, og i juni 

er temaet FEST! Fællessang er for alle uanset alder og 

evner – og du får også et par sangtekniske fif med i 

bagagen. Efter fællessangen kan du gå på opdagelse 

i en udstilling med litteratur om de samme temaer, 

som vi skal synge om.

I samarbejde med Sangkraft Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

PLADEBØRS 

Viby – Søndag 3. marts

Aarhus Record Fair rykker igen ind på biblioteket. Det 

er en musikmesse for nyt og brugt musik, men hoved-

sageligt vinyl. Der vil være sælgere fra ind- og udland 

og diverse pladeselskaber og musikbutikker vil også 

være repræsenteret. 

Hvis du ønsker en stand eller har spørgsmål, så se 

mere på Aarhus Record Fair, Facebook.com.

I samarbejde med Aarhus Record Fair. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SPOT FESTIVAL: DEM MÅ DU IKKE GÅ GLIP AF

Dokk1 – Fredag 26. april kl. 16.00-17.00

Dokk1s musikteam har studeret SPOT-programmet 

for dig – kom og varm op til festivalen sammen med 

os! Vi spiller sange og videoklip og giver vores person-

lige anbefalinger af de koncerter, du ikke må gå glip af. 

SPOT er Aarhus' festival for nye og upcoming bands, 

så du kan også komme, hvis du ikke skal til festivalen, 

men bare gerne vil opdage ny, spændende musik.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FÆLLESSANG
FÆLLESSANG

Risskov Mandag 4. februar kl. 19.00-20.30

 Mandag 4. marts kl. 19.00-20.30

 Mandag 1. april kl. 19.00-20.30

 Mandag 6. maj kl. 19.00-20.30

 Mandag 3. juni 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 

fællessang på biblioteket. Vores huspianist spiller til 

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

spille dine ønsker og yndlingssange. Medbring gerne 

din egen sangbog.

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

FÆLLESSANG FRA HØJSKOLESANGBOGEN

Åby – Torsdag 28. februar kl. 19.00-21.00

Elsebeth Kirk kommer og spiller sange fra Højskole-

sangbogen, og alle kan være med. Hør om sangene 

og vær med til at vælge hvilke sange der skal synges. 

Vi har sangbøgerne –v du har stemmen.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

Går du med tanker om at starte din egen podcast? Uanset om det 
er med en ven, kæreste eller med dig selv, er der nogle ting man 
skal have styr på, inden man går i gang. Kvinderne bag den popu-
lære podcast Harry Pottcast deler til dette arrangement ud af deres 
viden og erfaringer med dét at starte en podcast. 

Arrangementet byder på tips, idéer, råd og vejledning om ’what-
not-to-do’, og kommer ind på alt fra det praktiske til det indholds-
mæssige. Uanset hvor langt du er i processen, om du går med 
en vag idé, eller er tæt på at udgive første episode, så er der helt 
sikkert ting at lære fra Nanna og Amalie. 

Folk er velkomne til at tage deres egne podcast ideer med, så vil vi 
gerne kigge på dem og give feedback.

I samarbejde med Amalie Hermansen og  
Nanna Bille Cornelsen / Pottcast-pigerne.

Tilmelding er nødvendig.  
Billetter via www.aakb.dk / Pris: 50 kr.
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Går du med tanker om at starte din egen podcast? Uanset om det 
er med en ven, kæreste eller med dig selv, er der nogle ting man 
skal have styr på, inden man går i gang. Kvinderne bag den popu-
lære podcast Harry Pottcast deler til dette arrangement ud af deres 
viden og erfaringer med dét at starte en podcast. 

Arrangementet byder på tips, idéer, råd og vejledning om ’what-
not-to-do’, og kommer ind på alt fra det praktiske til det indholds-
mæssige. Uanset hvor langt du er i processen, om du går med 
en vag idé, eller er tæt på at udgive første episode, så er der helt 
sikkert ting at lære fra Nanna og Amalie. 

Folk er velkomne til at tage deres egne podcast ideer med, så vil vi 
gerne kigge på dem og give feedback.

I samarbejde med Amalie Hermansen og  
Nanna Bille Cornelsen / Pottcast-pigerne.

Tilmelding er nødvendig.  
Billetter via www.aakb.dk / Pris: 50 kr.
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DEN STORE KOMPONIST HANS ABRAHAMSEN 

Dokk1 – Onsdag 3. april kl. 16.30-18.15

Hør om den store danske komponist Hans Abraham-

sen, der vil modtage Léonie Sonnings Musikpris 2019 

ved en koncert 26. april 2019 i DR Koncerthuset. Te-

maet vil bl.a. sætte fokus på Abrahamsens privinden-

de værk Let me tell you; et værk, der tager udgangs-

punkt i Ofelias replikker fra Shakespeares Hamlet.

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

MUSORGSKIJS VÆRK UDSTILLINGSBILLEDER

Dokk1 – Onsdag 12. juni kl. 16.30-18.15

Tema om den russiske komponist Musorgskij og hans 

vigtige orkesterværk Udstillingsbilleder. Værket er en mu-

sikalsk billedkavalkade, hvor man, som på en kunstud-

stilling, går fra billede til billede. Udstillingsbilleder er et 

af de mest populære russiske orkesterværker.

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

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

sik taler til krop, hjerte og hjerne. Men hvad foregår 

der i musikken? Og hvilke greb bruger komponisterne 

og musikerne, når de skal fortælle historier med mu-

sikken? Cand.mag. Arne Kjær sørger for, at du møder 

musikken i øjenhøjde, og han er din kyndige 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. 

MICHALA PETRI OG BAROKKEN 

Dokk1 – Mandag 18. februar kl. 16.30-18.15

Michala Petri er et fænomen i dansk musikliv. Som 

blokfløjtevirtuos har hun i et halvt århundrede udforsket 

blokfløjtens natur, og med utrættelig energi har hun 

stillet sig i spidsen for en udvikling af instrumentets 

repertoire. Vi skal høre om Michala Petri i anledning af 

P2 Prisen 2019, hvor hun bliver 'P2 kunstner'.

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

Michala Petri

Foto: Eric Klitgaard
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KVINDERNE I KORSBÆK

Dokk1 – Torsdag 21. februar kl. 16.30-18.00

Mathilde Anhøj, forfatter, ekspert i TV-serier og vært 

på podcasten Matador med mere, ser nærmere på 

kvindefigurerne i Matador. Produktionen af Matador 

startede lige i hælene på 70'ernes kvindebevægelse. 

I Matador oplever vi, hvordan Korsbæks kvinder 

konstant må kæmpe for deres frihed og for deres selv-

stændighed. Hvilke kvinder møder vi, hvad er deres 

styrke og hvor fører deres udvikling dem hen?

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

Pris 50 kr. / Studerende 30 kr.

EJERSBO – DOKUMENTARAFTEN

Gellerup – Torsdag 7. marts kl. 19.00

Vi ser dokumentarfilmen om forfatteren Jakob Ejers-

bo. I filmen, hvor den afdøde forfatters venner og 

familie fortæller om hans liv og bøger, følger vi to af 

Ejerbos venner, der bestiger Kilimanjaro for at sprede 

hans aske. Efter filmen er der mulighed for at snakke 

om filmen og Ejersbos forfatterskab, mens vi drikker 

kaffe og spiser kage. Ejersbo er en dokumentarfilm fra 

2015 af Christian Bonke.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FILM
SØNDAGSFILM

Dokk1 Søndag 6. januar kl. 14.00

 Søndag 3. februar kl. 14.00

 Søndag 3. marts kl. 14.00 

 Søndag 7. april kl. 14.00

 Søndag 5. maj kl. 14.00

 Søndag 2. juni 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. 

Se de udvalgte film på www.aakb.dk

Tilmelding er ikke nødvendig.

TROLDSPEJLET LIVE

Risskov – Onsdag 20. februar kl. 19.00-21.00

Siden 1989 har tv-programmet Troldspejlet været på 

skærmen med nyt og gammelt fra fantasiens verden 

– til stor glæde for børn og barnlige sjæle. Nu kan det 

traditionsrige program opleves på en helt ny måde. 

Jakob Stegelmann tager dig med på en kulørt rejse fra 

dengang, tegnefilm var håndtegnede og computer-

spillet var tv-tennis – op til i dag, hvor alt kan lade sig 

gøre i spillenes og filmens verden.

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

Pris 75 kr.

Jakob Stegelmann

Mathilde Anhøj
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Hele biblioteket 
på din smartphone

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

THE HANDMAID´S TALE

Dokk1 – Tirsdag 19. februar kl. 17.00-18.30

The Handmaid's Tale er en af de senere års mest 

kontroversielle serier. Henrik Højer, chefredaktør 

ved 16:9, vil forsøge at komme bag al virakken og 

analysere serien som æstetisk og kulturelt fænomen. 

Der vil desuden blive trukket tråde til andre serier, 

der akkurat som The Handmaid's Tale er med til at 

redefinere hvad, der kan fortælles og hvordan, på 

streaming og TV.  

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

Pris: 50 kr. / Studerende: 30 kr.

GAME OF THRONES

Dokk1 – Mandag 8. april kl. 17.00-18.30

TV-serien Game of Thrones tog mange med storm 

i 2011, og serien har været nomineret til et hav af 

priser. Jakob Isak Nielsen, medieforsker og lektor ved 

Medievidenskab, Aarhus Universitet, vil sætte fokus 

på de elementer, som gør, at vi alle taler om tv-serien 

og neglebidende ser med sæson efter sæson.

Bliv klædt på til at Vinteren kommer.

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

Pris: 50 kr. / Studerende: 30 kr.

GAME OF THRONES OG VIRKELIGHEDEN 

Viby – Onsdag 13. marts kl. 19.00-21.00

Winter is coming. OG mens vi venter i spænding 

på premieren på sidste sæson af tv-serien Game of 

Thrones, giver adjunkt, Ph.d. Andreas Bonde Hansen 

muligheden for fordybelse i virkelighedens Westeros.

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

Pris 30 kr.

STORIES OF FLIGHTS, FERRIES AND FISH

Dokk1 – Onsdag 10. april, tidspunkt se hjemmesiden

Et tværkunstnerisk projekt, der opsøger og fortæller 

historier fra de yderste udkanter af Norden. Denne dag 

kan du opleve lydkunst, billeder, poesi og performance 

ved Jørgen Teller, Jakob Riis og Marinos Koutsomichalis.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Foto: Jørgen Teller



Fra strik, quilt og patchwork til 3D, lasercutting og laser-
gravering: Vores kreative arrangementer spænder over vidt 
forskellige teknikker og materialer – fra de årtusindgamle 
til de splinternye. Her kan du nørkle, lære nyt, fordybe dig 
og få fingrene i materialer, du måske ikke har prøvet før.

Lær f.eks. at tegne figurer, kom i gang med bullet journal 
eller prøv kræfter med lasergravering. Du kan også lære at 
strikke med magic loop – eller lære at reparere dine brug-
te ting i vores Repair Café. Giv skærmen en pause og nyd 
håndens arbejde – det er godt for sjælen!
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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 kan 

komme i gang med at lave dine egne projekter i enten 

3D print eller på laserskærer. Selvom der er personale 

tilstede, forventes det at du arbejder selvstændigt. 

Vi har åbent de fleste onsdage, men tjek de præcise 

datoer på www.aakb.dk.

For voksne og unge fra 12 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

REPAIR CAFÉ

Dokk1 Anden lørdag i hver måned kl. 12.30-15.30  

 fra januar til juni

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

puteren… Du kan se præcise datoer og læse mere om 

Repair Café på vores www.aakb.dk.

I samarbejde med Repair Café Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BULLET JOURNAL WORKSHOP

Risskov – Onsdag 23. januar kl. 17.00-19.00

Bullet journal er et simpelt kalendersystem og et 

godt redskab til at skabe overblik over alt det, der er 

vigtigt for dig. Tina Morsø Christiansen er glødende 

bullet journal entusiast og vil guide dig trin for trin og 

fortælle om, hvorfor bullet journal er blevet en uund-

værlig del af hendes liv. Hver deltager modtager en 

goodiebag med alt du skal bruge for at komme godt i 

gang! (værdi 250 kr.)

I samarbejde med Forlaget Unicorn. 

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

Pris 125 kr.

SMUKKE PAPIRFUGLE 

Dokk1 – Lørdag 2. februar kl. 11.00-13.00

Havens fugle i papirklip. Rocío Ramírez er optaget af 

fuglene i de danske haver. Hun skaber smukke papir-

klip – og bringer deres charme indenfor. Du kan lære 

at lave et klip af din yndlingsfugl fra haven.

For voksne og børn fra 12 år i følge med voksne.

I samarbejde med Creativ Womens Club. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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FIGUR-TEGNING

Dokk1 Søndag 24. marts kl. 11.00-15.00

 Søndag 31. marts kl. 11.00-15.00

Få grundlæggende kendskab til figurtegning. Street-

artist Bojan Milic tager dig igennem grundlæggende 

teknikker til figurtegning. Der arbejdes med forskellige 

former for tegning: skitse, blindtegning, croquis og 

studier. Der vil være særlig fokus på en realistisk repræ-

sentation af kroppen via traditionelle tegnemetoder. 

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

Pris 50 kr.

LASERGRAVERING

Dokk1 – Tirsdag 26. marts kl. 16.00-18.30

Har du en yndlings børnetegning – 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 cm x 10 cm træplader.

For voksne og børn fra 13 år.  

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

Pris 30 kr.

DIY – STOFPOSE

Dokk1 – Lørdag 30. marts kl. 11.00-14.00

Tegn, Skriv, Tryk og Design din egen stofpose! Måske 

vil du gengive din yndlings bogforside – et citat, en 

børnetegning eller noget helt andet. Vi arbejder med 

sorte tuscher og stoffarve. Vi har forskellige gode 

ideer, du kan stjæle – ellers tag en skitse med. Du kan 

medbringe din egen pose, hvis den trænger til at blive 

fikset op. 

Der medfølger én stofpose pr. deltager. 

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

Pris 30 kr.

SKAB EN BLOMST I LER

Dokk1 – Søndag 31. marts kl. 11.00 -12.30

Lær de grundlæggende teknikker til at skabe en fin 

og detaljeret blomst i Deco Clay. Julia Voers viser 

dig hvordan – og du får selvfølgelig din blomst med 

hjem. Kræver ingen forkundskab. Workshoppen er for 

voksne og børn fra 12 år i følge med voksne.

I samarbejde med Creativ Womens Club. 

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

Dokk1 Torsdag 23. maj kl. 16.00–18.00

 Lørdag 25. maj kl. 10.00-15.00

Cyanotype er en fotografisk trykningsproces, hvor man 

maler emulsion – lysfølsomt stof på eks. akvarelpapir. 

Materialer af forskellig slags placeres oven på papiret, 

hvorefter billedet belyses i det fri. Skygger og omrids 

af materialerne efterlader et kunstnerisk motiv i smuk-

ke blålige nuancer. Du fremkalder selv dine billeder i 

vores Pop-up mørkekammer. Workshoppen foregår 

over to sammenhængende dage. 

I samarbejde med Fotografi på Godsbanen. 

For voksne og børn fra 12 år i følge med voksne. 

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

Pris 50 kr.

QUILT IN PUBLIC

Risskov – Lørdag 15. juni kl. 11.00-13.30

Quilt in Public er en international dag, hvor patchwor-

kere fra hele Verden netop den dag syer på offentlige 

steder for at fortælle om deres hobby. Kom og se hvad 

vi laver og medbring dit eget sytøj, så du kan sy med 

os. Hvis du har lyst til at lære at sy patchwork er det 

også en mulighed. Der vil være en lille udstilling med 

lege- eller barnevognstæpper.

I samarbejde med Pactchwork tæpper til Mødrehjælpen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

PÅSKEPYNT OG KORT

Dokk1 – Søndag 7. april kl. 11.00-14.00

Påskeklip for voksne. Trænger du til noget nyt påske-

pynt, eller vil du gerne sende et personligt påskekort 

– så kom forbi til lidt påske-hygge. Irina Knudsen vil 

inspirere dig. Der arbejdes i papir og med forskellige 

dekorationer.

I samarbejde med Creative Womens Club. 

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

KOPPER OG TALLERKNER I NY FORKLÆDNING

Risskov – Lørdag 11. maj kl. 9.00-11.00

Drømmer du om at lave din egen tallerkenopsats eller 

egne fuglefoderkopper? Medbring egne tallerkener 

og kopper og få hjælp til at bore. Standersættet til 

tallerkenopsatsen er inkluderet i billetprisen. Det er 

muligt at lave en opsats på enten 2 eller 3 etager. Der 

er instruktion i at bore, men du holder selv borema-

skinen. Har du tallerkner og kopper i overskud, så 

medbring dem gerne.

I samarbejde med DYRKerne Allan og Anne-Mette. 

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

Pris 80 kr.
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COUNTERPLAY ‘19
LEG PÅ KANTEN  

DOKK1 / 4.-6. APRIL

Hvad sker der, når vi leger på kanten,  
og hvordan kan legen hjælpe os på vej  
mod bedre liv og samfund? Kom og leg  
med, når vi fylder Dokk1 med legende  

mennesker, fejrer legen, og minder  
hinanden om, at man selvfølgelig aldrig  

bliver for gammel til at lege.

Adgang til det fulde program kræver  
tilmelding, mens der er fri adgang til  

aktiviteterne i det åbne rum. 

Se mere på www.counterplay.org 
Tilmelding og stedsangivelse – www.aakb.dk
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Er du sej til at lave Loom bands smykker, tegne, spille skak,  
binde spejderknob, lave flotte perleplader eller noget helt andet? 

Har du lyst til at være medvært på  
Viby Biblioteks Torsdags Tosserier? 

En medvært: 

• Finder på en aktivitet. Det kan være alt muligt, fx en  
hobby, noget du synes er sjovt eller noget du er god til

• Hjælper med at forberede aktiviteten 

• Hjælper med at stå for aktiviteten på selve Torsdags
Tosseri dagen

Du er medvært sammen med en af bibliotekets egne 
Torsdags Tossede ansatte. Inden den torsdag, hvor du er med
vært, mødes du og evt. dine forældre med os og planlægger 
aktiviteten sammen. 

Information til de voksne: 
Første møde med biblioteket vil være i maj og selve aktivite
ten en torsdag fra 15.00 til 18.00 i efteråret. Derudover kom
munikation op til arrangementet i forhold til det praktiske. 
Har du lyst til at være med, så kontakt Maria Hisselholm pr. 
mail: mgla@aarhus.dk  eller spørg i biblioteket.

Er du  
mellem  

7 og 14 år? 
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SABRO BIBLIOTEKS VENNERS STRIKKECAFE

Sabro

Torsdag 31. januar kl. 19.00 til 21.00

Torsdag 28. februar kl. 19.00 til 21.00

Torsdag 28. marts kl. 19.00 til 21.00

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKECAFÉ

Dokk1

Første lørdag i måneden kl. 13.00-16.00

I samarbejde med Vibeke Stendal. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

KANTER OG FINE FINESSER

Skødstrup – Lørdag 2. februar kl. 10.00-13.30

Strikkeworkshop med Bodil Munch: Forskellige 

metoder til at slå masker op. Flotte kanter, som giver 

strikketøjet et færdigt finish. Knaphuller, som er tæt 

på at være perfekte. Forskellige metoder til at lukke 

masker af. Montering og sammensyning.

Inkluderet i prisen er en let frokost, kaffe og te. 

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

Pris 100 kr.

MAGIC LOOP FOR BEGYNDERE

Lystrup – Torsdag 28. marts kl. 19.00-21.00

Magic Loop er en genial strikketeknik, som gør det 

nemt at strikke rundt – uanset antallet af masker. Git-

te fra butikken Netgarn.dk holder et begynderkursus, 

hvor hun bl.a. viser, hvordan man strikker 2 strømper 

på en gang. Medbring en 80 cm rundpind nr. 3 og to 

nøgler strømpegarn.

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

VILD MED GARN
Sidder du derhjemme og nørkler forgæves med de 

løbende masker, en svær strikkeopskrift eller et strikke-

teknisk problem? Fortvivl ikke! Rundt omkring på bibli-

otekerne findes der strikkeklubber, som gerne hjælper 

og kommer med inspiration til nye strikkeprojekter. 

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.

STRIKKECAFÉ

Skødstrup

Første mandag i hver måned kl. 15.00-17.00

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKEAFTEN 

Harlev

Første mandag hver måned kl. 19.00-21.00

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIK-IN 

Tranbjerg 

Første torsdag hver måned kl. 18.00 (fra februar)

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKEHÆKLESYKLUB

Risskov

Hver torsdag kl. 15.00-17.30

Tilmelding er ikke nødvendig.

GARNGLAD 

Lystrup

Torsdage i lige uger kl. 19.30

Tilmelding er ikke nødvendig.

Er du sej til at lave Loom bands smykker, tegne, spille skak,  
binde spejderknob, lave flotte perleplader eller noget helt andet? 

Har du lyst til at være medvært på  
Viby Biblioteks Torsdags Tosserier? 

En medvært: 

• Finder på en aktivitet. Det kan være alt muligt, fx en  
hobby, noget du synes er sjovt eller noget du er god til

• Hjælper med at forberede aktiviteten 

• Hjælper med at stå for aktiviteten på selve Torsdags
Tosseri dagen

Du er medvært sammen med en af bibliotekets egne 
Torsdags Tossede ansatte. Inden den torsdag, hvor du er med
vært, mødes du og evt. dine forældre med os og planlægger 
aktiviteten sammen. 

Information til de voksne: 
Første møde med biblioteket vil være i maj og selve aktivite
ten en torsdag fra 15.00 til 18.00 i efteråret. Derudover kom
munikation op til arrangementet i forhold til det praktiske. 
Har du lyst til at være med, så kontakt Maria Hisselholm pr. 
mail: mgla@aarhus.dk  eller spørg i biblioteket.

Er du  
mellem  

7 og 14 år? 
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BILLEDKUNST AF KAREN LISBETH JØRGENSEN

Højbjerg – Marts

Kunstneren inviterer væsener og ting fra den ydre 

virkelighed med ind i en legende undersøgelse på 

lærredet. Den store kærlighed til farvernes indbyrdes 

samspil gør, at der ofte er skruet godt op for farvernes 

intensitet på lærredet. Kunstneren siger: Hvem ved, 

måske kan nogle af motiverne finde på at ryste maler-

fernissen af sig, kravle ud af lærredet og vandre videre 

ud i bibliotekets rum?

I samarbejde med Malerværkstedet Krapplak Højbjerg.

LISELOTTE STENHOLT UDSTILLER MALERIER

Tranbjerg – April

Liselotte Stenholt er uddannet ved Aarhus Kunstaka-

demi og har haft sit typografiske virke gennem mange 

år i en del forskellige virksomhedskulturer. Hun 

beskriver sin kunst som farverige abstraktioner, en 

slags indre og ydre landskaber, rytmer og stemninger. 

Maleriet bliver til, i en fordomsfri, meditativ og intui-

tiv proces, hvor intet er bestemt på forhånd.

UDSTILLINGER
PIA MARIANNE FRIIS JENSEN UDSTILLER 

Tranbjerg – Januar

Pia Marianne Friis Jensen begyndte først at male sent 

i livet. Efter at hun blev ramt af en blodprop, kom hun 

på et akryl-malekursus via Hjerneskadeforeningen. 

Her fandt hun en ro og glæde ved at male. Pia maler 

mange forskellige motiver, men ofte er motivet land-

skaber eller abstrakt.

BILLEDKUNST AF LINE KONDRUP ELKJÆR

Højbjerg – Februar

Værkerne viser et abstrakt univers af personlige ople-

velser, som kommer til udtryk i arbejdet med oliemaleri 

og linoleumstryk. Line Elkjærs motiver er hentet fra et 

indre uendeligt landskab, hvor form og farver bevæger 

sig afhængigt af hinanden. Kunstneren er uddannet på 

Danmarks Designskole i København og har i en årræk-

ke arbejdet med blandt andet grafisk design.
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KUNSTNERVÆRKSTEDERNES FÆLLESUDSTILLING

Højbjerg – Maj

Værkstederne Krapplak og Chokoladefabrikken som 

har til huse i Højbjerg, gentager succesen fra 2018 

og præsenterer en spændende og imponerende 

fællesudstilling. Man vil kunne opleve de 14 kunstne-

res fortolkning af temaet 'Mønstre' i form af maleri, 

collage, keramik og glas. Her er mange fine detaljer, 

farver og streger at gå på opdagelse i.

I samarbejde med Krapplak og Chokoladefabrikken.

KAMERAGRUPPEN 16 UDSTILLER FOTOS

Tranbjerg – Juni

Kameragruppen 16, er en del af foreningen Video 

2000, der har til huse i Klostergadecenteret. I gruppen 

er 10 medlemmer, som alle er folkepensionister. 

Sammen dyrker de deres fælles interesse for fotografi. 

Gruppens formål er at dygtiggøre sig ved at øve teori 

og praksis i fællesskab. Denne udstilling har, som 

tema, sort-hvid fotografi, med hovedvægten på street- 

foto og arkitektur.

DA MORMOR VAR LILLE 

Lystrup – 25. april til 17. juni 

Udstillingen viser originalbilleder fra den selvbio-

grafiske børnebog Da Mormor var lille af Ulla Bruun. 

Billederne har tidligere bl.a. været udstillet på Hoved-

biblioteket og i Lystrup Kirke. Motiverne er hentet fra 

hendes tidlige barndomserindringer med hovedvægt 

på følelser, lege, fantasi og forestillingsverden. De 

er malet lag på lag i stærke akvarelfarver. Billederne 

udskiftes midtvejs.

ET SPLITSEKUND – FOTOUDSTILLING

Tranbjerg – Maj

Fotografen Peter Helmut Larsen bor i Tranbjerg 

og har arbejdet 28 år på Tranbjergskolen. Han er 

formand og medlem af Fotogruppen 8600, som er en 

konkurrenceklub. Han har deltaget i mange kon-

kurrencer i både DK samt i udlandet og har vundet 

mange antagelser – og en enkelt guldmedalje. Fotos 

af natur og dyr har særlig høj status for ham, men 

han fotograferer et bredt spekter af motiver.





Hele vores samfund er spundet ind i teknologi, og på  
bibliotekerne kan du både lære nyt og mødes med  
andre for at diskutere, undres og tage stilling.

For de nysgerrige har vi spændende arrangementer om 
fake news, mediemanipulation og infographics. Du kan 
også bygge din egen computer, lære mere om Ubuntu 
eller prøve at bruge 3D-programmet Blender.

Og hvad så med alle dem, der har svært ved at følge  
med i al den nye teknologi? Hvis det kniber med at  
bruge e-mail, komme på borger.dk eller åbne e-boksen, 
kan du også få hjælp på biblioteket. Se her på de  
følgende sider, hvor og hvornår du kan komme forbi  
og få råd og vejledning.
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UBUNTU

Dokk1 Onsdag 9. januar kl. 16.00-21.00

 Onsdag 6. februar kl. 16.00-21.00

 Onsdag 6. marts kl. 16.00-21.00

 Onsdag 3. april kl. 16.00-21.00

 Onsdag 1. maj kl. 16.00-21.00

 Onsdag 12. juni 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 blive tilpasset efter de fremmød-

tes ønsker, og der bliver taget særligt hensyn til 'begyn-

dere' udi Ubuntu-Linux – 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.

LAV DINE EGNE FAKE NEWS 

Dokk1 – Tirsdag 15. januar kl. 16.30-18.00

Tager du alt for gode varer på nettet? Nej, det gør du 

sikkert ikke! Men er du kritisk nok overfor de nyheder 

og artikler, som du læser og måske deler via sociale 

medier? Når noget ikke er løgn, er det så sandt? Hvor 

går grænsen mellem vinkling og manipulation? Det 

zoomer vi ind på ved at lade dig selv prøve at skabe 

fake news.   

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

LAV SELV INFOGRAPHICS 

Dokk1 – Tirsdag 29. januar kl. 16.30-18.00

De fleste af os støder på infographics, når vi læser ny-

heder og artikler på nettet – det er en nem, visuel og 

nogen gange sjov måde at illustrere tal og data for os. 

Du kan også lave dine egne infographics, måske til at 

belyse en udfordring i dit lokalmiljø? Underbygge din 

argumentation i en skoleopgave? Overbevise kære-

sten om en hjemmebiograf?

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

FAKE NEWS: HIGHNOON PÅ INTERNETTET

Lystrup Mandag 18. februar kl. 19.00-21.00

Risskov Tirsdag 26. februar kl. 19.00-21.00

Falske nyheder og propaganda har altid været en del 

af samfundet, men med internet og Facebook, er det 

blevet et enormt problem. Kom og få en gennemgang 

af hvad Fake News er, og hvad man som borger kan 

gøre for ikke at blive snydt.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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OLE RØMER-OBSERVATORIET 

Højbjerg – Tirsdag 26. marts kl. 19.00-21.00

Hvorfor ligger der et observatorium i et boligkvarter i 

Højbjerg? Museumsinspektør på Steno Museet Hans 

Buhl besvarer dette spørgsmål i første del af foredra-

get om Ole Rømer-Observatoriets historie. 

Anden del handler om den udforskning af stjerner og 

exoplaneter, som i dag foregår fra satellitter og obser-

vatorier under sydligere himmelstrøg. 

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

Pris 30 kr.

BYG EN COMPUTER

Dokk1 – Tirsdag 26. februar kl. 16.30-18.30

Lær hvordan du kan samle din egen pc og forstå hvad 

de forskellige dele gør. En der præcist opfylder dine 

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

kan spare mange penge.

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

INTRODUKTION TIL BLENDER (3D PROGRAM)

Dokk1 Tirsdag 19. marts kl. 16.30-18.30  

 Tirsdag 26. marts kl. 16.30-18.30

Over to tirsdage i marts 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 du selv kan videreudvikle dine 

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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GELLERUPS IT-CAFÉ

Gellerup – Hver torsdag kl. 14.00-15.30

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 bl.a. få hjælp til: at 

forbedre dine færdigheder på internettet, at kunne kla-

re den digitale kontakt til det offentlige og til at kunne 

bruge smartphones og tablets.

Medbring gerne din egen bærbare computer, mobil eller 

tablet. Tilmelding er ikke nødvendig.

BESTIL TID TIL IT- HJÆLP

Risskov – Februar til april

Biblioteket tilbyder hjælp til IT, eksempelvis: Brug af digi-

tal postkasse, Borger.dk, Aarhus Kommunes hjemme-

side aarhus.dk, oprette en e-mailadresse eller andet, du 

behøver hjælp til. Vejledningen foregår i dit tempo. Vi er 

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

Hold øje med hjemmesiden for flere detaljer. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

NEMID-HJÆLP TIL MINDRE VIRKSOMHEDER 

Åby

Er du selvstændig med en lille virksomhed eller med-

lem af en forening med CVR-nummer? 

Har du fx problemer med at få bestilt medarbejder-

signatur eller med at få den aktiveret? Så vil vi gerne 

prøve at hjælpe dig. 

Henvendelse til Åby Bibliotek på 8940 9500

HJÆLP TIL IT
IT-HJÆLP FOR BEGYNDERE

Lystrup Hver mandag i januar, februar  

 og marts kl. 13.00-15.00

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

vores frivillige, IT-kyndige Peer Kjær Andersen en halv 

time mellem kl. 13.00 og 14.00. Du kan også bare kig-

ge ind mellem kl. 14.00 og kl. 15.00 i IT-café'en. Her 

kan forekomme ventetid, men der er kaffe på kanden.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

ÅBYS IT-CAFÉ

Åby – Hver tirsdag kl. 14.00–15.00

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

tablet og mobiltelefon, og personale og frivillige vil 

forsøge at hjælpe dig videre. 

Medbring gerne din egen bærbare computer, mobil eller 

tablet. Tilmelding er ikke nødvendig.
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Nogle af vores arrangementer passer fint under en 
samlet overskrift; andre strækker sig i flere retninger, 
og det er dem, du finder her.

I foråret kan du bl.a. høre foredrag om besættelses-
tiden – og modstandsbevægelsen – i Aarhus. Vi har 
en række arrangementer om ordblindhed, både for 
ordblinde og for forældre til ordblinde børn. Du kan 
spille Pathfinder Society eller lære om slægtsforskning. 
Og du kan møde nye mennesker over et spil skak, til 
ølsmagning eller mens I planter nye frø i fælleshaven.

Og husk: Bibliotekernes arrangementer kan du altid kom-
me til – også, hvis du ikke har nogen at komme med. 
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RUNDVISNINGER PÅ DOKK1

Dokk1 Hver tirsdag kl. 14.00-15.00  

 fra 8. januar til 25. juni

 Hver torsdag kl. 16.30-17.30  

 fra 10. januar til 27. juni

Rundvisning i publikumsarealet for enkeltpersoner og 

mindre grupper.

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

BIND DIN EGEN FLUE

Dokk1 Onsdag 9. januar kl. 15.00-17.00

 Onsdag 13. februar kl. 15.00-17.00

 Onsdag 13. marts kl. 15.00-17.00

 Onsdag 17. april kl. 15.00-17.00

 Onsdag 12. juni kl. 15.00-17.00

Nu har du chancen for at komme i gang med en 

spændende hobby. Har du lyst til selv at prøve at 

binde din flue til den næste fisketur, kan du nu få vist 

hvordan. Materialer og værktøj ligger klar til at binde 

den perfekte flue. Undervejs kan du måske få fif til de 

bedste fiskesteder i Aarhus og omegn.

Alle uanset erfaring kan være med. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

GØR DET SELV EL

Dokk1 Onsdag 9. januar kl. 15.00-17.00

 Onsdag 13. februar 15.00-17.00

 Onsdag 13. marts 15.00-17.00

 Onsdag 17. april 15.00-17.00

 Onsdag 12. juni 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 

at prøve selv, så du er klædt gå til at gå hjem og skrue. 

Henvender sig til nybegyndere og de der allerede har 

prøvet lidt.

Tilmelding er ikke nødvendig.  

SURDEJSWORKSHOP

Risskov – Mandag 28. januar kl. 19.00-20.30

Er du også lidt bange for surdej? 

Det er der ingen grund til! Kom og lær hvordan du 

laver din helt egen surdej og bliv klogere på, hvordan 

gær i det hele taget virker, når vi får besøg af surdejs-

specialisterne Kim og Mai-Britt fra Bage-skolen.dk. 

Medbring selv beholder med tætsluttet låg ca. 1. liter.

I samarbejde med bage-skolen.dk. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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STARTMØDE FOR IVÆRKSÆTTERE

Dokk1 Mandag 25. februar kl. 16.30-18.30

 Mandag 11. marts kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 11. juni 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

VIL DU VÆRE MED I FÆLLESHAVEN

Risskov – Onsdag 6. marts kl. 10.00

Fælleshaven udgøres af en række jordlodder, som 

kan lånes af private til dyrkning. Fælleshaven hører 

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

overskrift på bæredygtige aktiviteter. I [DYRK! dit 

bibliotek] støtter vi vidensdeling og en aktiv fællesha-

ve. Tilbuddet om at låne en havelod gælder så længe 

lager haves. 

Tilmelding skal ske ved personlig fremmøde på biblioteket.

SEEDY SUNDAY

Risskov – Søndag 3. februar kl. 11.00-13.00

Den første søndag i februar er det den internationale 

frø-dag ’Seedy Sunday’. Igen i år inviterer [DYRK!dit 

bibliotek] til en søndag i frøets tegn. 

Mød Karen Bredahl fra foreningen Frøsamlerne og bliv 

klogere på frøets mange egenskaber.

I samarbejde med Frøsamlerne. 

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

      

BLIV DUS MED DIT BIBLIOTEK

Dokk1 Tirsdag 19. februar kl. 16.30-18.00

 Tirsdag 19. marts kl. 16.30-18.00

Synes du det er svært at finde rundt i voksenbibliote-

ket på Dokk1?

Så er her hjælp at hente! Vi viser rundt i voksenbibli-

oteket og fortæller om vores mange materialetyper, 

opstillinger og låneregler. Du hører om de mange 

services, vi giver adgang til på din pc og tablet. 

Du får også et eksklusivt kig i de lukkede magasiner 

dybt under Dokk1.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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VIL DU VÆRE
FRIVILLIG VED 

VALG?

Giv en dag til demokratiet 
– bliv del af en festlig dag!

Læs mere på 
aarhus.dk/valg
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ORDBLIND 
APPS FOR ORDBLINDE

Dokk1 Torsdag 17. januar kl. 16.30-18.00

 Onsdag 24. april kl. 16.30-18.00

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

til skriftlig kommunikation.

Vi giver et overblik over forskellige apps, ordblinde 

kan have gavn af. Du får mulighed for at afprøve no-

gen af dem, og vi snakker om fordele og ulemper.

Medbring gerne din smartphone eller tablet.

Tilmelding nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk

ORDBLIND – PÅ VEJ UD AF FOLKESKOLEN

Dokk1 – Tirsdag 29. januar kl. 16.30-18.00

Hvordan ser situationen ud, når man er ordblind og 

er ved at afslutte folkeskolen?

Bliv klogere på folkeskolens afgangsprøver på særlige 

vilkår, regler og rettigheder som ordblind, og på hvor-

dan overgangen kan være til en ungdomsuddannelse.

I samarbejde med Kompetencecenter for Læsning. 

For udskolingselever og deres forældre. 

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

MEET UP FOR ORDBLINDE

Dokk1 Onsdag 27. februar kl. 16.00-18.00

 Onsdag 10. april kl. 16.00-18.00

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

at mødes med andre?

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

du mødes med andre, udveksle erfaringer, dele studie-

teknik eller blot få en snak og udvide dit netværk. 

Det drives af ordblinde studerende samt en ordblin-

delærer. Der vil være forskelligt indhold og oplæg. Se 

vores Facebook gruppe "Meet up Dokk1". 

Tilmelding er ikke nødvendig.

DEN TIDLIGE DANSKE PSYKIATRI

Lystrup – Mandag 25. marts kl. 19.00-21.00

Historiker Anne Buchreits tager os med på en 

rejse i den tidlige psykiatri i Danmark ca. 1850-

1920. Hendes fokus er, hvordan sindssygelægerne 

i den periode opfattede og forklarede sygdommen 

"sindssygdom", og hvilke behandlingsprincipper og 

-metoder, sindssygelægerne anvendte i praksis på de 

danske sindssygeanstalter.

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

SMAG PÅ PÅSKENS ØL

Lystrup – Mandag 1. april kl. 19.00 -21.30

Påsken er en tid for den kraftige øl samt god mad. 

Kom og hør historier, anekdoter og nyfortolkninger af 

de klassiske påskebryg. Der vil også være indlagt en 

lille konkurrence.

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

Pris 90 kr.

GELLERUPS 50-ÅRS JUBILÆUM

Gellerup – Lørdag 27. april 

Biblioteket er med til at fejre Gellerups 50-års fødsels-

dag sammen med beboere og lokale aktører. Det gør 

vi med en dejlig festdag fuld af aktiviteter og hyggeligt 

samvær. Følg med på vores hjemmeside, hvor vi læg-

ger informationer ud om dagens program, når tiden 

nærmer sig.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Anne Buchreits
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SKAK OG ROLLESPIL

PEN OG PAPER ROLLESPIL

Harlev Lørdag 26. januar kl. 11.00

 Lørdag 23. februar kl. 11.00

 Lørdag 30. marts kl. 11.00

 Lørdag 27. april kl. 11.00

 Lørdag 25. maj kl. 11.00

 Lørdag 29. juni kl. 11.00

På Harlev Bibliotek bliver der spillet Pathfinder Society, 

et verdensomspændende spil baseret på Pathfinder 

rollespils systemet. Man spiller 4-7 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

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.

VEJLEDNING TIL FORÆLDRE 

– HVORDAN HJÆLPER MAN BEDST?

Dokk1 – Onsdag 6. marts kl. 16.30-18.00

Mit barn er ordblind – hvad kan jeg gøre? Hvordan 

støtter man op omkring struktur, rutiner og lektier? 

Hvilke It-værktøjer findes der, og hvordan kan jeg hjæl-

pe mit barn med at tage ansvar for sin egen situation?

For forældre til børn på mellemtrinnet. 

I samarbejde med Kompetencecenter for Læsning. 

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

HVILKEN BOG SKAL JEG VÆLGE?

Dokk1 – Tirsdag 9. april kl. 16.30-18.00

Skal du i gang med at læse – men mangler en god 

bog? På Hovedbiblioteket har vi fået et nyt område 

med lette bøger for voksne. Vi har mange forskellige 

voksenbøger, der er lette at komme i gang med. 

Vi fortæller om nogle af dem – læser måske lidt højt til 

inspiration. Så vil du i gang med en bog – så hjælper 

vi dig på vej! 

For unge og voksne.  

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

Lokalarkiverne
I Aarhus Kommune findes 22 lokalarkiver 
Lokalarkiverne er en vigtig del af lokalsam-
fundets fælles hukommelse. Lokalarkiver-
ne er nemlig en sikring mod, at historien i 
de små samfund forsvinder.

Et lokalarkiv indsamler, bevarer og formid-
ler oplysninger om det lokale område og 
de mennesker, der historisk set har boet i 
området. Arkiverne kan bruge alle frivillige, 
som er interesseret i egnens historie.
Du kan læse mere om det enkelte arkiv og 
finde kontaktoplysninger samt oversigts-
kort på Aarhusbibliotekernes hjemmeside. 

Bare søg på lokalarkiver. 

Lokalarkiver Aarhus Nord:
·  Hjortshøj-Egå-Skæring 

Egnsarkiv
·  Lisbjerg-Skejby-Terp 

Lokalarkiv
·  Lystrup-Elsted-Elev 

Lokalhistoriske samling
·  Skødstrup Egnsarkiv
·  Spørring Egnsarkiv
·  Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv
·  Trige-Ølsted Lokalhistoriske 

Arkiv
·  Vejlby-Risskov 

Lokalhistoriske Arkiv

Lokalarkiver Aarhus Vest:
·  Lokalhistorisk Arkiv for 

Borup og Lyngby Sogne
·  Brabrand-Årslev 

Lokalhistoriske Arkiv
·  Harlev-Fremlev 

Lokalhistoriske Arkiv
·  Hasle Lokalhistoriske Arkiv
·  Sabro Faatrup 

Lokalhistoriske Samling
·  Tilst Kasted Lokalhistoriske 

Arkiv
·  Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske 

Arkiv
Lokalarkiver Aarhus Syd:
·  Beder-Malling Egnsarkiv
·  Højbjerg Holme 

Lokalhistoriske Arkiv
·  Mårslet Egnsarkiv
·  Ormslev Kolt Lokalhistoriske 

Samling
·  Solbjerg og Omegns 

Lokalhistoriske Arkiv
·  Tranbjerg Lokalhistoriske 

Samling
·  Viby Lokalhistoriske Arkiv

Fo
to

: H
an

s 
A

nd
er

se
n 

Eb
be

se
n 

/ 
La

nd
sb

y 
m

ed
 b

eb
oe

re
 1

90
8–

12



Lokalarkiverne
I Aarhus Kommune findes 22 lokalarkiver 
Lokalarkiverne er en vigtig del af lokalsam-
fundets fælles hukommelse. Lokalarkiver-
ne er nemlig en sikring mod, at historien i 
de små samfund forsvinder.

Et lokalarkiv indsamler, bevarer og formid-
ler oplysninger om det lokale område og 
de mennesker, der historisk set har boet i 
området. Arkiverne kan bruge alle frivillige, 
som er interesseret i egnens historie.
Du kan læse mere om det enkelte arkiv og 
finde kontaktoplysninger samt oversigts-
kort på Aarhusbibliotekernes hjemmeside. 

Bare søg på lokalarkiver. 

Lokalarkiver Aarhus Nord:
·  Hjortshøj-Egå-Skæring 

Egnsarkiv
·  Lisbjerg-Skejby-Terp 

Lokalarkiv
·  Lystrup-Elsted-Elev 

Lokalhistoriske samling
·  Skødstrup Egnsarkiv
·  Spørring Egnsarkiv
·  Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv
·  Trige-Ølsted Lokalhistoriske 

Arkiv
·  Vejlby-Risskov 

Lokalhistoriske Arkiv

Lokalarkiver Aarhus Vest:
·  Lokalhistorisk Arkiv for 

Borup og Lyngby Sogne
·  Brabrand-Årslev 

Lokalhistoriske Arkiv
·  Harlev-Fremlev 

Lokalhistoriske Arkiv
·  Hasle Lokalhistoriske Arkiv
·  Sabro Faatrup 

Lokalhistoriske Samling
·  Tilst Kasted Lokalhistoriske 

Arkiv
·  Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske 

Arkiv
Lokalarkiver Aarhus Syd:
·  Beder-Malling Egnsarkiv
·  Højbjerg Holme 

Lokalhistoriske Arkiv
·  Mårslet Egnsarkiv
·  Ormslev Kolt Lokalhistoriske 

Samling
·  Solbjerg og Omegns 

Lokalhistoriske Arkiv
·  Tranbjerg Lokalhistoriske 

Samling
·  Viby Lokalhistoriske Arkiv

Fo
to

: H
an

s 
A

nd
er

se
n 

Eb
be

se
n 

/ 
La

nd
sb

y 
m

ed
 b

eb
oe

re
 1

90
8–

12



98 Program · Forår 2019

LOKALHISTORIE

SPØRGEHJØRNE FOR SLÆGTSFORSKERE 

Dokk1 Tirsdag 8. januar kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 12. februar kl. 13.00-16.00 

 Tirsdag 12. marts kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 9. april kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 14. maj kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 11. juni kl. 13.00-16.00

Kom videre med din slægtsforskning! Slægtshistorisk 

Forening holder åbent hus. Få tips og idéer til at kom-

me videre i slægtsforskningen. Er du for eksempel gået 

i stå i et brev med gotiske bogstaver, er du velkommen 

til at medbringe det og få hjælp til læsningen.

I samarbejde med Slægtshistorisk Forening. 

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

HARLEVS HISTORIE

Harlev – Torsdag 28. februar kl. 19.00-21.00

Fortalt af Åse fra bageren.

Denne aften bliver en form for byvandring: Åse fortæl-

ler sin og Harlevs historie ud fra fotografier af nogle af 

byens huse. Per Lind Jensen fortæller om Næshøjsko-

lens tilblivelse og Kaj Sommer om idrætslivet.

Lokalhistorisk Arkiv udstiller kort over byens udvikling. 

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

SKAK LØRDAG

Dokk1 Lørdag 26. januar kl. 12.00-15.00

 Lørdag 23. februar kl. 12.00-15.00

 Lørdag 23. marts kl. 12.00-15.00

 Lørdag 27. april kl. 12.00-15.00

 Lørdag 25. maj kl. 12.00-15.00

 Lørdag 22. juni kl. 12.00-15.00

Kom og få et spil skak – både for begyndere og øvede.

Har du aldrig prøvet at spille skak før – men har lyst til 

at lære det? Eller er du øvet, men godt kunne tænke dig 

at møde nye modstandere? Så er dette tilbud til dig.

Tilmelding er ikke nødvendig.

DOKK1 SKAKTURNERING

Dokk1 – Lørdag 16. marts kl. 11.00-15.00

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

Dokk1’s 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 senest 9. marts husk at 

angive, om du har ratingtal.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk
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KRIGENS SIDSTE STEMMER

Højbjerg – Mandag 1. april til søndag 14. april

En meget flot udstilling med vidnesbyrd fra 16 pleje-

hjemsbeboere i Aarhus, om deres erindringer fra 2. ver-

denskrig. Det er 'Krigens sidste stemmer', der fortæller 

stærke og vedkommende historier om en dramatisk og 

tragisk periode i Danmarks og Aarhus’ historie.

I samarbejde med Aarhus Stadsarkiv og Magistraten for 

Sundhed og Omsorg. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BESÆTTELSESTIDEN I AARHUS

Højbjerg – Tirsdag 9. april kl. 19.00-21.00

I 1940 indtager tyskerne Aarhus med tusindvis af sol-

dater og etablering af Gestapos midtjyske hovedkvar-

ter. Sabotager, drab, beslaglæggelser og restriktioner 

var i fem lange år en del af hverdagen for borgerne 

i Aarhus. Peter Præstgaard, der er ansat ved Besæt-

telsesmuseet i Aarhus og mangeårigt medlem af 

Besættelsesmuseets Venners bestyrelse, fortæller den 

dramatiske historie.

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

Pris 30 kr.

AARHUS I ÅRTIER – 1970’ERNE

Dokk1 – Torsdag 11. april kl. 19.00-21.00

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

tid med store forandringer kan det være godt at se til-

bage i tiden. Med udgangspunkt i bogen Aarhus i årtier 

– Aarhusianernes historie fortalt i billeder skal vi høre om, 

hvordan Aarhus var i 1970erne. Historien bliver fortalt 

af forfatterteamet bag bogen. Historien bliver fortalt af 

forfatterteamet bag bogen: Søren Bitsch Christensen, 

Thomas Norskov Kristensen og Janne Marie Barslev 

alle fra Aarhus Stadsarkiv og Kitt Boding-Jensen og 

Anneken Appel Laursen fra Den Gamle By.

I samarbejde med Aarhus Stadsarkiv og Den Gamle By. 

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

Pris 50 kr.

FAR OG SØN I MODSTANDSBEVÆGELSEN

Lystrup Kirke – Torsdag 28. februar 19.30-21.30 

Arild Larsen – lokal Lystrup borger – fortæller om sin 

bog Far og søn i modstandsbevægelsen. Selv var han 3 

år gammel, da Danmark blev befriet, men både Arild 

Larsens far og halvbror var aktive i modstandsbevæ-

gelsen. Halvbroren – Carl Otto Larsen – som var de-

lingsfører for sin modstandsgruppe, var 25 år gammel 

i 1945, da han blev ramt af skud under en skudveksel 

med tyskerne på Bispetorv 5. maj.

I samarbejde med Lystrup lokalhistoriske forening. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BESÆTTELSESTIDEN I AARHUS

Højbjerg – April

Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv har sammensat 

en udstilling med billeder fra besættelsestiden med 

særligt fokus på lokalområdet.

Kom og bliv klogere på hvad der skete i Højbjerg i de 

fem lange år under krigen.

I samarbejde med Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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Din indgang  
til byens 
historie

Stadsarkivets læsesal og  
aarhusarkivet.dk 

Dokk1 / Stadsarkivets læsesal
Onsdag 30. januar  kl. 15.00 –16.00
Onsdag 27. februar  kl. 15.00 –16.00
Onsdag 27. marts  kl. 15.00 –16.00
Onsdag 24. april  kl. 15.00 –16.00
Onsdag 29. maj  kl. 15.00 –16.00
Onsdag 26. maj  kl. 15.00 –16.00

Stadsarkivet åbnede i 2018 for den nye di-
gitale portal til byens historie. Tusinder og 
atter tusinder billeder, film, kort og doku-
menter 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 
AarhusArkivet til at bestille arkivalier til 
læsesalen, finde film og billeder og læse 
dokumenter fra byens historie. Og hvordan 
man selv kan bidrage og indsende materia-
le til byens arkiv.  
Tilmelding er ikke nødvendig.

Mød Stadsarkivet
Dokk1 / Torvet ved Caféen
Torsdag 21. februar  kl. 14.00 –15.00
Torsdag 25. april  kl. 14.00 –15.00

Hvad kan du bruge byens arkiv til? Det 
kan du finde ud af. Kom forbi og hør mere 
om stadsarkivets mange spændende 
aktiviteter, om frivilligarbejdet på arkivet 

og om arkivets digitale platforme. Du kan 
få introduktion til, hvordan du søger i ar-
kivets samling, der indeholder tusindvis af 
billeder og dokumenter fra byens historie. 
Du kan også selv bidrage til byens fælles 
historie med dine egne arkivalier. Tag 
familiealbummet med under armen, og vi 
tager et kig på det. Hvis der er noget, som 
kunne være interessant for hele byen, så 
sidder arkivets ansatte klar ved skannerne.
Tilmelding er ikke nødvendig. 

Hverdage er der flest af
Dokk1 / Stadsarkivets læsesal
Onsdag 20. marts kl.16.00 –18.00

Forfatter og etnolog Julia Lahme fortæller 
om sin nye bog Hverdage er der flest af. 
Bogen bygger på de mange personlige 
beretninger om stort og småt fra de sene-
ste ca. 75 år, som danskere i alle aldre og 
fra hele landet indsendte til bl.a. Aarhus 
Stadsarkiv i 2017. Med blik for de store og 
små hverdagsdramaer har Julia Lahme i 
denne anderledes danmarkshistorie klip-
pet i erindringerne og sat dem sammen til 
sit eget bud på et danmarksbillede. Det er 
historier fyldt med hjerteblod, spændende 
erindringsglimt og rørende beretninger. 
Bogen viser, hvor meget verden har foran-
dret sig på meget kort tid – men også hvor 
ens vores grundlæggende livsforhold er på 
tværs af tid og rum.
Tilmelding er nødvendig. Billetter via  
www.aakb.dk. Pris 50 kr.

AARHUS STADSARKIV  
Hack Kampmanns Plads 2, Dokk1, niveau 2.2, 8000 Aarhus C
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Din indgang  
til byens 
historie

Stadsarkivets læsesal og  
aarhusarkivet.dk 
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Onsdag 30. januar  kl. 15.00 –16.00
Onsdag 27. februar  kl. 15.00 –16.00
Onsdag 27. marts  kl. 15.00 –16.00
Onsdag 24. april  kl. 15.00 –16.00
Onsdag 29. maj  kl. 15.00 –16.00
Onsdag 26. maj  kl. 15.00 –16.00

Stadsarkivet åbnede i 2018 for den nye di-
gitale portal til byens historie. Tusinder og 
atter tusinder billeder, film, kort og doku-
menter 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 
AarhusArkivet til at bestille arkivalier til 
læsesalen, finde film og billeder og læse 
dokumenter fra byens historie. Og hvordan 
man selv kan bidrage og indsende materia-
le til byens arkiv.  
Tilmelding er ikke nødvendig.

Mød Stadsarkivet
Dokk1 / Torvet ved Caféen
Torsdag 21. februar  kl. 14.00 –15.00
Torsdag 25. april  kl. 14.00 –15.00

Hvad kan du bruge byens arkiv til? Det 
kan du finde ud af. Kom forbi og hør mere 
om stadsarkivets mange spændende 
aktiviteter, om frivilligarbejdet på arkivet 

og om arkivets digitale platforme. Du kan 
få introduktion til, hvordan du søger i ar-
kivets samling, der indeholder tusindvis af 
billeder og dokumenter fra byens historie. 
Du kan også selv bidrage til byens fælles 
historie med dine egne arkivalier. Tag 
familiealbummet med under armen, og vi 
tager et kig på det. Hvis der er noget, som 
kunne være interessant for hele byen, så 
sidder arkivets ansatte klar ved skannerne.
Tilmelding er ikke nødvendig. 

Hverdage er der flest af
Dokk1 / Stadsarkivets læsesal
Onsdag 20. marts kl.16.00 –18.00

Forfatter og etnolog Julia Lahme fortæller 
om sin nye bog Hverdage er der flest af. 
Bogen bygger på de mange personlige 
beretninger om stort og småt fra de sene-
ste ca. 75 år, som danskere i alle aldre og 
fra hele landet indsendte til bl.a. Aarhus 
Stadsarkiv i 2017. Med blik for de store og 
små hverdagsdramaer har Julia Lahme i 
denne anderledes danmarkshistorie klip-
pet i erindringerne og sat dem sammen til 
sit eget bud på et danmarksbillede. Det er 
historier fyldt med hjerteblod, spændende 
erindringsglimt og rørende beretninger. 
Bogen viser, hvor meget verden har foran-
dret sig på meget kort tid – men også hvor 
ens vores grundlæggende livsforhold er på 
tværs af tid og rum.
Tilmelding er nødvendig. Billetter via  
www.aakb.dk. Pris 50 kr.

AARHUS STADSARKIV  
Hack Kampmanns Plads 2, Dokk1, niveau 2.2, 8000 Aarhus C



Velkommen til børnebiblioteket! Her kan du låne 
alverdens bøger, men du kan også komme til mu-
sik, film, højtlæsning, teater, mindfulness og me-
get mere. For de større børn er der bl.a. læseklub, 
kemiworkshop, escape room, kreative aktiviteter og 
masser af gaming, spil og programmering.

Nye forældre kan møde hinanden til f.eks. første-
hjælp, legestue eller babygymnastik, møde sund-
hedsplejen eller høre om babymassage og gode 
billedbøger. 

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

Solbjerg Fra onsdag 9. januar til mandag 4. februar

Tranbjerg Fra onsdag 6. februar til onsdag 6. marts

"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 biblioteket. 

I samarbejde med Børnekulissen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FIND HOLGER

Sabro Mandag 21. januar kl. 9.30 

Gellerup Onsdag 23. januar kl. 9.30

Hej med dig. Jeg hedder Holger, og jeg elsker at rejse og 

jeg skal på tur rundt i hele verden. Problemet er bare, at 

jeg har glemt mange af mine ting på biblioteket, så jeg 

kan ikke pakke min store, brune kuffert.

Kom og hjælp med at finde Holgers ting, som ligger 

spredt ud over biblioteket. 

For børn mellem 3 og 6 år. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

BAMSESKATTEJAGTEN

Dokk1 – Februar

Tag på skattejagt på Dokk1! 

I hele februar er der mulighed for at optjene stempler, 

blandt andet ved deltagelse i aktiviteter, læse bøger 

eller besøge dit lokale bibliotek. Med 5 stempler kan 

du veksle dit skattekort til en Dokk1-dukat og trække 

en hyggelig lille bamse i vores bamsekran.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSEKLUB FOR BØRN

Skødstrup Mandag 18. februar kl. 15.00-16.00

 Mandag 18. marts kl. 15.00-16.00

 Mandag 29. april kl. 15.00-16.00

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 foråret og 

får også besøg af en forfatter. I løbet af januar skal du 

kigge forbi biblioteket og hente den første bog, så du 

kan nå at læse den, inden vi mødes første gang.

For børn mellem 10 og 12 år (4.-6. klasse).  

I samarbejde med Forlaget Tellerup. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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BALLONPROFESSOR BOBBEL UNDERHOLDER

Tilst – Torsdag 28. februar kl. 10.00

Vi byder velkommen til Ballonprofessor Bobbel. 

Manden, der har læst på Ballonuniversitetet for 

at blive blandt de allerbedste i verden til at vride 

ballondyr. Kun børnenes fantasi sætter grænser for, 

hvad han kan forme af en ballon. Med sjove ballon-

konkurrencer og farvestrålende balloner underholder 

professoren de tilstedeværende børn, men de voksne 

må gerne kigge med.

For børn mellem 3 og 6 år.  

Tilmelding og stedsangivelse via www.aakb.dk

FASTELAVN

Åby – Fredag 1. marts kl. 13.00-15.00

Vær med til at fejre fastelavn, når vi slår katten af tøn-

den og kårer en kattekonge og en kattedronning. 

Vi hygger os med snørrebåndsspisning på tid, vi de-

korerer fastelavnsmasker med fjer og pailletter, synger 

fastelavnssange og bobber efter æbler.

Der er også præmie for bedste udklædning.

Der er også præmie for bedste udklædning. 

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

BYT FASTELAVNSKOSTUMER OG LAV RIS

Risskov – Lørdag 23. februar kl. 10.00-12.00

Har du kostumer liggende, som ikke passer længere? 

Eller trænger udklædningskassen simpelthen bare til 

et frisk pust? Kom forbi biblioteket og byt dit gamle 

kostume ud med et nyt. 

Valutaen er: ét kostume for ét kostume. Du kan også 

lave dit helt eget fastelavnsris. Bliv helt parat til årets 

fastelavnsfester.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BAMSEHOSPITAL

Gellerup Onsdag 27. februar kl. 9.30

 Tilmelding og stedsangivelse via www.aakb.dk

Hasle Lørdag 9. marts kl. 10.00-12.30

 Tilmelding ikke nødvendig.

Er din bamse blevet sløj, så tag den med på bibliote-

ket. Bamselægen kigger efter brækkede bamseben, 

betændte bamseører og behandler i samarbejde med 

børnene med bandage, plastre, kys og kram.

"Bamsehospitalet” er en landsdækkende organisation, 

bestående af frivillige medicinstuderende, som ønsker 

at præsentere børn til sundhedssystemet på en tryg, 

sjov og lærerig måde. 

For børn mellem 3 og 6 år.  

I samarbejde med Bamsehospitalet ® – IMCC.
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KOM MED BIBLIOTEKET I HAVEN

Risskov Onsdag 8. maj kl. 9.30-10.30

 Onsdag 15. maj kl. 9.30-10.30

Kom til naturhygge i bibliotekets have. Vi arrangerer 

små forløb, der knytter sig til naturen og slutter af 

med leg og højtlæsning. 

For børnehavebørn. 1 billet giver adgang til 10 børn. 

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

BØRNELOPPEMARKED

Risskov – Lørdag 11. maj kl. 10.00-12.00

Er dine hylder fyldt med legetøj, som du ikke længere 

leger med? Så kom med til børneloppemarked, hvor 

der er mulighed for at sælge dit gamle legetøj eller 

købe noget nyt til samlingen. 

For praktiske oplysninger og bestilling af stadeplads, se 

mere på bibliotekets hjemmeside. 

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

MUSICARMA – MINDFULNESS 

Risskov – Lørdag 9. marts kl. 10.30

I en travl hverdag kan det være tiltrængt med et pu-

sterum, så start weekenden med mindfulness. Claus 

Behrens spiller musik fra den danske sangskat på sine 

saxofoner, og kombinerer det med historiefortællinger, 

der sætter fantasien i gang mens børnene laver afslap-

nings- og mindfulness øvelser. 

For børn mellem 7 og 10 år ifølge med en voksen.  

Der skal kun bestilles billet til børn. 

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

Pris 50 kr.

VIL DU HAVE BESØG I BØRNEHAVEN?

Risskov Tirsdag 7. maj kl. 9.30-10.30

 Tirsdag 14. maj kl. 9.30-10.30

 Tirsdag 21. maj kl. 9.30-10.30

Biblioteket kommer kørende til børnehaven på sin 

budcykel. I cyklen er der ting og sager til aktiviteter 

og selvfølgelig gode historier. Du og din børnehave 

kan vælge mellem tre forskellige datoer. 6 børn og 1 

voksen kan deltage pr. gang.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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BYG FREMTIDENS DOKK2

Dokk1 Mandag 1. juli kl. 10.00-14.00

 Tirsdag 2. juli kl. 10.00-14.00

 Onsdag 3. juli kl. 10.00-14.00

Har du lyst til at lære, hvordan arkitekter arbejder, og 

elsker du at bygge med LEGO? Så meld dig til en 3-da-

ges arkitekturskole i uge 27. Det forventes, at børnene 

deltager alle tre dage. Arkitektstuderende vil undervise 

børnene, og igennem leg og eksperimenter introduce-

re til de grundlæggende principper i arkitekturfaget. 

Tilmeldingen åbner 7. juni. 

For børn mellem 10 og 12 år. 

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

BALLADEDAG

Lystrup – Torsdag 23. maj kl. 13.00-16.00

Igen i år er Nøglen Elstedhøj vært for årets Ballade-

dag. Balladedagen er for børn, forældre og personale 

i dagtilbudsområdet Lystrup og Elsted. Lystrup Bibli-

otek, som er én af mange deltagere, har som vanligt 

forskellige aktiviteter med. Foregår på boldbanerne 

ved Lystrup Skole. Det bliver en festlig dag. 

I samarbejde med Nøglen Elstedhøj. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FAMILIEYOGA

Lystrup Lørdag 27. april kl. 10.00-10.50

 For børn mellem 3 og 5 år ifølge en voksen

 Lørdag 27. april kl. 11.00-12.00

 For børn mellem 6 og 9 år ifølge en voksen

Viby Lørdag 11. maj kl. 10:00-10:50

 For børn mellem 3 og 5 år ifølge en voksen 

 Lørdag 11. maj kl. 11.00-11.50

 For børn mellem 6 og 9 år ifølge en voksen

I familieyogaen kommer vi gennem forskellige yogastil-

linger, yogalege, vejrtrækningsøvelser og afspænding, 

alt sammen for børn. Formålet er at give forældre og 

børn en sjov, legende og nærværende oplevelse.

Instruktør er Stine Rosborg, uddannet børneyogalærer. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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DIG OG DIN BABY PÅ DOKK1 – MOTORIK

Dokk1 Torsdag 17. januar kl. 10.00-10.45

 For babyer mellem 0 og 4 måneder

 Torsdag 17. januar kl. 11.15-12.00

 For babyer mellem 4 og 8 måneder

Til motorik vil der være fokus på den motoriske 

udvikling hos de yngste børn og øvelser på madras. 

Underviser er fysio- og ergoterapeut Kirstine Obling. 

I samarbejde med By KlipKlap. 

Det er kun baby, der skal have billet. 1 voksen pr. barn. 

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

Pris 50 kr.

BABYCAFÉ 

Harlev Torsdag 24. januar kl. 11.30-12.30

 Torsdag 21. februar kl. 11.30-12.30

 Torsdag 4. april kl. 11.30-12.30

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

lighed for at mødes og snakke, udveksle erfaringer og 

drikke en kop kaffe sammen. 

For børn og forældre på barsel. 

I samarbejde med Harlev Dagtilbud, Sundheds-

plejersken i Harlev. Tilmelding er ikke nødvendig.

BABYMASSAGE

Risskov – Tirsdag 29. januar kl. 10.00

Underviser Dorte Windah underviser og vejleder i at 

give baby en dejlig afslappende og sundhedsfrem-

mende massage.

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 3. januar til 27. juni / skoleferier undtaget

Mød andre fædre og få inspiration til leg med dit 

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

sammen med deres børn i alderen 0-3 år.

I hele åbningstiden er der en pædagog til stede i 

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

hedsplejerske hver gang fra kl. 13.00-14.00.

Tjek hjemmesiden for aflysninger. 

I samarbejde med Børn & Unge, Aarhus Kommune. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BABYMASSAGE

Åby Onsdag 27. februar kl. 10.00-11.00 

 Onsdag 27. marts kl. 10.00-11.00

Højbjerg Onsdag 20. februar kl. 10.30-11.30

Undervisning i babymassage for forældre og deres 

babyer. Vi giver babyerne massage og hører om alle 

fordelene herved. Der er tips og tricks til maver der 

driller, urolig søvn mv. undervejs, og I lærer om for-

skellige muskler og akkupressur-punkter. 

Ved babymassageinstruktør Stefanie Vinther.

Husk 2-3 stofbleer og tisseunderlag. 

For babyer mellem 2 og 8 måneder. 

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

Risskov Tirsdag 19. februar kl. 10.00

 Tirsdag 28. maj kl. 10.00

Trige Mandag 11. feb. kl. 10.00

 Mandag 6. maj kl. 10.00

Og forældrene skal være med. Vi skal rime og remse, 

synge, flyve, sejle og lave finger- og fagtesange. Noget 

er helt nyt og andet er gammelkendt. Vi snakker lidt 

om sprogudvikling og om babys første bøger.

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

DIG OG DIN BABY PÅ DOKK1 – RYTMIK

Dokk1 Torsdag 28. februar kl. 10.00-10.45

 Torsdag 25. april kl. 10.00-10.45

 Torsdag 23. maj 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. 

Det er kun baby, der skal have billet. 1 voksen pr. barn. 

I samarbejde med Aarhus Musikskole. 

For babyer mellem 4 og 12 måneder. 

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

Pris 50 kr.

DIG OG DIN BABY – FØRSTEHJÆLP

Dokk1 Torsdag 31. januar kl. 10.00-13.00

Trige Mandag 1. april kl. 10.00-13.00

Kom til en førstehjælpsformiddag med fokus på orien-

tering og dialog om førstehjælp. Formiddagen vil byde 

på: forebyggelse, førstehjælpsøvelser, gruppearbejde 

med konkrete cases og tid til spørgsmål. Det er kun 

den voksne, der skal have billet.

I samarbejde med Østjyllands Brandvæsen. 

For forældre til børn mellem 0 og 3 år. Børn er velkomne.  

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

Pris 100 kr.

BABYGYMNASTIK OG -MOTORIK

Trige Tirsdag 5. februar kl. 10.00

 Tirsdag 4. juni kl. 10.00

Motorikvejleder 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.
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DIG OG DIN BABY PÅ DOKK1  

– VITAMINER TIL AMMEHJERNEN

Dokk1 – Torsdag 11. april 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 voksne, og de handler overhove-

det ikke om babyer.

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

BABYGYMNASTIK OG -MOTORIK

Risskov – Tirsdag 30. april kl. 10.00

Motorikvejleder 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.

DIG OG DIN BABY PÅ DOKK1  

– ZONETERAPI OG MASSAGE

Dokk1 Torsdag 14. marts kl. 9.30-10.30

 Torsdag 14. marts kl. 11.00-12.00

Hjælp dit barn på en blid, effektiv og naturlig måde 

med zoneterapi og massage. Klub RaskeRollinger un-

derviser i, hvordan der kan gøres en forskel i forhold 

til fordøjelsen, luft i maven og uro og utilpashed hos 

babyer. Bag Klub RaskeRollinger står zoneterapeuter-

ne Janni Almosetoft og Jeanette Gammelgaard. 

Det er kun baby, der skal have billet. 1 voksen pr. barn. 

I samarbejde med Klub RaskeRollinger. 

For babyer mellem 0 og 12 måneder.  

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

Pris 50 kr.
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Foto: Casper Tybjerg

SKOLETILBUD  
OG FØRSKOLETILBUD
Skoletilbud
Vidste du, at vi tilbyder et væld af  
undervisningstilbud til grundskolen? 

Førskoletilbud
Se også vores mange arrangementer  
specifikt til børnehavebørn.

Læs mere på: 
www.aakb.dk/skoletilbud 
www.aakb.dk/foerskole
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ÅBENT HUS MED SUNDHEDSPLEJEN

Trige – Sidste mandag i måneden kl. 10.00-11.30

Kom og få vejledning i "overgangskost" - og mød 

andre forældre på barsel. Der er også mulighed for at 

få en kort individuel vejledning, ligesom du også kan 

få vejet dit barn, hvis dette er aftalt med sundhedsple-

jersken i forvejen.

I samarbejde med Sundhedsplejen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SUNDHEDSPLEJEN BYDER VELKOMMEN

Risskov Første og tredje tirsdag i måneden kl. 10.00-11.00

 fra 15. januar til 18. juni 

ÅBENT HUS om kostintroduktion: Primært drejer det 

sig om en generel introduktion til "Overgangskost” – 

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

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

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

Hvordan får jeg startet skemad, så det bliver en god 

oplevelse? Hvilke fødeemner skal jeg starte med og 

hvad fremover?

I samarbejde med Sundhedsplejen NORD. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SUNDHEDSPLEJEN
SUNDHEDSPLEJERSKEN HOLDER ÅBENT HUS

Skødstrup – Første mandag i måneden kl. 13.00-15.00

Få en snak med sundhedsplejersken og med andre 

nybagte forældre.

I samarbejde med Sundhedsplejen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

ÅBENT HUS I SUNDHEDSPLEJEN

Dokk1 Hver mandag kl. 10.00-11.30

 fra 7. januar til 24. juni / skoleferier undtaget

Kom og få råd og vejledning af en sundhedsplejerske 

– og mød andre forældre. I lige uger har du mulighed 

for at få vejledning i kost og måltider. Arrangementet 

er målrettet familier i Aarhus C.

Hold øje med www.aakb.dk for aflysninger. 

I samarbejde med Sundhedsplejen Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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BIBLIOTEKARENS YNDLINGSHISTORIER

Hasle Tirsdag 22. januar kl. 10.00

 Tirsdag 12. februar kl. 10.00

 Tirsdag 26. marts kl. 10.00

 Tirsdag 30. april kl. 10.00

 Tirsdag 28. maj kl. 10.00

Kom og hør med, når bibliotekaren dykker ned i billed-

bogskrybberne og læser højt af sine yndlingshistorier!

For børn mellem 4 og 6 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

POP-OP POETER: FOR BØRN! 

Åby – Lørdag 26. januar kl. 10.30-12.00

Kom og oplev poesi for børn! POP-OP Poeterne er en 

gruppe lokale forfattere, der elsker at lege og optræde 

med ord. Der vil være oplæsning og skriveworkshop for 

de interesserede. Kom og leg med! Børnene vil blive delt 

op efter alder. Angiv derfor venligst alder ved tilmelding.

For børn mellem 3 og 12 år.  

I samarbejde med POP-OP Poeter. 

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

HØJTLÆSNING FOR BØRN

Beder-Malling Torsdag 28. februar kl. 10.00-10.30

 Torsdag 28. marts kl. 10.00-10.30 

 Torsdag 25. april kl. 10.00-10.30  

Lyt med når der læses højt af de bedste børnebøger.

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

BRITA LÆSER HØJT

Tranbjerg Fredag 1. marts kl. 10.00

 Fredag 29. marts kl. 10.00

 Fredag 26. april 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 og 7 år. Gratis billetter via aakb.dk

FORTÆLLINGER OG LEG 
MED SPROGET

FORTÆLLINGER FOR BØRN

Dokk1 Tirsdag 8. januar kl. 10.00-10.45 

 Tirsdag 15. januar kl. 10.00-10.45

 Tirsdag 22. januar kl. 10.00-10.45

 Tirsdag 29. januar kl. 10.00-10.45

Niels Hansen, som er pædagog, og har fortalt for 

børn i mange år, står selv for fortællingerne. Han 

formidler både fortællinger, han selv har fundet på, 

kendte fortællinger samt moderne eventyr.

For børn mellem 4 og 8 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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LIVE LYTTEBIOGRAF MED MARIUS PASCHKE 

Åby Torsdag 25. april kl. 10.00

 Lørdag 18. maj kl. 10.30

Kom og oplev livemusik og livelitteratur i spændende 

harmoni. Marius Pascke spiller musik til aktuel bør-

nelitteratur, som læses højt i et magisk og skærmfrit 

oplevelsesrum.

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

SPROGFITNESS

Åby – Tirsdag 4. juni kl. 10.00-10.45

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

klog af det. Sprogfitness styrker børns glæde ved 

sprog, læsning og læring samtidig med at barnet be-

væger sig. Sproglegene er udviklet til at styrke børns 

interesse for ord og sprog. 

For børn mellem 5 og 7 år. 

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

SPROGFITNESS

Gellerup – Onsdag 13. marts kl. 9.30

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

klog af det! Vi hopper, leger og danser med rim, tal, 

ord og bogstaver. Kom og brug en sjov og hyggelig 

formiddag sammen med os.

For børn mellem 3 og 7 år og deres voksne. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

HØJTLÆSNING

Højbjerg – Lørdag 16. marts kl. 10.30-11.00

Kom på biblioteket og hør bibliotekaren læse en 

rum-historie højt!   

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

OPLÆSNING OG TEGNING

Bavnehøj – Onsdag 10. april kl. 10.00-11.00

Kom og lyt til en god historie. Bagefter tegner vi ynd-

lingsstedet fra bogen.

For børn mellem 4 og 6 år. 

Marius Pascke



116 Program · Forår 2019

FILM FOR DE YNGSTE

Åby Tirsdag 5. februar kl. 10.00

 Tirsdag 5. marts kl. 10.00

 Tirsdag 2. april kl. 10.00

 Tirsdag 7. maj kl. 10.00

Filmen tager ca. 30 min. og I er velkomne til at blive 

og spise madpakker efterfølgende.

For børn mellem 2 og 6 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FILM OG FORTÆLLINGER

Gellerup Onsdag 6. februar kl. 9.30

 Tema: Rask eller syg

 Onsdag 6. marts kl. 9.30

 Tema: Natur 

 Onsdag 3. april kl. 9.30

 Tema: Mad 

 Onsdag 8. maj kl. 9.30

 Tema: Rita og Krokodille

Kom og nyd en hyggestund på biblioteket. Vi viser 

små sjove film og læser gode billedbøger højt for jer.

For børn mellem 2 og 5 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MOVIE TIME 

Gellerup – Torsdag 28. februar kl. 15.00-16.00

Det er koldt udenfor, så kom ind i varmen, læn 

dig tilbage i den bløde sofa og se en god film med 

vennerne. Vi sørger for film og snacks, så bare kom, 

som du er.

Fra 10 år og opefter. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FILMVISNING

Højbjerg – Torsdag 7. marts kl. 9.30-10.00

Vi viser små film under temaet: Det ydre rum. 

For børn mellem 2 og 6 år.  

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

FILM
POPCORN TIME – FILM FOR DE MINDSTE

Hasle Torsdag 10. januar kl. 10.00

 Torsdag 7. februar kl. 10.00

 Torsdag 7. marts kl. 10.00

 Torsdag 4. april kl. 10.00

 Torsdag 9. maj kl. 10.00

Vi viser supersjove, lærerige og livsbekræftende film 

for børn i børnehavealderen. Og selvfølgelig er der 

popcorn til!

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

FILM FOR DE YNGSTE

Harlev Mandag 28. januar kl. 10.00-10.30

 Mandag 25. februar kl. 10.00-10.30

 Mandag 25. marts kl. 10.00-10.30

 Mandag 29. april kl. 10.00-10.30

Vi viser film på trappen i biblioteket.

For børn mellem 2 og 5 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FILM FOR DE YNGSTE

Dokk1 Onsdag 30. januar kl. 10.00-10.30

 Onsdag 27. februar kl. 10.00-10.30

 Onsdag 13. marts kl. 10.00-10.30

 Onsdag 27. marts kl. 10.00-10.30

 Onsdag 10. april kl. 10.00-10.30

Vi viser 3-4 film pr. gang. Både børn og voksne skal 

have billet.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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HØJSKOLESANG FOR DE MINDSTE

Dokk1 Torsdag 7. februar kl. 11.00-11.45

 Torsdag 7. marts kl. 11.00-11.45

 Torsdag 21. marts kl. 11.00-11.45

 Mandag 15. april kl. 11.00-11.45

 Torsdag 16. maj kl. 11.00-11.45

 Torsdag 13. juni kl. 11.00-11.45

Testrup Højskole indbyder i samarbejde med Dokk1 til 

en særlig sangtime, hvor vi deler sangglæden med de 

helt små børn. Højskolesangbogen vil være omdrej-

ningspunktet for en rummelig fællessang, hvor der 

er plads til babylyde og børn, der ikke kan sidde stille. 

Medbring noget blødt at sidde på, og kom og syng med!

For børn mellem 0 og 3 år. 

I samarbejde med Testrup Højskole. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

RYTMIK OG LEG

Dokk1 Lørdag 9. marts kl. 10.30-11.15 og 

 kl. 12.00-12.45

Kom og syng og leg med, når Dorte Nørgaard under-

holder med sine iørefaldende sange og sjove lege. Børn 

og deres voksne får mulighed for at hoppe, danse, 

blæse sæbebobler, spille på spande og meget mere. 

Det er kun børn, der skal have billet. 

For børn mellem 1 og 3 år. 

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

Pris 50 kr.

MUSIK 

MUSIKALSK LEGESTUE MED SOFIE

Sabro Mandag 4. februar kl. 10.00

 For børn mellem 0 og 3 år

 Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

Tranbjerg Onsdag 20. februar kl. 10.00

 For børn mellem 0 og 3 år

 Onsdag 27. februar kl. 10.00

 For børn mellem 3 og 6 år

Solbjerg Torsdag 21. marts kl. 10.00

 For børn mellem 0 og 3 år

Viby Onsdag 3. april kl. 9.30

 For børn mellem 2 og 4 år

 Onsdag 22. maj kl. 9.30

 For børn mellem 2 og 4 år

Sammen med frøen Freddy skal vi synge, spille og 

danse. Vi leger med rasleæg, tørklæder, små dukker, 

og synger om kroppen, dyr og mange andre ting. Vi 

synger kendte børnesange, fagtesange og sanglege, 

og så vil der også være et par nye sange I kan føje til 

repertoiret. Vi lytter til guitaren og klokkespillet, og går 

på opdagelse i musikkens verden.

I samarbejde med Musikpædagog Sofie Holm Nielsen. 

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

Sofie Holm Nielsen
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MÅNEDENS INSTRUMENT
I samarbejde med Aarhus Musikskole.

SAXOFON

Dokk1 Lørdag 19. januar kl. 10.30-11.15 og  

 kl. 11.15-12.00

Saxofonen bruges i dag i et hav af forskellige genrer. 

Fra værker for symfoniorkester til Rock´n’Roll. Men 

oprindeligt blev den opfundet for at have et instru-

ment, der lød som en violin – blot kraftigere, så man 

kunne spille udendørs. Af to omgange spilles en 

koncert af elever fra Aarhus Musikskole. Efterfølgende 

kan interesserede selv prøve instrumentet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KLARINET

Dokk1 Lørdag 2. februar kl. 10.30-11.15 og  

 kl. 11.15-12.00

Klarinetten bruges både som soloinstrument og i for-

skellige typer orkestre inden for den klassiske musik. 

Dens varme klange indgår også i mange sammen-

hængen inden for folkemusik og jazz. Af to omgange 

spiller elever fra Aarhus Musikskole en koncert. Efter-

følgende kan interesserede selv prøve instrumentet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BØRNEDAGE PÅ DOKK1 

Dokk1 Tirsdag 19. marts kl. 10.00

 Onsdag 19. juni kl. 10.00

Aarhus Musikskole står for arrangementerne, der pri-

mært vil præsentere forskellige grene indenfor musik. 

Børnedage er en udløber af ”100 børnedage”, som 

startede i 2017. Se mere på Børnekulissens hjemme-

side www.boernedage.dk

For børn mellem 0 og 8 år i dagtilbud, skole og børne-

familier. Tilmelding og stedsangivelse via www.aakb.dk

BØRNERYTMIK MED VIBEKE OG RASLEDILLEN

Tilst Torsdag 14. marts kl. 10.00

 Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

Højbjerg Torsdag 11. april kl. 9.30-10.15

 Gratis tilmelding via www.aakb.dk

Syng, dans og spil dig glad sammen med Vibeke Graf 

Skou fra Favrskov Musikskole. Vibeke har en kuffert 

fuld af rasleæg, flyvende tørklæder, handskedukker og 

meget mere.

For børn mellem 3 og 5 år. 

Vibeke Graf Skou
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KREATIVITET
KREA-VÆRKSTED

Dokk1 Hver tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30  

 fra uge 5 / ændrede åbningstider i skoleferier

To eftermiddage om ugen, åbner vi det kreative værk-

sted. Her kan laves alt fra skralderobotter og monster-

bøger til workshops, hvor kreativiteten er et samspil 

mellem det analoge og 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 være ifølge med en voksen.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

ONSDAGSVÆRKSTEDET

Gellerup – Hver onsdag kl. 14.30-16.00

Kom og lav kreative aktiviteter i vores ugentlige værk-

sted. Onsdagsværkstedet er et åbent forum for børn 

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

kreativ aktivitet. Onsdagsværkstedet er også dit. Har 

du en god idé, så del den med os. 

For børn mellem 9 og 13 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

TROMPET OG TROMBONE

Dokk1 Lørdag 2. marts kl. 10.30-11.15 og  

 kl. 11.15-12.00

Trompet og Trombone (trækbasun) tilhører begge 

messingblæserfamilien. Instrumenterne er med deres 

store og klare lyd gode til at skabe opmærksomhed – 

hvad enten det er i et symfoniorkester, i et big band 

eller et soul-orkester. Af to omgange spiller elever 

fra Aarhus Musikskole en koncert. Efterfølgende kan 

interesserede selv prøve instrumentet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FLØJTE

Dokk1 Lørdag 15. juni kl. 10.30-11.15 og  

 kl. 11.15-12.00

Mennesket har spillet fløjte siden tidernes morgen. I 

sin moderne udformning er en tværfløjte et alsidigt 

instrument med et hav af anvendelsesmuligheder. 

Lige fra smuk romantisk musik til brasiliansk bossa 

nova. Af to omgange spilles en koncert af elever fra 

Aarhus musikskole. Efterfølgende kan interesserede 

selv prøve instrumentet.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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FANTASTISK TORSDAG

Tranbjerg Torsdag 28. februar kl. 16.00-17.30

 Torsdag 21. marts kl. 16.00-17.30

 Torsdag 4. april kl. 16.00-17.30

Kom og slip fantasien løs på biblioteket. Tre torsdage 

henover foråret vil vi klippe, klistre og kreere. Vi laver 

flotte fastelavnsris, maler foråret og laver påskepynt.  

For børn fra 5 år.  

Tilmelding er ikke nødvendig. 

TORSDAGSTOSSERIER 

Viby Hver torsdag kl. 16.00-17.00 fra  

 7. marts til 16. maj

Om torsdagen kan du komme med dit barn eller 

barnebarn til en sjov aktivitet i børnebiblioteket. Vi vil 

blandt andet lave påskefigurer af silk clay, male seje og 

søde penalhuse og indkøbsnet, og en helt masse andet 

sjov. Aktiviteten skifter fra gang til gang – følg derfor 

med på hjemmesiden samt opslag på biblioteket.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BILLEDKUNSTENS DAG

Dokk1 – Onsdag 13. marts kl. 14.00-18.00

Vi hylder billedkunstens dag og sætter fokus på årets 

tema ”Genopdag”.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KREAKLUBBEN

Tilst Hver mandag kl. 15.00-16.00 fra  

 14. januar til 3. juni

Kom og lav kreative aktiviteter i vores ugentlige værk-

sted. Kreaklubben er et åbent forum, hvor vi hver uge 

hygger og snakker over en kreativ aktivitet. Vi maler 

på sten, nørkler med garn, laver kreative ting med 

kasserede bøger og meget andet. 

For børn mellem 9 og 12 år. Tilmelding er ikke nødvendig.

ONSDAGSKLUB 

Risskov Onsdag 20. februar kl. 15.30-16.30

 Onsdag 6. marts kl. 15.30-16.30

 Onsdag 20. marts 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. 

For børn mellem 9 og 12 år.  

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

FASTELAVNS-WORKSHOP

Risskov – Lørdag 23. februar kl. 11.00-13.00

Tag familien med til fastelavns-workshop. I kan pynte 

fastelavnsris og lave masker så er I klar til fastelavn.

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

LAV DIT EGET FASTELAVNSRIS

Lystrup – Tirsdag 26. februar kl. 9.30-11.00

Fastelavn nærmer sig og ifølge traditionen skal bør-

nene rise deres forældre op fastelavnssøndag. Derfor 

skal vi have lavet de flotteste fastelavnsris sammen 

med eleverne fra Egå Produktionshøjskole, som med-

bringer masser af materialer til fremstillingen. Der 

bliver også mulighed for at få lagt ansigtsmaling.

For børn fra 4 år. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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VED KREABORDET  
I HØJBJERG

Kom og lav fine, sjove, seje og finurlige ting alt ef-

ter dagens tema – vi har alt hvad der skal bruges!

Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk

FASTELAVSMASKER

Mandag 25. februar kl. 15.00-17.00

RUMVÆSENER

Mandag 4. marts kl. 15.00-17.00

RAKETBOGMÆRKER 

Mandag 11. marts kl. 15.00-17.00

PLANETER

Mandag 18. marts kl. 15.00-17.00

GALAKSE-FLASKER

Mandag 25. marts kl. 15.00-17.00

Vi laver galaksen på flaske! Du skal selv have en 

tom 0.5 L vandflaske med.

Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk

PÅSKEKLIP

Lørdag 13. april kl. 11.00-13.00

MORS DAG

Mandag 6. maj kl. 15.00-17.00

FARS DAG

Mandag 3. juni kl. 15.00-17.00

KREA-LØRDAG

Risskov Lørdag 23. marts kl. 10.00-12.00

 Lørdag 6. april kl. 10.00-12.00

 Lørdag. 11. maj kl. 10.00-12.00

Kom og deltag i forskellige kreative aktiviteter på bib-

lioteket. Vi finder forskellige redskaber frem, det kan 

være perler, pap, papir, garn, ostevoks, sten, kogler og 

meget andet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KREA MED PÅSKEPYNT

Åby – Lørdag 13. april kl. 11.00-13.00

Kom og klip påskepynt med fjer og pailletter og deko-

rer dit eget påskeæg og lav karsekaniner.

Vi læser også en påskehistorie højt.

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

PÅSKEVÆRKSTED 

Dokk1 Tirsdag 16. april kl. 12.00-13.00,  

 kl. 13.00-14.00, kl. 14.00-15.00

 Onsdag 17. april kl. 12.00-13.00,  

 kl. 13.00-14.00, kl. 14.00-15.00

Vær kreativ sammen i påskeferien, og få dekorativt 

påskepynt med hjem til påskebordet.

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

KREA MED STENMALING

Åby – Torsdag 16. maj kl. 13.00-15.00

Vær med når vi hygger os med at male på sten. Lav et 

sjovt ansigt, en mandala eller skriv en hilsen til en du 

holder af. Du behøver ikke tage noget med – der skal 

nok være masser af materialer og ting til inspiration.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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TRANBJERG KIRKES SPIRE- OG BØRNEKOR

Tranbjerg – Mandag 4. februar kl. 17.00-18.00

Kyndelmisse er en fordanskning af de latinske ord for 

lysmesse: Kyndel = candelarum, lys og missa messe. 

Det er den dag, halvdelen af vinteren er gået. Mange 

steder fejrer man dagen med en lysfest. På biblioteket 

tænder vi lys og inviterer Tranbjerg Kirkes Spire- og 

Børnekor ind for at synge og fejre, at lyset begynder at 

vende tilbage.

Tilmelding er ikke nødvendig.

REGNBUEBILLEN – BØRNETEATER

Tranbjerg – Onsdag 6. marts kl. 10.00-10.30

Billen Billy er ikke som de andre biller. Han kan ikke 

holde sin plads i rækken, og han glemmer at svare, 

når der er navneopråb. For verden er så forunderlig og 

spændende. En regnbue viser sig på himlen, og Billys 

familie er for længst marcheret væk fra stedet hvor 

Billy stoppede op, da den fortoner sig i horisonten. 

Således begynder en sanselig rejse med farverne som 

kompas i et eventyrligt univers.

For børn mellem 1,5 og 6 år.  

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

TEATER OG MUSIKALSKE 
INDSLAG

HJERTELYD – OPERA FOR DE SMÅ

Gellerup Mandag 21. januar kl. 15.00 / familier

 Tirsdag 22. januar kl. 10.00 / dagtilbud

 Tirsdag 22. januar kl. 15.00 / familier

 Torsdag 31. januar kl. 10.00 / dagtilbud

 Torsdag 31. januar kl. 15.00 / familier

HjerteLyd er ikke en traditionel forestilling, men en 

slags installation, hvor babyer, børn og voksne næn-

somt guides rundt af sangere og musikere. Du og dit 

lille barn får sanserne og kroppen i brug i et poetisk 

møde med opera.

For børn mellem 0 og 2,5 år. 

I samarbejde med Den Jyske Opera.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

EVENTYRLIG TEATERFORESTILLING

Åby Tirsdag 15. januar kl. 10.30-11.00

Viby Torsdag 17. januar kl. 10.30-11.00

Forestillingen er et produkt af et skoleprojekt, hvor 

elever fra den Kombinerede Ungdomsuddannelse 

(KUU) og Aarhus Daghøjskole skaber en børneteater-

forestilling med skuespil, video, musik og dukketeater 

I samarbejde med Kompetencehuset. 

For børn mellem 4 og 6 år. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk   
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HUSET DER KU´ LEGE
Tranbjerg Fredag 25. januar kl. 9.30-10.15 / 0-3 år

 Fredag 25. januar kl. 10.45-11.30 / 4-6 år

Skødstrup Mandag 28. januar kl. 9.15-10.00 / 0-3 år

 Mandag 28. januar kl. 10.30-11.15 / 4-6 år

Trige Torsdag 7. februar kl. 9.30-10.15 / 0-3 år 

 Torsdag 7. februar kl. 10.45-11.30 / 4-6 år

Bavnehøj Onsdag 20. februar kl. 9.30-10.15 / 0-3 år

 Onsdag 20. februar kl. 10.45-11.30 / 4-6 år

Tilst Fredag 22. februar kl. 9.15-10.00 / 0-3 år

 Fredag 22. februar kl. 10.30-11.15 / 4-6 år

 Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

Åby Tirsdag 26. februar kl. 9.30-10.15 / 0-3 år

 Tirsdag 26. februar kl. 10.45-11.30 / 4-6 år

Lystrup Mandag 4. marts kl. 9.30-10.15 / 0-3 år

 Mandag 4. marts kl. 10.45-11.30 / 4-6 år

Risskov Tirsdag 5. marts kl. 9.30-10.15 / 0-3 år

 Tirsdag 5. marts kl. 10.45-11.30 / 4-6 år

Viby Onsdag 6. marts kl. 9.30-10.15 / 0-3 år

 Onsdag 6. marts kl. 10.45-11.30 / 4-6 år

Harlev Torsdag 14. marts kl. 9.30-10.15 / 0-3 år

 Torsdag 14. marts kl. 10.45-11.30 / 4-6 år

Dokk1 Onsdag 3. april kl. 9.30-10.15 / 0-3 år

 Onsdag 3. april kl. 10.45-11.30 / 4-6 år

Oplev Børnekulissens involverende musikalske tea-

terforestilling Huset, der ku’ lege. En involverende tea-

teroplevelse, der appellerer til barnets sanser, følelser, 

krop og fantasi. Scenen er indrettet som et hyggeligt 

børneværelse, og ind træder historiefortælleren med 

sin tryllesprøjte, der kan gøre ting levende.  

I samarbejde med Børnekulissen. 

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

BØRNETEATER DRAGEN I BJERGET

Dokk1 – Lørdag 16. marts kl. 10.30-11.20

Oplev Børneteateret Ratatas opfører Dragen i bjer-

get – et eventyr om prinsesse Mira, der en morgen 

vågner og mangler sin guldkrone. Kongen mener, 

at det er dragen i bjerget, der har taget den. Fore-

stillingen er med dukker. Publikum er aktive og 

rent fysisk i dialog med figurerne. Derudover er der 

levende musik, og sange man kan synge med på. 

For børn mellem 2 og 7 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MUSEN, DER IKKE VILLE SPISES

Gellerup – Onsdag 24. april kl. 9.30

En mus kan godt lide ost. En høne kan godt 

lide korn. En and kan godt lide vand. Men hvad 

mon en kat godt kan lide? Musen, der ikke ville 

spises er en sød og levende teaterfortælling, hvor 

Marianne Siem engagerer børnene med musik og 

sang. Alle børn får en minibog med historien.

For børn mellem 3 og 6 år.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

KUN FOR  
INSTITUTIONER  OG DAGPLEJE
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IT OG TEKNIK  
– NATURVIDENSKAB

ÅBENT LAB – FOR BØRN OG FAMILIER

Dokk1 – Lørdag 2. februar kl. 13.00-15.00

Åbent Lab er normalt forbeholdt unge og voksne, men 

nu holder vi åbent en lørdag kun for børnefamilier! 

Voksne kan, sammen med børnene, prøve kræfter 

med f.eks. Littlebits eller 3D modellering. Der er også 

mulighed for at få en snak om, hvorfor det er vigtigt, 

vores børn får hands-on oplevelser med f.eks. elektro-

niske kredsløb og digital fabrikation.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HOUR OF CODE FOR HELE FAMILIEN

Dokk1 – Lørdag 2. marts kl. 11.00-13.00

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 hourofcode.com/dk

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

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 mulig for at mødes og have det sjovt.

Har du ikke et deck, eller ved du ikke, hvordan man 

spiller, så er der mulighed for at låne et deck og lære 

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

for at deltage i sjove turneringer. Det bedste er, at du 

kan gøre dette med andre Pokémon-spillere.

I samarbejde med Aarhus Pokémon League. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORTNITE – GAMING KLUB

Dokk1 Onsdag 6. februar kl. 16.30-18.00

 Onsdag 6. marts kl. 16.30-18.00

 Onsdag 3. april kl. 16.30-18.00

 Onsdag 5. juni kl. 16.30-18.00

Vi spiller hovedsageligt Fortnite, men også andre spil. 

For dig, der elsker at spille, snakke og hygge omkring 

Fortnite sammen med andre! Vi spiller i Dokk1 hold, 

øver og lærer af hinanden. Der kræves egen Fortnite 

konto (Til PC). Du skal selv have egen computer med. 

Der kan ikke spilles fra tablet.

For børn mellem 8 og 12 år. 

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

GAMER-LØRDAG

Gellerup – Lørdag 6. april kl. 10.00-13.00

Er du til PlayStation eller brætspil? Uanset hvad, så 

kom på biblioteket denne lørdag, hvor vi har alle spil 

fremme. Du kan spille brætspil med familien, dyste i 

FIFA mod vennerne eller teste evnerne på vores retro 

spillemaskine.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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MÅNEDENS FORENING
En gang om måneden afholder børnebiblioteket ”Må-

nedens forening”, hvor forskellige foreninger i Aarhus, 

på skift, præsenterer sig, og lader bibliotekets besøgen-

de prøve kræfter med foreningens interesseområde. 

ÅRHUS JUDO KLUB

Dokk1 – Lørdag 26. januar kl. 11.00-13.00

Drømmer du om at gå til judo, eller er du nysgerrig 

på, hvad judo er for noget? Kom forbi, og mød Århus 

Judo Klub, når de besøger børnebiblioteket. Mød en 

håndfuld af foreningens medlemmer, der vil demon-

strere forskellige niveauer i disciplinen. Derudover er 

der mulighed for selv at prøve.

Tilmelding er ikke nødvendig.

TRINE DYREPASSER

Dokk1 – Lørdag 23. februar kl. 11.00-13.00

Drømmer du om at være dyrepasser, eller er du nysger-

rig på, hvad en dyrepasser laver? Så kom forbi, og mød 

Trine dyrepasser, når hun besøger børnebiblioteket. 

Mød et udvalg af Trines dyr, og klap en besøgspony.

Tilmelding er ikke nødvendig.

KEMIWORKSHOP

Gellerup – Onsdag 12. juni kl. 14.30-16.00

Kom og vær med til at lave spændende eksperimenter, 

når kemilærer Søren Brix gæster Onsdagsværkstedet.

For børn mellem 9 og 13 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

ESCAPE ROOM

Dokk1 Lørdag 15. juni kl. 11.30-12.30 og  

 kl. 13.30-14.30

I tester en sjov escape room-oplevelse for hele fami-

lien. 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 er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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VINTERFERIEN
STAR WARS TEGNEKONKURRENCE

Åby – Lørdag 9. februar til søndag 17. februar

Kom forbi biblioteket og vær med i vores Star Wars 

tegnekonkurrence. Lad din fantasi gå amok i Star 

Wars universet. Vi finder inspirationen frem, så du 

kan lave den vildeste tegning. Aflever din tegning, så 

trækker vi lod om den heldige vinder af en flot Star 

Wars bog, når ugen er omme.

Kun for børn. Tilmelding er ikke nødvendig.

LEGO – WORKSHOP FOR BØRN

Lystrup  Mandag 11. februar kl. 12.00-17.00

Risskov  Tirsdag 12. februar kl. 10.00-15.30

Tranbjerg  Onsdag 13. februar kl. 10.00-15.30

Gellerup  Torsdag 14. februar kl. 11.00-14.00 

Kom til den hyggeligste LEGO-workshop i vinter-

ferien! Vi garanterer for en masse sjove og udfor-

drende LEGO-klodser og udfordrer dig til at deltage i 

vores LEGO-byggekonkurrence, hvor vinderne bliver 

kåret ved arrangementets afslutning. Der er fine 

præmier på højkant.

For de 5-13-årige og deres forældre.  

Tilmelding er nødvendig for børn.  

Gratis billetter via www.aakb.dk

JYSK AKADEMISK FÆGTEKLUB

Dokk1 – Lørdag 23. marts kl. 11.00-13.00

Drømmer du om at gå til fægtning, eller er du nysger-

rig på, hvad fægtning er for noget? Så kom forbi, og 

mød Jysk akademisk fægteklub, når de besøger børne-

biblioteket. Foreningen har både børne- og voksen-

medlemmer, og alle er velkomne. Mød en håndfuld af 

foreningens medlemmer, der vil demonstrere forskelli-

ge niveauer i disciplinen. Derudover er der mulighed 

for selv at prøve.

Tilmelding er ikke nødvendig.

MARSELISSPEJDERNE

Dokk1 – Lørdag 27. april kl. 11.00-13.00

Drømmer du om at gå til spejder, eller er du nysgerrig 

på, hvad spejder er for noget? Så kom forbi, og mød 

Marselisspejderne, når de besøger børnebiblioteket. 

Foreningen har både børne- og voksenmedlemmer, 

og alle er velkomne. Mød en håndfuld af foreningens 

medlemmer, der vil demonstrere forskellige niveauer 

indenfor spejderfærdigheder. Derudover er der mulig-

hed for selv at prøve.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Lørdag 25. maj kl. 11.00-13.00 – offentliggørelse af 

forening følger senere – se aakb.dk

Lørdag 22. juni kl. 11.00-13.00 – offentliggørelse af 

forening følger senere – se aakb.dk



127Børn

STJERNEKRIGERNE SLÅR TIL IGEN

Dokk1 – Torsdag 14. februar kl. 11.00-11.45

Kan du mærke kraften?

Hør bidder af de kendte temaer, hop som en jedi, 

marchér som en klon, kom i lære som padawan og 

dans Chewbaccas-dans. Oplev det eventyrlige univers 

når Stjernekrigerne fra Molmusik slår til igen og hol-

der koncert på Dokk1 i vinterferien!

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

Pris 50 kr.

STAR WARS VÆRKSTED

Dokk1 Torsdag 14. februar kl. 12.00-13.00

 Torsdag 14. februar kl. 13.00-14.00

 Torsdag 14. februar kl. 14.00-15.00

 Fredag 15. februar kl. 12.00-13.00

 Fredag 15. februar kl. 13.00-14.00

 Fredag 15. februar kl. 14.00-15.00

Vinterferien står i de fjerne galaksers tegn, når vi sæt-

ter fokus på STAR WARS i det kreative værksted.  

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

KREA MED STAR WARS

Åby – Fredag 15. februar kl. 11.00-13.00

Rejs med til en galakse langt, langt væk, når vi laver al 

mulig Star Wars KREA med masker, figurer, perler og 

origami. Må KREAkraften være med os.

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

KRYBDYR OG KRAVL PÅ BIBLIOTEKET

Risskov Onsdag 13. februar kl. 10.00-11.00

Åby  Onsdag 13. februar kl. 12.00-13.00

Viby  Onsdag 13. februar kl. 14.00-15.00

I vinterferien kan du møde krybdyr og kravl på biblio-

teket, når Vissenbjerg Terrariet kommer forbi og viser 

skildpadde, øgle, fugleedderkop og en slange frem. 

Du kan blive meget klogere på alle dyrene og få lov at 

holde dem, hvis du tør!

For børn fra 6 år og deres forældre. 

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

KREATIV VINTERFERIE

Risskov Torsdag 14. februar kl. 10.00-12.00

 Fredag 15. februar kl. 10.00-12.00

Vi lader kreativiteten blomstre i vinterferien. Vi finder 

perler, papir og meget andet frem. Kun fantasien 

sætter grænser.

Tilmelding er ikke nødvendig.



Aflevér  
materialer  
24/7
Vidste du, at du kan aflevere dine  
lånte materialer på alle tider af  
døgnet hele året rundt på Dokk1?
 
Ved parkeringsanlægget under  
Dokk1 finder du en udendørs  
afleveringsautomat. Automaten  
er tilgængelig døgnet rundt,  
året rundt – lige når det passer dig.
 
Læs mere på aakb.dk/24/7



VIDSTE DU, AT DU KAN BRUGE  
AARHUS BIBLIOTEKERNE ALLE UGENS SYV DAGE?

Hovedparten af bibliotekerne er åbne biblioteker. Det vil 
sige biblioteker med lang åbningstid, men hvor meget af 
tiden er med selvbetjening og dermed uden personale. 

Du kan selv låse dig ind med dit lånerkort / sundhedskort 
og pinkode og bruge biblioteket.

• Du kan aflevere lånte materialer

• Du kan låne nye materialer

• Du kan afhente bestilte materialer

• Du kan læse / studere i fred og ro

• Du kan hygge dig med børnene i børneområdet

Som standard er de fleste biblioteker åbne fra kl. 7-22  
på alle ugens dage – dog med enkelte undtagelser.

Vi lægger stor vægt på tryghed for brugerne af  
bibliotekerne. Lokalerne er derfor overvåget med video. 

Læs mere om bibliotekerne og åbningstider på:  
www.aakb.dk/aabnebiblioteker



Dokk1 / Hovedbiblioteket Haack Kampmanns Plads 2 · 8000 Aarhus C · www.dokk1.dk
Internationals

First monday every month (January – June) Guided tours at Dokk1 10

Friday January 4 to Friday June 28 International playgroup 10

Friday 11 January Cuentacuentos – Storybook reading in Spanish 10

Wednesday 16 January Startup meeting for entrepreneurs 11

Saturday 19 January Create your own story – crea tu propia historia 11

Tuesday 29 January Spanish film club / Spansk filmklub: American Curious 11

Friday 8 February Cuentacuentos – Storybook reading in Spanish 10

Tuesday 19 February Spanish film club / Spansk filmklub: Las Aparacio 11

Tuesday 26 February Authors in Aarhus presents Andrej Kurkov 12

Thursday 28 February Authors in Aarhus presents André Barba 12

Friday 8 March Cuentacuentos – Storybook reading in Spanish 10

Saturday 9 March Create your own story – crea tu propia historia 11

Tuesday 27 March Spanish film club / Spansk filmklub: No se sicortarme las venas o dejarmelas largas 11

Friday 5 April Cuentacuentos – Storybook reading in Spanish 10

Tuesday 25 April Spanish film club / Spansk filmklub: Rumbos paralelos 11

Friday 3 May Cuentacuentos – Storybook reading in Spanish 10

Saturday 11 May Create your own story – crea tu propia historia 11

Saturday 15 June Escape Room 12

Tuesday 25 June Spanish film club / Spansk filmklub: Cómo cortar a tu parán 11

Litteratur

Torsdag 17. januar Find en læsekreds 24

Søndag 27. januar Fortællesalon 27

Mandag 28. januar Højtlæsning for voksne 27

Onsdag 30. januar Intromøde om tekster på vej 33

Fredag 1. februar Forfatterbesøg: Carolina Setterwall 20

Tirsdag 5. februar Ord på vej 33

Mandag 18. februar Højtlæsning for voksne 27

Torsdag 21. februar Tove Jansson og mumitroldene 26

Søndag 24. februar Fortællesalon 27

Tirsdag 26. februar Forfatterbesøg: Andrej Kurkov 21

Torsdag 28. februar Forfatterbesøg: André Barba 21

Mandag 4. marts Skrive Lounge – skriveværksted 33

Tirsdag 5. marts Ord på vej 33

Torsdag 7. marts Elsker du sci-fi 26

Mandag 18. marts Skrive Lounge – skriveværksted 33

Mandag 25. marts Mød forfatter Anne Cathrine Bomann 21

Mandag 25. marts Per Petterson 26

Mandag 25. marts Højtlæsning for voksne 27

Torsdag 28. marts En aften med Suzanna Brøgger 21

Søndag 31. marts Fortællesalon 27

Mandag 1. april Skrive Lounge – skriveværksted 33

Torsdag 2. april En aften med Knud Romer 23

Tirsdag 2. april Ord på vej 33

Tirsdag 9. april Karen Fastrup og Line-Maria Lång 23

Lørdag 13. april Fokus på LitteratureXchange 27

Mandag 15. april Skrive Lounge – skriveværksted 33

Fredag 26. april Forfatterbesøg: Geir Gulliksen 23

Søndag 28. april Fortællesalon 27

Mandag 29. april Højtlæsning for voksne 27

REGISTER



Mandag 29. april Skrive Lounge – skriveværksted 33

Torsdag 2. maj Undtagelsen af Christian Jungersen 27

Mandag 13. maj Skrive Lounge – skriveværksted 33

Onsdag 15. maj Svend Åge Madsen og lone Hørslev 24

Onsdag 22. maj Fokus på LitteratureXchange 27

Lørdag 25. maj Håb af Kristian Leth og Farligt af Steffen Andersen og Hans Jørgen Nielsen 27

Mandag 27. maj Højtlæsning for voksne 27

Mandag 17. juni Højtlæsning for voksne 27

Århundredets Festival

Mandag 4. marts Er der ugler i mosen? 40

Tirsdag 5. marts Kærs kunstkafé – kunst mellem krigene 41

Onsdag 6. marts Vidensbrunch – Søren Hein Rasmussen 41

Torsdag 7. marts Når krisen kradser 42

Tendenser & Debat

Tidspunkt annonceres på aakb.dk Proud! Filmfestival 55

Tirdag 15. januar Klima & popcorn 46

Mandag 21. januar Tænkepauser: Kreativitet 56

Tirsdag 22. januar Vores ensomhed? 46

Tirsdag 29. januar Anti-inflamatorisk kost og livsstil 46

Torsdag 31. januar Dem der blev: Foredrag om Syrien 49

Tirsdag 5. februar Pseudoarbejde 49

Torsdag 7. februar En kuffert i Berlin 50

Onsdag 20. februar Den fantastiske fiktion 56

Tirdag 26. februar Klima & popcorn 46

Torsdag 12. marts Jeg vil bare gerne være en god far 51

Onsdag 13. marts Gamle fjender på ny – USA og Rusland 51

Torsdag 14. marts Diagnose eller opdragelse? 52

Mandag 18. marts Tænkepauser: Integration 56

Onsdag 20. marts Pelle Hvenegaard: Kære Zoe Ukhona 52

Onsdag 20. marts Kunsten er et supplement til fornuften 56

Torsdag 21. marts Go'aften med ... Stéphanie Surrugue 52

Onsdag 27. marts Petra elsker sig selv 53

Lørdag 30. marts Kjeld Holm og Jørgen Carlsen – erindring 53

Tirdag 2. april Klima & popcorn 46

Mandag 8. april Rebellens overlevelsesguide 53

Onsdag 10. april Temaaften om skizofreni 53

Onsdag 10. april Kan vi stole på historien? 56

Tirsdag 23. april Glem! – for at lære bedre 54

Lørdag 8. juni Gennem Europa forklædt som flygtning 54

Tirsdag 21. maj At springe ud og være i skabet 55

Torsdag 23. maj Mads Ananda Lodahl – upassende opførsel 55

Unge

Hver anden søndag (13. januar – 14. april) Fighting games og hygge på Dokk1 60

Søndag 13. januar Otaku Batsu Aarhus 60

Mandag 14. januar Skriveklub for unge 60

Søndag 27. januar Otaku Batsu Aarhus 60

Mandag 4. februar Skriveklub for unge 60

Søndag 10. februar Otaku Batsu Aarhus 60

Søndag 24. februar Otaku Batsu Aarhus 60

Søndag 10. marts Otaku Batsu Aarhus 60

Mandag 11. marts Skriveklub for unge 60

Lørdag 16. marts Lav kunst af gamle bøger 61

Onsdag 20. marts Fernisering – kunsten går på biblioteket 61

Torsdag 21. marts Udstilling – kunsten går på biblioteket 61

Søndag 24. marts Otaku Batsu Aarhus 60

Mandag 8. april Skriveklub for unge 60

Torsdag 11. april Ferie-bogtips: Nye unge-bøger 61



Lørdag 13. april Lav kunst af gamle bøger 61

Søndag 14. april Otaku Batsu Aarhus 60

Søndag 28. april Otaku Batsu Aarhus 60

Mandag 6. maj Skriveklub for unge 60

Lørdag 11. maj Lav kunst af gamle bøger 61

Lørdag 18. maj Lav kunst af gamle bøger 61

Lørdag 15. juni Ferie-bogtips: Nye unge-bøger 61

Lørdag 29. juni På tur til magiens verden 61

Musik & Film

Søndag 6. januar Søndagsfilm 71

Mandag 21. januar Lytteklubben – gi' det videre 66

Onsdag 30. januar A hard day's night – foredrag om Beatles 66

Søndag 3. februar Søndagsfilm 71

Mandag 4. februar Den tunge radio indtager Dokk1 66

Lørdag 9. februar Musikquiz 67

Mandag 18. februar Michala Petri og barokken 70

Tirsdag 19. februar The handmaid's tale 73

Torsdag 21. februar Kvinderne i Korsbæk 71

Lørdag 23. februar Lyt i mørket: Stemmer 67

Mandag 25. februar Lytteklubben – gi' det videre 66

Søndag 3. marts Søndagsfilm 71

Onsdag 13. marts Den tunge radio indtager Dokk1 66

Mandag 18. marts Lytteklubben – gi' det videre 66

Fredag 29. marts Klassisk fyraftenskoncert 67

Mandag 1. april Den tunge radio indtager Dokk1 66

Onsdag 3. april Den store komponist Hans Abrahamsen 70

Lørdag 6. april Syng sammen! 68

Søndag 7. april Søndagsfilm 71

Mandag 8. april Game of Thrones 73

Onsdag 10. april Stories of flights, ferries and fish 73

Mandag 15. april Lytteklubben – gi' det videre 66

Lørdag 20. april Lyt i mørket: Johannes-Passion 67

Fredag 26. april Spot Festival: Dem må du ikke gå glip af 68

Søndag 5. maj Søndagsfilm 71

Mandag 20. maj Lytteklubben – gi' det videre 66

Lørdag 1. juni Syng sammen! 68

Søndag 2. juni Søndagsfilm 71

Onsdag 12. juni Musorgskijs værk Udstillingsbilleder 70

Kunst & Kreativitet

Hver onsdag   Åbent lab 76

Hver anden lørdag (januar – juni) Repair Café 76

Lørdag 2. februar Smukke papirfugle 76

Søndag 24. marts Figur-tegning 77

Tirsdag 26. marts Lasergravering 77

Lørdag 30. marts DIY – stofpose 77

Søndag 31. marts Figur-tegning 77

Søndag 31. marts Skab en blomst i ler 77

Søndag 7. april Påskepynt og kort 78

Torsdag 23. maj Cyanotype workshop 78

Lørdag 25. maj Cyanotype workshop 78

Kunst & Kreativitet

Første lørdag   Strikkecafé 81

Teknologi

Onsdag 9. januar Ubuntu 86

Tirsdag 15. januar Lav dine egne fake news 86

Tirsdag 29. januar Lav selv infographics 86



Onsdag 6. februar Ubuntu 86

Tirsdag 26. februar Byg en computer 87

Onsdag 6. marts Ubuntu 86

Tirsdag 19. marts Introduktion til Blender (3D-program) 87

Tirsdag 26. marts Introduktion til Blender (3D-program) 87

Onsdag 3. april Ubuntu 86

Onsdag 1. maj Ubuntu 86

Onsdag 12. juni Ubuntu 86

Blandet godt

Hver tirsdag (8. januar – 25. juni) Rundvisning på Dokk1 92

Hver torsdag (10. januar – 27. juni) Rundvisning på Dokk1 92

Tirsdag 8. januar Spørgehjørne for slægtsforskere 98

Onsdag 9. januar Bind din egen flue 92

Onsdag 9. januar Gør det selv el 92

Torsdag 17. januar Apps for ordblinde 95

Lørdag 26. januar Skaklørdag 98

Tirsdag 29. januar Ordblind – på vej ud af folkeskolen 95

Tirsdag 12. februar Spørgehjørne for slægtsforskere 98

Onsdag 13. februar Bind din egen flue 92

Onsdag 13. februar Gør det selv el 92

Tirsdag 19. februar Bliv dus med dit bibliotek 93

Lørdag 23. februar Skaklørdag 98

Mandag 25. februar Startmøde for iværksættere 93

Onsdag 27. februar Meet up for ordblinde 95

Onsdag 6. marts Vejledning til forældre – hvordan hjælper man bedst? 96

Mandag 11. marts Startmøde for iværksættere 93

Tirsdag 12. marts Spørgehjørne for slægtsforskere 98

Onsdag 13. marts Bind din egen flue 92

Onsdag 13. marts Gør det selv el 92

Lørdag 16. marts Dokk1 skakturnering 98

Tirsdag 19. marts Bliv dus med dit bibliotek 93

Lørdag 23. marts Skaklørdag 98

Tirsdag 9. april Hvilken bog skal jeg vælge? 96

Tirsdag 9. april Spørgehjørne for slægtsforskere 98

Onsdag 10. april Meet up for ordblinde 95

Torsdag 11. april Aarhus i årtier – 1970'erne 99

Onsdag 17. april Bind din egen flue 92

Onsdag 17. april Gør det selv el 92

Onsdag 24. april Apps for ordblinde 95

Lørdag 27. april Skaklørdag 98

Tirsdag 14. maj Spørgehjørne for slægtsforskere 98

Lørdag 25, maj Skaklørdag 98

Tirsdag 11. juni Startmøde for iværksættere 93

Tirsdag 11. juni Spørgehjørne for slægtsforskere 98

Onsdag 12. juni Bind din egen flue 92

Onsdag 12. juni Gør det selv el 92

Lørdag 22. juni Skaklørdag 98

Børn

Hver mandag   Pokémonklub 124

Hver tirsdag og onsdag (fra uge 5) Krea-værksted 119

Hver torsdag (3. januar – 27. juni) Fars legestue 108

Hver mandag (7. januar – 24. juni) Åbent hus i sundhedsplejen 112

Tirsdag 8. januar Fortællinger for børn 114

Tirsdag 15. januar Fortællinger for børn 114

Torsdag 17. januar Dig og din baby på Dokk1 – motorik 108

Lørdag 19. januar Månedens instrument: Saxofon 118

Tirsdag 22. januar Fortællinger for børn 114

Lørdag 26. januar Århus Judo Klub 125



Tirsdag 29. januar Fortællinger for børn 114

Onsdag 30. januar Film for de yngste 116

Torsdag 31. januar Dig og din baby – førstehjælp 109

Februar   Bamseskattejagten 104

Lørdag 2. februar Månedens instrument: Klarinet 118

Lørdag 2. februar Åbent lab – for børn og familier 124

Onsdag 6. februar Fortnite – gaming klub 124

Torsdag 7. februar Højskolesang for de mindste 117

Torsdag 14. februar Stjernekrigerne slår til igen 127

Torsdag 14. februar Star Wars værksted 127

Fredag 15. februar Star Wars værksted 127

Lørdag 23. februar Trine Dyrepasser 125

Onsdag 27. februar Film for de yngste 116

Torsdag 28. februar Dig og din baby på Dokk1 – rytmik 109

Lørdag 2. marts Månedens instrument: Trompet og trombone 119

Lørdag 2. marts Hour of code for hele familien 124

Onsdag 6. marts Fortnite – gaming klub 124

Torsdag 7. marts Højskolesang for de mindste 117

Lørdag 9. marts Rytmik og leg 117

Onsdag 13. marts Billedkunstens dag 120

Onsdag 13. marts Film for de yngste 116

Torsdag 14. marts Dig og din baby på Dokk1 – zoneterapi og massage 110

Lørdag 16. marts Børneteater Dragen i bjerget 123

Tirsdag 19. marts Børnedage på Dokk1 118

Torsdag 21. marts Højskolesang for de mindste 117

Lørdag 23. marts Jysk Akademisk Fægteklub 126

Onsdag 27. marts Film for de yngste 116

Onsdag 3. april Huset der ku' lege 123

Onsdag 3. april Fortnite – gaming klub 124

Onsdag 10. april Film for de yngste 116

Torsdag 11. april Dig og din baby på Dokk1 – vitaminer til ammehjernen 110

Mandag 15. april Højskolesang for de mindste 117

Tirsdag 16. april Påskeværksted 121

Onsdag 17. april Påskeværksted 121

Torsdag 25. april Dig og din baby på Dokk1 – rytmik 109

Lørdag 27. april Marselisspejderne 126

Torsdag 16. maj Højskolesang for de mindste 117

Torsdag 23. maj Dig og din baby på Dokk1 – rytmik 109

Onsdag 5. juni Fortnite – gaming klub 124

Torsdag 13. juni Højskolesang for de mindste 117

Lørdag 15. juni Månedens instrument: Fløjte 119

Lørdag 15. juni Escape Room 125

Onsdag 19. juni Børnedage på Dokk1 118

Mandag 1. juli Byg fremtidens Dokk2 107

Tirsdag 2. juli Byg fremtidens Dokk2 107

Onsdag 3. juli Byg fremtidens Dokk2 107

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

Onsdag 20. februar Huset der ku' lege 123

Onsdag 10. april Oplæsning og tegning 115

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

Mandag 28. januar Læsekreds 26

Mandag 11. marts Læsekreds 26

Mandag 29. april Læsekreds 26



Børn

Torsdag 28. februar Højtlæsning for børn 114

Torsdag 28. marts Højtlæsning for børn 114

Torsdag 25. april Højtlæsning for børn 114

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

Onsdag 30. januar Åben læsekreds 26

Onsdag 27. februar Åben læsekreds 26

Onsdag 27. marts Åben læsekreds 26

Onsdag 22. maj Varm op til LitteratureXchange 31

Århundredets Festival

Tirsdag 5. marts Holger Høiriis – turen over Atlanten 41

Tendenser & Debat

Tirsdag 26. februar Preben Astrup – foredrag om frivillighed 50

Musik & Film

Torsdag 7. marts Ejersbo – dokumentaraften 71

Teknologi

Hver torsdag   Gellerups IT-café 88

Blandet godt

Lørdag 27. april Gellerups 50-års jubilæum 95

Børn

Hver onsdag   Onsdagsværkstedet 119

Mandag 21. januar Hjertelyd – opera for de små 122

Tirsdag 22. januar Hjertelyd – opera for de små 122

Onsdag 23. januar Find Holger 104

Torsdag 31. januar Hjertelyd – opera for de små 122

Onsdag 6. februar Film og fortællinger 116

Torsdag 14. februar LEGO – workshop for børn 126

Onsdag 27. februar Bamsehospital 105

Torsdag 28. februar Movie time 116

Onsdag 6. marts Film og fortællinger 116

Onsdag 13. marts Sprogfitness 115

Onsdag 3. april Film og fortællinger 116

Lørdag 6. april Gamer-lørdag 124

Onsdag 24. april Musen, der ikke ville spises 123

Onsdag 8. maj Film og fortællinger 116

Onsdag 12. juni Kemiworkshop 125

Harlev Bibliotek Næshøjvej 2 D · 8462 Harlev · www.aakb.dk/harlev
Litteratur

Onsdag 16. januar Bogsnak 16

Torsdag 24. januar Læs og snak! Harlev læsekreds 24

Torsdag 21. februar Læs og snak! Harlev læsekreds 24

Torsdag 21. marts Læs og snak! Harlev læsekreds 24

Tendenser & Debat

Tirsdag 19. februar Vores nydelsesfulde hjerne 50

Kunst & Kreativitet

Første mandag   Strikkeaften 81



Blandet godt

Hver fredag   Skak på rampen 96

Lørdag 26. januar Pen og paper rollespil 96

Lørdag 23. februar Pen og paper rollespil 96

Torsdag 28. februar Harlevs historie 98

Lørdag 30. marts Pen og paper rollespil 96

Lørdag 27. april Pen og paper rollespil 96

Lørdag 25. maj Pen og paper rollespil 96

Lørdag 29. juni Pen og paper rollespil 96

Børn

Torsdag 24. januar Babycafé 108

Mandag 28. januar Film for de yngste 116

Torsdag 21. februar Babycafé 108

Mandag 25. februar Film for de yngste 116

Torsdag 14. marts Huset der ku' lege 123

Mandag 25. marts Film for de yngste 116

Torsdag 4. april Babycafé 108

Mandag 29. april Film for de yngste 116

Hasle Bibliotek Kappelvænget 2 · 8210 Aarhus V · www.aakb.dk/hasle
Internationals

Tuesday 5 February Livestreaming from a public lecture in natural sciences from Aarhus University 11

Tuesday 2 April Livestreaming from a public lecture in natural sciences from Aarhus University 11

Tendenser & Debat

Tirsdag 5. februar Alzheimer, a complex disease is decrypted 57

Tirsdag 19. februar Vores nydelsesfulde hjerne 57

Tirsdag 26. februar Klimaændring – den danske vinkel 57

Tirsdag 12. marts Ny teknik afslører hvalernes skjulte liv 57

Tirsdag 19. marts Vores urolige klode 57

Tirsdag 2. april Hunting exoplanets and life in the universe 57

Tirsdag 9. april Når fysikkens stråler helbreder 57

Børn

Torsdag 10. januar Popcorn time – film for de mindste 116

Tirsdag 22. januar Bibliotekarens yndlingshistorier 114

Torsdag 7. februar Popcorn time – film for de mindste 116

Tirsdag 12. februar Bibliotekarens yndlingshistorier 114

Torsdag 7. marts Popcorn time – film for de mindste 116

Lørdag 9. marts Bamsehospital 105

Tirsdag 26. marts Bibliotekarens yndlingshistorier 114

Torsdag 4. april Popcorn time – film for de mindste 116

Tirsdag 30. april Bibliotekarens yndlingshistorier 114

Torsdag 9. maj Popcorn time – film for de mindste 116

Tirsdag 28. maj Bibliotekarens yndlingshistorier 114

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

Tirsdag 29. januar Læsekreds 26

Tirsdag 5. februar Ord i kaffen: Dunbar af Edward St. Aubyn 36

Tirsdag 26. februar Læsekreds 26

Tirsdag 5. marts Ord i kaffen: Den nye dreng af Tracy Chevalier 36

Tirsdag 26. marts Læsekreds 26

Tirsdag 2. april Ord i kaffen: Eddikepigen af Anne Tyler 36

Tirsdag 30. april Læsekreds 26

Tirsdag 7. maj Ord i kaffen: Overraskelse 36

Tirsdag 28. maj Læsekreds 26



Århundredets Festival

Mandag 4. marts Danske evergreens 1925-1934 40

Onsdag 6. marts Dansk guldalderjazz 1927-1938 41

Fredag 8. marts De store amerikanere kommer til Danmark 42

Tendenser & Debat

Torsdag 7. februar Mediernes rolle i det lokale demokrati 50

Torsdag 28. februar Uden bagkant – rygsækrejse med børn 51

Musik & Film

Mandag 4. februar Lyt til jazz 67

Torsdag 4. april Lyt til jazz 67

Fredag 3. maj Lyt til jazz 67

Tirsdag 4. juni Lyt til jazz 67

Kunst & Kreativitet

Februar   Udstilling: Billedkunst af Line Kondrup Elkjær 82

Marts   Udstilling: Billedkunst af Karen Lisbeth Jørgensen 82

Maj   Udstilling: Kunstnerværkstedernes fællesudstilling 83

Teknologi

Tirsdag 26. marts Ole Rømer-observatoriet 87

Blandet godt

April   Udstilling: Besættelsestiden i Aarhus 99

Mandag 1. april Krigens sidste stemmer 99

Tirsdag 9. april Besættelsestiden i Aarhus 99

Børn

Onsdag 20. februar Babymassage 107

Mandag 25. februar Fastelavnsmasker 121

Mandag 4. marts Rumvæsener 121

Torsdag 7. marts Filmvisning 116

Mandag 11. marts Raketbogmærker 121

Lørdag 16. marts Højtlæsning 115

Mandag 18. marts Planeter 121

Mandag 25. marts Glakse-flasker 121

Torsdag 11. april Børnerytmik med Vibeke og Rasledillen 118

Lørdag 13. april Påskeklip 121

Mandag 6. maj Mors dag 121

Mandag 3. juni Fars dag 121

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

Torsdag 14. marts 'Læsehestens' boganbefalinger 16

Mandag 8. april Bogcafé 17

Torsdag 23. maj Forfatteraften med Ulla Bruun 24

Århundredets Festival

Torsdag 7. marts Forbrydelser i Danmark 1900-1980 42

Kunst & Kreativitet

Torsdag i lige uger Garnglad 81

Torsdag 28. marts Magic loop for begyndere 81

25. april – 17. juni Udstilling: Da mormor var lille 83

Teknologi

Hver mandag (januar – marts) IT-hjælp for begyndere 88

Mandag 18. februar Fake news: Highnoon på internettet 86



Blandet godt

Torsdag 28. februar Far og søn i modstandsbevægelsen 99

Mandag 25. marts Den tidlige danske psykiatri 95

Mandag 1. april Smag på påskens øl 95

Børn

Mandag 11. februar LEGO – workshop for børn 126

Tirsdag 26. februar Lav dit eget fastelavnsris 120

Mandag 4. marts Huset der ku' lege 123

Lørdag 27. april Familieyoga 107

Torsdag 23. maj Balladedag 107

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

Lørdag 26. januar Optakt til læsedyst 16

Tirsdag 29. januar På rejse i de knuste hjerters historie 16

Februar   Den store læsedyst 16

Torsdag 7. februar Ord i kaffen: Dunbar af Edward St. Aubyn 36

Torsdag 7. marts Ord i kaffen: Den nye dreng af Tracy Chevalier 36

Tirsdag 19. marts Oplæsning af Agathe 31

Torsdag 4. april Ord i kaffen: Eddikepigen af Anne Tyler 36

Tirsdag 9. april Bogcafé 17

Torsdag 2. maj Ord i kaffen: Overraskelse 36

Tendenser & Debat

Tirsdag 12. marts Søvnproblemer og drpression 51

Unge

Onsdag 27. februar Læseklub for unge 60

Musik & Film

Mandag 4. februar Fællessang 68

Onsdag 20. februar Troldspejlet live 71

Mandag 4. marts Fællessang 68

Mandag 1. april Fællessang 68

Mandag 6. maj Fællessang 68

Mandag 3. juni Fællessang 68

Kunst & Kreativitet

Hver torsdag   Strikkehæklesyklub 81

Onsdag 23. januar Bullet journal workshop 76

Lørdag 11. maj Kopper og tallerkener i ny forklædning 78

Lørdag 15. juni Quilt in public 78

Teknologi

Februar – april   Bestil tid til IT-hjælp 88

Tirsdag 26. februar Fake news: Highnoon på internettet 86

Blandet godt

Mandag 28. januar Surdejsworkshop 92

Søndag 3. februar Seedy Sunday 93

Onsdag 6. marts Vil du være med i fælleshaven 93

Børn

Første og tredje tirsdag (15. januar – 18. juni) Sundhedsplejen byder velkommen 112

Tirsdag 29. januar Babymassage 108

Tirsdag 12. februar LEGO – workshop for børn 126

Onsdag 13. februar Krybdyr og kravl på biblioteket 127

Torsdag 14. februar Kreativ vinterferie 127



Fredag 15. februar Kreativ vinterferie 127

Tirsdag 19. februar Sprog- og bogleg for babyer 109

Onsdag 20. februar Onsdagsklub 120

Lørdag 23. februar Byt fastelavnskostumer og lav ris 105

Lørdag 23. februar Fastelavns-workshop 120

Tirsdag 5. marts Huset der ku' lege 123

Onsdag 6. marts Onsdagsklub 120

Lørdag 9. marts Musicarma – mindfulness 106

Onsdag 20. marts Onsdagsklub 120

Lørdag 23. marts Krea-lørdag 121

Lørdag 6. april Krea-lørdag 121

Torsdag 30. april Babygymnastik og -motorik 110

Tirsdag 7. maj Vil du have besøg i børnehaven? 106

Onsdag 8. maj Kom med biblioteket i haven 106

Onsdag 11. maj Kom med biblioteket i haven 106

Lørdag 11. maj Krea-lørdag 121

Tirsdag 14. maj Vil du have besøg i børnehaven? 106

Onsdag 15. maj Kom med biblioteket i haven 106

Tirsdag 21. maj Vil du have besøg i børnehaven? 106

Tirsdag 28. maj Sprog- og bogleg for babyer 109

Sabro Bibliotek Sabro Skolevej 4 · 8471 Sabro · www.aakb.dk/sabro
Tendenser & Debat

Onsdag 6. februar Når udviklingshæmmede sørger 49

Kunst & Kreativitet

Torsdag 31. januar Sabro Biblioteks venners strikkecafé 81

Torsdag 28. februar Sabro Biblioteks venners strikkecafé 81

Torsdag 28. marts Sabro Biblioteks venners strikkecafé 81

Børn

Mandag 21. januar Find Holger 104

Mandag 4. februar Musikalsk legestue med Sofie 117

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

Torsdag 11. april Bogcafé 17

Unge

Mandag 25. februar Læseklub for unge 60

Kunst & Kreativitet

Første mandag   Strikkecafé 81

Lørdag 2. februar Kanter og fine finesser 81

Børn

Første mandag  i måneden Sundhedsplejersken holder åbent hus 112

Mandag 28. januar Huset der ku' lege 123

Mandag 18. februar Læseklub for børn 104

Mandag 18. marts Læseklub for børn 104

Mandag 29. april Læseklub for børn 104

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

9. januar – 4. februar Bukke Bruse Bro 104

Torsdag 21. marts Musikalsk legestue med Sofie 117



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

Torsdag 11. april Ordbanko – påskeudgave 17

Mandag 13. maj Varm op til LitteratureXchange 31

Tendenser & Debat

Mandag 4. februar Helen Lyng Hansen – børn og opdragelse 49

Børn

Hver mandag (14. januar – 3. juni) Kreaklubben 120

Fredag 22. februar Huset der ku' lege 123

Torsdag 28. februar Ballonprofessor Bobbel underholder 105

Torsdag 14. marts Børnerytmik med Vibeke og Rasledillen 118

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

Mandag 28. januar Find en læsekreds 24

Torsdag 11. april Læs og del 17

Århundredets Festival

Marts   Tranbjerg i mellemkrigstiden 40

Mandag 4. marts Flypioneren Amelia Earhart 40

Kunst & Kreativitet

Januar   Udstilling: Pia Marianne Friis Jensen 82

Første torsdag i måneden (fra februar) Strik-In 81

April   Udstilling: Liselotte Stenholt udstiller malerier 82

Maj   Udstilling: Et splitsekund – fotoudstilling 83

Juni   Udstilling: Kameragruppen 16 udstiller fotos 83

Børn

Fredag 25. januar Huset der ku' lege 123

Mandag 4. februar Tranbjerg Kirkes spire- og børnekort 122

6. februar – 6. marts Bukke Bruse Bro 104

Onsdag 13. februar LEGO – workshop for børn 126

Onsdag 20. februar Musikalsk legestue med Sofie 117

Onsdag 27. februar Musikalsk legestue med Sofie 117

Torsdag 28. februar Fantastisk torsdag 120

Fredag 1. marts Brita læser højt 114

Onsdag 6. marts Regnbuebillen – børneteater 122

Torsdag 21. marts Fantastisk torsdag 120

Fredag 29. marts Brita læser højt 114

Torsdag 4. april Fantastisk torsdag 120

Fredag 26. april Brita læser højt 114

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

Sidste mandag i måneden Åbent hus med sundhedsplejen 112

Tirsdag 5. februar Babygymnastik og -motorik 109

Torsdag 7. februar Huset der ku' lege 123

Mandag 11. februar Sprog- og bogleg for babyer 109

Mandag 1. april Dig og din baby – førstehjælp 109

Mandag 6. maj Sprog- og bogleg for babyer 109

Tirsdag 4. juni Babygymnastik og -motorik 109

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

Tirsdag 29. januar Kaffe, kage og klassikere 30

Tirsdag 26. februar Kaffe, kage og klassikere 30

Tirsdag 26. marts Kaffe, kage og klassikere 30



Tendenser & Debat

Lørdag 19. januar Et meningsfudt liv 46

Onsdag 27. februar Blod og jord 50

Musik & Film

Mandag 4. februar Store rockklassikere – stor lyd 66

Søndag 3. marts Pladebørs 68

Mandag 11. marts Store rockklassikere – stor lyd 66

Onsdag 13. marts Game of Thrones og virkeligheden 73

Mandag 8. april Store rockklassikere – stor lyd 66

Mandag 6. maj Store rockklassikere – stor lyd 66

Børn

Torsdag 17. januar Eventyrlig teaterforestilling 122

Onsdag 13. februar Krybdyr og kravl på biblioteket 127

Onsdag 6. marts Huset der ku' lege 123

Hver torsdag (7. marts – 16. maj) Torsdagstosserier 120

Onsdag 3. april Musikalsk legestue med Sofie 117

Lørdag 11. maj Familieyoga 107

Onsdag 22. maj Musikalsk legestue med Sofie 117

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

Fredag 1. februar Ordbanko 20

Lørdag 9. februar Pop-op Poeterne 30

Fredag 1. marts Ordbanko 20

Lørdag 2. marts Haiku – Haiku – Haiku 30

Lørdag 9. marts Pop-op Poeterne 30

Onsdag 13. marts Fordyb dig! Per Petterson Ud at stjæle heste 30

Lørdag 16. marts Lurifax – en akustisk visetrio 16

Onsdag 20. marts Fortællere i Østjylland 31

April   Kvinder og litteratur 17

Fredag 5. april Ordbanko 20

Lørdag 6. april Pop-op Poeterne 30

Onsdag 10. april Fordyb dig! Linn Ullmann De urolige 31

Fredag 3. maj Ordbanko 20

Lørdag 4. maj Forårsmarked i Litteraturhaven 17

Onsdag 8. maj Fordyb dig! Yasmina Khadra Sort Måne 31

Tirsdag 9. april Forfatteraften med Morten Pape 23

Tendenser & Debat

Tirsdag 26. marts Aldringens gåde – hvorfor ældes vi? 52

Musik & Film

Torsdag 28. februar Fællessang fra højskolesangbogen 68

Teknologi

Hver tirsdag   Åbys IT-café 88

Børn

Tirsdag 15. januar Eventyrlig teaterforestilling 122

Lørdag 26. januar Pop-op Poeter: For børn! 114

Tirsdag 5. februar Film for de yngste 116

Lørdag 9. februar Star Wars tegnekonkurrence 126

Onsdag 13. februar Krybdyr og kravl på biblioteket 127

Fredag 15. februar Krea med Star Wars 127

Tirsdag 26. februar Huset der ku' lege 123

Onsdag 27. februar Babymassage 107

Fredag 1. marts Fastelavn 105

Tirsdag 5. marts Film for de yngste 116

Onsdag 27. marts Babymassage 107



Tirsdag 2. april Film for de yngste 116

Lørdag 13. april Krea med påskepynt 121

Torsdag 25. april Live lyttebiograf med Marius Paschke 115

Tirsdag 7. maj Film for de yngste 116

Torsdag 16. maj Krea med stenmaling 121

Lørdag 18. maj Live lyttebiograf med Marius Paschke 115

Tirsdag 4. juni Sprogfitness 115

Annoncer
NemBS    13

Læs sammen    18-19

Læs for livet    22

Authors in Aarhus  25

Studieunivers    28

eReolen    29

Litteraturklubben  32

LitteratureXchange  34-35

LitteraturStedet   37

Auschwitz-dag    43

Fællesskaber    47

MoBiblioteket    48

Hver uge på Dokk1  62-63

Workshop med Pottcast-Pigerne  69

Hele biblioteket på din smartphone  72

CounterPlay    79

TorsdagsTosserier  80

Internet Week Denmark  89

Frivillig til valg    94

Lokalarkiverne    97

Aarhus Stadsarkiv  100-101

Skoletilbud og førskoletilbud  111

Rum til jer    113

Aflevér materiale 24/7  128

Åbne biblioteker   129






