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PARTNERE OG FRIVILLIGE

På bibliotekerne arbejder vi med 

frivillige, samarbejdspartnere og part-

nerskaber 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 samarbej-

det giver værdi for borgerne. Vi er altid 

interesseret i gode idéer og samarbej-

der. Kontakt dit lokale bibliotek, hvis 

du er interesseret.  

Find os på www.aakb.dk/biblioteker

HANDICAPLEDSAGERE

Det er muligt at få en gratis billet til 

handicapledsagere, således at hjælpe-

re 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 Dokk1s sale og mø-

delokaler kan efter ansøgning stilles til 

rådighed for andre, når lokalerne ikke 

anvendes til biblioteksformål. 

Læs mere på aakb.dk/lokaler

FACEBOOK OG NYHEDSBREVE

Følg bibliotekerne og Dokk1 via 

Facebook og nyhedsbreve. Her kan 

du få information om arrangementer, 

som du måske ikke kan finde i dette 

program. Der kommer hele tiden nye 

idéer og mulig heder til.  

facebook.com/AarhusBibliotekerne

facebook.com/dokk1aarhus

Aarhus Bibliotekerne tilbyder en række 

forskellige nyhedsbreve, med aktuelle 

temaer, kommende arrangementer, nye 

materialer og inspiration til læsning.

Tilmeld dig på aakb.dk/nyhedsbreve

Program – Efterår 2019
Aarhus Bibliotekerne

Redaktion, AAKB

Lene Frandsen

Louise L. Andersen

Lisbeth Overgaard

Anja Nalholm

Kirstine Jakobsen

Layout, ITK

Jan Thomassen

Tryk

Clausen Grafisk

Oplag

12.000

Papir

Amber Graphic

Skrift

Scala Sans

ISBN

978-87-89860-36-7



FORORD  |  7

INTERNATIONAL  |  8

REGISTER  |  114

TENDENSER & DEBAT  |  34

BØRN  |  88

KUNST &  
KREATIVITET  |  64

LITTERATUR  |  14

UNGE  |  72

MUSIK & FILM  |  52

BLANDET GODT  |  78





Du har nu slået op på første side i Aarhus Bibliote-

kernes nye efterårsprogram, der rummer cirka 1.000 

arrangementer. 

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. Alt sammen noget vi gør os umage for at 

styrke med de mange aktiviteter, der er i bibliotekerne. 

I efteråret har vi valgt at have et særligt øje på FNs 17 

verdensmål. Der er arrangementer om madfermen-

tering, genbrug, klimakamp og insektmad – og du kan 

komme med til nogle af verdens brændpunkter, der er 

særligt udfordrede af klimaforandringer. Vi har også 

fokus på de verdensmål, der ikke handler om klima, 

men som handler om bæredygtighed i vores samfund 

– om ensomhed, ligestilling og det at blive klogere på 

hinanden som mennesker på tværs af skel. 

Læsning og litteratur har altid en stor plads i vores 

program og også i efterårssæsonen 2019 er der særlige 

highlights for både voksne og børn, der har lyst til viden 

og oplevelser gennem litteratur i alverdens former og 

formater. Du kan opleve finalen i Hvem vil være litterær, 

blive læseambassadør, gå til ordbanko og i læsekredse 

eller lade dig inspirere til Læsningens Dag. Og så varmer 

vi op til vores store Børnelitteratur festival Albus i 2020 

med Mini-Albus, hvor over 1.400 børn og unge i år har 

skrevet noveller om det, der optager dem i deres liv. 

Vi har i år særligt mange arrangementer, der giver 

plads til debat og forskellige holdninger, og 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. 

Der er 19 biblioteker i Aarhus Kommune, og vi gør os 

altid umage for at lave et program til dig, der spreder 

sig ud over kommunen og ud over mange interesser. 

Her er programaktiviteter, der giver viden, færdighe-

der og perspektiv – andre der styrker demokrati, re-

fleksion 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 arrange-

menter 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 nysgerrig hed. Der, hvor du bare er menneske.

Måske støder du på et arrangement, der ikke står 

i programmet 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 Biblio-

tekernes facebookside. 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.





September 27 / 15.30–18.00 / Dokk1
 

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

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

volunteering. Make the most of your city!
 

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

IT’S FREE !
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GUIDED TOURS AT DOKK1

Dokk1 The first Monday of the month 4:00 pm  

 from September to December

Guided tours of Dokk1. For individuals and small 

groups. The tour starts at the Information desk and 

lasts for app. an hour.

Registration is mandatory. Get tickets on our website. 

Price: free.

MUSE MASK WORKSHOP 

Dokk1 Saturday, August 10, 11:30 am - 1:00 pm

 Saturday, August 10, 1:30 pm - 3:00 pm

Create your own mask that illustrates your inner 

muse. Ola Mirecka and Iga Górniak take you on a 

journey of inspiration in ancient Greece. You trans-

form images from your inner mind into physical obje-

cts. The masks will be photographed and will become 

part of the exhibition poster for the gallery END OF 

THE LINE. In collaboration with Aarhus Makers, www.

aarhusmakers.com.

Registration is required. Tickets through www.aakb.dk. 

Price 40 DKK

SPEAK WITH A PHILOSOPHER 

Dokk1 Saturday, August 31, 12:00 pm - 2:00 pm

 Saturday, October 5, 12:00 - 2:00

 Saturday, November 2, 12:00 pm - 2:00 pm

Philosophical guidance. Can philosophy change your 

life? You can investigate this question in a conversati-

on with philosopher David Larsson, who this autumn 

invites you to a new round of free philosophical 

guidance at Dokk1. The conversations take place in 

privacy and are 25 minutes long. 

Registration is required. Free tickets via www.aakb.dk.

STARTUP MEETING FOR ENTREPRENEURS

Dokk1 Wednesday, September 11, 4:30 pm - 6:30 pm

 Thursday, November 14, 4:30 pm - 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 about their 

business - successes and failures.

Partner: STARTVÆKST Aarhus. 

Registration is required. Tickets through www.aakb.dk. 

Price: free.

INTERNATIONAL PLAYGROUP

Dokk1 Friday, August 9 to Friday December 20,   

 10:00 am - 12:00 am

The International Playgroup is organized by Aarhus 

University International Club (UIC) and the Main 

Library/Dokk1. 

We welcome international and Danish families with 

children of all ages to come and engage with others 

in a playful environment.  English is our common 

language; we play around Dokk1 and we enjoy lunch 

together. Join us at any time. 

No registration. Free admission.
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MEET ALAA AL-ASWANY IN AARHUS

Aarhus University – Monday, November 7 7:00 pm

The world-renowned Egyptian writer Alaa al-Aswany 

visits Aarhus on November 18th. Alaa al-Aswany’s 

books are - next after the Koran - the most read in the 

Middle East these years and he became world famous 

with the novel The Yacoubian Building, an ironic 

depiction of modern Egyptian society.

Alaa al-Aswany is presented by Authors in Aarhus.

SPANISH FILM CLUB

Dokk1 Tuesday, August 27, 7:00 pm  

 A la mala

 Tuesday, September 24, 7:00 pm  

 Mexican Gangster

 Tuesday, October 29, 7:00 pm  

 Vive por mi

 Tuesday, November 26, 7:00 pm 

 Todos queremos a alguien

A film in spanish, from Latinoamerica or Spain, is 

presented. Most of them are subtitled in english, so 

all are most welcomed. The films are provided by 

embassies for the promotion of hispanic culture. 

An initiative of RAICES.dk

Registration is required. Tickets through www.aakb.dk. 

Price: free.

WAX MELTS WORKSHOP 

Dokk1 Saturday, September 28 11:30 am - 1:00 pm

 Saturday, September 28 1:30 pm - 3:00 pm

Enter “cozy mode” and make your own scented wax. 

Tara Streiff from Redolent Revival guides you through 

the process where you can make 10 fragrant waxes 

with whatever aroma you could wish for. Romantic, 

classic, fresh, or fruity? Includes a fragrance-diffuser 

set so you can melt your aromatic "wax melts" and fill 

your home with beautiful scents.  

For adults and young people from the age of 13.  

Registration is required. Tickets through www.aakb.dk. 

Price 100 DKK.

Alaa al-Aswany

Foto: Gary Doak



Kom og lyt til en god fortælling og snak om 
teksten, der vil blive læst højt. Du får også 
en kopi, så du kan læse med hvis du har 
lyst. Det giver en følelse af fællesskab, når vi 
sidder samlet og lytter.

I læsningen bliver der holdt pauser, så der er 
mulighed for at reflektere over teksten. Det 
er i pauserne, at en samtale om teksten kan 
starte hvis vi synes.

Der vil være gratis kaffe og kage, så bare 
mød op – alle kan være med.

Vi starter i uge 18 (30. april) – uge 26  
(25. juni) og læser igen efter sommerferien.

Viby bibliotek 
Tirsdage 

11.00-12.30





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 læsekredse,

forfatterbesøg, udstillinger, boganbefalinger, ordbanko, 
gys, højtlæsning, skrivegrupper, fortællesaloner, poetiske 
morgener og meget mere.

Hvis du gerne løbende vil holdes orienteret om byens 
litteratur oplevelser, så meld dig ind i LitteraturKlubben. 
Som medlem modtager du hver måned et nyheds-
brev med information om de kommende litteratur-
arrangementer. Det er selvfølgelig helt gratis og du  
tilmelder dig på www.aakb.dk/litteraturklubben

Litteratur



LitteraturStedet på Åby Bibliotek er et udstillings-
sted og en scene, hvor Litteraturen er sat i  
centrum. Vi spiller ORDbanko, præsenterer  
POP-OP poeter, lokale forlag og meget mere. 

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

Henover efteråret sætter vi med udstillinger og 
arrangementer fokus på tre forskellige litterære 
spor Flora & fauna i danske digte, Åbyhøjs  
litterære vejnavne og Kvindesyn & kvindeliv. 

Følg med på 
www.aakb.dk/litteraturstedet

ORDBLIND?
MEET UP – BØGER!

Dokk1 – Tirsdag 10. september kl. 16.00-18.00

Bliv grebet af ungdomslitteraturen…

Dokk1s ungdomsbibliotekar, Kathrine og to læseglade 

ordblinde studerende, Manon og Vibe – sætter fokus 

på ungdomslitteraturen. Hvordan finder jeg en god 

bog, og hvad skal jeg læse næste gang? Hvad er nyt, 

hvilke serier er must read – eller must listen… Der er 

også tid til at vende hverdagsproblemer som ordblind.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BØRN OG ORDBLINDHED

Dokk1 Onsdag 25. september kl. 16.00-18.00

Lystrup Torsdag 3. oktober kl. 16.00-18.00

Fokus på indskoling og mellemtrinnet. Kompeten

cecenter for Læsning vil fortælle om ordblindhed, og 

hvilke tegn man skal være opmærksom på. Hvilke test 

tages i Aarhus Kommune? Hvilke følgevirkninger kan 

der følge med det at være ordblind? En elev fortæller 

om det at være ordblind i folkeskolen, og sammen 

deler vi vores erfaringer og anbefalinger.

For forældre til børn i indskolingen og mellemtrinnet. 

I samarbejde med Kompetencecenter for Læsning. 

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

TEMADAG: 

ORDBLINHED. UNGE, UDDANNELSE OG JOB

Dokk1 – Tirsdag 1. oktober kl. 17.00-20.00  

Uge 40 er den Internationale ordblinde uge. Tema

dagens fokus er unge  fra udskoling til uddannelse og 

job. Du kan møde et stærke panel af unge ordblinde, 

der fortæller om deres vej i uddannelse og job. KCL og 

PPR fra Aarhus Kommune deler ud af deres erfaringer 

og viden på området. Du kan også opleve Sanne & 

Andreas, der laver podcasten Jeg er ordblind.

I samarbejde med Netværkslokomotivet, KCL, PPR og 

Dysleksi Ungdom. 

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

ORDBLINDT BARN  

– HVORDAN HJÆLPER JEG BEDST?

Dokk1 – Torsdag 7. november kl. 16.30-18.00

Hvordan formidler man gode værdier til børn på mel

lemtrinnet. Mit barn er ordblind – hvad kan jeg gøre? 

Hvordan støtter man op omkring struktur, rutiner og 

lektier? Hvilke Itværktøjer findes der, og hvordan kan 

jeg hjælpe mit barn med at tage ansvar for sin egen 

situation? Kompetencecenter for Læsning deler ud af 

deres erfaringer.

For forældre til børn på mellemtrinnet. 

I samarbejde med Kompetencecenter for Læsning. 

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

MEET UP – UNGDOMSBØGER OG JULEHJERTER! 

Dokk1 – Onsdag 20. november kl. 16.00-18.00

Kom til juleklip og boghygge. To læseglade ordblinde 

studerende, Manon og Vibe indtager Dokk1. Der vil 

blive juleklip og hygge, og så skal vi snakke om gode 

bøger. Manon og Vibe laver en booktalk om deres 

favorit bøger – du kan blive inspireret og få ideer til 

din juleferie. Der er også tid til at vende hverdags

problemer som ordblind. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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VI LÆSER SAMMEN

Gellerup Hver torsdag kl. 16.00-17.30 

 (start tirsdag 15. august)

Kom og lyt til en god fortælling og snak om teksten. 

Det er rigtig god og hyggelig sprogtræning. Vi serverer 

kaffe og te. Det kræver ingen særlige forudsætninger 

at deltage.

I samarbejde med Læseforeningen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

HØJTLÆSNING FOR VOKSNE

Dokk1 Mandag 26. august kl. 16.30-17.30

 Mandag 30. september kl. 16.30-17.30

 Mandag 28. oktober kl. 16.30-17.30

 Mandag 25. november kl. 16.30-17.30

Læn dig tilbage og mød nogle af de bedste tek-

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

blanding af udødelige klassikere og spændende nye 

forfattere, mens du tegner, strikker – eller bare lukker 

øjnene og lader fortællingen rulle hen over lærredet i 

din indre biograf.

Tilmelding er ikke nødvendig.

POETISK MORGEN

Dokk1 Mandag 2. september kl. 8.30-9.00

 Mandag 9. september kl. 8.30-9.00

 Mandag 16. september kl. 8.30-9.00

 Mandag 23. september kl. 8.30-9.00

 Mandag 30. september kl. 8.30-9.00

 Mandag 7. oktober kl. 8.30-9.00

 Mandag 14. oktober kl. 8.30-9.00

 Mandag 28. oktober, kl. 8.30-9.00

Begynd din uge med poesi og musik, når Dokk1s 

litteratur formidler læser højt fra nyere nordisk poesi 

og afspiller bløde toner fra anlægget. Få en rolig start 

på ugen, sæt tempoet ned og start din uge med et 

skud poesi.

Tilmelding er ikke nødvendig

LYNLITTERATUR

Risskov Tirsdag 3. september kl. 17.00-18.30

 Onsdag 9. oktober kl. 11.00-12.30

Har du lyst til at tale om litteratur på en ny måde?  

Vær med når vi kaster os over spillet LYNlitteratur,  

der skal hjælpe os med at åbne litteratursnakken.

I samarbejde med Klods-Hans for viderekomne.

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

Dokk1 Søndag 29. september kl. 14.00-15.30

 Søndag 27. oktober kl. 14.00-15.30

 Søndag 24. november kl. 14.00-15.30

 Søndag 15. december kl. 14.00-15.30

Velkommen til ’live' historiefortælling! Her kan du 

høre litterære fortællinger, sagn og myter, spritnye 

historier, gode fortællere og musikalske indslag. Du 

er også velkommen til at indtage scenen og fortælle 

DIN historie, hvis bare du har mod på at fortælle 

uden manuskript. Her dyrker vi nemlig den levende, 

mundtlige fortælling – en hyggelig måde at mødes om 

gode historier på.

I samarbejde med Fortællere i Østjylland.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

ORDBANKO

Åby Fredag 4. oktober kl. 14.00-15.00

 Fredag 1. november kl. 14.00-15.00

 Fredag 6. december kl. 14.00-15.00

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. Da vi i septem-

ber og oktober måned har fokus på natur og fauna i 

Litteratur Stedet, vil oplæsningen lægge sig op ad det-

te tema. I december hygger vi os med en jule historie. 

Der er præmier til vinderne.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

SKRIVE LOUNGE

Dokk1 Tirsdag 3. september kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 17. september kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 8. oktober kl. 16.00-18.00

 Lørdag 19. oktober kl. 12.30-15.30

 Tirsdag 22. oktober kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 29. oktober kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 12. november kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 26. november kl. 16.00-18.00

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 øvel-

ser, og at mødes med ligesindede. Skriveværkstederne 

foregår som en kombination af oplæg, skriveøvelser 

og oplæsninger. 

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

ET LIV I ORKANENS ØJNE – MAREN KIRKS LIV

Risskov – Onsdag 11. september kl. 19.00-21.00

Maren Kirk var forfatter og inspirationskilde til Tabita-

figuren i fætteren Hans Kirks storroman Fiskerne. Hør 

datteren Elsebeth Kirk fortælle om sin mors særlige 

liv og væsen. Bliv klogere på en usædvanlig kvindes 

usædvanlige liv, som bød på både op- og nedture. 

Foredraget om den stærke kvinde, Maren Kirk, tager 

tilhørerne med på en farverig rejse, der starter på 

Harboøre og slutter i Blåvand.

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

Pris 30 kr.



SÆSONENS BØGER
Sæsonens bøger – med garanti for øget læselyst

Sæsonens Bøger turnerer atter rundt på Aarhus Bibliotekerne og giver en 

lyngennemgang af årets bedste udgivelser. Udover en kæmpe stak bøger  

medbringer de tre biblioteksmedarbejdere Mette Kirkegaard Jensen,  

Karina Høyer og Louise Ryge også en masse læseglæde, når de  

præsenterer deres bedste læseoplevelser fra 2019. 

Lystrup Bibliotek – Mandag 4. november kl. 19.00-21.00

Viby Bibliotek – Onsdag 6. november kl. 19.00-21.00

Åby Bibliotek – Torsdag 7. november kl. 19.00-21.00

Risskov Bibliotek – Tirsdag 12. november kl. 16.00-18.00 

Tilst Bibliotek – Torsdag 14. november kl. 19.00-21.00

Tranbjerg Bibliotek – Mandag 18. november kl. 19.00-21.00

Højbjerg Bibliotek – Tirsdag 19. november kl. 10.30-12.30

Dokk1 – Tirsdag 19. november kl. 16.00-18.00

Skødstrup Kombi-Bibliotek – Torsdag 21. november kl. 19.00-21.00

Tilmelding nødvendig – gratis billetter via www.aakb.dk
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Tilmelding nødvendig – gratis billetter via www.aakb.dk
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HVORDAN LYDER DIGTERKVARTERET I ÅBY

Åby – Tirsdag 15. oktober kl. 17.00-18.00

Denne tirsdag er der fyraftensfortællinger om digter-

kvarteret i Åbyhøj. En gruppe historiefortællere fra 

foreningen Fortællere i Østjylland støtter op om 

LitteraturStedets udstilling om Åbyhøjs litterære gader 

med dette fortællearrangement. 

I samarbejde med Fortællere i Østjylland. 

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

FORLAGET OLGA

Åby – Lørdag 19. oktober kl. 11.00-12.00

Forlaget OLGA kommer og fortæller om deres nyud-

komne bog af den tyske forfatter Mariana Leky: Hvad 

man kan se herfra. Det er en roman, som længe har 

ligget i top på den tyske bestsellerliste. En pudsig, lav-

mælt, nutidig og meget humoristisk og varm historie, 

der foregår i en lille landsby.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

HORROR OG GOTISK LITTERATUR

Risskov – Mandag 21. oktober kl. 19.00-20.30

Fra den gotiske litteratur og frem til i dag, har 

gyserlitteraturen hjemsøgt vores fantasi. Kom og få 

et crashcourse i gyserlitteraturens historie fra Mary 

Shelley og frem til H.P. Lovecraft og Stephen King, 

når Jacob Meyer Hald, cand.mag. i litteraturhistorie, 

holder oplæg om gysets natur.

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

KREATIV SKRIVNING – EN WORKSHOP

Højbjerg – Lørdag 5. oktober kl. 10.00-13.00

Workshop for alle, der drømmer om at skrive mere 

og bedre. Vi arbejder med at skabe adgang til de 

tekstidéer og den forfatterstemme, du allerede har. 

Vi laver øvelser, der tvinger os til at slippe kontrollen 

over vores tekst og i stedet lade os styre af sprogets 

lyd, de underbevidste associationer og sansningens 

kraft. Du vil blive overrasket! Underviser er forfatter og 

skrivelærer Anna Klahn.

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

Pris 50 kr.

FLORA OG FAUNA I DANSKE DIGTE 

Primo september – medio oktober

En kunstudstilling af Kamilla Jørgensen om naturen 

i poesien. Udstillingen baserer sig på en optælling af 

flora og fauna i over 3000 danske digte fra middel-

alderen til i dag og giver blandt andet svar på, hvor 

meget dyr og planter fylder i verselinjerne, og hvilke 

arter der figurerer hyppigst. 

Torsdag 12. september kl. 19.00-21.00 

I anledning af udstillingen Flora og fauna i danske digte 

læser tre af Danmarks anerkendte digtere højt fra 

deres forfatterskaber og kunstner Kamilla Jørgensen 

introducerer til udstillingen. Vi får blandt andre besøg 

af Hans Otto Jørgensen og Pia Juul.
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PÅ GRÆNSEN – POESI, PROSA OG PERFORMANCE

Gellerup Torsdag 14. november kl. 16.00-18.00

 Torsdag 21. november kl. 16.00-18.00

 Torsdag 28. november kl. 16.00-18.00

I november sætter vi fokus på litteratur og fortællinger 

i dens mange former og udtryk. Tre torsdage kan du 

komme til et litterært fyraftensarrangement med hvert 

sit genremæssige og stilistiske udgangspunkt. Udvid 

din litterære horisont sammen med os og en række 

lokale og nationale aktører. 

I samarbejde med Poetklub Aarhus, Jupiter Gellerup, 

Pop Op Poeterne; Mantel & Co., Gellerup Fællesråd. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BOGCAFE: DE BEDSTE LÆSEOPLEVELSER I '19

Beder-Malling – Mandag 2. december kl. 19.00-20.30

Få inspiration til årets bedste romaner og fagbøger, 

når personalet fortæller om deres bedste læseoplevel-

ser fra 2019. 

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

HOUELLEBECQ – EN REAKTIONÆR VISIONÆR?

Højbjerg – Tirsdag 22. oktober kl. 19.00-21.00

Foredrag ved lektor Mads Anders Baggesgaard. 

Siden 90’erne har Michel Houellebecq kritiseret den 

politiske korrekthed med synspunkter, der nu er main-

stream. Han roser Trump, får ordener af Macron og 

EU-kritikken i hans seneste roman, er som taget ud af 

den britiske leave-fløjs håndbog. Samtidig er romaner-

nes kritik tveægget. Hvor står Houellebecq i dag? Er 

romanerne fake news eller profetisk kunst?

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

Pris 50 kr.

POP-OP POETERNE

Åby Lørdag 26. oktober kl. 11.00-12.00

 Lørdag 23. november kl. 11.00-12.00

Mangler du lidt poesi til weekenden? Så kom og oplev 

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

re fra Aarhus, der med ordjonglering og mundgymna-

stik, vil sørge for at du ordmæssigt får en god weekend. 

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

SKUMRINGSTIMEN

Harlev Mandag 11. november kl. 19.00-21.00

Sabro Mandag 11. november kl. 19.00-21.00

Traditionen tro vil vi som start på den nordiske 

litteraturuge i samarbejde med Foreningen NORDEN 

mødes til en hyggelig aften med oplæsning af et 

stykke nordisk litteratur, sang og musik. Der vil være 

oplæsning af den samme tekst samtidig i alle de nor-

diske og baltiske lande.  Se mere på www.aakb.dk.

I samarbejde med Sabro Biblioteks Venner og  

Harlev Biblioteks venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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ORD I KAFFEN
I samarbejde med Forlaget C&K. 

Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk

Risskov Torsdag 5. september kl. 11.00-12.00

Højbjerg Torsdag 12. september kl. 16.00-17.00

Velkommen til en god litteraturoplevelse med 

højtlæsning og bogsnak for voksne. 

Et landskab er aldrig tåbeligt af Bergsveinn Birgis-

son er en underfundig fortælling om længslen 

efter at tage del i livet i stedet for bare at være 

tilskuer. En herlig islandsk roman om mænd, fisk, 

skyer og kærlighed. En heldig lytter har på dagen 

mulighed for at vinde et nyt eksemplar af bogen, 

der læses fra.  

Risskov Torsdag 3. oktober kl. 11.00-12.00

Højbjerg Torsdag 10. oktober kl. 16.00-17.00

Velkommen til en god litteraturoplevelse med 

højtlæsning og bogsnak for voksne. Pigen de 

sendte tilbage af Donatella Di Pietrantonio er 

en roman om en usædvanlig familiehistorie og 

stærke venskaber. En indtrængende, realistisk 

og poetisk roman om en ung piges vej mod sin 

egen plads i livet. En heldig lytter har på dagen 

mulighed for at vinde et nyt eksemplar af bogen, 

der læses fra.

Risskov Torsdag 7. november kl. 11.00-12.00

Højbjerg Torsdag 7. november kl. 16.00-17.00

Velkommen til en god litteraturoplevelse med 

højtlæsning og bogsnak for voksne. Se på os 

nu af Geir Gulliksen undersøger vores moderne 

kærlighedsrelationer. Vi mødes af en eksplosiv 

skildring af, hvordan forelskelse og utroskab rase-

rer et forhold og en familie. En heldig lytter har på 

dagen mulighed for at vinde et nyt eksemplar af 

bogen, der læses fra.

ORDBANKO – JULEVERSION

Tilst – Fredag 6. december kl. 14.00-16.00

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

og vær med til ORDbanko! Vi læser en julehistorie 

højt, og du krydser ord fra historien af på din plade. 

Pladerne får du udleveret. Alle kan være med. Der vil 

være kaffe og te, og naturligvis præmier til vinderne.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

OPLÆSNING FRA DICKENS' ET JULEEVENTYR

Dokk1 – Mandag 23. december kl. 11.00-12.00

Tag en pause fra de hektiske juleforberedelser, læn 

dig tilbage og lyt til en ægte klassiker fra 1843. Vi 

læser uddrag fra Dickens’ kulsorte og hjertevarme 

mesterværk om julens sande ånd. NB: Større børn er 

selvfølgelig velkomne, men vær opmærksom på, at 

der læses fra den originale danske oversættelse, så 

både sprog og fortælling er gammeldags, krævende, 

smukt og givende.

Tilmelding er ikke nødvendig.



2000 litteratur
entusiaster er  
allerede medlem  
af bibliotekernes  
Litteraturklub  
– vil du også være med? 

I Aarhus Bibliotekerne vil vi  
rigtig gerne dele vores læse
glæde med andre. Det gør vi 
blandt andet gennem Litteratur
klubben i Aarhus – en gratis klub 
for alle litteraturinteresserede. 

Vores månedlige nyhedsbrev 
holder dig opdateret på aktuelle 
litterære arrangementer, gode 
tilbud, anbefalinger og mulig
heden for at vinde billetter til 
vores arrangementer.

Vi glæder os til at byde dig  
velkommen!

Læs mere og meld dig ind på 
www.aakb.dk/litteraturklubben
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FRA PARIS TIL PROSA

Dokk1 – Onsdag 18. september kl. 17.00-18.00

Mød Mette Reinhardt Jakobsen og Connie Warnick 

Aagaard. Det sted, en roman udspiller sig, er aldrig 

tilfældigt. Stedet har betydning, ikke alene for beskri-

velser, handling, dialog og personer, men ofte også for 

den måde romanen er skrevet på. 

Begge forfattere har inddraget Paris i deres seneste 

romaner. Kom og hør dem fortælle, og lyt med, når de 

læser uddrag fra deres bøger.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

BIRGITHE KOSOVIC

Dokk1 – Torsdag 26. september kl. 19.00-21.00

Mellem løgn og overlevelse. I Den inderste fare 

skriver Birgithe Kosovic om Erik Scavenius, leder af 

regeringen under besættelsen, som i manges øjne er 

danmarkshistoriens største landsforræder. Her møder 

vi ham både som politiker og som ægtemand i en ud-

marvende ægteskabskamp. Hvor meget af din frihed 

vil du opgive for freden? Og hvor meget af din fred, vil 

du ofre for friheden?

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 50 kr.

MØD EN FORFATTER
HVEM ER DANMARK MED CHARLOTTE WEITZE

Gellerup – Torsdag 5. september kl. 16.30-17.30

Oplev forfatter Charlotte Weitze og hør hendes litte-

rære beskrivelse af Gellerup. Charlotte har som en del 

af Dansk Forfatterforeningens projekt Hvem er Dan-

mark, gæstet Gellerup en uge i foråret 2019. Denne 

eftermiddag vil hun fortælle om sine oplevelser, om 

processen omkring at skulle skrive et sted og om sit 

generelle forfatterskab.

I samarbejde med Dansk Forfatterforening. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FORFATTERAFTEN – JONAS EIKA RASMUSSEN

Harlev – Mandag 16. september kl. 19.00-21.00

Jonas Eika Rasmussen er en ung og spændende 

dansk forfatter. Han dimitterede i 2015 fra Forfatter-

skolen og samme år udkom han med sin debutroman 

Lageret Huset Marie. Den nyeste udgivelse er novelle-

samlingen Efter solen. Eika har allerede modtaget stor 

anmelderros, såvel som flere store litterære priser. 

Han er indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris 2019.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

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

Jonas Eika Rasmussen

Birgithe Kosovic

Foto: Politikens Forlag
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FORFATTERAFTEN MED ADDA LYKKEBOE

Beder-Malling Torsdag 10. oktober kl. 19.00-20.30

 Tilmelding er nødvendig.  

 Gratis billetter via www.aakb.dk

Dokk1 Onsdag 30. oktober kl. 17.00-18.00

 Tilmelding og stedsangivelse.  

 Se www.aakb.dk

En forfatteraften med den lokale forfatter Adda Lyk-

keboe. I foråret 2019 udkom Adda Lykkeboes roman 

Doras Datter. Det er sidste bind i fortællingen om 

Antonie, Dora og Dina. Romanen handler om Dina, 

en selvberoende ung kvinde, der ligesom sin mor har 

svært ved at lade sig binde i et ægteskab. Er åbenhed 

og tillid da ikke nok, spørger hun de to mænd, der 

bejler til hende.

MERETE PRYDS HELLE OG HENRIK IBSEN

Åby – Tirsdag 19. november kl. 19.00-21.00

To store nordiske forfattere vikles ind i hinanden, når 

Merete Pryds Helle giver sin nyfortolkning af Henrik 

Ibsens ikoniske roman Et dukkehjem. Den nye roman 

Nora udkommer i november måned og er aktuel 

som aldrig før. Med sine seneste to romaner Folkets 

skønhed, og Vi kunne alt viser Merete Pryds Helle, 

at kvindesyn og kvindeliv i begyndelsen af det 19. 

århundrede er velkendte tematikker for hende.

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

Pris 75 kr.

EVA TIND OG METTE GARFIELD

Dokk1 – Onsdag 9. oktober kl. 17.00-18.30

Hvor hører kroppen til?

Kom til et spændende forfattermøde om kroppen. Eva 

Tind skriver i Ophav om kærlighed og smerte i famili-

en og en følelse af hjemløshed, mens Mette Garfield i 

Sprækker skriver om tab, erindring og seksualitet. Fæl-

les for værkerne er kroppen som oprindelse og som 

fællesskab med andre kroppe. Arrangementet består 

af oplæsning, samtale og mulighed for spørgsmål.

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

Pris 50 kr.

Eva Tind

Foto: Les Kaner

Mette Garfield

Adda 

Lykkeboe



LÆSNINGENS DAG
Vær med, når Aarhus Kommunes Biblioteker fejrer Læsningens dag søndag den 8. september.

Vi sætter fokus på læseglæde, litteratur og fællesskab med spændende aktiviteter og udstillinger på  

byens biblioteker i ugen op til den 8. september. 

Oplev blandt andet 

 » Dokk1s læsehulecamping for familier og børn

 » Readathon på Dokk1

 » Foredrag for begynderlæsere og deres forældre 

VIL DU HAVE BESØG I BØRNEHAVEN?

Risskov – Tirsdag 3. september kl. 9.30-10.30

Vi lægger op til Læsningens Dag og kommer med 

cyklen fyldt med bøger, gode historier og andre spro-

gaktiviteter, der kan bruges udenfor. Der er plads til 6 

børn og der skal være mindst en voksen, som børnene 

kender godt.

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

EVENTYR OG SKATTEJAGT

Viby – Lørdag 7. september kl. 10.00-11.00

Uanset hvilken alder du har, så er det fantastisk at få 

læst et eventyr højt. I anledning af Læsningens dag 

kommer historiefortæller Nanna Maj Johansen og 

læser eventyr højt. Oplæsningen er for både børn og 

voksne. Efter oplæsningen er der en lille skattejagt på 

det ny-moderniseret børnebibliotek.  

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

LÆSNINGENS DAG 

Gellerup – Lørdag 7. september kl. 10.00-13.00

Vi sætter fokus på Læsningens dag med en hyg-

gelig lørdagsoptakt. Derfor vil det denne dag være 

endnu mere dejligt at komme på biblioteket og læse 

sammen. Der vil være små konkurrencer og sjove 

læseaktiviteter for hele familien.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSNINGENS DAG

Højbjerg – Lørdag 7. september kl. 10.00-14.00

Vi sætter fokus på Læsningens dag med en hyg-

gelig lørdagsoptakt. Derfor vil det denne dag være 

endnu mere dejligt at komme på biblioteket og læse 

sammen. Der vil være små konkurrencer og sjove 

læseaktiviteter for hele familien.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSNINGENS DAG – STJERNELØB

Risskov – Lørdag 7. september kl. 10.30-13.00

Som optakt til Læsningens Dag inviterer Risskov 

bibliotek til en familieaktivitet i læsningens tegn – et 

stjerneløb med poster i og rundt om biblioteket. Tag 

familien under armen – store som små –  og mød op 

på biblioteket og vær med til at fejre litteratur og læs-

ning. Stjerneløbet tager ca. 1 time, men har du knap 

så lang tid, behøver du ikke besøge alle posterne.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

READATHON

Dokk1 – Lørdag 7. september kl. 11.00-22.00

Er du mellem 10-14 år og elsker du at læse? Så tag med 

til Readathon på Dokk1, hvor vi hygger med læsning 

sammen en hel dag. Oplev Dokk1 efter lukketid og find 

den hyggeligste læsekrog. Vi sørger for frugt og pizza til 

aftensmaden, men tag en madpakke med til frokosten.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BYG EN HISTORIE ELLER ET DIGT

Risskov – Søndag 8. september kl. 7.00-22.00

I anledningen af Læsningens Dag kan du bygge din 

egen historie og digt på biblioteket med ord og billeder, 

der er skåret ud af kasserede bøger. Tag et billede af det, 

du har forfattet og send det til aht@aarhus.dk. Det bed-

ste digt og den bedste historie vinder et glas honning. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSETELTLEJR FOR FAMILIER

Dokk1 – Søndag 8. september kl. 10.00-15.30

Kom og læs i hyggelige rammer. Vi skaber et roligt 

læsemiljø med plads til fordybelse, når vi omdanner 

Æsken med telte, lommelygter og knitrende kaminild.

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

HØJTLÆSNING: LYT TIL EN MURAKAMI-NOVELLE

Dokk1 – Søndag 8. september kl. 14.00-15.00

På Læsningens Dag kan du komme forbi og høre en 

spændende novelle af Murakami Frø redder Tokyo. Er 

du vild med Murakami – eller er du bare nysgerrig 

efter den japanske forfatter, som har fans over hele 

verden? Så kom og nyd den syrede fortælling om 

Katagiri, Frø, Orm og kampen om Tokyo.

Tilmelding er ikke nødvendig.



LÆSNINGENS DAG
Vær med, når Aarhus Kommunes Biblioteker fejrer Læsningens dag søndag den 8. september.

Vi sætter fokus på læseglæde, litteratur og fællesskab med spændende aktiviteter og udstillinger på  

byens biblioteker i ugen op til den 8. september. 

Oplev blandt andet 

 » Dokk1s læsehulecamping for familier og børn

 » Readathon på Dokk1

 » Foredrag for begynderlæsere og deres forældre 

VIL DU HAVE BESØG I BØRNEHAVEN?

Risskov – Tirsdag 3. september kl. 9.30-10.30

Vi lægger op til Læsningens Dag og kommer med 

cyklen fyldt med bøger, gode historier og andre spro-

gaktiviteter, der kan bruges udenfor. Der er plads til 6 

børn og der skal være mindst en voksen, som børnene 

kender godt.

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

EVENTYR OG SKATTEJAGT

Viby – Lørdag 7. september kl. 10.00-11.00

Uanset hvilken alder du har, så er det fantastisk at få 

læst et eventyr højt. I anledning af Læsningens dag 

kommer historiefortæller Nanna Maj Johansen og 

læser eventyr højt. Oplæsningen er for både børn og 

voksne. Efter oplæsningen er der en lille skattejagt på 

det ny-moderniseret børnebibliotek.  

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

LÆSNINGENS DAG 

Gellerup – Lørdag 7. september kl. 10.00-13.00

Vi sætter fokus på Læsningens dag med en hyg-

gelig lørdagsoptakt. Derfor vil det denne dag være 

endnu mere dejligt at komme på biblioteket og læse 

sammen. Der vil være små konkurrencer og sjove 

læseaktiviteter for hele familien.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSNINGENS DAG

Højbjerg – Lørdag 7. september kl. 10.00-14.00

Vi sætter fokus på Læsningens dag med en hyg-

gelig lørdagsoptakt. Derfor vil det denne dag være 

endnu mere dejligt at komme på biblioteket og læse 

sammen. Der vil være små konkurrencer og sjove 

læseaktiviteter for hele familien.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSNINGENS DAG – STJERNELØB

Risskov – Lørdag 7. september kl. 10.30-13.00

Som optakt til Læsningens Dag inviterer Risskov 

bibliotek til en familieaktivitet i læsningens tegn – et 

stjerneløb med poster i og rundt om biblioteket. Tag 

familien under armen – store som små –  og mød op 

på biblioteket og vær med til at fejre litteratur og læs-

ning. Stjerneløbet tager ca. 1 time, men har du knap 

så lang tid, behøver du ikke besøge alle posterne.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

READATHON

Dokk1 – Lørdag 7. september kl. 11.00-22.00

Er du mellem 10-14 år og elsker du at læse? Så tag med 

til Readathon på Dokk1, hvor vi hygger med læsning 

sammen en hel dag. Oplev Dokk1 efter lukketid og find 

den hyggeligste læsekrog. Vi sørger for frugt og pizza til 

aftensmaden, men tag en madpakke med til frokosten.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BYG EN HISTORIE ELLER ET DIGT

Risskov – Søndag 8. september kl. 7.00-22.00

I anledningen af Læsningens Dag kan du bygge din 

egen historie og digt på biblioteket med ord og billeder, 

der er skåret ud af kasserede bøger. Tag et billede af det, 

du har forfattet og send det til aht@aarhus.dk. Det bed-

ste digt og den bedste historie vinder et glas honning. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

LÆSETELTLEJR FOR FAMILIER

Dokk1 – Søndag 8. september kl. 10.00-15.30

Kom og læs i hyggelige rammer. Vi skaber et roligt 

læsemiljø med plads til fordybelse, når vi omdanner 

Æsken med telte, lommelygter og knitrende kaminild.

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

HØJTLÆSNING: LYT TIL EN MURAKAMI-NOVELLE

Dokk1 – Søndag 8. september kl. 14.00-15.00

På Læsningens Dag kan du komme forbi og høre en 

spændende novelle af Murakami Frø redder Tokyo. Er 

du vild med Murakami – eller er du bare nysgerrig 

efter den japanske forfatter, som har fans over hele 

verden? Så kom og nyd den syrede fortælling om 

Katagiri, Frø, Orm og kampen om Tokyo.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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ÅBNE LÆSEKREDSE
BAVNEHØJS ÅBNE LÆSEKREDS

Bavnehøj – Sidste onsdag i måneden kl. 19.30

Vær med i Bavnehøj Læsekreds. Læsekredsen 

mødes i mødelokalet på Bavnehøj Bibliotek.  

Der læses en bred vifte af litteratur.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

HØJBJERG BIBLIOTEKS ÅBNE LÆSEKREDS

Højbjerg Tirsdag 27. august kl. 11.00-12.30  

 Over floden – ind i skovene af  

 Ernest Hemingway

 Tirsdag 24. september kl. 11.00-12.30

 Kattegæsten af Takashi Hiraide

 Tirsdag 29. oktober kl. 11.00-12.30 

 Tyvens dagbog af Jean Genet

 Tirsdag 3. december kl. 11.00-12.30

 Der Der af Tommy Orange

Se mere på hjemmesiden. 

Tilmelding er nødvendig.  

Gratis billetter via www.aakb.dk

FIND EN LÆSEKREDS

Dokk1 – Tirsdag 24. september kl. 17.00-18.00

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.

Tilmelding er ikke nødvendig.

STEIN & HOUGEN: MORDETS METODIK

Dokk1 – Tirsdag 19. november kl. 19.00-21.00

Mød forfatter Jesper Stein i et spændende samtale-

foredrag med retsmediciner Hans Petter Hougen. 

Hvad er det, der drager ved et gerningssted? Hør 

hvordan Jesper Stein bruger virkelighedens grusom-

hed i sine bøger om vicekommissær Axel Steen. 

Jesper Stein og Hans Petter Hougen fortæller om 

deres samarbejde og de detaljerede samtaler de har 

haft undervejs i processen med Jesper Steins seneste 

roman Solo.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

EN AFTEN OM SLÆGT I LITTERATUREN

Dokk1 – Torsdag 21. november kl. 19.30-21.00

Stemmer i stuen er et koncept, hvor litteraturen folder 

sig ud i en privat stue i Aarhus. I foråret 2019 besøgte 

Pia Juul og Kasper Ralsted Jensen en stue til En aften 

om lyrik. Programmet for efteråret offentliggøres 

senere på www.aakb.dk og www.stemmeristuen.dk.

Arrangementet består af oplæsning, samtale mellem 

forfatterne og mulighed for spørgsmål fra publikum.

I samarbejde med Stemmer i stuen. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk



ÅBEN LÆSEKREDS

Gellerup Onsdag 25. september kl. 10.30-12.00

 Svøm med dem som drukner af Lars Mytting

 Onsdag 30. oktober kl. 10.30-12.00

 Kvinderne fra Thy af Maria Helleberg

 Onsdag 27. november kl. 10.30-12.00

 Æg af Morten Ramsland

Biblioteket inviterer til åben læsekreds i foråret. Vi har 

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

vi skal mødes og snakke om dem.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

ÅBEN LÆSEKREDS

Dokk1 Torsdag 3. oktober kl. 16.30-17.30

 Om Hestehullerne

 Torsdag 31. oktober kl. 16.30-17.30

 Om Knud Romer

 Tirsdag 5. november kl. 16.30-17.30

 Mørkekammeret af Camilla Hjørnholm Olsen

 Onsdag 13. november kl. 16.30-17.30

 Solo af Jesper Stein

Vil du dele din læseoplevelse med andre læsere? Kom og 

få en snak om en bog. Vi afsætter en time, hvor læsere og 

en formidler byder ind i litteraturens temaer og universer. 

Kom og vær med til en hyggelig bogsnak. Vi holder også 

læsekredse op til Authors in Aarhus og lignende arrange-

menter, hold øje med datoer på www.aakb.dk.

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

ÅBEN LÆSEKREDS: HOLBERGS NIELS KLIMS  

UNDERJORDISKE REJSE

Åby – Tirsdag 22. oktober kl. 16.30-18.00

Som en del af temaet om Åbyhøjs litterære vejnavne 

holder cand.mag. Jacob Meyer Hald oplæg om Ludvig 

Holbergs roman Niels Klims Underjordiske rejse og er 

efterfølgende ordstyrer på den videre snak om bogen. 

Bogen kan hentes en måned før arrangementet.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

HARLEVS ÅBNE LÆSEKREDS

Harlev Torsdag 24. oktober kl. 19.00-21.00

 Smaragdsliberen af Anne-Cathrine Riebnitzsky

 Torsdag 21. november kl. 19.00-21.00

 Dødevaskeren af Sara Omar

Bøgerne kan hentes på biblioteket ca. 1 måned før.

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

ÅBEN LÆSEKREDS: IBSENS ET DUKKEHJEM

Åby – Tirsdag 3. december kl. 16.30-18.00

Som en del af temaet om Merete Pryds Helle og 

Henrik Ibsen i anledning af Meretes nyfortolkning af 

Et dukkehjem, guider cand.mag. Sidsel Witt Friborg os 

igennem Ibsens drama med et oplæg om forfatteren 

og en efterfølgende snak om bogen. Bogen kan hentes 

en måned før. Hvis Merete Pryds Helles nyfortolkning 

af romanen Nora når at udkomme, laver vi en pop-op 

læsekreds for den, så hold øje med www.aakb.dk.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

DR ROMANKLUB

Risskov – Onsdag 11. december kl. 17.00-18.30 

Vær med til at kåre årets roman. Hvert år deltager 

omkring 200 læsekredse på biblioteker landet over i 

jagten på den bedste danske roman. Nu kan du også 

være med, når vi deltager i DR Romanklubben 2020. 

Fra december til maj måned 2020 læser vi de seks 

nominerede bøger, mødes og taler om dem. Læse-

kredsen bliver styret af Karina fra Risskov Bibliotek.

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



Forfatteren bag Yacoubians hus og 
Chicago er med romanen Jeg løb 
mod Nilen tilbage med et stærkt 
portræt af det arabiske forår. Alaa 
al-Aswany tegner en medrivende 
mosaik af menneskeskæbner, 
mens revolutionen bølger på 
Tahrir-pladsen midt i Cairo.

18. november kl. 19
præsenterer vi Alaa al-Aswany  i 
en samtale med Martin Krasnik om 
romanen. Arrangementet foregår 
i Aulaen på Aarhus Universitet. 
Læs mere og køb billet på 
authorsinaarhus.dk. 

Authors in Aarhus er et samarbejde 
mellem AarhusBibliotekerne og 
Aarhus Universitet.

Mød Alaa 
al-Aswany  
i Aarhus

Foto: Gary Doak / Ritzau / Scanpix







Tendenser  
& debat
Kan filosofi forandre dit liv?  
Hvordan spiser man sig rask?  
Hvad laver en retsmediciner egentlig?  
Bør vi leve mere og tænke mindre?  
Og hvad er det egentlig, der gør os til dem, vi er?  

Kom til efterårets mange videns- og debatarrangementer 
og bliv klogere på dig selv, samfundet omkring dig og den 
store verden. Du kan f.eks. møde Peter Øvig, Knud Romer 
og Kristian Leth. Og du kan låne et menneske på menneske-
biblioteket, opleve damerne bag succes-podcasten Fries 
Before Guys og nyde en vidensbrunch. Du kan også komme 
til foredrag om myrer, skam og serier, eller opleve livestreams 
af naturvidenskabelige forelæsninger.
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OMSORGSSVIGT I DE 'PÆNE' HJEM

Dokk1 – Torsdag 22. august kl. 17.00-19.00

Forfatter og forsker Anne Bitsch udgav i år bogen Går 

du nu, er du ikke længere min datter. Med udgangs-

punkt i sin egen historie om en opvækst i en tilsynela-

dende normal middelklassefamilie, tager Anne Bitsch 

os med på en rejse til de hjem, hvor børn vokser op 

med parketgulve, årgangsvin og omsorgssvigt.

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

Pris 50 kr.

TAL MED EN FILOSOF

Dokk1 Lørdag 31. august kl. 12.00-14.00

 Lørdag 5. oktober kl. 12.00-14.00

 Lørdag 2. november kl. 12.00-14.00

Filosofisk vejledning. Kan filosofi forandre dit liv? Det 

spørgsmål kan du undersøge i en samtale med filosof 

David Larsson, som i efteråret inviterer til en ny om-

gang gratis filosofisk vejledning på Dokk1. Samtalerne 

foregår i enerum og varer 25 minutter. The talks can 

also be held in English!

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

DEN TIDLIGE DANSKE PSYKIATRIS HISTORIE

Risskov – Tirsdag 10. september 19.00-21.00

Foredraget handler om den tidlige psykiatri i Danmark 

ca. 1850-1920. Foredragets fokus er, hvordan sinds-

sygelægerne i den tidlige danske psykiatri opfattede 

og forklarede sygdommen sindssygdom, og hvilke 

behandlingsprincipper og -metoder, sindssygelægerne 

anvendte i praksis på danske sindssygeanstalter.

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

TEMAAFTEN OM ENSOMHED

Dokk1 – Onsdag 11. september kl. 19.00-21.30

Psykinfos temaaften har denne gang fokus på mænd. 

Seks ud af ti mænd skjuler deres psykiske proble-

mer for omgivelserne, fordi de er bange for at blive 

behandlet anderledes. Mere end otte ud af ti mænd er 

bange for at blive opfattet som svage. Aftenens tema 

bliver ensomhed, og hvordan psykiske problemer 

både skabes af og kan skabe ensomhed. Læs mere 

om aften på www.aakb.dk.

I samarbejde med PsykInfo Midt, Region Midtjyllands 

psykiatriske informationscenter. 

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

Pris 50 kr.

Anne Bitsch
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MENNESKEBIBLIOTEKET

Dokk1 – Lørdag 21. september kl. 12.30-15.30

Menneskebiblioteket er et bibliotek af mennesker. 

Interesserede får nu mulighed for at låne et rigtigt 

menneske til en personlig samtale! Alle har vi for-

domme og forudfattede meninger, og det er godt at 

imødekomme dem med dialog. I Menneskebiblioteket 

må du spørge om alt. De frivillige menneskebøger 

engagerer sig i at dele deres personlige oplevelser og 

livserfaringer med dig.

I samarbejde med Menneskebiblioteket. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FAMILIE OG JURA

Lystrup – Mandag 23. september kl. 19.00-20.30

Denne aften får vi besøg af Advokat Annemette Larsen 

der vil få os til at 'tage fat på det svære, der også er 

det nære' indenfor emnet familie og jura. Hvordan 

sikrer vi vores familie, os selv og vores unger, når vi 

bliver en familie og får børn? Formuefordeling ved 

skilsmisse eller død? Regler i papirløse forhold eller 

sammenbragte familier? Spørgsmålene er mange, 

relevante og svære at svare på.

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

FRIES BEFORE GUYS – LIVE PÅ BIBLIOTEKET

Risskov – Torsdag 19. september kl. 19.00-20.30

Nanna og Josephine er kvinderne bag samtale-

podcasten Fries Before Guys. Podcasten har pt over 3 

millioner downloads. De to kvinder debuterede som 

forfattere med deres fælles bog, En som os, der udkom 

på forlaget Gyldendal i maj 2019. Mød dem på bibli-

oteket, når de fortæller om deres bog, dens tilblivelse 

og liv efter udgivelsesdatoen. 

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

Pris 100 kr.

LIVET ER IKKE DET VÆRSTE MAN HAR

Viby – Torsdag 19. september kl. 19.00-21.00

Teolog Annette Vinter Hedensted, har mere end 25 

års erfaring som sogne- og sygehuspræst. Hun er 

ansat ved Regionshospitalet Horsens i det Palliati-

ve Team og på Hospice Gudenå. I det medrivende 

foredrag beretter Annette om sin daglige færden 

blandt mennesker, for hvem livet gør ondt. På trods af 

modgang, sygdom og død, er hun kendt for sit gode 

humør og blik på livets finurligheder.

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

Pris 25 kr.

Foto: Benedikte Hald
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30 ÅR EFTER BERLINMURENS FALD

Dokk1 – Torsdag 3. oktober kl. 19.00-21.00

Vi nærmer os 30 års dagen for Berlin-murens fald, 

kommunismens endeligt, afslutningen på en epoke i 

Europas historie med had, pigtråd og kold krig. Denne 

aften fortæller Anne Haubek og Thomas Ubbesen om 

en rejse i øjenhøjde gennem 15 østeuropæiske lande 

og om at forsøge at fatte østeuropæernes skæbne 

gennem samtale med mennesker, hvis liv er formet af 

kommunisme og undertrykkelse.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

FORMIDDAGSFOREDRAG – DEN STORE FLUGT

Gellerup – Tirsdag 8. oktober kl. 10.30-12.00

I 1944-1945 flygtede millioner af tyskere fra Øst-

preussen, Polen og Tjekkoslovakiet. Ca. 250.000 af 

dem kom til Danmark og skabte en flygtningekrise, 

som hverken før eller siden er set. Foredraget holdes 

af historiker Lars Nikolajsen, som fortæller disse 

tyskeres historie fra flugten startede og til deres an-

komst og ophold i Danmark frem til 1949.

I samarbejde med Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv. 

Tilmelding er ikke nødvendig

EUROPÆISK SPROGDAG

Dokk1 – Torsdag 26. september  

Vi markerer den Europæiske Sprogdag og afholder en 

international sprogcafé.

I samarbejde med Aarhus Universitet. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

ANTI-INFLAMMATORISK KOST – OG LIVSSTIL

Dokk1 – Onsdag 2. oktober kl. 19.00-21.00

Inflammationer er en betegnelse for forskellige 

lidelser i kroppen, der er ledsaget af smerte og 

bevægelses indskrænkning samt andre kroniske lidel-

ser i forbindelse med immunforsvaret. Kan der med 

kostens specielle sammensætning gøres noget ved 

dette? Det gør ernæringsterapeut Frede Damgaard dig 

klogere på, med et særligt fokus på kostens betydning 

for menneskets velbefindende.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

Frede Damgaard

Thomas Ubbesen og Anne Haubek
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RETSMEDICINERENS HVERDAG

Viby – Onsdag 23. oktober kl. 19.00-21.00

Foredrag ved retsmediciner ved Institut for Rets-

medicin på Aarhus Universitet Asser Hedegård 

Thomsen. Retsmedicinske problemstillinger omtales 

jævnligt i forbindelse med kriminalsager og indgår 

ofte i bøger, film og tv-serier. Men hvad laver en 

retsmediciner egentlig? Har det kun med død og 

ødelæggelse at gøre? Kan skeletter tale? Hvad sker der 

ved kvælning, skud og knivstik?

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

Pris 25 kr.

VOV AT VIDE!

Dokk1 – Onsdag 30. oktober kl. 19.00-21.10

Mød forskere, der præsenterer frontline-forskning. 

Hvert år støtter Danmarks Frie Forskningsfond nogle 

af de bedste forskere i landet. Det er forskere, der står 

bag noget af den mest originale og banebrydende 

forskning. Formålet er at sikre forskernes evne til at 

konkurrere internationalt og styrke den excellente 

forskning til gavn for samfundet. Vi har samlet et hold 

af disse forskere denne aften.

I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus. 

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

Pris 50 kr.

KAN MAN SPISE SIG RASK?

Dokk1 – Tirsdag 22. oktober kl. 19.00-21.00

Mød læge, sundhedsrådgiver, tv-vært og forfatter Pia 

Norup til et informativt og tankevækkende foredrag. Pia 

vil give sit bud på den kost og livsstil, der beskytter den 

enkelte bedst muligt mod sygdom, og hvad der skal til, 

så man kan leve længe og holde sig sund og rask både 

fysisk og mentalt. Her spiller kosten en stor rolle, men 

også motion og andre faktorer har stor betydning.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

HJERNE, LEG OG DANNELSE

Dokk1 – Onsdag 23. oktober kl. 19.00-21.00

Vi har fået en ny formålsparagraf i dagtilbudsloven, som 

skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse 

– hvor legen er grundlæggende. Den nyeste hjerneforsk-

ning har testet forskellige typer af lege – også frie lege 

– for at finde ud af, hvordan det påvirker børns hjerner 

og udvikling. Ann E. Knudsen, hjerneforsker, forfatter og 

foredragsholder tager afsæt i sin nye bog.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

Ann E. Knudsen

Asser Hedegård Thomsen
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MIN MOR VAR BESAT

Dokk1 – Mandag 4. november kl. 19.00-20-00

I 2016 døde forfatteren Peter Øvigs mor. Samme 

dag besluttede han sig for at skrive en bog om sin 

deprimerede mor. Til dette foredrag fortæller Peter 

Øvig om, hvordan det er at vokse op som et barn 

af en psykisk syg. Om selv at blive ramt af alvorlig 

depression og blive indlagt på Rigshospitalet, og 

hvordan det efterfølgende fuldstændigt ændrede hans 

syn på sin mor.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

LIVET PÅ DEN ANDEN SIDE AF FAST ARBEJDE

Risskov – Onsdag 6. november kl. 19.00-20.30

Hvad nu hvis du sagde dit job op? Sker der andet end 

at du helt sikkert bliver fattigere? Hvad skal du egent-

lig sige du laver, når folk spørger? Hvis du endnu ikke 

rigtig ved det? Kom og hør om nødvendigheden af at 

have en pitch, selvom du ikke aner, hvad du har gang 

i. (Ex)bibliotekar, blogger, iværksætter og søgende 

menneske Christina Andersen Reyn fortæller om at 

turde tage den usikre vej.

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

LEV MERE – TÆNK MINDRE

Dokk1 – Torsdag 31. oktober kl. 19.00-21.00

I dette tankevækkende og aktuelle foredrag giver 

psykolog Pia Callesen en introduktion til metakognitiv 

terapi – metoden, der vinder frem på verdensplan og 

som giver øget ro, overskud og selvværd.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

SNAK TOUR MED FREDERIK SVINTH

Dokk1 – Torsdag 31. oktober kl. 19.30-21.00

Vi har glemt, hvordan vi taler sammen. Lad os prøve 

igen… På sin SNAK TOUR sætter Frederik Svinth 

fokus på ensomhed, fællesskab og gode snakke – og 

ikke mindst, hvordan man tager hul på de samtaler, 

der baner vejen for flere meningsfyldte relationer og 

mindre ensomhed. Efter oplægget vil der være mulig-

hed for at spille SNAK spillet, så vi sammen kan øve 

os i de gode snakke.

I samarbejde med SNAK. 

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

Pris 60 kr.

Frederik Svinth

Peter Øvig
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OM ET FORUNDRET DANMARK

Dokk1 – Mandag 18. november kl. 19.00-21.00

Der er for alvor lagt op til en spændende aften, når 

Knud Romer sætter dagsordenen med sine skarpe 

meninger. Forfatter og samfundsdebattør Knud Romer 

mener, at det i dag er den økonomiske rationalitet, der 

bestemmer samfundsudviklingen – nødvendighedens 

politik og matematik – ikke mennesker og menneske-

lige, moralske og æstetiske hensyn.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

FILOSOFIENS DAG 2019

Dokk1 – Lørdag 23. november 

I år fejrer Dansk Selskab for Filosofisk Praksis Filosofi-

ens Dag 2019 med et stort arrangement, hvor du kan 

blive klogere på indsatsen med at kanalisere den le-

vende filosofi ud i samfundet. Hør blandt andet om filo-

sofisk dialog og vejledning, væk din egen indre filosof 

til live i en af vores workshops, og vær med, når vi for 

første gang uddeler prisen for årets filosofiske initiativ.

I samarbejde med Dansk Selskab for Filosofisk Praksis. 

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

HÅB – ET FORSVAR FOR FREMTIDEN

Dokk1 – Torsdag 7. november kl. 19.00

Oplev forfatter og musiker Kristian Leth, når han 

kommer med et helhjertet forsvar for håbet og en 

veldokumenteret afvisning af den dommedag, medierne 

fortæller os er på vej. Vi mennesker har altid forudsagt 

verdens nært forestående undergang, og det er blevet 

umoderne at håbe og tro på, at det kan være anderledes. 

Men hvorfor er det sådan? Kristan Leth giver sit svar.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

MÅ VI SÅ FÅ RO!

Dokk1 – Tirsdag 12. november kl. 19.00-21.00

Med udgangspunkt i sin bog Må vi så få ro! vil Lola 

Jensen på humoristisk, klar og vedkommende måde 

give et signalement af hverdagen i dag. Der er 'fuldt 

knald på børns pandelapper' – de lever i en hverdag, 

hvor de er nødt til at optage og sortere læring, indtryk, 

oplevelser og dannelse under et voksende tidspres og 

mindre forudsigelighed. Lola Jensen er socialpædagog 

og familievejleder.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

DET GÅR OVER – DEPRESSION I MODEN ALDER

Risskov – Torsdag 14. november kl. 19.00-21.30

Efter et på alle måde godt liv, med meningsfyldt arbej-

de og et godt socialt liv, blev Hans ramt af en svær de-

pression i en moden alder. Han fortæller om sit forløb, 

og hvordan det var for både ham og hans familie. Der 

vil desuden også være et fagligt oplæg om symptomer, 

årsager og behandlinger af læge Elanor Robert Fischer 

fra Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. 

I samarbejde med PsykInfo Midt. 

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

Pris 50 kr.

Knud Romer



FOKUS PÅ VERDENS  
UDFORDRINGER

I EFTERÅRET SÆTTER VI FOKUS PÅ FN’S 17  

VERDENSMÅL I ÅBENT LAB 

Dokk1 – Onsdage kl. 15.30-17.30

FN har vedtaget 17 verdens mål, som frem til 2030 skal 

sætte verden på kurs mod en mere bæredygtig udvikling 

for både mennesker og planeten vi bor på. Men hvad 

betyder verdensmålene egentlig for folk i Aarhus? 

Kom og lav din egen fortolkning med tekst og motiv af 

et verdensmål, og få det lasergraveret i træ 10x10 cm.  

Alle brikker vil indgå i en samlet udstilling på Dokk1. 

MADSPILD? NEJ TAK!

Risskov – Onsdag 4. september kl. 17.00

Er du optaget af, hvordan vi kan bekæmpe madspild? 

Så kom og hør to af de frivillige fra Fødevarebanken 

fortælle om Fødevarebankens arbejde med at bekæm-

pe madspild ved at levere overskudsmad til organisa-

tioner, der arbejder med socialt udsatte. Måske får du 

lyst til selv at blive frivillig, eller får en idé til, hvordan 

du kan bekæmpe madspild i din egen husholdning.

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

BOKASHI – FERMENTERING AF MADAFFALD 

Risskov – Torsdag 12. september kl. 19.00-20.30

Bokashi kommer fra japansk og betyder ’lidt af hvert’. 

Kom og bliv klogere på fermentering af madaffald, når 

vi får besøg af Maria Ehlert fra byhaverne. Hvordan 

bruger man bokashi (madaffald) i haven, potter, kruk-

ker, højbede, omkring træer og buske mv.? Hvordan 

laver man en jordfabrik hjemme? Og hvad er forskel-

len mellem bokashi og konventionel kopostering?

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

Pris 50 kr.

RENT VAND – FRA VERDENSMÅL TIL DIN HAVE

Lystrup – Torsdag 19. september kl. 19.00-20.30

Rent drikkevand er på dagsordenen i hele verden og 

er et af FN’s verdensmål. Men det er ikke kun ude 

i verden, der er udfordringer. Geolog Bo Vægter fra 

Aarhusvand vil fortælle, hvad vi selv kan gøre, f.eks. i 

vores haver, når vi bor oven på det grundvand, der er 

kilden til vores fælles drikkevand.

I samarbejde med Aarhusvand. 

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

KLIMAKAMPEN – PÅ TVÆRS AF GENERATIONER

Dokk1 – Fredag 27. september kl. 17.30-18.30

På hele kloden har unge samlet sig i klimademon-

strationer. De samles under Fridays for Future og 

Skolstrejk för Klimatet, som der står på unge Gretha 

Thunbergs strejkeplakat. Demonstrationerne for kli-

maet er måske en af de vigtigste generations-demon-

strationer i mange år. Simon Elsborg Nygaard, der er 

ekstern lektor i bæredygtighedspsykologi ved Aarhus 

Universitet, sætter fokus på klimakampen.

I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus. 

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

Pris 60 kr. / Studerende: 30 kr.

KLIMA & POPCORN VISER CIRCLE OF POISON

Dokk1 – Tirsdag 1. oktober kl. 17.00-19.00

Dokumentaren Circle of Poison er en øjenåbner, der 

følger pesticider rundt omkring i verden for at se den 

skade, de gør. De ting, der sker rundt i verden i f.eks. 

tøj industrien i Indien, kemikalier ved landbruget i Mexi-

co går ind og rykker ved den naturlige balance. Der sker 

en forgiftning af os selv, som vi ikke selv er klar over.

I samarbejde med UngEnergi. 

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

KREATIV GENBRUG

Dokk1 – Lørdag 19. oktober kl. 11.00-15.30

Leg med genbrug sammen med Energimuseet. 

Kom og leg med genbrug! Energimuseet laver sjo-

ve, krea tive aktiviteter sammen med børnefamilier 

og barnlige sjæle. Vi bygger flotte og farverige mo-

biler med genbrugsmaterialer, hvor kun fantasien 

sætter grænsen.

I samarbejde med Energimuseet. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

LIVESTREAMING FRA SØAUDITORIERNE – KLIMA

Harlev – Tirsdag 5. november kl. 18.45-21.00

Foredrag ved professor i klimaforandringer Sebastian 

H. Mernild, Nansen Centeret, Bergen og journalister-

ne Lars From og Klaus Dohm, Jyllands-Posten. Tag 

med de to journalister på en opdagelsesrejse Jorden 

rundt til klimaets brændpunkter, hvor stadig mere 

vildt og uforudsigeligt vejr forandrer levevilkårene for 

helt almindelige mennesker.

I samarbejde med Harlev Biblioteks venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

VEGANSK LCHF

Hasle – Onsdag 6. november kl. 19.00

Foredragsholder, madblogger og forfatter Henriette 

Vesterbak kommer og fortæller om hendes passion 

for plantemad. Hun er bl.a. forfatter til en ny kogebog 

Vegansk LCHF og har desuden i mange år stået for 

madbloggen Grøn, sund, lækker.

I samarbejde med Henriette Vesterbak. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

KLIMA & POPCORN VISER PLANETARY

Dokk1 – Tirsdag 12. november kl. 17.00-19.00

Dokumentaren PLANETARY er et provokerende 

wake-up call som tager os med på en filmisk rejse, der 

udforsker vores kosmiske oprindelse og vores fremtid 

som en art. Filmen er en poetisk og ydmyg påmindel-

se om, at det er på tide at skifte perspektiv. Filmen 

beder os om at tænke over, hvem vi virkelig er, vores 

forhold til os selv og verden omkring os.

I samarbejde med UngEnergi. 

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

KLIMA & POPCORN VISER PLASTIC PARADISE

Dokk1 – Tirsdag 3. december kl. 17.00-19.00

Journalist Angela Suns rejse til et af de fjerneste 

steder på jorden, Midway Atoll, for at afdække sand-

heden bag mysteriet i Great Pacific Garbage Patch 

mellem Hawaii og Californien. På vejen møder hun 

forskere, industri, lovgivere og aktivister, der kaster lys 

over, hvad vores samfunds store forbrug af engangs-

plastik gør for vores oceaner.

I samarbejde med UngEnergi. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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FOREDRAG OM FREMTIDENS MAD

Dokk1 – Mandag 23. september kl. 17.00-18.30

Insekter er en fremragende smagsgiver, og de er 

nogle af de mest hypede råvarer i den gastronomi-

ske verden. To milliarder spiser insekter hver dag på 

verdensplan. Så hvorfor skal vi snydes herhjemme, 

når de både er sunde, smager godt og kan produceres 

bæredygtigt? Insektkok Charlotte Bay fra BUG AMOK 

fortæller om at lave mad med insekter.

Der vil være smagsprøver under foredraget. 

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

Pris 50 kr.

Charlotte, du er insektkok og har været med til at  

starte BUG AMOK op. I efteråret kommer du på 

Dokk1 for at fortælle om det at lave mad med insekter. 

Hvordan kom du i gang med kombinationen  

af mad og insekter?

– Insekter er den mest klimavenlige type af kød, og de 

smager fremragende. Det gik op for mig til et arran-

gement for 3 år siden, hvor jeg efter lidt tilløb, smag-

te min første græshoppe. Siden da har jeg ikke kunne 

slippe potentialet. For hver gang du spiser insekter 

fremfor oksekød, gør du en forskel for den grønne 

omstilling. Vanskeligere er det ikke. Derfor spiser jeg 

insekter og jeg kan se, at flere og flere hopper med 

på vognen. To milliarder spiser insekter hver dag, og 

mange ser det som en delikatesse, så hvorfor skal vi 

snydes herhjemme, når klimagevinsten er stor og de 

er stopfyldt med mineraler og vitaminer?

Hvordan kommer vi andre i gang med at spise insekter?

– Der er et hav af gode muligheder for at lave mad 

med insekter. Start med de ristede og sprøde mel-

orme og del dem midt over, så fungerer de perfekt 

til proteintopping til din salat eller suppe.  

Melormene smager ligesom sprødt kyllingeskind 

og hasselnødder, så de kan indgå i meget. Jeg 

foretrækker også at give mine morgenboller et 

proteinboost med 5-10 % insektmel.  

Hvad er din egen insektlivret?

– Min insektlivret er cremet bugotto, hvor de sædvan-

lige risottoris er erstattet med klimavenlig og dansk 

perlebyg, som giver et højt indhold af fibre. Sam-

men med grønne asparges, Karl Johan-svampe og 

ristede melorme. Hjemme i kollektivet er bugotto 

også meget populær på middagsbordet. 
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MYRERNE – DE SOCIALE INSEKTER 

Lystrup – Mandag 25. november kl. 19.00-21.00

Seniorforsker Hans Joachim Offenberg kommer med 

et foredrag om myrernes fantastiske univers. Menne-

sket har gennem alle tider været fascineret af myrer. 

Fascinationen kan skyldes, at myrer og mennesker 

ligner hinanden på mange punkter og har nået mange 

af de samme evolutionære 'gennembrud'. Specialise-

ring og organisation i store samfund gør, at myrerne 

har koloniseret næsten alle områder på jorden.

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

Pris 50 kr.

HUMOR 

Åby – Torsdag 28. november kl. 19.00-21.00 

Stefan Kjerkegaard, Aarhus Universitet, vil med 

udgangspunkt i den lille bog Humor, som han har 

skrevet til serien Tænkepauser, præsentere forskellige 

teorier om humor og komme med eksempler. Han 

vil bl.a. komme ind på humorens grænser og dens 

forhold til kunst og ytringsfrihed. Desuden vil han 

fortælle om sit ganske sjove liv som litteraturlektor.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

Pris 50 kr.

TÆNKEPAUSER
SKAM

Dokk1 – Mandag 30. september kl. 16.30-18.00

Med udgangspunkt i eksempler fra medier, populær-

kultur og litteratur giver Carsten Stage, lektor i kultur 

og medier fra Aarhus Universitet et forskningsmæssigt 

overblik over nogle af de mest gængse forståelser af, 

hvad skam er, og hvilken rolle den spiller i samfundet.

Bogen kan købes ved arrangementet for 25 kr. 

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

Pris 50 kr.

SERIER

Dokk1 – Onsdag 20. november kl. 16.30-18.00

Afhængigheden af serier begynder helt uskyldigt. Men 

så skal vi lige have den næste og den næste. Men 

hvad er det der gør os afhængelige af alt fra podcasts 

til bogføljetoner. Tore Rye Andersen, Lektor i littera-

turhistorie ved Institut for Kommunikation og Kultur, 

Aarhus Universitet, ser nærmere på serier, deres 

virkemidler og hvorfor vi ikke kan sige stop.

Bogen kan købes ved arrangementet for 25 kr. 

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

Pris 50 kr.

Tore Rye Andersen

Stefan Kjerkegaard
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VIDEN OM VAND

Hasle – Tirsdag 29. oktober kl. 19.00-21.00

Hør eksempler på den nyeste forskning i vand. Hem-

meligheden bag vands mange forunderlige egenskaber 

ligger ikke i det enkelte vandmolekyle, men i samspillet 

mellem molekylerne. Ultrakorte laserpulser giver os nu 

en ny og bedre indsigt i hvordan molekylerne i vand 

spiller sammen og om vands forunderlige egenskaber.

Tilmelding er ikke nødvendig.

MENNESKER I KLIMAETS BRÆNDPUNKTER

Hasle – Tirsdag 5. november kl. 19.00-21.00

Tag med to journalister på en opdagelsesrejse Jorden 

rundt til klimaets brændpunkter hvor stadig mere 

vildt og uforudsigeligt vejr forandrer levevilkårene for 

helt almindelige mennesker. Og hør klimaprofessoren 

fortælle om indianernes, fiskernes, landmændenes og 

kvægavlernes udfordringer – ude og herhjemme – og 

om disse forandringer skyldes tilfældigheder, eller 

om de er en konsekvens af at klimaet forandrer sig. 

Hvorfor det sker, og hvad det betyder?

Tilmelding er ikke nødvendig.

NATURVIDENSKAB TIL 
HERREDSVANG

Vi livestreamer fra de offentlige forelæsninger i natur-

videnskab fra Søauditorierne på Aarhus Universitet.

PÅ RUMKRYDSTOGT UD I SOLSYSTEMET

Hasle – Tirsdag 8. oktober kl. 19.00-21.00

Med blandt andet en række rumsonder har vi fået ny 

viden om vores solsystems planeter, deres måner og 

om småplaneter, asteroider og kometer. Rumsonder-

ne har taget betagende billeder og deres målinger 

afslører fascinerende naturscenerier og verdener som 

er meget forskellige fra Jordens.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SNEDIGE BAKTERIER

Hasle – Tirsdag 22. oktober kl. 19.00-21.00

Bakterier er ikke bare små encellede kræ som lever et 

simpelt liv, hvor de blot hver for sig spiser og deler sig. 

Bakterier danner samfund som er præget af indbyrdes 

afhængighed og konkurrence og som har avanceret 

arbejdsdeling, forsvarsalliancer, elektriske ledningsnet, 

massekommunikation og tætbefolkede 'byer'.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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FORÆDLING AF MENNESKET – FØR OG NU

Hasle – Tirsdag 19. november kl. 19.00-21.00

Hør om hvorledes den vordende videnskab i biologi 

kom til at spille en vigtig rolle i fremkomsten af arve-

hygiejne og eugenik og om hvordan nutidens enorme 

landvindinger inden for genterapi og genetiske tests 

skaber vigtige etiske dilemmaer som flere og flere 

af os vil stifte bekendtskab med – fx når vi får børn, 

bliver syge eller er pårørende.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LUFTEN VI INDÅNDER

Hasle – Tirsdag 26. november kl. 19.00-21.00

Hvilke partikler er der i luften, hvor mange er der og 

hvilke effekter har partiklerne på miljøet, på klimaet 

og på vores helbred? Og hvordan sporer forskerne de 

kilder som skaber partiklerne? Få svarene fra en læge 

og en kemiker, der begge forsker i luftforurening og 

hvordan den påvirker vores sundhed.

Tilmelding er ikke nødvendig.

HVORDAN IS OG VAND DANNEDE DANMARK

Hasle – Tirsdag 12. november kl. 19.00-21.00

Det danske landskab bærer tydeligt præg af at være 

dannet af is og vand: vi har alle bemærket smelte-

vandsletter og morænelandskaber samt store sten 

som blev medbragt af isen fra Norge eller Sverige 

under de seneste istider. Men helt præcist hvornår 

og hvordan er det danske landskab blevet skabt – og 

hvad er forbindelsen til bjergene mod nord?

Tilmelding er ikke nødvendig.
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BUDDHA, ZEN OG SPIRITUALITET

Dokk1 – Onsdag 4. december kl. 10.00-12.00

Østens religioner har bidraget til udviklingen af Asiens 

kulturer og er ingredienser i den globale verden som 

blød spiritualitet og hardcore populærkultur. Især 

buddhismen har med sine mange facetter spillet en 

rolle i øst og vest. Mød Jørn Borup, lektor i religionsvi-

denskab, til en samtale om verdens religioner, vestens 

brug af østlig spiritualitet og spændende oplevelser 

fra rejser i Japan.

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

Pris 175 kr.

VIDENSBRUNCH PÅ DOKK1
Få stillet sulten for både hjerne og mave og kom tæt 

på spændende forskere fra Aarhus Universitet, når de 

i samtale med Sten Tiedemann, rektor ved Folke-

universitetet, taler om deres liv, forskning og fremtid. 

Entréen er inkl. brunchbuffet og kaffe/te. 

I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus.

VIDENSBRUNCH: MATADOR-DANSK

Dokk1 – Onsdag 25. september kl. 10.00-12.00

TV-serien Matador indeholder mange gode eksempler 

på sprogets magt på tværs af generationer og sam-

fundslag. Og det talte dansk i Matador adskiller sig 

på mange måder fra vor tids dansk. Hør om sproget i 

Matador og i dag, når lektor emeritus i undervisning 

og læring Ole Lauridsen går i samtale med rektor ved 

Folkeuniversitetet Sten Tiedemann. 

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

Pris 195 kr.

LITTERATUR FRA HELE VERDEN

Dokk1 – Onsdag 2. oktober kl. 10.00-12.00

Der skrives litterære værker over hele verden. Nogle 

værker er uomgængelige og skriver sig ind i litteratur-

historien. Men hvorfor forholder det sig sådan, når an-

dre hurtigt går i glemmebogen? Mød Mads Rosendahl 

Thomsen, professor i litteraturhistorie til en samtale 

om alt fra verdenslitteratur til posthumanisme, samt 

om nogle af Mads’ egne yndlingsværker og forfattere. 

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

Pris 175 kr.

 



NemID-hjælp  
til mindre  

virksomheder

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

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

– så vil vi gerne prøve at hjælpe dig. 

Ring og aftal tid på tlf. 89 40 95 00
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BOFÆLLESSKABET – EN LIVSSTIL

Dokk1 – Fredag 27. september kl. 16.00-17.00

Savner du et mere socialt liv i og omkring boligen, 

legekammerater til børnene, eller at leve mere økolo-

gisk, dele mere og på den måde få flere muligheder? 

Så er bofællesskabet måske noget for dig. Men hvad 

er det i tiden, der får stadig flere danskere til at flytte 

sammen på tværs af generationer? Ph.d. og cand.

mag. i visuel kultur Anna Falkenstjerne Beck beretter.

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

Pris 60 kr. / Studerende: 30 kr.

KLIMAKAMPEN – PÅ TVÆRS AF GENERATIONER

Dokk1 – Fredag 27. september kl. 17.30-18.30

På hele kloden har unge samlet sig i klimademon-

strationer. De samles under Fridays for Future og 

Skolstrejk för Klimatet, som der står på unge Gretha 

Thunbergs strejkeplakat. Demonstrationerne for kli-

maet er måske en af de vigtigste generations-demon-

strationer i mange år. Simon Elsborg Nygaard, der er 

ekstern lektor i bæredygtighedspsykologi ved Aarhus 

Universitet, sætter fokus på klimakampen.

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

Pris 60 kr. / Studerende: 30 kr.

HEARTS AND MINDS:
FESTIVAL OM  
GENERATIONER
I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus.

DEN TREDJE ALDER

Dokk1 – Fredag 27. september kl. 13.00-14.00

Det vigtigste i livet efter arbejdslivet er måske at 

give opmærksomhed til børn og unge. At kunne give 

tilbage af alt det, vi har fået, og at mødes på tværs af 

generationer til gensidig glæde. Hør om fasen mellem 

voksen og gammel, og hvad livets formål kan være i 

den tredje alder. Ph.d. og chefkonsulent i en3karriere 

Poul-Erik Tindbæk fortæller om at være Bedste-for -

alle, når det er alder bedst.

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

Pris 60 kr. / Studerende: 30 kr.

GÉNMANIPULATION – FREMTIDENS BØRN?

Dokk1 – Fredag 27. september kl. 14.30-15.30

I Kina er de første génmodificerede mennesker født. 

Men hvad er de praktiske og etiske udfordringer ved 

at génmanipulere befrugtede æg? Og kan vi bruge 

teknologien til at bekæmpe arvelige sygdomme?  

Genetiske ændringer i befrugtede æg vil blive ned-

arvet gennem generationer og skabe fremtidens børn. 

Adjunkt i biomedicin på Aarhus Universitet, Rasmus 

Otkjær Bak giver en status på génteknologien.

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

Pris 60 kr. / Studerende: 30 kr.



51Tendenser & Debat

FOLK – 80 OVER 80

Dokk1 – Søndag 29. september kl. 13.00-15.00

Hvad er livserfaring? Kan det indfanges af et kamera 

og koges ned til en kort fortælling? I bogen Folk – 80 

over 80 hyldes livets længde med 80 portrætter i 

ord og billeder af mennesker over 80 år.  Mød Asger 

Schnack og Lars Gundersen, der står bag bogen, og 

Carsten Obel der har skrevet et bidrag. Bevar og berig 

livet med nysgerrighed og åndsnærværelse. Entré er 

inkl. bogen Folk – 80 over 80.

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

Pris 150 kr.

MORGENSAMTALE: DET STØRSTE I HVERDAGEN

Dokk1 – Torsdag 24. oktober kl. 9.00-11.00

Hvordan finder man lykken og undgår lidelsen i længs-

len og kærligheden? Sammen med kultur redaktør på 

Kristeligt Dagblad Michael Bach Henriksen taler tre 

generationer fra én familie om fænomener som ud-

længsel, uendelighedslængsel og kærlighed. Mogens 

Pahuus er professor emeritus, Anne Marie Pahuus er 

lektor i filosofi, og Katrine Pahuus er studerende. Entré 

er inkl. rundstykke og kaffe/te.

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

Pris 135 kr.

JEJNER, KLAPHAT ELLER TOSSE

Dokk1 – Fredag 27. september kl. 19.00-20.00

Lyt engang til Pressens radioavis eller Lille Per fra Far 

til Fire fra 50’erne. Sproget hensætter dig til forgangne 

tider. Sproget er det usynlige kit vi har, som en social 

overenskomst med hinanden. Generationerne bruger 

det danske sprog forskelligt, og nogle vil mene, at de 

misbruger det forskelligt. Specialkonsulent Michael 

Ejstrup tager os med på sprogrejse.  

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

Pris 60 kr. / Studerende: 30 kr.

DANS OG SYNG DIG GLAD

Dokk1 – Lørdag 28. september kl. 10.30-12.30

Hvordan virker dans, musik og sang på krop og sind? 

Hvordan kan bevægelse og dans være med til at ska-

be glæde, frihedsfølelse og samhørighed? Dansen har 

ingen alder, og musikkens rytmer kan skabe ny energi. 

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

bevægelsespsykologi Helle Winther fra Københavns 

Universitet, docent Lena Gregersen og studerende fra 

Det Jyske Musikkonservatorium.   

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

Pris 120 kr. / Studerende: 60 kr.



MUSIK
& FILM



Om du er dedikeret musiknørd eller mere jævnt begejstret, 
så kan du i efteråret opleve en række musikarrangementer 
for enhver smag. Kom f.eks. til jazzkoncerter og -foredrag, 
fordyb dig til pladebørs og meditationskoncert, mød andre 
sangglade mennesker til fællessang, eller hør suveræne 
album klassikere spillet med god lyd på et ordentligt anlæg. 
Du kan også opleve et musikalsk foredrag om Benny Ander-
sen, lære et nyt håndværk til en DJ-workshop og komme til 
foredrag om Beatles, klassisk musik og musikkens første-
damer. Og du har rig mulighed for at opleve korkoncerter 
rundt omkring på bibliotekerne.

I efteråret har vi også den store fornøjelse at byde velkom-
men til en stribe arrangementer, der tager kærligheden til 
film og serier alvorligt. Oplev Super8 Talks, se en søndags-
film eller kom til foredrag om True Detective og Black Mirror. 
Du kan også komme til oplæg og debat om Gift ved første 
blik, eller se en dokumentar om det barske børneliv på en 
losseplads i Moskva. 
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MUSIK
FÆLLESSANG 

Risskov Mandag 2. september kl. 19.00-20.30

 Mandag 7. oktober kl. 19.00-20.30

 Mandag 4. november kl. 19.00-20.30

 Mandag 2. december kl. 19.00-20.30

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

at synge sammen med andre? Så kom til fællessang 

på Risskov bibliotek. Vores huspianist spiller til sange, 

som vi har udvalgt på forhånd, men kan også spille 

dine ønsker og yndlingssange.  

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

MUSIKQUIZ 

Dokk1 Lørdag 7. september kl. 14.00-15.00

 Lørdag 16. november kl. 14.00-15.00

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

det fuld af musikviden, men ikke folk nok omkring dig 

til at beundre dig for den? Kom til musikquiz, hvor du 

kan blære dig, hygge dig med de andre musiknørder 

OG vinde lakridspiber. I september er musikquizzens 

tema 90'ERNE, og i november er det FILMMUSIK.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

LYTTEKLUBBEN – GI' DET VIDERE

Dokk1 Mandag 9. september kl. 16.30-18.00 

 Mandag 14. oktober kl. 16.30-18.00

 Mandag 11. november kl. 16.30-18.00

 Mandag 9. december kl. 16.30-18.00

I Lytteklubben skiftes vi til at høre hinandens yndlings-

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

din yndlings-LP, cd eller kassettebånd under armen – 

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

andre musiknørder, der gider høre efter. Vi kan også 

streame, så du behøver ikke at have musikken med. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

LYT TIL JAZZ – PIERRE DØRGE

Højbjerg – Tirsdag 10. september kl. 16.30-17.30

Henrik Schultz-Petersen, bestyrelsesmedlem og 

booker i Jazzselskabet Aarhus, har udvalgt én af 

sine yndlingsplader til efterårets første Lyt til jazz 

arrangement: "Jeg har valgt at spille og fortælle om 

Pierre Dørge & The New Jungle Orchestras Brikama 

fra 1984. Den er meget afvekslende og inkorporerer 

inspiration fra afrikansk musik, blues, Duke Ellington 

og sågar Dadaismen!"

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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KORSANG MED DET KLASSISKE KAMMERKOR 

CANTIAROS 

Dokk1 – Søndag 15. september kl. 14.00

Kammerkoret CantiAros er et klassisk kammerkor fra 

Aarhus, som synger et bredt repertoire af klassisk mu-

sik fra renæssance til nutid. Temaet for dagen er Nyt 

møder gammelt - forskellige komponisters fortolknin-

ger af samme tekst. Dirigent er Michael Hvas Thom-

sen, der til daglig er organist i Horsens Klosterkirke. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MEDITATIONSKONCERT – LYD OG MEDITATION

Dokk1 – Lørdag 21. september kl. 14.00-15.15

Koncert med syngeskåle, gongs, klokker og andre 

instrumenter, der skaber en atmosfære af stille fordy-

belse. Som tilhører kan du enten fordybe dig i medita-

tion – eller bare nyde roen og stemningen. Koncerten 

spilles af Robert Skovmose Christensen, som arbejder 

med klangmassage, psykoterapi og kropsterapi.

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

KORET – STAYIN ALIVE 

Åby – Torsdag 12. september kl. 12.30

Stayin’ Alive er en flok sangglade seniorer, der synger 

flerstemmige rytmiske korarrangementer. Repertoiret 

er pop, rock og ballader skrevet af Elton John, Paul 

McCartney, Leonard Cohen, Carol King, Michael Jack-

son, Toto m.fl. og arrangeret af korets dirigent Bjørn 

'Bønne' Christensen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

JAZZKONCERT MED MARTIN FABRICIUS TRIO

Dokk1 – Søndag 15. september kl. 13.00-15.00

Vibrafonisten Martin Fabricius er på en mission. 

Han ønsker at skrive og spille musik, som rører folk 

følelsesmæssigt på tværs af køn, alder, nationalitet og 

musikalsk tilhørssted. Og gennem en kombination 

af avanceret spilleteknik og elektronisk lyd, har han 

forvandlet vibrafonen til et karakterfuldt instrument. 

Kom til jazzkoncert på og oplev hans udtryksfulde og 

historiefortællende musik.

I samarbejde med Jazzselskabet Aarhus. 

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

Pris: 130 kr. / Studerende: 65 kr. / Medlem af  

Jazzselskabet: 100 kr.

Martin Fabricius Trio

Robert Skovmose Christensen
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SYNG DIG GLAD

Skødstrup Mandag 30. september kl. 18.30-19.30

 Mandag 11. november kl. 18.30-19.30

 Mandag 9. december kl. 18.30-19.30

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

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

sang, hvor den lokale organist Torben Holm Christen-

sen spiller til sange, som han har udvalgt på forhånd, 

men kan også spille dine ønsker. 

Medbring gerne din egen sangbog. 

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

KLASSISK FYRAFTENSKONCERT

Dokk1 – Torsdag 3. oktober 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.

FYRAFTENSSANG

Gellerup – Onsdag 25. september kl. 16.30-17.30

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

hjem fra arbejde. Organisten fra Gellerup Kirke og 

hans trofaste sangere spiller op til fællessang i biblio-

teket. Bagefter er der kaffe og kage.  

I samarbejde med Gellerup Kirke. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

HVAD FOREGÅR DER BAG DJ-PULTEN?

Dokk1 – Lørdag 28. september kl. 14.00-16.00

Er du nysgerrig efter, hvad der egentlig sker bag 

dj-pulten? Andreas Krautwald, som blandt andet er 

tilknyttet Raum Eins/spillestedet TAPE, spiller et kort 

dj-set, fortæller lidt om hardware og software og viser 

forskellige teknikker. Bagefter kan deltagerne selv 

prøve at lege med teknikken.

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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STORE ROCKKLASSIKERE – STOR LYD

Viby Mandag 7. oktober kl. 16.30-18.00

 Mandag 4. november kl. 16.30-18.00

 Mandag 9. december kl. 16.30-18.00

Velkommen til en helt ny lytteoplevelse! Vi sætter 

pick-up’en i rillen 3 mandage, hvor 3 hovedværker i 

rockhistorien præsenteres for den opmærksomme 

lytter. Vi leverer den musikalske kontekst, historien 

bag albummet og afspiller det uden afbrydelser på 

et STORT anlæg. Vi snakker før og efter og giver 

albummet fuld koncentration – med en kop god kaffe 

i hånden. Følg arrangementerne på www.aakb.dk.

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

LYT TIL JAZZ – LEE MORGAN

Højbjerg – Onsdag 9. oktober kl. 16.30-17.30

Bibliotekar Per Hesselbjerg har valgt Lee Morgans  

The Sidewinder fra 1963 som én af sine favoritter: 

”Den amerikanske trompetist, der døde en alt for 

tidlig død i 1972, nåede med The Sidewinder et 

kunstnerisk og kommercielt højdepunkt. Pladens 

fem kompositioner, alle af Morgan, fremstår intense, 

inderlige og insisterende – de emmer af soul. Du kan 

ikke sidde stille til denne musik.”

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

PLADEBØRS

Viby – Lørdag 5. oktober kl. 10.00-16.00

Aarhus Record Fair rykker igen ind på biblioteket. 

Det er en musikmesse for nyt og brugt musik, men 

hovedsageligt 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.

SYNG SAMMEN!

Dokk1 Lørdag 5. oktober kl. 11.00-12.00

 Lørdag 30. november kl. 11.00-12.00

Kom til fællessang med Sangkraft Aarhus. At synge 

sammen giver glæde og energi! Sangene er valgt ud 

fra et fælles tema – i oktober er temaet 'strøm – stil-

stand' og i november 'hjerne – hjerte'. Arrangementet 

er for alle, uanset alder og evner – og du får også et 

par sangtekniske fif med i bagagen.

I samarbejde med Sangkraft Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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TRANBJERG KIRKES SPIRE- OG BØRNEKOR

Tranbjerg – Torsdag 24. oktober kl. 17.00-17.30

Efteråret er kommet med regn og rusk, og mørket er 

tiltaget. Derfor vil koret synge sange, som har med 

efteråret og allerhelgen at gøre.

Tilmelding er ikke nødvendig.

ÅRETS JAZZUDGIVELSER 2019

Højbjerg – Torsdag 24. oktober kl. 19.00-21.00

Niels Overgård, fra bloggen jazznyt.com, fortæl-

ler om og spiller eksempler på jazzen anno 2019. 

Udgangspunktet er dansk jazz med særligt fokus på 

aarhusianske udgivelser, krydret med highlights fra 

den internationale jazzscene. Niels Overgård modtog 

Jazzformidlerprisen i 2013 og uddeler Jazznytprisen, 

der bl.a. er gået til Jakob Bro. Flere gange jurymedlem 

ved Danish Music Awards.

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

Pris 50 kr.

LYDEN AF BYEN

Dokk1 – Torsdag 17. oktober kl. 19.00-20.00

Hvordan lyder Aarhus? Hvad er det særlige ved lyden 

af verdens mindste storby? Og – kan man sætte mu-

sik til Aarhus? Orkesteret Saluzzi, Fracchi, Bisgaard 

giver ved denne foredragskoncert sit bud på, hvordan 

lyden af Aarhus kan udtrykkes i musik. Lydforsker 

Anette Vandsø og lyddesigner Søren Ipland supplerer 

med oplæg om lyde, der skaber byens identitet og 

erindring for aarhusianerne.

I samarbejde med Jazzselskabet Aarhus. 

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

Pris 130 kr. / Studerende: 65 kr. / Medlem af Jazzselskabet: 

100 kr.

KONCERTFOREDRAG OM THE BEATLES

Dokk1 – Torsdag 24. oktober kl. 19.00-21.00

Er du vild med The Beatles? Så kan du nu komme 

med til en nostalgisk og musikalsk aften i selskab 

med musikformidler Per Wium og bandet Something. 

Til dette koncertforedrag vil bandet Something synge 

og spille sange fra det store og populære Beatles-

katalog. Albummet Abbey Road, der runder 50 år i år, 

vil især være i fokus.

I samarbejde med FOF Aarhus. 

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

Pris 150 kr.

Saluzzi

Niels Overgård
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DEN MUSIKALSKE ÅL – BENNY ANDERSEN

Gellerup – Torsdag 7. november kl. 19.00-21.30

Et musikalsk foredrag om musikeren, komponisten, 

forfatteren og livsfilosoffen Benny Andersen. Dette 

foredrag ved Tina Buchholtz vil være en musikalsk 

rejse gennem blot nogle af Benny Andersens meritter, 

sange og digte med fortællinger, oplæsning, musik 

og fællessang.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

KONCERT MED JUTLANDIA SAXOFONKVARTET

Dokk1 – Fredag 8. november kl. 17.00-18.00

Kom til fyraftenskoncert med det aarhusianske 

ensemble Jutlandia Saxofonkvartet, som giver en 

koncert, der fokuserer på nyere musik af danske kom-

ponister. Koncerten er en særlig formidlingskoncert, 

hvor musikerne fortæller om musikken, historierne og 

instrumenterne undervejs i koncerten. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

STIG PÅ REVYEN

Åby – Tirsdag 29. oktober kl. 19.00-21.00

Musiker Stig Nørregård tager os med på en musikalsk 

rundrejse til flere af revyens store mestre. Revyen har 

overlevet i rigtig mange år og er ”still-going-strong". 

Stig er vores "vise-vært" på tangenterne.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

Pris 50 kr.

KONCERT MED PRO PACE

Åby – Lørdag 2. november kl. 12.30

Kom og hør det internationale kor PRO PACE. Det aar-

husianske kor består af mange forskellige nationalite-

ter, der deler en passion for sang og musik. Deres mål 

er at integrere folk fra hele verden gennem musikken 

og lære hinandens kulturer at kende.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LYT TIL JAZZ – BILL EVANS

Højbjerg – Mandag 4. november kl. 16.30-17.30

Jes Halding, tidligere formand for Jazzselskabet 

Aarhus, spiller og fortæller om én af sine yndlings-

plader Waltz for Debby fra 1961 med Bill Evans Trio. 

En stilskabende trio, hvor klaver, bass og trommer er 

ligeværdige instrumenter, og samspillet er intuitivt. 

Bill Evans selv får indflydelse på hele den næste 

generation af pianister ... og en cool sangerinde från 

hinsidan, Monica Zetterlund.

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

Jutlandia Saxofonorkester

Pro Pace
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KONCERT MED ØRENLYD

Viby – Lørdag 14. december kl. 11.30-12.30

Biblioteksrummet bliver fyldt med sang, når Ørenlyd – 

det leende kor giver koncert. Ørenlyd – det leende kor 

er et ungt amatørkor fra Aarhus, som bevæger sig i den 

rytmiske musiks univers. Musikken er groovy, energisk 

og smittende. Koret byder også på julesange, og de vil 

gøre alt for at bringe publikum i den rette julestemning.

Tilmelding er ikke nødvendig.

LYT I MØRKET: MOZARTS REQUIEM

Dokk1 – Lørdag 28. december kl. 14.00-15.00

Mozarts Requiem i d-mol er en dødsmesse, men 

samtidig et af de smukkeste stykker musik, der nogen-

sinde er komponeret. Har du brug for en stille stund 

midt i højtidsdagene, er du velkommen på Dokk1, 

hvor vi afspiller hele værket. Vi dæmper lyset, så du 

kan sidde eller ligge i mørket og nyde musikken med 

fuld opmærksomhed.

Tilmelding er ikke nødvendig.

MUSIKKENS FØRSTEDAMER

Dokk1 – Mandag 18. november kl. 17.00-18.45

En aften om guitargudinder, punkpoeter, bluesdron-

ninger og andre exceptionelle kvinder, som har sat 

stærke spor i musikhistorien. Hør om spændende 

pionerer, der blev glemt af eftertiden og er værd at 

genopdage. Om aktuelle kvindelige kunstnere, der 

sætter deres helt egen dagsorden. Få et anderledes 

perspektiv på musikhistorien af forfatter, journalist og 

musikbibliotekar Anya Mathilde Poulsen.

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

Pris 50 kr.

BALLET AKADEMIET DANSER PÅ DOKK1

Dokk1 – Fredag 13. december kl. 16.00

Det er igen lykkedes at få de fremragende unge danse-

re fra Ballet Akademiet i Aarhus, til at danse julen ind 

med kendte klassikere. Ballet Akademiet danser blandt 

andet uddrag fra juleballetten Nøddeknækkeren, og de 

yngste børn vil gå i Luciaoptog. Kom i god tid.

I samarbejde med Ballet Akademiet. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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Glæd dig til at høre:

 » Højbjergkoret 

 » ProPace 

 » LYDHØR 

 » Kasernekoret 

 » Off Beat 

 » Stayin’ Alive 

 » Lystrup Kirkes Ungdomskor

Tilmelding er ikke nødvendig.

GEORGES BIZET OG CARMEN

Dokk1 – Onsdag 23. oktober kl. 16.30-18.15

Hør om Georges Bizet og Carmen i anledning af 

opførelsen af operaen på Det Kongelige Teater fra sep-

tember 2019. Carmen er en af musikhistoriens mest 

populære operaer, men da den blev opført første gang 

i 1875, forargede det erotiske og 'umoralske' drama 

samtidens publikum.

GUSTAV MAHLER OG HANS 4. SYMFONI

Dokk1 – Onsdag 18. december kl. 16.30-18.15

'Altid fremad' var Gustav Mahlers motto. Den dybt 

ambitiøse komponist levede præcis sådan, indtil 

stress og et svagt hjerte satte en stopper for den 

50-årige østrigske naturkraft. Mahlers Symfoni nr. 4 

bygger på gamle tyske folkesange, som fortæller om 

mennesket i liv og død. Hør om Mahler og hans 4. 

symfoni i anledning af en Torsdagskoncert med sam-

me tema i DR Koncertsalen den 14. november.

KORDAG
KORDAG 

Dokk1 – Lørdag 7. december kl. 10.30-15.30

Vidste du, at Aarhus er særligt rig på skønne amatør-

kor? Aarhusianerne elsker nemlig at synge! Du kan 

opleve sangglæden til KorDag på Dokk1, hvor syv 

vidt forskellige kor giver koncert. Du kan høre alt fra 

ungdomskor over et internationalt kor til et swingende 

pensionistkor. Nyd en enkelt sang eller bliv hængende 

hele dagen – vi lover et varieret repertoire, god under-

holdning og højt humør.

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 komponister-

ne og musikerne, når de skal fortælle historier med 

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

møder musikken i øjenhøjde, og 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.

I samarbejde med DR Klub Klassisk og BibZoom. 

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

ANNA NETREBKO – VOR TIDS STØRSTE OPERADIVA

Dokk1 – Onsdag 25. september kl. 16.30-18.15

Den største operadiva i dag er uden diskussion 

Anna Netrebko. En sangerinde, der rummer alt det, 

man forbinder med operaens verden: Stemmepragt, 

drama, skønhed og følelser. Hun er en totaloplevelse, 

for hendes sceneudstråling og musikalske nærvær er 

overvældende. Hør om Anna Netrebko i anledning af 

hendes optræden til operagallaen i DR Koncerthuset 

den 9. november.
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SPANSK FILMKLUB

Dokk1 Tirsdag 27. august kl. 19.00

 A la mala

 Tirsdag 24. september kl. 19.00

 Mexican Gangster

 Tirsdag 29. oktober kl. 19.00

 Vive por mi

 Tirsdag 26. november kl. 19.00

 Todos Queremos A Alguien

I samarbejde med Raices – hvor kulturerne mødes. 

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

WALAAS VILJE – DOKUMENTAR

Tilst – Tirsdag 10. september kl. 16.00-17.45

Denne eftermiddag viser vi dokumentaren Walaas 

Vilje om kvinden Walaas forsøg på at blive en del af 

den palæstinensiske sikkerhedsstyrke. Vi serverer 

kaffe og kage.

Tilmelding er ikke nødvendig.

WESTERN ARABS – DOKUMENTAR OG DEBAT

Gellerup – Torsdag 3. oktober kl. 16.00-18.00

Denne eftermiddag viser vi dokumentaren Western 

Arabs om den danske instruktør Shargawls opvækst 

mellem to kulturer. Efter filmen er der mulighed for at 

snakke om filmen og de temaer, filmen behandler. Vi 

serverer kaffe og kage.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FILM
SØNDAGSFILM

Dokk1 Søndag 4. august kl. 14.00

 Søndag 1. september kl. 14.00

 Søndag 6. oktober kl. 14.00

 Søndag 3. november kl. 14.00

 Søndag 1. december kl. 14.00

Vi viser dokumentarfilm, spillefilm, danske og uden-

landske film, film i sort/hvid og i farver, nye og gamle 

film samt animationsfilm. 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.

SUPER8 TALKS

Dokk1 Lørdag 10. august kl. 14.00-15.30

 Lørdag 14. september kl. 14.00-15.30

 Lørdag 19. oktober kl. 14.00-15.30

 Lørdag 9. november kl. 14.00-15.30

Oplev Aarhusianske talentfilm! Vestdanmarks Frie 

Filmuddannelse, Super8, præsenterer i samarbejde 

med Dokk1 henover fire lørdage i sensommeren og 

efteråret, et nyt koncept – SUPER8 TALKS. Årgang 9 

fremviser deres førsteårsfilm, og inviterer spændende 

personligheder og publikum til en snak herom for at 

aktualisere og debattere værkerne, og inddrage virke-

lighedens betragtninger i et fiktionsunivers.

I samarbejde med Super8 – Vestdanmarks Frie Film-

uddannelse.  

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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16:9 
FOREDRAG OM TRUE DETECTIVE

Dokk1 – Tirsdag 24. september kl. 17.00-18.30

Fra tv-himlens højeste tinder til det dybeste fald 

og en efterfølgende, i hvert fald delvis, oprejs-

ning. True Detective er og bliver en ujævn, men 

også særdeles interessant serie. Ekstern lektor 

ved AU, Søren Bastholm, går i kødet på dens po-

tente kombination af komplekse krimi mysterier, 

A-listeskuespillere og filosofiske lag, og giver et 

bud på årsagerne til de 3 sæsoners vidt forskelli-

ge skæbner.

FOREDRAG OM BLACK MIRROR

Dokk1 – Tirsdag 29. oktober kl. 17.00-18.30

Black Mirror er en af nutidens mest interessante 

tv-serier, der med lige dele dyster samfundskritik 

og vanvittige twistede plots, har opbygget et 

kultfølge verden over. Cand.mag. og redaktør på 

16:9 Filmtidskrift, Jakob Langkjær, ser nærme-

re på, hvordan serien forholder sig til science 

fiction-genren såvel som antologiserieformatet 

– bl.a. ved at rejse tilbage til tv-mediets spæde 

begyndelse.

FOREDRAG OM POPULÆRMUSIK I TV-SERIER

Dokk1 – Tirsdag 26. november kl. 17.00-18.30

Nutidens tv-serier er oftest fyldt til randen med 

musik, men sådan har det ikke altid været. 

Faktisk har musikken ofte været voldsomt 

underprioriteret i ældre tv-serier. I dette foredrag 

undersøger Mathias Bonde Korsgaard, hvorfor 

populærmusikken nu har gjort sit indtog i tv-

serierne, og viser en række musikalsk markante 

eksempler, hentet fra en række nyere serier fra 

SKAM til Twin Peaks: The Return.

 

I samarbejde med Filmtidsskriftet 16:9. 

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

Pris 25 kr.

BØRNENE PÅ PUTINS LOSSEPLADS – DOKUMENTAR

Tilst – Tirsdag 8. oktober kl. 16.00-18.00

Vi viser dokumentaren Børnene på Putins losseplads 

om en gruppe børn, der lever på en af verdens største 

lossepladser, der ligger uden for Moskva. Vi serverer 

kaffe og kage.

Tilmelding er ikke nødvendig.

GIFT VED FØRSTE BLIK – OPLÆG OG DEBAT

Dokk1 – Mandag 21. oktober kl. 17.00-18.30

Drømmen om kærligheden. Det er essensen af vor 

tids største seersucces, Gift ved første blik. Tv-pro-

grammet, hvor ganske almindelige danskere siger 

ja til at blive gift med en vildt fremmed. Værterne 

på Podcast om Gift ved først blik, Mathilde Anhøj og 

Kathrine Wismann, besøger Dokk1 til en snak om 

programmet, hvor vi fniser, forarges, forelsker os, 

frastødes og håber på kærligheden hele vejen.

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

Pris 50 kr.



Fra strik, hækling og simpel vævning over wax melts til 
lasercutting: Vores kreative arrangementer spænder over 
vidt forskellige teknikker og materialer – fra de oldgamle 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 lave papirklip og collage, kom i gang med 
bullet journal eller prøv kræfter med muse-masker.  
Mød andre kreative hoveder til Strik-In eller i tegne-
klubben, og kom til foredrag og workshop om kreativitet 
og helbred. Du kan også besøge bibliotekernes mange 
kunstudstillinger, og du kan lære at reparere dine brugte 
ting i vores Repair Café – dine hænder kan måske mere 
end du tror!
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MUSE MASKE WORKSHOP

Dokk1 Lørdag 10. august kl. 11.30-13.00

 Lørdag 10. august kl. 13.30-15.00

Skab din egen maske, der illustrerer din indre 

muse. Ola Mirecka og Iga Górniak tager dig med 

på en inspirationsrejse i det antikke Grækenland. 

Du transformerer billeder i dit indre sind til fysiske 

objekter. Maskerne bliver fotograferet og bliver en del 

af udstillingsplakaten for galleriet END OF THE LINE. 

Workshoppen foregår på engelsk.

I samarbejde med Aarhus Makers, www.aarhusmakers.com. 

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

Pris 40 kr.

REPAIR CAFÉ

Dokk1 Anden lørdag i måneden kl. 12.30-15.30

 fra 14. september til 14. december

Der holdes Repair Café på Dokk1 – her kan du få 

hjælp til at fikse tøjet, cyklen eller computeren… Du 

kan se præcise datoer og læse mere om Repair Café 

på www.aakb.dk.

I samarbejde med Repair Café Århus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FRIT PAPIRKLIP

Dokk1 – Lørdag 14. september kl. 12.30-15.30

Bliv guidet gennem det finurlige univers. Papir er et fa-

scinerende materiale, der gennem tiden har inspireret 

mange kunstnere til billedmageri. Enhver kan klippe 

efter en skabelon, men faktisk er det ikke så svært at 

klippe uden – tør du give dig i kast med frit papirklip? 

Mona Lisa Retpen vil guide dig gennem teknikken. 

Hun har beskæftiget sig med frit papirklip i 30 år. 

For voksne og børn fra 13 år. 

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

PERSPEKTIV-TEGNING

Dokk1 Søndag 15. september kl. 11.00-15.00

 Søndag 22. september kl. 11.00-15.00

Få grundlæggende kendskab til perspektiv-tegning. 

Den vigtigste kendsgerning om perspektiv er, at objek-

ter som er tæt på os, ser større ud, end dem der ligger 

længere væk. Men det er bare en illusion. Street-artist 

Bojan M. viser, hvordan man overfører dette fæno-

men til papiret med opbygningen af horisontlinjen og 

forsvindingspunkter. Foregår inde og udenfor. 

Medbring tegneblok og tegnematerialer.

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

Pris 50 kr.
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BULLET JOURNAL WORKSHOP

Åby Tirsdag 17. september kl. 19.00-21.30

Højbjerg Torsdag 19. september kl. 19.00-21.30

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 BuJo entu-

siast og vil guide dig trin for trin og fortælle om, hvorfor 

Bullet Journal er blevet en uundværlig del af hendes liv. 

Hver deltager modtager en goodiebag med alt du skal 

bruge, for at komme godt i gang! (værdi 250 kr.) 

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

Pris 125 kr.

STYRK DIT HELBRED MED KREATIVITET

Højbjerg – Lørdag 21. september kl. 14.00-17.00

Oplæg og workshop. Drømmer du om at lukke 

kunsten og kreativiteten ind i dit liv? Og på samme 

tid gavne dit helbred? Lærke Egefjord, der bl.a. er 

billedkunstner og hjerneforsker giver dig et indblik i, 

hvordan kunst og kreativitet kan dæmpe symptomer 

på f.eks. stress, angst, depression og demens. Bliv 

klogere på, hvordan du selv skaber de optimale ram-

mer for at opleve følelsen af flow og livsglæde.

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

Pris 125 kr.

COLLAGEPORTRÆT

Dokk1 Søndag 15. september kl. 11.00-13.30

 Torsdag 26. september kl. 15.30-18.00

Unik collage med billedkunstner Fadavi. Der skal leges 

med de kunstneriske muligheder og skabes unikke 

portrætter ud af papir og billedmateriale fra bibliote-

kets kasserede bøger. Den aarhusianske og sprudlen-

de billedkunstner Fadavi – vil inspirere dig og guide 

dig gennem den kunstneriske proces. Det kræver 

ingen forudsætninger.

For voksne og børn fra 13 år. 

I samarbejde med Skolen for Kunst og Design. 

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

Pris 50 kr.
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SIMPEL VÆVNING

Dokk1 – Lørdag 9. november kl. 11.00-14.00

Sætter tankerne fri og lad hænderne arbejde. Vævning 

kan for mange virke uoverskueligt og kompliceret, 

men på denne workshop vil du opleve det modsatte. 

Tekstildesigner Vivi Mailund underviser i en simple 

form for vævning. Med få teknikker vil du komme til at 

eksperimentere med garnernes tykkelser og kvaliteter. 

Alle med interesse for design og tekstilt håndværk kan 

deltage – uanset erfaring.

I samarbejde med Vivi Mailund www.vivimailund.dk. 

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

Pris 50 kr.

LASERCUT DIT JULEPYNT!

Dokk1 Tirsdag 3. december kl. 15.30-18.30

 Lørdag 7. december kl. 11.00-14.00

Trænger du til nyt julepynt – og er du lidt tech-interes-

seret? Vi skaber dims til hjerternes fest – juletræspynt, 

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

For voksne og børn fra 8 år ifølge med en voksen. 

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

Pris 30 kr.

WAX MELTS WORKSHOP

Dokk1 Lørdag 28. september kl. 11.30-13.00

 Lørdag 28. september kl. 13.30-15.00

Gå i hyggestemning og lav dit eget duftvoks. Tara 

Streiff fra Redolent Revival guider dig gennem pro-

cessen, hvor du kan lave 10 duftvoks med den aroma, 

du kunne ønske dig. Romantisk, klassisk, frisk eller 

frugtfyldt? Der medfølger et duft-diffuser-sæt, så du 

kan smelte dine aromatiske “wax melts” og fylde dit 

hjem med skønne dufte. 

Workshoppen foregår på engelsk.  

For voksne og unge fra 13 år. 

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

Pris 100 kr.

TEGNEKLUBBEN

Dokk1 – Torsdag 31. oktober kl. 17.00-19.00

Få dig en velfortjent tegnepause – kom og tegn! Del 

din begejstring og fordyb dig i tegningens univers, 

samtidig med at du nyder og udforsker byens for-

skellige oaser - denne gang på Dokk1. Tegneklubben 

ønsker at skabe et inspirerende og uformelt møde-

sted, hvor man kan komme som etableret kunstner, 

nyudklækket tegner og alt derimellem. 

Medbring tegnesager og skitsebog/papir. 

I samarbejde med Tegneklubben. Puk Ewdokia og 

Rebecca Ross. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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VILD MED GARN
Sidder du derhjemme og nørkler forgæves med de løbende masker, en svær strikkeopskrift eller et strikketeknisk 

problem? Fortvivl ikke! Rundt omkring på bibliotekerne 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.

STRIKKEHÆKLESYKLUB

Risskov – Hver torsdag kl. 15.00-17.30  

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIK-IN PÅ TRANBJERG BIBLIOTEK

Tranbjerg Første torsdag i måneden kl. 18.00 

 fra 1. august til 5. december

I samarbejde med Strikkeklubben Strik-in. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

DOKK1'S STRIKKECAFÉ

Dokk1 Første lørdag i måneden kl. 13.00-16.00 

 fra 3. august til 7. december

I samarbejde med Vibeke Stendal. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKEAFTEN

Harlev Første mandag i måneden kl. 19.00-21.30 

 fra 5. august til 2. december

Tilmelding er ikke nødvendig.

GARNGLAD

Lystrup Torsdage i lige uger kl. 19.30 

 fra 8. august til 12. december

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKE- OG HÆKLECAFÉ

Gellerup Anden onsdag i måneden kl. 10.00-13.00 

 fra 14. august til 11. december

I samarbejde med Foreningen Usbekiske Initiativer. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKECAFÉ

Skødstrup Første mandag i måneden kl. 15.00-17.00 

 fra 2. september til 2. december

Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKECAFÉER

Sabro Torsdag 26. september kl. 19.00-21.00

 Torsdag 31. oktober kl. 19.00-21.00

 Torsdag 28. november kl. 19.00-21.00

I samarbejde med Sabro Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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MENNESKER I TRANBJERG 1900-2000

Tranbjerg 1. oktober – 15. november

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling viser en udstilling 

med titlen Mennesker i Tranbjerg 1900-2000. Udstil-

lingen viser billeder af Tranbjerg-borgere i arbejdstøj, i 

festtøj og i fritidstøj. Man kan også se skolebilleder, for-

samlingsbilleder og portrætbilleder af enkeltpersoner 

og familier, som f.eks. billedet af håndstryger ved Sleth 

Teglværk Oluf Nielsen og hans familie fra ca. 1916.

Tilmelding er ikke nødvendig.

UDSTILLING VED BETTINA MARY FRAGTRUP

Højbjerg – 2.-31. oktober

Kunstneren arbejder med både maleri og collage. 

Inspireret af 1950'ernes reklamer og kvinder skaber 

Bettina Mary Fragtrup et univers af retro, naivisme 

og humor. I arbejdsprocessen anvender kunstneren 

magasiner og udklip fra 1930-1960. De mange udklip 

blandes med kridt, akryl, tusch og blyant, hvorved der 

skabes nye udtryk og nye historier.

Tilmelding er ikke nødvendig.

UDSTILLINGER

KUNSTUDSTILLING VED LÆRKE EGEFJORD

Højbjerg – 2.-30. september

Den kunstneriske stil kan bedst beskrives som et 

skønt miks af ekspressionisme og impressionisme, 

krydret med koloristens nysgerrige leg med farver. Det 

er glæden ved legen og det uforudsigelige, som får 

farverne fra tanke til papir. Lærke Egebjerg arbejder 

med akvarellens flygtige udtryk og arbejdsprocessen 

er ofte intuitiv. Hendes stil er let og feminin.

Tilmelding er ikke nødvendig.

GRØNLANDSKE BILLEDER

Tranbjerg – 2.-30. september

Denne udstilling tager udgangspunkt i Grønland og 

den flotte natur. Da Klaus Dreyer var i Grønland, var der 

lyst døgnet rundt, og han fik taget mange spektakulære 

billeder fra Ilulissat og isfjorden. Klaus Dreyer blev 

uddannet som multimediedesigner og er halvvejs ud-

dannet som fotograf fra Medieskolen i Viborg. Han er 

tre-dobbelt vinder af Habitat: Aarhus-fotokonkurrencen.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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FERNISERING – JAZZEDE PLAKATER AF MINGUS

Harlev Torsdag 28. november kl. 16.30-18.00

 Udstillingen kan ses fra  

 28. november – 31. januar 2020

Mingus Riis-Holm er en af områdets helt unge 

grafiske talenter. Om sine plakater skriver han: "For 

et stykke tid siden begyndte jeg at interessere mig for 

Jazz, og noget af det, jeg lagde mærke til var 'Cover 

art' på plade coverne, hvilket inspirerede mig til at 

forsøge at lave kunst selv." 

I samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

UDSTILLING VED BIRGIT DAA BIRKKJÆR

Højbjerg – 2.-31. oktober

Kom og oplev kunstneren Birgit Daa Birkkjærs fan-

tastiske tekstilkunst. Kurveformen er det foretrukne 

arbejdsområde. Alle kurve er skabt på væven og alle 

værker er små kunst-objekter – skulpturelle genstande 

uden praktisk funktion. Grundmaterialerne er natur-

fibre fx hør, naturelementer og papir af forskellige 

slags, mens rytme, gentagelse og struktur er nøgleord 

i tilblivelsen.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FÆLLES KUNSTUDSTILLING

Højbjerg – 2.-30. november

Flyv fugl – gennem ild og vand. I november udstiller 

kunstnerne Karen Thomassen og Anne Mette Daa 

Natorp keramik og akvareller. De er begge fascinerede 

af nuturens pragt og forgængelighed og det kommer 

til udtryk i deres kunst. Fugle er uhåndgribelige og 

sky og sætter sport overalt i naturen. Synet af fugle 

vækker mange forskellige følelser – fra de lyse muntre 

til de mørke melankolske.

Tilmelding er ikke nødvendig.



Mangler dit band et sted at spille? Er du tosset med ord – 
både at skrive og lytte til dem? Eller er du vildt god til FIFA? 
Og har du lyst til at møde andre, der dyrker anime, tæve 
dine kammerater i brætspil, eller lære at brodere – så tjek 
arrangementer her på siderne, hvor du også finder særlige 
arrangementer til dig der skal non- eller konfirmeres. 

Men hvis du bare vil slukke lidt for verden og gemme dig 
med en god bog, så kom også 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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HARRY POTTCAST

Dokk1 – Lørdag 7. august kl. 11.00-13.00

Harry Pottcast er en podcast til dig der ikke kan få nok 

af Harry Potter. Nanna og Amalie gennemgår serien 

kapitel for kapitel og dykker ned i temaer, karakterer, 

plot, fanteorier, magiske elementer, og meget mere. 

De gør en dyd ud af at gøre det nærværende og 

interessant for dig, der lytter med. Derfor kobler de 

også ofte det de snakker om, til problematikker vi alle 

sammen kan relatere til. 

I samarbejde med Nanna Bille Cornelsen og Amalie 

Hermansen – Harry Pottcast. 

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

Pris 40 kr.

GELLERUP – BRÆTSPILSKLUB

Gellerup Hver torsdag kl. 14.30-16.00 

 fra 15. august til 19. december

Hver torsdag spiller vi udvalgte brætspil fra vores sam-

ling. For eksempel Settlers, Carcasonne og Munchkin. 

Du kan være med til at bestemme, hvad vi skal spille.  

For unge mellem 9 og 14 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

OTAKU BATSU AARHUS 

Dokk1 Søndag 25. august kl. 12.00-16.00

 Søndag 22. september kl. 12.00-16.00

 Søndag 6. oktober kl. 12.00-16.00

 Søndag 27. oktober kl. 12.00-16.00

 Søndag 10. november kl. 12.00-16.00

 Søndag 24. november kl. 12.00-16.00

 Søndag 8. december kl. 12.00-16.00

 Søndag 29. december 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. 

Find os på Facebook. 

I samarbejde med Otaku Batsu Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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ORDBANKO FOR UNGE

Gellerup – Onsdag 13. november 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.

ER I UNDER 18 ÅR OG MED I ET BAND?

Risskov Lørdag 23. november kl. 11.00-12.00

 Lørdag 30. november kl. 11.00-12.00

Kunne I tænke jer at spille en koncert i biblioteket? Vi 

laver gerne PR og hjælper med at gøre biblioteksrum-

met klar til, at I kan give publikum en god oplevelse. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

JULESTUE FOR UNGE – BRODERI

Dokk1 – Lørdag 21. december kl. 12.00-15.00

Trænger du til en pause fra juleræset? Så kom forbi 

Ungeområdet og hyg med os. Vi har fundet stof, garn 

og lidt inspiration frem, så vi sammen kan brodere.

Tilmelding er ikke nødvendig.

SKRIVEVÆRKSTED FOR UNGE

Dokk1 Mandag 23. september kl. 16.00-17.30 

 Mandag 21. oktober kl. 16.00-17.30

 Mandag 18. november 16.00-17.30

For alle 13-17-årige, der skriver – eller drømmer om 

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

skriver digte eller fanfiction, om du vil starte en blog 

eller er i gang med en kæmpe roman. Vi laver små 

skriveøvelser, udveksler tips og snakker om at skrive.

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

LEGO HISTORIER

Gellerup Torsdag 17. oktober kl. 14.00-18.00

Tilst Mandag 18. november kl. 14.00-18.00

Vi bygger med LEGO. Vi læser en kort historie højt og 

I skal bygge noget inspireret af historien. Præmier til 

de bedste / sjoveste / mest spændende kreationer! 

For børn og unge mellem 0 og 15 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FIFA TURNERING

Tilst – Fredag 18. oktober kl. 13.00-16.00

Er du god til Fifa? Kom og vær med i Fifaturneringen 

og find ud af, hvor god du er. Vi spiller på PS4, med 

den nyeste udgave af Fifa. Det bliver en mod en.

For unge mellem 10 og 16 år. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk



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 bag-

grund 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 aflevering 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 fortalt 

dig om. Uanset hvem du er, står Retshjælpen klar med 

anonym og upartisk rådgivning. 

Retshjælpen er udbudt af Studenterrådets Retshjælp 

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 Matematikcenters 

matematikcafé på Dokk1 hver torsdag i hjørnet ved 

Læsesalen. Matematikcaféen er åben for alle, der har 

matematik  i folkeskolen, på ungdomsuddannelsen, 

på suppleringskursus eller på en voksenuddannelse. 

Matematikcaféen køres af dygtige frivillige fra Mate-

matikcenter.
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TA’ DET GODE BILLEDE  

V/ DOKK1S FOTOGRAF SOPHIE DREIJER 

Lørdag 16. november kl. 13.00-14.00 

Minder er dejlige at have. I denne workshop får du 

gode råd til at tage billeder fra den store dag – til 

familiealbummet, til instagram osv. Du får også 

mulig hed for få feedback på nogle af de billeder, du 

tager på workshoppen. 

Medbring egen mobiltelefon med kamera. 

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

LAV DIN EGEN INVITATION/BORDPYNT  

V/ DOKK1S UNGEBIBLIOTEKAR KATHRINE E. ROM

Lørdag 23. november kl. 12.00-15.00 

Bliv inspireret til at lave/designe invitationer og bord-

pynt til din store dag. Vi viser gode steder på nettet, 

hvor du kan finde inspiration – fx Pinterest samt 

appen Canva, hvor du kan finde flotte skabeloner. 

PS: Vi har materialer til rådighed, hvis du vil lave din 

egen invitation – vi printer dog ikke invitationer. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BLIV KLAR TIL  
DIN STORE DAG
Forberedelserne til næste års konfirmationer, nonfir-

mationer, humanistiske konfirmationer og andre fest-

lige komsammener, der alle markerer indtrædelsen i 

de voksnes rækker, er allerede i fuld gang. 

På Dokk1 markerer vi det med tre forskellige tilbud, 

der har det til fælles at gøre den store dag til en ufor-

glemmelig oplevelse. 

Ta’ din ven/veninde under armen – eller din far/mor 

og deltag i en eller flere workshops:

HOLD EN TAKKETALE DER VIL BLIVE HUSKET  

V/ DOKK1S POETRYSLAMMER JESPER KIRKEGAARD

Lørdag 16. november kl. 12.00-15.00 i Ungeområdet

Kom og blive inspireret til at skrive og fremføre din 

egen helt personlige takketale. Her vil du kunne dykke 

ned i forskellige teknikker. Skal den rime, være på 

vers, være alvorlig eller få gæsterne til at græde af 

grin? Jesper Kirkegaard, poetry slamer, story slamer og 

stand up komiker vil inspirere og give gode råd.

Arrangementet er både for den kommende konfir-

mand og for forældre.

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

Jesper Kirkegaard



Har du talt med din surdej i dag? Eller glæder du dig  
allerede til julebanko? Gå på opdagelse i bibliotekernes 
pose med blandede arrangements-bolcher her.

I efteråret kan du bl.a. høre foredrag om aarhusianske 
gadenavne, surdej og slægtsforskning. Du kan komme til 
Irsk aften, høstfest eller være med til mostedag. Og du 
kan møde nye mennesker over et spil skak, til torvedag 
eller til startmøde for iværksættere.

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

Dokk1 Hver fredag kl. 10.00-12.00 

 fra 9. august til 20. december

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.

STARTMØDE FOR IVÆRKSÆTTERE

Dokk1 Mandag 12. august kl.16.30-18.30

 Mandag 7. oktober kl. 16.30-18.30

 Tirsdag 10. december kl. 16.30-18.30

Informationsmøde for dig, der har planer om at starte 

egen virksomhed i Aarhus. Hør om den gode forret-

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

ge muligheder, der er for iværksættere. Du kan også 

stille spørgsmål til en konsulent fra STARTVÆKST 

Aarhus. Ofte supplerer vi introduktionen med en 

iværksætterhistorie. Her kan du høre en nystarter 

fortælle sin historie.

I samarbejde med STARTVÆKST Aarhus. 

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

TORVEDAG

Åby – Lørdag 17. august kl. 10.00-15.00

Torvedag på Åbyhøj Torv med alt, hvad der hører sig 

til af kræmmere, salgsboder, mad, musik og aktiviteter 

for både børn og voksne.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

RUNDVISNINGER PÅ DOKK1

Dokk1  Hver tirsdag kl. 14.00-15.00  

 fra 27. august til 10. december

 Hver torsdag kl. 16.30-17.30  

 fra 28. august til 12. december

Rundvisning i publikumsarealet for enkeltpersoner og 

mindre grupper. 

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

HØSTFEST

Risskov – Tirsdag 27. august kl. 17.00-21.00

Biblioteket inviterer til fællesspisning i haven – vi 

kalder det høstfest. Alle skal tage en ret med til det 

antal, I kommer, og vi laver sammen et lækkert fælles 

madbord. Husk at der ikke er krav om, at maden 

skal være hjemmelavet. Det er fællesskabet omkring 

spisningen, der er vigtig. Pak den varme trøje, vi sid-

der udenfor. Tjek for aflysning på hjemmesiden, hvis 

himlen synes for grå.

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

MARKEDSDAG PÅ FREDSPLADSEN

Gellerup – Lørdag 31. august kl. 11.00-16.00

Kom og vær med, når vi sammen med en lang række 

lokale aktører indretter Fredspladsen foran Gellerup 

Bibliotek til en hyggelig markedsplads fuld af liv. Der 

vil være masser af aktiviteter for både store og små 

– workshops, hyggelige lege, musik og lækker mad i 

løbet af dagen.

Tilmelding er ikke nødvendig.



81Blandet godt

MOSTEDAG

Gellerup  Lørdag 28. september kl. 10.00-15.00

Skødstrup Lørdag 5. oktober kl. 10.00-13.00

Lystrup  Onsdag 9. oktober kl. 13.00-17.30

Risskov  Lørdag 12. oktober kl. 10.00-15.00.  

Tag dine nedfaldne æbler og flasker eller dunke med 

på biblioteket. Du lærer, hvordan du laver din egen 

æblemost. Der er mulighed for at få presset op til 25 

kg æbler, som giver ca. 20 liter most. Husk også en 

balje til resterne fra de pressede æbler.

I samarbejde med Smag på Aarhus og Grøn Støtteforening. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

IDRÆTTENS PIONERTID I ÅBYHØJ

Åby – Tirsdag 1. oktober kl. 19.00

Idrætten i Åbyhøj fejrer i år 100 året for opstart. Med 

en række industrivirksomheders udflytning til Åbyhøj 

i begyndelsen af 1900-tallet, kom mange tilflyttere og 

bosatte sig i området. I 1919 blev idrætsforeningen 

sparket i gang med fodbold, og hurtigt kom andre 

idrætsgrene til. Vi sætter fokus på baggrunden, op-

starten og det store frivillige pionerarbejde, der fulgte 

i disse og de følgende årtier.

I samarbejde med Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

BIND DIN EGEN FLUE

Dokk1 Onsdag 18. september kl. 15.00-17.00

 Onsdag 16. oktober kl. 15.00-17.00

 Onsdag 13. november kl. 15.00-17.00

 Onsdag 11. december 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 du være med – bare mød op!  

Tilmelding er ikke nødvendig.

GØR DET SELV EL

Dokk1 Onsdag 18. september kl. 15.00-17.00

 Onsdag 16. oktober kl. 15.00-17.00

 Onsdag 13. november kl. 15.00-17.00

 Onsdag 11. december kl. 15.00-17.00

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

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

og hvilke opgaver, du selv må kaste dig over. 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.
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IRSK AFTEN I EGELUND

Beder-Malling – Egelund Idrætsanlæg

Fredag 22. november kl. 19.00

Kom med til en spændende irsk aften i Egelund hvor 

The Troubles in Words & Music med Joe Gibson (Irl) 

og Claus Hebor holder en unik multimedie-storyteller 

koncert omkring urolighederne i NordIrland. Den gri-

bende historie gennemgås med fotos og fortællinger 

samt live musik. Fra kl. 18 vil der være mulighed for 

at købe irsk mad i Cafeklubånd. Læs meget mere om 

arrangementet på www.aakb.dk

I samarbejde med Egelund BorgerCenter og Caféklubånd. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

JULEBANKO

Gellerup – Onsdag 11. december kl. 15.00-17.00

Kom og vær med til klassisk julebanko på Gellerup 

bibliotek. Vi læser tallene højt og der er præmier til 

både de første rækker og pladen fuld. Banko er sjovt 

for både store og små!

Tilmelding er ikke nødvendig.

SURDEJ – ER DET IKKE BESVÆRLIGT?

Lystrup – Torsdag 10. oktober kl. 19.00-20.30

Har du aldrig prøvet at bage med surdej eller har du 

problemer med at vedligeholde den løbende, så vil 

denne aften være noget for dig. Kim fra Bageskolen 

fortæller og giver tips og tricks om surdej og andre af 

bagningens teknikker. Der vil også være smagsprøver.

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

DOKK1 SKAKMESTERSKAB

Dokk1 – Lørdag 26. oktober kl. 11.00-15.00

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

Dokk1s skakturnering. Vi spiller i to grupper – én der 

er åben og én for personer med ratingtal. Der spilles 

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

mindst tre partier. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

HJÆLP TIL IT

IT-HJÆLP FOR BEGYNDERE 

Lystrup Hver mandag kl. 13.00-15.00 

 fra 2. september til 25. november

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

vores frivillige, IT-kyndige Peer Kjær Andersen en halv 

time mellem kl. 13.00-14.00. Du kan også bare kigge 

forbi mellem kl. 14.00-15.00 i IT-café’en. 

Der kan forekomme ventetid, men der er kaffe på kanden. 

I samarbejde med Frivillig Peer Kjær Andersen. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

ÅBYS IT-CAFÉ

Åby – Hver tirsdage kl. 14.00-15.00

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

tablet og mobiletelefon, og vi vil forsøge at hjælpe dig 

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

Medbring gerne din egen bærbare computer, mobil 

eller tablet.

Tilmelding er ikke nødvendig.

UBUNTU

Dokk1 Onsdag 4. september kl. 16.00-20.00

 Onsdag 2. oktober kl. 16.00-20.00

 Onsdag 6. november kl. 16.00-20.00

 Onsdag 4. december kl. 16.00-20.00

Ubuntu Aarhus er åben for alle, som har interesse 

i alternative styresystemer. Mødeaftenerne vil langt 

hen ad vejen blive tilpasset de fremmødtes ønsker, 

og der bliver taget særligt hensyn til ’begyndere’ udi 

Ubuntu-Linux. Vi hjælper med installationer, opdate-

ringer og reparationer på de fremmødtes egne pc’er 

– foruden almindeligt socialt samvær!  

Se mere på www.aakb.dk.

I samarbejde med Ubuntu Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig

GELLERUPS IT-CAFÉ 

Gellerup – Hver torsdag fra kl. 14.30-16.00

Driller dit IT-udstyr eller har du bare generelle 

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

hjælp og ny inspiration. 

Du kan få hjælp til: 

 » at forbedre dine færdigheder på internettet

 » at kunne klare den digitale kontakt til det offentlige

 » at bruge smart phones og tablets

 

Medbring gerne din egen bærbare computer/mobil eller 

tablet. Tilmelding er ikke nødvendig.
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Skolekatalog 
Vidste du, at vi tilbyder et 
væld af undervisningstilbud 
til grundskolen? 

Læs mere på  
www.aakb.dk/skoletilbud

Dagtilbudskatalog 
Vidste du, at vi tilbyder et væld  
af arrangementer specifikt til  
børn i dagtilbud?

Læs mere på 
www.aakb.dk/dagtilbud

Skole- og dagtilbud
Efterår 2019
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HISTORIEN BAG DE AARHUSIANSKE GADENAVNE

Lystrup  Mandag 28. oktober kl. 19.00-20.30

Dokk1  Torsdag 28. november kl. 19.00-20.30

Leif Dehnits er tidligere leder af Lokalhistorisk 

Samling på Hovedbiblioteket og forfatter til bogen 

Aarhusianske gadenavne, som udkom i efteråret 2018. 

I foredraget tager han os gennem vej- og navne-

historien for en række veje og gader i Aarhus. Hvorfor 

hedder byens gader og veje, som de gør, og hvem har 

truffet beslutningerne herom? 

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

SLÆGTSFORSKERNES SORGER OG GLÆDER

Åby – Tirsdag 26. november kl. 19.00-21.00

Slægtsforsker Mette Fløjborg fortæller om nogle af 

de hovedbrud, man kan komme ud for, når man går i 

gang med at forske i sin slægt og tror, at alt er lige til 

at slå op i de gamle bøger på internettet. Historierne 

krydres med underfundige opdagelser i kirkebøger og 

skrifter. Undervejs gives tip til nogle gode online kilder.

I samarbejde med Åby Biblioteks Venner. 

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

LOKALHISTORIE

SPØRGEHJØRNE FOR SLÆGTSFORSKERE

Dokk1 Tirsdag 13. august kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 10. september kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 8. oktober kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 12. november kl. 13.00-16.00

 Tirsdag 10. december 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.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk



Din indgang  
til byens 
historie

Stadsarkivet samler billeder 
fra Aarhus Idrætspark  
gennem 100 år

Dokk1 / Aarhus Stadsarkiv,  
Onsdag 11. september 13.00–16.00
Onsdag 9. oktober 13.00–16.00 

Aarhus Idrætspark fylder 100 år i 2020, og 
stadsarkivet er i gang med at planlægge en 
bog om hele byens stadion. Har du bille-
der fra livet på stadion, så tag dem under 
armen. Stadsarkivet vil gerne have en kopi, 
og du får billederne tilbage igen. Alt har 
interesse – sportsbegivenheder, trænings-
situationer, koncerter og fester.

aarhusarkivet.dk 
Dokk1 / Aarhus Stadsarkiv 
Sidste onsdag hver måned kl. 15.00–16.00 
Onsdag 28. august
Onsdag 25. september
Onsdag 30. oktober
Onsdag 27. november
Gratis / Tilmelding er ikke nødvendig.

Stadsarkivet åbnede i 2018 for den nye 
digitale portal til byens historie. Tusinder 
og atter tusinder af billeder, film, kort og 
dokumenter er nu online. Der kan søges 
i mere end fem kilometer arkiver fra kom-
munen og en masse privatarkiver. Men 
hvordan gør man?
Kom forbi Stadsarkivets læsesal og hør, 

hvordan man bruger AarhusArkivet til at 
bestille arkivalier til læsesalen, finde film 
og billeder og læse dokumenter fra byens 
historie. Hør også om hvordan man selv 
kan bidrage og indsende materiale til by-
ens arkiv. Der er også mulighed for at høre 
om læsesalens øvrige kilder.

Mød Stadsarkivet
Dokk1 / Torvet ved Caféen 
Torsdag 22. august kl. 14.00–16.00
Torsdag 7. november kl. 14.00–16.00
Gratis / Tilmelding er ikke nødvendig.

Hvad kan du bruge byens arkiv til? Det kan 
du finde ud af, når Stadsarkivet rykker ud 
på Dokk1.
Kom forbi og hør mere om Stadsarkivets 
mange spændende aktiviteter, om frivil-
ligarbejdet på arkivet og om arkivets digita-
le platforme.
Du kan få introduktion til, hvordan du 
søger i arkivets 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.
Stadsarkivet bor til dagligt på niveau 2.2, 
men her kan du møde os på Torvet ved 
Caféen.

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

Foto: Aage Fredslund Andersen, ca. 1935
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Velkommen til børnebiblioteket! Her kan du låne alverdens 
bøger, men du kan også høre musik, se film og teater, lytte til 
højtlæsning, lege, gå til sprogfitness, (måske) vinde i Mimbo 
Jimbo banko, møde en esportstræner og meget mere. For de 
større børn er der bl.a. læseklub, krea-aktiviteter og masser af 
gaming, spil og programmering.

Nye forældre kan møde hinanden til f.eks. førstehjælp, fars 
legestue, rytmik, babymotorik og yoga. Du kan også møde 
sundhedsplejen, høre om babymassage og få litterære  
vitaminer til ammehjernen.

Efterårsferien på bibliotekerne er også fuld af aktiviteter.  
Du kan hygge dig i det magiske kreaværksted, opleve et  
fysikshow, se film og give den gas til en lego-workshop. 

Vi ses på børnebiblioteket!
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VIL DU HAVE BESØG I BØRNEHAVEN?

Risskov Tirsdag 10. september kl. 9.30-10.30

 Tirsdag 17. september kl. 9.30-10.30

Vi har pakket bibliotekscyklen med aktiviteter og histo-

rier inden for samme tema, og er klar til at møde børn 

og voksne på børnehavens udeareal. Der er plads 

til 6 børn, og der skal mindst være én voksen, som 

børnene kender godt.

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

BØRNELOPPEMARKED

Viby – Lørdag 14. september kl. 11.00-13.00

Har du en helt masse legetøj derhjemme, som du 

ikke længere leger med? Så har du nu muligheden for 

at sælge dit gamle legetøj og måske købe noget nyt 

med hjem til samlingen. For praktiske oplysninger og 

bestilling af stadeplads, se mere på www.aakb.dk.

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

FAMILIELØRDAG

Hasle – Lørdag 14. september kl. 10.00-13.00

Hold øje med programmet på www.aakb.dk. Der kan 

købes brunch i kulturhusets café fra kl. 10.00.

I samarbejde med Kulturhus Herredsvang. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MOSTEDAG FOR BØRNEHAVEN

Risskov  Tirsdag 1. oktober kl. 9.30-10.30 

  Tirsdag 8. oktober kl. 9.30-10.30

Kom med biblioteket i haven og most æbler. Der er 

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

har været ude at samle så medbring gerne. 

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

HALLOWEEN-UHYGGE I KÆLDEREN

Viby – Lørdag 19. oktober kl. 10.00-14.00

Kom og få dit Halloween-gys. Måske tør mor eller far 

også gå med. Creepy House besøger igen i år bibliote-

ket og stiller op med et godt gys, når hele salen bliver 

forvandlet til dit værste mareridt. 

Det bli’r UHYGGELIGT!! Og sjovt!

For børn mellem 4 og 12 år. 

I samarbejde med Creepy House. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

UHYGGELIG UGE

Tranbjerg Uge 44 

 Fra mandag 28. oktober til 1. november

Spøgelserne er løs på Tranbjerg Bibliotek! Hjælp os 

med at finde dem før det er for sent. Edderkopper, 

spindelvæv, mumier og skeletter – kom og lav dit eget 

uhyggelige halloweenpynt. Der er spøgelsesjagt og 

Creepy Krea hele ugen i den betjente åbningstid.  

Kom, hvis du tør!!

Tilmelding er ikke nødvendig.
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JULEKALENDER – HVOR ER BIBLIOTEKSNISSEN?

Risskov – Hver dag i december i bibliotekets åbningstid

Risskovs biblioteksnisse er kravlet ned fra loftet og 

gemmer sig rundt omkring på biblioteket. Vil du 

hjælpe os med at finde ham? Kom på biblioteket og 

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

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

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

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

Tilmelding er ikke nødvendig.

DEN STORE JULEJAGT

Gellerup – Torsdag 19. december kl. 10.00-17.00

Bibliotekets nisser har gemt sig overalt i børne-

biblioteket. Kom og vær med til at finde dem – hvis du 

finder alle nisserne, så er der en lækker lille præmie til 

dig. Vi julehygger hele dagen. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BAMSEHOSPITALET

Dokk1 – Lørdag 26. oktober kl. 10.00-13.00

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

teket. Bamselægen kigger efter brækkede bamseben, 

betændte bamseører og behandler med bandage, 

plastre og kram. Bamsehospitalet er en landsdækken-

de organisation bestående af frivillige læge- og sund-

hedsstuderende, som ønsker at præsentere børn for 

sundhedssystemet på en tryg, sjov og lærerig måde.

I samarbejde med Bamsehospitalet® IMCC. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

FAMILIELØRDAG – PONYER OG KÆLEDYR

Hasle – Lørdag 9. november kl. 10.30-12.30

Kom og mød Trine og Lise-Lotte fra besøgsponyer.dk 

og deres besøgsdyr. De har Ponyer og kaniner med, 

som de fortæller om. Du kan også stille spørgsmål 

om dit eget kæledyr. 

Der kan købes brunch i kulturhusets café fra kl. 10.00. 

I samarbejde med Kulturhus Herredsvang. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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LÆSEAMBASSADØR – ER DET DIG?

Dokk1 Mandag 2. september kl. 16.00-18.00

 Tirsdag 1. oktober kl. 16.00-18.00

 Onsdag 6. november kl. 16.00-18.00

 Torsdag 5. december kl. 16.00-18.00

Er du mellem 10 og 14 år og vild med at læse? Så kan 

du blive én af vores nye læseambassadører. Vi mødes 

på Dokk1 fire gange i løbet af efteråret, og du er selv 

med til at bestemme, hvad vi skal arbejde med. Det 

kunne være booktrailers, boganbefalinger på insta-

gram, forfatterinterviews eller hyggelig snak om gode 

bøger. Du behøver ikke at være skrap til at læse, du 

skal bare have lyst!  

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

LÆSEKLUB FOR BØRN

Viby Mandag 16. september kl. 15.30-16.30

 Mandag 21. oktober kl. 15.30-16.30

 Mandag 25. november kl. 15.30-16.30

Elsker du at læse? Er du vild med gode historier? Kun-

ne du tænke dig at møde andre, som har det ligesom 

dig – så er læseklubben noget for dig. Du skal have 

mod på at læse tre bøger, som du ikke selv bestem-

mer, og mødes med andre bogelskere tre gange i 

efteråret. Hvis du har lyst, så kom forbi biblioteket i 

løbet af august for at få den første bog.

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

I samarbejde med Forlaget Tellerup. 

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

GLÆDEN VED SPROG  
OG BØGER

HJÆLP, MIT BARN SKAL LÆRE AT LÆSE

Dokk1 Lørdag 10. august kl. 11.00-12.00

 Fredag 13. september kl. 15.30-16.30

 Lørdag 23. november kl. 11.00-12.00

Hvad kendetegner en god letlæsningsbog? Og hvordan 

finder vi den helt rigtige bog til begynderlæseren? Bliv 

bedre til at hjælpe dit barn i gang med læsningen og få 

gode tips til bøger og bibliotekets letlæsningsområde. 

Arrangementet er for både børn og forældre.  

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

BIBLIOTEKARENS YNDLINGSHISTORIER

Hasle Onsdag 28. august kl. 10.00

 Onsdag 25. september kl. 10.00

 Onsdag 23. oktober kl. 10.00

 Onsdag 20. november kl. 10.00

 Onsdag 18. december kl. 10.00

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

bogskrybberne og læser højt af sine yndlingshistorier!

For børn mellem 2 og 6 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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HISTORIEFORTÆLLING MED BRITA

Tranbjerg Torsdag 26. september kl. 9.30-10.00

 For børn mellem 2 og 3 år 

 Torsdag 26. september kl. 10.00-10.30

 For børn mellem 4 og 6 år

 Torsdag 31. oktober kl. 9.30-10.00

 For børn mellem 2 og 3 år 

 Torsdag 31. oktober kl. 10.00-10.30

 For børn mellem 4 og 6 år

 Torsdag 28. november kl.  9.30-10.00

 For børn mellem 2 og 3 år

 Torsdag 28. november kl. 10.00-10.30

 For børn mellem 4 og 6 år 

Kom og vær med til en hyggelig stund, hvor vi hører 

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 få inspiration og gode bøger til højt-

læsning derhjemme.

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

MIMBO JIMBO BANKO

Risskov Lørdag 5. oktober kl. 10.30-11.00 

 Lørdag 2. november kl. 10.30-11.00

Kom forbi Risskov bibliotek og spil Mimbo Jimbo 

banko i efteråret. 

For børn mellem 2 og 5 år. 

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

SPROGFITNESS

Gellerup – Onsdag 18. september kl. 9.30-10.30

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 6 år og deres voksne. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

MUSTAFAS KIOSK BANKO

Hasle Torsdag 19. september kl. 10.00

 Torsdag 19. september kl. 11.00

Kom og hør Jakob Martin Strids Mustafas Kiosk på en 

anderledes, sjov og inddragende måde, når vi blander 

oplæsning med bankospil i en skøn pærevælling!

For børn mellem 5 og 6 år.  

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

HJÆLP TIL BEGYNDERLÆSNING

Viby – Torsdag 19. september kl. 16.00-17.00

Tips og tricks til den første læsning. Hvad kende-

tegner en god letlæsningsbog og hvordan finder vi 

den helt rigtige bog til begynderlæseren? Bliv bedre til 

at hjælpe dit barn i gang med læsningen og få gode 

tips til bøger og bibliotekets letlæsningsområde. 

For børn og forældre. 

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

Lørdag 13. april kl. 9.00-9.45

Hyggelig banko for børn i alderen 4-6 år 
Gratis billetter til børnene via www.aakb.dk

Mimbo Jimbo

Risskov Bibliotek
Fortebakken 1 · 8240 Risskov · Tlf. 8940 9500
risskovbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/risskov
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MIMBO JIMBO BINGO BANKO

Sabro Mandag 21. oktober kl. 10.30 

Gellerup Onsdag 20. november kl. 9.30 

Vær med til at sætte litteraturen i spil, når vi læser højt 

fra Mimbo Jimbo, og leger med billederne fra bogen. 

Der er små præmier til alle bingospillere.

For børn mellem 3 og 6 år og deres voksne. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

HALLOWEENGYS OG HIMMELLYS

Risskov Kirke – Torsdag 7. november kl. 16.00-18.30

I de mørke og fugtige katakomber under Risskov Kirke 

har gysets mester, bibliotekaren Simon, sat sig med 

en stak grufulde og rædselsvækkende gysernoveller. 

Mens der læses højt, vil der være kakao og andet guf.

Herefter er der mulighed for at stige op fra de mørke 

katakomber til en kort, lys og børnevenlig gudstjene-

ste i kirken. For dem der har lyst, er der fællesspisning 

i sognegården bagefter.

I samarbejde med Risskov Kirke. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

ORDBANKO; FOR BØRN!

Åby – Lørdag 5. oktober 10.30 

Lyt til historien og find ordene! I forbindelse med 

kultur ugen i Åbyhøj afholder vi en særlig omgang ord-

banko for børn og deres forældre. Der er præmier på 

højkant og masser af god stemning – kom og leg med! 

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

GÅ TIL 'LÆS-NYT'

Bavnehøj Mandag 7. oktober kl. 15.00-16.00

 Mandag 21. oktober kl. 15.00-16.00

 Mandag 28. oktober kl. 15.00-16.00

Går du i 4.-6. klasse og elsker at læse, og har du lyst 

til at gå til "Læs-nyt"? Så meld dig på holdet i oktober 

måned. Men skynd dig – der er kun få pladser!

Du bliver præsenteret for den nyeste børnelitteratur, 

og du vælger selv en bog og læser den i en hyggelig 

krog på biblioteket. 

For børn i 4.-6. klasse. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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MØD SALLYS FAR

Dokk1 – Lørdag 30. november kl. 13.00-14.00

Mød forfatteren bag de populære billedbøger om Sal-

lys far. Sallys far er sygt pinlig – det synes Sally i hvert 

fald. Han gider ikke være voksen, og så fortæller han 

de vildeste løgnehistorier og bander, selvom man hver-

ken må lyve eller bande. Thomas Brunstrøm fortæller 

om, hvordan bøgerne er blevet til. Hvor meget af det 

pinlige, der sker i bøgerne er også sket i virkeligheden?

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

MINI ALBUS

Dokk1 – Torsdag 7. november 

Vi varmer op til den næste store Albus festival i 2020. 

På Mini-Albus er børnene helt i front og vi hylder 

skriveglæde, læseglæde og fælles oplevelser med lit-

teratur. Du kan blandt andet opleve finalen i Hvem vil 

være litterær og kåringen af vinderne af skrivekonkur-

rencen 500 ord. Hold øje med festivalens hjemmeside 

www.aakb.dk/albus

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

SILENT READING

Viby – Lørdag 14. november 10.30-13.30

Vi inviterer til tre timers læsning i absolut stilhed. 

Medbring din egen bog, eller lån en af vores. Vi ind-

retter hyggelige læsetipier, hvor du kan slå dig ned og 

fordybe dig i dine yndlingsfortællinger.  

Tilmelding er ikke nødvendig.
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ÆSKEN PRÆSENTERER: KANINENS FØDSELSDAG

Bavnehøj Onsdag 25. september kl. 10.00-10.35

Viby Torsdag 26. september kl. 10.00-10.35

Solbjerg Tirsdag 1. oktober kl. 10.00-10.35

Alle børn er inviteret til Kaninens fødselsdag. Sammen 

skal vi dække op til en energifyldt og festlig danse-

fest fyldt med musik, leg og balloner. Æsken, som er 

værter for fødselsdagen, beskriver selv forestillingen 

som en aktiv og inddragende musikfest for alle, som 

elsker at synge, danse og lege. Der er både danse- og 

grinegaranti!

For børn mellem 3 og 6 år. 

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

DIG OG DIT TØJDYR MED RATATAS

Tilst – Torsdag 3. oktober kl. 10.00

Dig og dit tøjdyr er en workshop for de mindste med 

teater, leg og musik. Vi tager udgangspunkt i børne-

nes eget tøjdyr, som de har med hjemmefra. Helle 

fra Børneteatret Ratatas sidder parat med sin guitar, 

og vi synger for tøjdyrene, mens vi laver alle mulige 

aktiviteter med dem.

For børn mellem 1,5 og 4 år.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

BØRNETEATER
BØRNETEATER PROP OG BERTA

Dokk1 – Lørdag 14. september kl. 11.30-12.05

Det Ny Dukketeater opfører historier om den lille 

tykke mand, Prop, hans talende ko, Berta, og deres 

oplevelser i skoven sammen med Tyttebøvserne. Prop 

og Berta-forestillingen udspiller sig i det univers, som 

er kendt fra film, TV og bøger. Der er et hyggeligt gen-

hør med de kendte sange og ikke mindst et gensyn 

med de kære og populære figurer.

Tilmelding er ikke nødvendig.

PÆNT GODDAG – ET MØDE MED EN FREMMED

Gellerup – Lørdag 21. september kl. 17.00

Teatret Kimbri opfører forestillingen Pænt goddag – 

et møde med en fremmed, som netop handler om 

vores møde med det ukendte og dem, som ved første 

øjekast ikke lige passer ind. Forestillingen opføres på 

Gellerupscenen.

For børn 6 og 11 år.  

I samarbejde med Gellerup Kirke. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk
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Kom og vær med, når Børnekulissen præsenterer en 

musikalsk juleforestilling, hvor vi møder Nissen og 

hunden Banjo. De åbner låger i den store magiske 

julekalender, og bag hver låge gemmer sig et magisk 

lille juleeventyr. Børnene er med til at åbne lågerne, 

og involveres aktivt undervejs gennem bevægelse, 

julesang, rim og fagter. 

I samarbejde med Børnekulissen. 

Forestillingen er målrettet daginstitutioner og dagplejer. 

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

HVEM HAR STJÅLET NISSEKRAFTEN?

Dokk1 Lørdag 21. december kl. 11.00-11.35 

 + 20 minutters sangleg

Nissen med det mærkelige navn, som de andre nisser 

griner af, mister det allervigtigste, og pludselig er 

julens trylleri borte. Hvem har dog stjålet noget så be-

tydningsfuldt og hvorfor? En forestilling af Honning-

Banden om jul, venskab og kærlighed. Pakket ind i 

poetisk julegavepapir med små overraskelser, (ægte) 

magi og en lille smule uhygge i børnehøjde.

For børn mellem 3 og 10 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BANJOS STORE JULEKALENDER 

Lystrup Fredag 29. november kl. 9.30-10.15

 For børn mellem 1 og 3 år

 Fredag 29. november kl. 10.30-11.15

 For børn mellem 3 og 6 år

Bavnehøj Mandag 2. december kl. 9.30-10.15

 For børn mellem 1 og 3 år

 Mandag 2. december kl. 10.45-11.30

 For børn mellem 3 og 6 år

Tranbjerg Onsdag 4. december kl. 9.30-10.15

 For børn mellem 1 og 3 år

 Onsdag 4. december kl. 10.45-11.30

 For børn mellem 3 og 6 år

Viby Torsdag 5. december kl. 9.30-10.15

 For børn mellem 1 og 3 år

 Torsdag 5. december kl. 10.45-11.30

 For børn mellem 3 og 6 år

Solbjerg Tirsdag 10. december kl. 9.30-10.15

 For børn mellem 1 og 3 år

 Tirsdag 10. december kl. 10.45-11.30

 For børn mellem 3 og 6 år

Tilst Onsdag 11. december kl. 10.00-10.45

 For børn mellem 3 og 6 år

 Tilmelding og sted – se www.aakb.dk

Risskov Fredag 13. december kl. 9.30-10.15

 For børn mellem 1 og 3 år

 Fredag 13. december kl. 10.30-11.15

 For børn mellem 3 og 6 år.

Skødstrup Mandag 16. december kl. 9.30-10.15

 For børn mellem 1 og 3 år

 Mandag 16. december kl. 10.30–11.15

 For børn mellem 3 og 6 år
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FILM FOR DE YNGSTE

Åby Tirsdag 3. september kl. 10.00-10.30

 Tirsdag 1. oktober kl. 10.00-10.30

 Tirsdag 5. november kl. 10.00-10.30

 Tirsdag 3. december kl. 10.00-10.30

Kom med ind i biografsalen, når vi viser små film på 

det store lærred. 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 4. september kl. 9.30

 Tema: Eventyr

 Onsdag 2. oktober kl. 9.30

 Tema: Gys og Gru 

 Onsdag 6. november kl. 9.30

 Tema: Teater 

 Onsdag 4. december kl. 9.30

 Tema: Jul

Kom og oplev spændende fortællinger på biblioteket. 

Hver gang udvælger vi historier ud fra et bestemt 

tema, som vi udfolder i film, bøger, konkrete objekter 

og i dialog med børnene.

For børn mellem 2 og 5 år.  

Tilmelding er ikke nødvendig.

FILM
POPCORN TIME – FILM FOR DE MINDSTE

Hasle Torsdag 15. august kl. 10.00 og kl. 11.00

 Torsdag 5. september kl. 10.00 og kl. 11.00

 Torsdag 3. oktober kl. 10.00 og kl. 11.00

 Torsdag 7. november kl. 10.00 og kl. 11.00

 Torsdag 5. december kl. 10.00 og kl. 11.00

Vi viser sjove, lærerige og livsbekræftende film. Og 

selvfølgelig er der popcorn til!

For børn mellem 3 og 6 år. 

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

FILM FOR DE YNGSTE

Harlev Mandag 26. august kl. 10.00-10.30

 Mandag 30. september kl. 10.00-10.30

 Mandag 28. oktober kl. 10.00-10.30

 Mandag 25. november kl. 10.00-10.30

Vi viser søde, sjove og skøre film på trappen i biblioteket.

For børn mellem 2 og 5 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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FILM & FORTÆLLINGER

Risskov Torsdag 3. oktober kl. 10.15-11.00

 Tema: Monstre

 Torsdag 10. oktober kl. 10.15-11.00

 Tema: Fædre

 Torsdag 17. oktober kl. 10.15-11.00

 Tema: Katte

 Torsdag 24. oktober kl. 10.15-11.00

 Tema: Hunde

Vi begynder med at se en lille film og bagefter læser vi 

en bog med samme tema.

For børn mellem 3 og 5 år. 

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

MOVIE TIME

Gellerup Tirsdag 15. oktober kl. 11.00

 For de yngste

 Tirsdag 15. oktober kl. 15.00

 For lidt større børn

Det er efterårsferie og koldt udenfor. 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.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FILM OG FORTÆLLINGER

Viby Torsdag 5. september 10.00-10.45

 Torsdag 3. oktober 10.00-10.45

 Torsdag 7. november 10.00-10.45

Tre torsdage i efteråret inviterer vi til film og fortællin-

ger for de yngste. Vi ser et par korte film og læser en 

god bog med samme tema.

For børn mellem 3 og 5 år. 

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

FILM FOR DE YNGSTE

Dokk1 Onsdag 11. september kl. 10.00-10.30

 Onsdag 9. oktober kl. 10.00-10.30

 Onsdag 6. november kl. 10.00-10.30

 Onsdag 4. december kl. 10.00-10.30

Vi viser film for de yngste – 3 eller 4 film pr. gang med 

en varighed på ca. 30 min.

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

Højbjerg – Lørdag 2. november kl. 10.00-12.00

Vi skal se en spændende film, fuld af farver og musik. 

Filmen er fuld af dansende og syngende skeletter. 

Hvilken film mon det er? Kom og se med!

For børn fra 7 år. 

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

FILM OG FORTÆLLING

Bavnehøj Mandag 4. november kl. 10.00-10.45

 Onsdag 6. november kl. 10.00-10.45

Efterårets børnedage har temaet venskab. Kom og 

få oplæst en god historie om venskab og se to små 

tegnefilm med samme tema.

For børn mellem 4 og 6 år.  

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

BØRNEBIO

Højbjerg Fredag 18. oktober kl. 9.30-10.00

 Fredag 18. oktober kl. 13.30-14.00

 Torsdag 5. december kl. 9.30-10.00

 Lørdag 14. december kl. 10.30-11.00

I oktober viser vi små hyggelige efterårsfilm. 

I december viser vi små hyggelige julefilm. 

For børn mellem 2 og 5 år. 

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

HALLOWEENGYS: GYSERKOMEDIER

Risskov – Tirsdag 29. oktober 16.00-18.00

I Risskov Biblioteks faldefærdige og skumle anneks 

(hvor ubeskrivelige og rædselsvækkende hændelser 

har fundet sted), vil gysets mester, bibliotekar Simon 

Aakjær, stå klar med en stak af sine yndlings gyser 

dvd’er. Præcis hvilke film, der vil blive vist, er endnu 

uklart – men en ting er helt sikkert… det bliver både 

sjovt og også lidt uhyggeligt. 

For børn mellem 10 og 13 år. 

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



Viby – Hver torsdag fra 16.00-17.00 i oktober og november
Vi har Minimedværter, der hjælper os med at afholde torsdags tosserierne.  

Nedenfor kan I møde fem af vores dygtige medværter.  

Gratis og ingen tilmelding. Se programmet på www.aakb.dk

Sofia, 10 år (tv) og Liva, 9 år (th) kommer og viser, hvordan man kan 

pynte småkager på finurlige måder. Den hyggelige og smagfulde work

shop finder sted på Viby Bibliotek torsdag den 10. oktober.

Mathias, 12 år kommer og laver julegaver sammen med børnene på 

Viby Bibliotek den 28. november. Mathias vil vise, hvordan man kan lave 

fine formkunstværker og nøgleringe.

MINIMEDVÆRTER OG  
TORSDAGSTOSSERIER

Iben, 8 år vil den 3. oktober vise, hvordan man laver et unikt maleri med 

vandfarver. Iben kan nemlig et trick, hvor man med kun to vandfarver og 

en farveblyant kan lave noget virkelig smukt.

Otto, 7 år synes det er vildt sjovt at skyde med Nerf Gun og så bygger 

han ofte med LEGO. Hvorfor ikke kombinere de to ting, tænkte Otto og 

foreslog at man byggede mål, skydeskiver og andre ting i LEGO og skød 

det ned med legetøjs pistolerne.  Ottos sjove idé, kan man komme og 

lege med i på Viby Bibliotek den 7. november.



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

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

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

Følg med på aarhus.makerfaire.com eller  
facebook Aarhus Mini Maker Faire
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BØRNERYTMIK 

Gellerup Onsdag 9. oktober kl. 9.30-10.15

 For børn mellem 1 og 3 år

 Onsdag 30. oktober kl. 9.30-10.15

 For børn mellem 3 og 5 år

Syng, dans og leg dig glad sammen med Vibeke Graf 

Skou fra Favrskov Musikskole. Vibeke er musikpædagog 

og med ganske få remedier skaber hun farverige fortæl-

linger sammen med børnene. Det er gratis at deltage.

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

BØRNERYTMIK MED VIBEKE OG RASLEDILLEN

Højbjerg – Torsdag 10. oktober 9.30-10.15

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. 

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

MUSIK

HØJSKOLESANG FOR DE MINDSTE

Dokk1 Onsdag 21. august kl. 11.00-11.45

 Onsdag 18. september kl. 11.00-11.45

 Onsdag 23. oktober kl. 11.00-11.45

 Onsdag 13. november kl. 11.00-11.45

 Onsdag 11. december 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 

omdrejnings punktet 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. 

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

SANGLEGE MED VIBEKE OG RASLEDILLEN

Tilst – Torsdag 12. september kl. 10.00

Vi inviterer musikskolelærer Vibeke Skou på besøg for 

at lave sanglege med os. Denne gang er målgruppen 

de helt små vuggestue- og dagplejebørn. Vibeke har 

kufferten fuld af rasleæg, flyvende tørklæder, handske-

dukker og meget mere. Alle går herfra med højt 

humør og hænder og fødder godt rystet igennem.

For børn mellem 1,5 og 3 år.  

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

Vibeke Skou

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

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

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

Følg med på aarhus.makerfaire.com eller  
facebook Aarhus Mini Maker Faire
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KUNST OG KREA

Tranbjerg Mandag 9. september kl. 14.00-17.00

 Picassos paphoveder

 Mandag 16. september kl. 14.00-17.00

 Dalis drømme

 Mandag 23. september kl. 14.00-17.00 

 Mal som Monet

 Mandag 30. september kl. 14.00-17.00 

 Munchs Mareridt

Man behøver ikke at være stor, for at lave stor kunst. 

Fire mandage i september sætter vi fokus på forskel-

lige berømte kunstnere. Vi kommer til at arbejde med 

pap, collager, maling og ostevoks.

For børn fra 6 år. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

KREAVÆRKSTED

Dokk1 Hver tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30 

 fra 3. september til 18. december

 Skoleferie undtaget

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 søger for materialer, 

inspiration og vejledning. 

KREAværkstedet er for børn og deres voksne. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

KREATIVITET

ONSDAGSVÆRKSTEDET

Gellerup – Hver onsdag kl. 14.30-16.00

Kom og opdag nye og gamle teknikker, når vi hver 

onsdag slipper kreativiteten løs. Onsdagsværkstedet 

er et åbent maker space-forum for børn og unge, hvor 

vi kommer hinanden ved over kreative aktiviteter. 

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.

VED KREABORDET

Højbjerg Fredag 30. august kl. 15.00-17.00

 Rørstrik

 Mandag 28. oktober kl. 15.00-17.00

 Mal kranie-uro

 Mandag 25. november kl. 15.00-17.00

 Lav din egen julekalender

 Lørdag 7. december kl. 11.00-13.00

 Juleklip

 Mandag 30. december kl. 15.00-17.00

 Nytårshat

Kom på biblioteket og vær kreativ! Vi stiller an med en 

masse kreasager. Du kan læse mere om hvert arrange-

ment på www.aakb.dk. 

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

Viby Torsdag 3. oktober kl. 16.00 til 17.00

 Vandfarveleg med minimedvært Iben

 Torsdag 10. oktober kl. 16.00 til 17.00

 Pynte småkager med spiselige farver med  

 Mini Medværter Liva og Sofia

 Torsdag 17. oktober kl. 16.00 til 17.00

 Lav dit eget ridderudstyr i skum

 Torsdag 24. oktober kl. 16.00 til 17.00

 Flotte perleplader

 Torsdag 31. oktober kl. 16.00 til 17.00

 Halloweenværksted og uhygge

 Torsdag 7. november kl. 16.00 til 17.00

 Leg med Nerf Gun med Mini Medvært Otto

 Torsdag 14. november kl. 16.00 til 17.00

 Insektfabrikken

 Torsdag 21. november kl. 16.00 til 17.00

 Mal på muleposer og grydelapper

 Torsdag 28. november kl. 16.00 til 17.00

 Julegaveværksted med Mini Medvært Mathias

Om torsdagen kan du komme med dit barn eller 

barne barn til en sjov aktivitet i børnebiblioteket. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

KREAKLUBBEN

Tilst Hver mandag kl. 14.00-16.00

 fra 9. september til 16. december

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.

KREA I ÅBY

Åby Torsdag 19. september kl. 15.00-17.00

 Torsdag 24. oktober kl. 15.00-17.00

 Torsdag 21. november kl. 15.00-17.00

September – Perleplade-krea: Kom og lav pokeballs, 

hårspænder og andre fine ting af perler.

Oktober – Halloween-krea: Kom og lav Hallo ween-

pynt af papirruller og en masse andet pynt.

November – Jule-krea: Kom og lav det fineste julepynt 

af gamle bøger og papir.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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LEGO – WORKSHOP FOR BØRN

Lystrup Mandag 14. oktober kl. 13.00-17.00

Risskov Tirsdag 15. oktober kl. 13.00-17.00

Tranbjerg Torsdag 17. oktober kl. 12.00-15.00

En LEGO-klodset workshop i efterårsferien.

Vi garanterer en masse sjove LEGO-klodser, og ud-

fordrer dig til at deltage i vores LEGO-bygge konkur-

rence, hvor vinderne bliver kåret ved arrangementets 

afslutning. Så bare mød op og byg løs. Der er fine 

præmier på højkant.  

For børn op til 13 år og deres forældre. 

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

MAGISK KREAVÆRKSTED I EFTERÅRSFERIEN

Dokk1 Tirsdag 15. oktober kl. 12.00-13.00

 Tirsdag 15. oktober kl. 13.00-14.00

 Tirsdag 15. oktober kl. 14.00-15.00

 Onsdag 16. oktober kl. 12.00-13.00

 Onsdag 16.oktober kl. 13.00-14.00

 Onsdag 16. oktober kl. 14.00-15.00

I efterårsferien lader vi os inspirere af det magiske 

univers fra Harry Potter bøgerne. Børnelab bliver i dis-

se dage til et magisk værksted, hvor vi laver tryllestave 

og badges. 

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

KREATIV POP-UP WORKSHOP

Dokk1 – Mandag 14. oktober kl. 12.00-15.00

En særlig form for kreativ magi venter dig på denne 

workshop. Vil du lære at lave pop-op kort og bøger, 

og mestre magien i at få det flade papir til at vokse 

til overraskende scenarier? Så kom og vær med. Vi 

glæder os til at vejlede dig, og alt, hvad du behøver af 

materialer og inspiration, findes på stedet.

I samarbejde med Pop-up-lab. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Foto: Finn Wraa
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KREATIV GENBRUG

Dokk1 – Lørdag 19. oktober kl. 11.00–15.30

Leg med genbrug sammen med Energimuseet. Kom 

og leg med genbrug. Energimuseet laver sjove, kreati-

ve aktiviteter sammen med børnefamilier og barnlige 

sjæle. Vi bygger flotte og farverige mobiler med gen-

brugsmaterialer, hvor kun fantasien sætter grænsen.

I samarbejde med Energimuseet. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

JULEUGE

Tranbjerg – Uge 50 fra mandag 9.-13. december

Kom til en uge fyldt med julehygge. Hele ugen skruer 

vi op for julemusikken og laver julepynt. Pynt op på 

biblioteket, eller tag det med hjem, du bestemmer 

selv. Vi har alt, der skal bruges – du dukker bare op.

Tilmelding er ikke nødvendig. 

MANGA – TEGNEWORKSHOP

Højbjerg Tirsdag 15. oktober kl. 14.00-15.30 

Tranbjerg Onsdag 16. oktober kl. 11.00-12.30 

Beder-Malling Torsdag 17. oktober kl. 11.00-12.30 

Viby Fredag 18. oktober kl. 14.00-15.30

Manga er det japanske ord for tegneserie, men er blot 

blevet kendt som en tegnestil i den vestlige verden. 

Manga workshoppen er for piger og drenge, som elsker 

at tegne. I det kreative forløb får børnene inspiration 

til at tegne en Manga-figur, de store øjne og de sjove 

udtryk, som kendetegner den japanske tegnekunst. 

For børn mellem 5 og 12 år. 

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

Risskov – Lørdag 19. oktober kl. 10.00-14.00

Biblioteket afholder en Pokémon turnering efter gæng-

se turneringsregler, og du skal selv kunne reglerne. I 

tilfælde af regeltvister, vil bibliotekspersonalet træde til.

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

LÆR AT MALE WARHAMMER FIGURER

Risskov Onsdag 23. oktober kl. 15.00-16.00

 Onsdag 30. oktober kl. 15.00-16.00

Lystrup Fredag 25. oktober kl. 14.30-15.30

 Fredag 1. november kl. 14.30-15.30

Det er nemt, sjovt og spændende at male figurer til 

rollespil og warhammer. Det her er et begynderkursus, 

hvor du lærer alle de smarte tricks til at forvandle 

dine kedelige grå plastikfigurer til spændende malede 

modeller. Kurset løber over to eftermiddage.

For børn mellem 10 og 13 år. 

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

Pris 50 kr.

SPIL OG GAMING
POKÉMONKLUB 

Dokk1 – Hver mandag kl. 16.00-19.00

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

Pokémon har mulighed for at mødes og have det sjovt. 

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

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

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

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

kan gøre det sammen med andre Pokémon-spillere.

I samarbejde med Aarhus Pokémon League. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

MØD EN ESPORTSTRÆNER FRA AGF ESPORT!

Dokk1 – Lørdag 28. september kl. 11.30-12.30

Kom og mød FIFA-spiller og træner, Lars Korreborg 

fra AGF Esport, der vil fortælle, hvordan man bliver 

opdaget, hvordan man træner, og hvordan det er at 

være esportsudøver i den danske eSuperliga. Måske 

bliver der også tid til en enkelt showkamp eller to.

I samarbejde med AGF Esport. 

Tilmelding er nødvendig. Gratis billetter via www.aakb.dk
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TEKKEN 7 TURNERING 

Dokk1 – Lørdag 23. november kl. 10.00-16.00

Kom og vær med til at dyste i den ædleste af de ædle 

kampformer, nemlig digitale fighting games! Der 

spilles på Playstation 4, og man skal medbringe egen 

controller. Hold øje med hjemmesiden, hvor yderlige-

re information og tilmelding vil kunne findes.  

Turneringen afholdes af Fighting Games Community Aarhus. 

I samarbejde med Fighting Games Community Aarhus. 

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

FIFA-TURNERING FOR BØRN

Gellerup – Onsdag 6. november kl. 15.00-17.00

Vi giver bolden op til en hæsblæsende turnering 

i FIFA20. Hvis du har, hvad der skal til, så kan du 

sparke dig hele vejen til finalen. Vis dine venner, 

hvad du dur til på banen, eller giv en, du lige har 

mødt, kamp til stregen. Det er gratis at være med og 

alle børn er velkomne.

Tilmelding er ikke nødvendig.

FIGHTING GAMES OG HYGGE 

Dokk1 Søndag 10. november kl. 10.00-16.00

 Søndag 8. december kl. 10.00-16.00

Fighting Games Community Aarhus mødes tre dage 

i efteråret, 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 til 

flere karakterer i spillet, som man styrer samtidigt.

Du kan finde dem på facebook lige her:  

https://www.facebook.com/groups/FGCAarhus/ 

I samarbejde med Fighting Games Community Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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CODING PIRATES GAME JAM 2019

Dokk1 Lørdag 16. november kl. 9.00 til 

 søndag 17. november kl. 16.00

Har du en interesse for at lave noget nyt, noget vildt 

og noget sjovt med teknologi? Kom til Coding Pirates 

Game Jam 2019 på Dokk1, hvor vi for første gang skal 

overnatte og blive inspireret af Dokk1 til det største og 

sjoveste Game Jam nogensinde! Tilmeldingen vil blive 

annonceret på www.codingpirates.dk i september.

For børn og unge mellem 7 og 17 år. 

Tilmelding og stedsangivelse. Se www.aakb.dk

CODING PIRATES SÆSONAFSLUTNING

Dokk1 – Onsdag 4. december kl. 17.00-19.00

Er du nysgerrig på, hvordan IT-kreativitet og tekno-

logisk leg kan se ud? Så kig forbi, og oplev de gæve 

kodepirater, når de præsenterer alle de sjove ting, de 

har arbejdet med i løbet af efterårssæsonen.

I samarbejde med Coding Pirates Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

HOUR OF CODE FOR HELE FAMILIEN

Dokk1 Lørdag 7. december kl. 11.00-12.00

 Lørdag 7. december kl. 12.30-13.30

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 børn. Der er et fint diplom til alle, 

der gennemfører.

Prøv selv på https://hourofcode.com/dk 

For børn over 8 år. 

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

IT OG NATURVIDENSKAB
MICRO:BITS FOR FORÆLDRE / VOKSNE

Dokk1 – Lørdag 31. august kl. 13.00-14.00

Er du nysgerrig på,  hvad det er dine børn har fået ud-

leveret i skolen? – og som vi oftere og oftere hører om i 

medierne? I denne workshop bliver vi sammen klogere 

på, hvad micro:bits er. Vi kaster os ud i de første simple 

kodninger, og i arbejder med nogle af de øvelser, børne-

ne har haft i skolen – sten, saks, papir osv.  

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

FYSIKSHOW

Åby – Onsdag 16. oktober kl. 11.00

Kom og oplev fysik, som du aldrig har set det før.  

I efterårsferien giver vi den gas, når Fysikshow kaster sig 

ud i store visuelle fysikeksperimenter på biblioteket, og 

leverer sjov fysikformidling til børn og deres forældre.

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

Dokk1 Hver torsdag kl. 12.00-14.30 

 fra 15. august til 19. december

 Skoleferie 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 

sundheds plejerske hver gang fra kl. 13.00-14.00.

Tilmelding er ikke nødvendig.

DIG OG DIN BABY – FØRSTEHJÆLP

Dokk1 Torsdag 29. august kl. 10.00-13.00

 Torsdag 12. december 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. 

For forældre (og kommende) til børn mellem 0-3 år 

I samarbejde med Østjyllands Brandvæsen. 

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

Pris 150 kr.

MED BABY PÅ BIBLIOTEKET

SUNDHEDSPLEJERSKEN HOLDER ÅBENT HUS

Skødstrup – Første mandag i måneden kl. 13.00-15.00

Få en snak med sundhedsplejersken og med andre 

nybagte forældre.

I samarbejde med Sundhedsplejen. 

Tilmelding er ikke nødvendig

SUNDHEDSPLEJEN BYDER VELKOMMEN

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

 fra 6. august til 17. december

Åbent hus om kostintroduktion. Primært drejer det 

sig om en generel introduktion til 'Overgangskost' – 

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

Vi 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 

hvilke skal jeg bruge fremover?

I samarbejde med Sundhedsplejen NORD. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

ÅBENT HUS I SUNDHEDSPLEJEN

Dokk1 Hver mandag kl. 10.00-11.30 

 fra 12. august til 16. december 

 Skoleferie 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 Område Øst Midtby. 

I samarbejde med Sundhedsplejen Aarhus. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
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DIG OG DIN BABY – MOTORIK

Dokk1 Torsdag 12. september kl. 10.00-10.45 

 Torsdag 12. september kl. 11.15-12.00

Til motorik vil der være fokus på den motoriske 

udvikling hos de yngste børn og øvelser på madras. 

Underviser er børneergoterapeut Anne Herdel, der vi-

ser, hvordan barnets motoriske udvikling kan styrkes. 

Derudover vil der være lege, sange og kolbøtter, som 

man også kan bruge derhjemme.

For babyer mellem 4 og 8 måneder. 

I samarbejde med By KlipKlap. 

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

Pris 50 kr.

BABYCAFÉ  FOR FORÆLDRE OG BØRN PÅ BARSEL

Harlev Torsdag 19. september kl. 11.30-12.30

 Torsdag 31. oktober kl. 11.30-12.30

 Torsdag 28. november kl. 11.30-12.30

De tre caféer tager aktuelle temaer op som motorik, 

kost, massage og sprogudvikling. Der er mulighed for 

at mødes, snakke, udveksle erfaringer og drikke en 

kop kaffe sammen. Vi får bl.a. besøg af en fysiotera-

peut og en sundhedsplejerske. 

I samarbejde med leder af Harlev Dagtilbud Irene 

Blume og Sundhedsplejersken i Harlev. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

BABYMASSAGE

Tranbjerg Onsdag 11. september kl. 10.30-11.30 

Dokk1 Torsdag 10. oktober kl. 10.00-11.00

 Torsdag 10. oktober kl. 11.30-12.30

Højbjerg Torsdag 14. november kl. 10.30-11.30

Åby Onsdag 18. september kl. 10.00-11.00

 Onsdag 9. oktober kl. 10.00-11.00

Viby Onsdag 2. oktober kl.10.00-11.00

Undervisning i babymassage for forældre og deres 

babyer. Vi giver babyerne massage, og hører om alle 

fordelene ved det. Der er tips og tricks til maver, 

der driller, urolig søvn mv. undervejs, og i lærer om 

forskellige muskler og akupressurpunkter. Ved baby-

massageinstruktør Stefanie Vinther. Husk 2-3 stof-

bleer og tisseunderlag.

For babyer mellem 3 og 8 måneder. 

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

Pris 25 kr.
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MOTORIK OG LEG

Åby – Onsdag 6. november kl. 10.00-11.00

Så skal der leges! Vi skal tumle med kroppen og bruge 

vores sanser. Vi skal have det sjovt og slappe af. Vi 

skal være vilde og rolige. Babyer har rigtig godt af at 

bruge deres krop og sanser. Kropsforståelsen skabes i 

barndommen ved at bruge kroppen; mærke hvor langt 

kroppen kan gå, og hvad den kan bruges til.

For babyer mellem 3 og 10 måneder. 

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

BABYMOTORIK OG LEG 

Viby – Onsdag 13. november kl. 10.00-11.00

Vi skal lege med sanserne når vi synger, rasler og 

leger med tørklæder. Vi skal bruge kroppen, og inspi-

reres til nye vilde lege, men også slappe af og nyde. 

Det er nemlig gennem kontrasterne, at man lærer sin 

krop at kende og udvikler en god krops forståelse. Tag 

komfortabelt tøj på, da de vilde motoriske lege godt 

kan give lidt sved på panden.  

Ved instruktør Stefanie Vinther.

For babyer mellem 3 og 12 måneder. 

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

Pris 25 kr.

DIG OG DIN BABY – VITAMINER TIL AMMEHJERNEN

Dokk1 – Torsdag 14. november kl. 10.00-10.45

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

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

når dit barn skal udvikle sit sprog. Børnebibliotekarer-

ne giver dig inspiration til, hvordan du kommer i gang 

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

gå på opdagelse i sammen. 

Afslutningsvis runder vi af med læseidéer til de voksne, 

og de handler overhovedet ikke om babyer. 

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

MOR OG BABY YOGA

Trige Mandag 23. september kl. 10.00-11.00

 Mandag 7. oktober kl. 10.00-11.00

Kom og bliv strukket godt igennem, og få løsnet evt. 

ømme muskler. Herefter vil der være fokus på din 

baby med gode stræk og leg til baby. 

Underviser Dorthe Windahl. 

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

DIG & DIN BABY – RYTMIK

Dokk1 Torsdag 26. september kl. 10.00-10.45

 Torsdag 24. oktober kl. 10.00-10.45

 Torsdag 28. november kl. 10.00-10.45

Til babyrytmik stimuleres alle sanser gennem sang, 

bevægelse, lydlege og meget mere. Når du synger og 

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

takt og musik er i centrum for en sanselig oplevelse. 

Underviseren er Signe Thorborg fra Aarhus Musikskole. 

I samarbejde med Aarhus Musikskole. 

For babyer mellem 4 og 12 måneder. 

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

Pris 50 kr.
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International

Friday August 9 to friday December 20 International playgroup 11

Saturday 10 August Muse mask workshop 11

Saturday 21 August Speak with a philosopher 11

Tuesday 27 August Spanish film club – A la mala 12

First monday every month (September – December) Guided tours at Dokk1 11

Wednesday 11 September Startup meeting for entrepreneurs 11

Tuesday 24 September Spanish film club – Mexican Gangster 12

Saturday 28 September Wax melts workshop 12

Saturday 5 October Speak with a philosopher 11

Tuesday 29 October Spanish film club – Vive por mi 12

Saturday 2 November Speak with a philosopher 11

Monday 7 November Meet Alaa al-Aswany 12

Thursday 14 November Startup meeting for entrepreneurs 11

Tuesday 26 November Spanish film club – Todos queremos a alguien 12
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Tirsdag 3. september Skrive Lounge 19

Lørdag 7. september Readathon 28

Søndag 8. september Læseteltlejr for familier 29

Søndag 8. september Højtlæsning: Lyt til en Murakami-novelle 29

Mandag 9. september Poetisk morgen 18

Tirsdag 10. september Meet up – bøger! 17

Mandag 16. september Poetisk morgen 18

Tirsdag 17. september Skrive Lounge 19

Onsdag 18. september Fra Paris til prosa 26

Tirsdag 19. november Stein & Hougen: Mordets metodik 30

Mandag 23. september Poetisk morgen 18

Tirsdag 24. september Find en læsekreds 30

Onsdag 25. september Børn og ordblindhed 17

Torsdag 26. september Birgithe Kosovic 26

Søndag 29. september Fortællesalon 19

Mandag 30. september Højtlæsning for voksne 18

Mandag 30. september Poetisk morgen 18

Tirsdag 1. oktober Ordblindhed, unge, uddannelse og job 17

Torsdag 3. oktober Åben læsekreds: Hestehullerne 31

Mandag 7. oktober Poetisk morgen 18

Tirsdag 8. oktober Skrive Lounge 19

Onsdag 9. oktober Eva Tind og Mette Garfield 27

Mandag 14. oktober Poetisk morgen 18

Tirsdag 19. oktober Skrive Lounge 19

Tirsdag 22. oktober Skrive Lounge 19

Søndag 27. oktober Fortællesalon 19

Mandag 28. oktober Højtlæsning for voksne 18

Mandag 28. oktober Poetisk morgen 18

Tirsdag 29. oktober Skrive Lounge 19

Onsdag 30. oktober Forfatteraften med Adda Lykkeboe 27

Torsdag 31. oktober Åben læsekreds: Knud Romer 31

Tirsdag 5. november Åben læsekreds: Mørkekammeret 31

Torsdag 7. november Ordblindt barn 17

REGISTER



Tirsdag 12. november Skrive Lounge 19

Onsdag 13. november Åben læsekreds: Solo 31

Onsdag 20. november Meet up – ungdomsbøger og julehjerter! 17

Torsdag 21. november En aften om slægt i litteraturen 30

Søndag 24. november Fortællesalon 19

Mandag 25. november Højtlæsning for voksne 18

Tirsdag 26. november Skrive Lounge 19

Søndag 15. december Fortællesalon 19

Mandag 23. december Oplæsning fra Dickens' Et Juleeventyr 24

Tendenser & debat

Hver onsdag   I efteråret sætter vi fokus på FNs 17 Verdensmål i Åbent Lab 42

Torsdag 22. august Omsorgssvigt i de 'pæne' hjem 36

Lørdag 31. august Tal med en filosof 36

Onsdag 11. september Temaaften om ensomhed 36

Lørdag 21. september Menneskebiblioteket 37

Mandag 23. september Foredrag om fremtidens mad 44

Onsdag 25. september Vidensbrunch: Matador-dansk 48

Torsdag 26. september Europæisk sprogdag 38

Fredag 27. september Klimakampen – på tværs af generationer 43

Fredag 27. september Den tredje alder 50

Fredag 27. september Génmanipulation – fremtidens børn? 50

Fredag 27. september Bofællesskabet – en livsstil 50

Fredag 27. september Klimakampen – på tværs af generationer 50

Fredag 27. september Jejner, klaphat eller tosse 51

Lørdag 28. september Dans og syng dig glad 51

Søndag 29. september Folk – 80 over 80 51

Mandag 30. september Tænkepauser: Skam 45

Tirsdag 1. oktober Klima & popcorn viser circle of poison 43

Onsdag 2. oktober Anti-inflammatorisk kost – og livsstil 38

Onsdag 2. oktober Litteratur fra hele verden 48

Torsdag 3. oktober 30 år efter Berlinmurens fald 38

Lørdag 5. oktober Tal med en filosof 36

Lørdag 19. oktober Kreativ genbrug 42

Tirsdag 22. oktober Kan man spise sig rask 39

Onsdag 23. oktober Hjerne, leg og dannelse 39

Torsdag 24. oktober Morgensamtale: Det største i hverdagen 51

Onsdag 30. oktober Vov at vide! 39

Torsdag 31. oktober Lev mere – tænk mindre 40

Torsdag 31. oktober Snak tour med Frederik Svinth 40

Lørdag 2. november Tal med en filosof 36

Mandag 4. november Min mor var besat 40

Torsdag 7. november Håb – et forsvar for fremtiden 41

Tirsdag 12. november Må vi så få ro! 41

Tirsdag 12. november Klima & popcorn viser planetary 43

Mandag 18. november Om et forundret Danmark 41

Onsdag 20. november Tænkepauser: Serier 45

Lørdag 23. november Filosofiens Dag 2019 41

Tirsdag 3. december Klima & popcorn viser Plastic Paradise 43

Onsdag 4. december Buddha, zen og spiritualitet 48

Musik & film

Søndag 4. august Søndagsfilm 62

Lørdag 10. august Super8 Talks 62

Tirsdag 27. august Spansk Filmklub: A la mala 62

Søndag 1. september Søndagsfilm 62

Lørdag 7. september Musikquiz 54

Mandag 9. september Lytteklubben – gi' det videre 54

Lørdag 14. september Super8 Talks 62

Søndag 15. september Jazzkoncert med Martin Fabricius Trio 55

Søndag 15. september Korsang med det klassiske kammerkor Cantiaros 55

Tirsdag 24. september Spansk Filmklub: Mexican Gangster 62



Tirsdag 24. september 16:9: Foredrag om True Detective 63

Onsdag 25. september DR Klub Klassisk: Anna Netrebko – vor tids største operadiva 61

Lørdag 28. september Hvad foregår der bag dj-pulten? 56

Torsdag 3. oktober Klassisk fyraftenskoncert 56

Lørdag 5. oktober Syng sammen! 57

Søndag 6. oktober Søndagsfilm 62

Mandag 14. oktober Lytteklubben – gi' det videre 54

Torsdag 17. oktober Lyden af byen 58

Lørdag 19. oktober Super8 Talks 62

Lørdag 21. oktober Meditationskoncert – lyd og meditation 55

Mandag 21. oktober Gift ved første blik – oplæg og debat 63

Onsdag 23. oktober DR Klub Klassisk: Georges Bizet og Carmen 61

Torsdag 24. oktober Koncertforedrag om The Beatles 58

Tirsdag 29. oktober Spansk Filmklub: Vive por mi 62

Tirsdag 29. oktober 16:9: Foredrag om Black Mirror 63

Søndag 3. november Søndagsfilm 62

Fredag 8. november Koncert med Jutlandia Saxofonkvartet 59

Lørdag 9. november Super8 Talks 62

Mandag 11. november Lytteklubben – gi' det videre 54

Lørdag 16. november Musikquiz 54

Lørdag 16. november Coding Pirates Jam 2019 110

Lørdag 17. november Coding Pirates Jam 2019 110

Mandag 18. november Musikkens førstedamer 60

Tirsdag 26. november Spansk Filmklub: Todos Queremos A Alguien 62

Tirsdag 26. november 16:9: Foredrag om populærmusik i tv-serier 63

Lørdag 30. november Syng sammen! 57

Søndag 1. december Søndagsfilm 62

Onsdag 4. december Coding Pirates sæsonafslutning 110

Lørdag 7. december Kordag 61

Lørdag 7. december Hour of code for hele familien 110

Mandag 9. december Lytteklubben – gi' det videre 54

Fredag 13. december Ballet Akademiet danser på Dokk1 60

Onsdag 18. december DR Klub Klassisk: Gustav Mahler og hans 4. symfoni 61

Lørdag 28. december Lyt i mørket: Mozarts Requiem 60

Kunst & kreativitet

Første lørdag hver måned (3. august – 7. december) Dokk1s strikkecafé 69

Lørdag 10. august Muse maske workshop 66

Hver anden lørdag (14. september – 14. december) Repair Café 66

Lørdag 14. september Frit papirklip 66

Søndag 15. september Perspektiv-tegning 66

Søndag 15. september Collageportræt 67

Søndag 22. september Perspektiv-tegning 66

Søndag 26. september Collageportræt 67

Lørdag 28. september Wax melts workshop 68

Torsdag 31. oktober Tegneklubben 68

Lørdag 9. november Simpel vævning 68

Tirsdag 3. december Lasercut dit julepynt! 68

Tirsdag 7. december Lasercut dit julepynt! 68

Unge

Hver mandag   Hver uge på Dokk1: Sprogcafé 76

Hver tirsdag, onsdag og torsdag Hver uge på Dokk1: Studiecafé 76

Hver tirsdag og torsdag Hver uge på Dokk1: Retshjælp 76

Hver torsdag   Hver uge på Dokk1: Matematikcafé 76

Lørdag 7. august Harry Podcast 74

Søndag 25. august Otaku Batsu Aarhus 74

Søndag 22. september Otaku Batsu Aarhus 74

Mandag 23. september Skriveværksted for unge 75

Søndag 6. oktober Otaku Batsu Aarhus 74



Mandag 21. oktober Skriveværksted for unge 75

Søndag 27. oktober Otaku Batsu Aarhus 74

Søndag 10. november Otaku Batsu Aarhus 74

Lørdag 16. november Hold en takketale der vil blive husket 77

Lørdag 16. november Ta' det gode billede 77

Mandag 18. november Skriveværksted for unge 75

Lørdag 23. november Lav din egen invitation / bordpynt 77

Søndag 24. november Otaku Batsu Aarhus 74

Søndag 8. december Otaku Batsu Aarhus 74

Lørdag 21. december Julestue for unge – broderi 75

Søndag 29. december Otaku Batsu Aarhus 74

Blandet godt

Hver fredag (9. august – 20. december) Skak på rampen 80

Mandag 12. august Startmøde for iværksættere 80

Tirsdag 13. august Spørgehjørne for slægtsforskere 85

Hver tirsdag (27. august – 10. december) Rundvisninger på Dokk1 80

Hver torsdag (29. august – 12. december) Rundvisninger på Dokk1 80

Onsdag 4. september Ubuntu 83

Tirsdag 10. september Spørgehjørne for slægtsforskere 85

Onsdag 18. september Bind din egenflue 81

Onsdag 18. september Gør det selv el 81

Onsdag 2. oktober Ubuntu 83

Mandag 7. oktober Startmøde for iværksættere 80

Tirsdag 8. oktober Spørgehjørne for slægtsforskere 85

Onsdag 16. oktober Bind din egenflue 81

Onsdag 16. oktober Gør det selv el 81

Lørdag 26. oktober Dokk1s skakmesterskab 82

Onsdag 6. november Ubuntu 83

Tirsdag 12. november Spørgehjørne for slægtsforskere 85

Onsdag 13. november Bind din egenflue 81

Onsdag 13. november Gør det selv el 81

Torsdag 28. november Historien bag de aarhusianske gadenavne 85

Onsdag 4. december Ubuntu 83

Tirsdag 10. december Startmøde for iværksættere 80

Tirsdag 10. december Spørgehjørne for slægtsforskere 85

Onsdag 11. december Bind din egenflue 81

Onsdag 11. december Gør det selv el 81

Børn

Hver mandag   Pokémonklub 108

Lørdag 10. august Hjælp, mit barn skal lære at læse 92

Hver mandag (12. august – 16. december) Åbent hus i sundhedsplejen 111

Hver torsdag (15. august – 19. december) Fars legestue 111

Onsdag 21. august Højskolesang for de mindste 103

Torsdag 29. august Dig og din baby – førstehjælp 111

Lørdag 31. august Micro:bits for forældre/voksne 110

Mandag 2. september Læseambassadør – er det dig? 92

Hver tirsdag og onsdag (3. september – 18. december) Kreaværksted 104

Onsdag 11. september Film for de yngste 99

Torsdag 12. september Dig og din baby – motorik 112

Fredag 13. september Hjælp, mit barn skal lære at læse 92

Lørdag 14. september Børneteater Prop og Berta 96

Onsdag 18. september Højskolesang for de mindste 103

Torsdag 26. september Dig og din baby – rytmik 113

Lørdag 28. september Mød en esportstræner fra AGF esport 108

Tirsdag 1. oktober Læseambassadør – er det dig? 92

Onsdag 9. oktober Film for de yngste 99

Torsdag 10. oktober Babymassage 112

Mandag 14. oktober Kreativ pop-up workshop 106



Tirsdag 15. oktober Magisk kreaværksted i efterårsferien 106

Tirsdag 16. oktober Magisk kreaværksted i efterårsferien 106

Lørdag 19. oktober Kreativ genbrug 107

Onsdag 23. oktober Højskolesang for de mindste 103

Torsdag 24. oktober Dig og din baby – rytmik 113

Lørdag 26. oktober Bamsehospitalet 91

Onsdag 6. november Læseambassadør – er det dig? 92

Onsdag 6. november Film for de yngste 99

Torsdag 7. november Mini Albus 95

Søndag 10. november Fighting games og hygge 109

Onsdag 13. november Højskolesang for de mindste 103

Torsdag 14. november Dig og din baby – vitaminer til ammehjernen 113

Lørdag 23. november Hjælp, mit barn skal lære at læse 92

Lørdag 23. november Tekken 7 turnering 109

Torsdag 28. november Dig og din baby – rytmik 113

Lørdag 30. november Mød Sallys far 95

Onsdag 4. december Film for de yngste 99

Torsdag 5. december Læseambassadør – er det dig? 92

Søndag 8. december Fighting games og hygge 109

Onsdag 11. december Højskolesang for de mindste 103

Torsdag 12. december Dig og din baby – førstehjælp 111

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

Litteratur

Sidste onsdag hver måned Bavnehøjs åbne læsekreds 30

Børn

Onsdag 25. september Æsken præsenterer: Kaninens fødselsdag 96

Mandag 7. oktober Gå til 'læs-nyt' 94

Mandag 21. oktober Gå til 'læs-nyt' 94

Mandag 28. oktober Gå til 'læs-nyt' 94

Mandag 4. november Film og fortælling 100

Mandag 6. november Film og fortælling 100

Mandag 2. december Banjos store julekalender 97

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

Litteratur

Torsdag 10. oktober Forfatteraften med Adda Lykkeboe 27

Mandag 2. december Bogcafé: De bedste læseoplevelser i '19 23

Blandet godt

Fredag 22. november rsk aften i Egelund 82

Børn

Torsdag 17. oktober Manga – tegneworkshop 107

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

Litteratur

Hver torsdag (fra 15. august) Vi læser sammen 18

Torsdag 5. september Hvem er Danmark med Charlotte Weitze 26

Lørdag 7. september Læsningens dag 28

Onsdag 25. september Åben læsekreds: Svøm med dem som drukner 31

Onsdag 30. oktober Åben læsekreds: Kvinderne fra Thy 31

Torsdag 14. november På grænsen – poesi, prosa og performance 23

Torsdag 21. november På grænsen – poesi, prosa og performance 23

Onsdag 27. november Åben læsekreds: Æg 31

Torsdag 28. november På grænsen – poesi, prosa og performance 23



Tendenser & debat

Tirsdag 8. oktober Formiddagsforedrag – den store flugt 38

Musik & film

Onsdag 25. september Fyraftenssang 56

Torsdag 3. oktober Western Arabs – dokumentar og debat 62

Torsdag 7. november Den musikalske ål – Benny Andersen 59

Kunst & kreativitet

Anden onsdag hver måned (14. august – 11. december) Strikke- og hæklecafé 69

Unge

Hver torsdag (15. august – 19. december) Gellerup – brætspilsklub 74

Torsdag 17. oktober LEGO-historier 75

Onsdag 13. november Ordbanko for unge 75

Blandet godt

Hver torsdag   Gellerups it-café 83

Lørdag 31. august Markedsdag på Fredspladsen 80

Lørdag 28. september Mostedag 81

Onsdag 11. december Julebanko 82

Børn

Hver onsdag   Onsdagsværkstedet 104

Onsdag 4. september Film og fortællinger: Eventyr 98

Onsdag 18. september Sprogfitness 93

Lørdag 21. september Pænt goddag – et møde med en fremmed 96

Onsdag 2. oktober Film og fortællinger: Gys og gru 98

Onsdag 9. oktober Børnerytmik 103

Tirsdag 15. oktober Movie time 99

Onsdag 30. oktober Børnerytmik 103

Onsdag 6. november Film og fortællinger: Teater 98

Onsdag 6. november FIFA-turnering for børn 109

Onsdag 20. november Mimbo Jimbo Banko 94

Onsdag 4. december Film og fortællinger: Jul 98

Torsdag 19. december Den store julejagt 91

Harlev Bibliotek Næshøjvej 2 D · 8462 Harlev · www.aakb.dk/harlev

Litteratur

Mandag 16. september Forfatteraften – Jonas Eika Rasmussen 26

Torsdag 24. oktober Harlevs Åben Læsekreds 31

Mandag 11. november Skumringstimen 23

Tendenser & debat

Tirsdag 5. november Livestreaming fra søauditorierne – klima 42

Kunst & kreativitet

Første mandag hver måned (5. august – 2. december) Strikkeaften 69

Torsdag 28. november Fernisering – jazzede plakater af Mingus 71

28. november – 31. januar Udstilling med jazzede plakater af Mingus 71

Børn

Mandag 26. august Film for de yngste 98

Torsdag 19. september Babycafé for forældre og børn på barsel 112

Mandag 30. september Film for de yngste 98

Mandag 8. oktober Film for de yngste 98

Torsdag 31. oktober Babycafé for forældre og børn på barsel 112

Mandag 25. november Film for de yngste 98

Torsdag 28. november Babycafé for forældre og børn på barsel 112



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

Tendenser & debat

Tirsdag 8. oktober På rumkrydstogt ud i solsystemet 46

Tirsdag 22. oktober Snedige bakterier 46

Tirsdag 29. oktober Viden om vand 46

Tirsdag 5. november Mennesker i klimaets brændepunkter 46

Onsdag 6. november Vegansk LCHF 43

Tirsdag 12. november Hvordan is og vand dannede Danmark 47

Tirsdag 19. november Forædling af mennesket – før og nu 47

Tirsdag 26. november Luften vi indånder 47

Børn

Torsdag 15. august Popcorn time – film for de mindste 98

Onsdag 28. august Bibliotekarens yndlingshistorier 92

Torsdag 5. september Popcorn time – film for de mindste 98

Lørdag 14. september Familielørdag 90

Torsdag 19. september Mustafas Kiosk Banko 93

Onsdag 25. september Bibliotekarens yndlingshistorier 92

Torsdag 3. oktober Popcorn time – film for de mindste 98

Onsdag 23. oktober Bibliotekarens yndlingshistorier 92

Torsdag 7. november Popcorn time – film for de mindste 98

Lørdag 9. november Familielørdag – ponyer og kæledyr 91

Onsdag 20. november Bibliotekarens yndlingshistorier 92

Torsdag 5. december Popcorn time – film for de mindste 98

Onsdag 18. december Bibliotekarens yndlingshistorier 92

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

Litteratur

Tirsdag 27. august Højbjerg Biblioteks åbne læsekreds: Over floden – ind i skovene 30

Lørdag 7. september Læsningens dag 28

Torsdag 12. september Ord i kaffen 24

Tirsdag 24. september Højbjerg Biblioteks åbne læsekreds: Kattegæsten 30

Lørdag 5. oktober Kreativ skrivning – en workshop 22

Torsdag 10. oktober Ord i kaffen 24

Tirsdag 22. oktober Houellebecq – en reaktionær visionær? 23

Tirsdag 29. oktober Højbjerg Biblioteks åbne læsekreds: Tyvens dagbog 30

Torsdag 7. november Ord i kaffen 24

Tirsdag 19. november Sæsonens Bøger 20-21

Tirsdag 3. december Højbjerg Biblioteks åbne læsekreds: Der Der 30

Musik & film

Tirsdag 10. september Lyt til jazz – Pierre Dørge 54

Onsdag 9. oktober Lyt til jazz – Lee Morgan 57

Torsdag 24. oktober Årets jazzudgivelser 2019 58

Mandag 4. november Lyt til jazz – Bill Evans 59

Kunst & kreativitet

2.-3. september  Kunstudstilling ved Lærke Egefjord 70

Torsdag 19. september Bullet journal workshop 67

Lørdag 21. september Styrk dit helbred med kreativitet 67

2.-31. oktober   Udstilling ved Bettina Mary Fregtrup 70

2.-31. oktober   Udstilling ved Birgit Daa Birkkjær 71

2.-3. november   Fælles kunstudstilling 71

Børn

Fredag 30. august Ved kreabordet: Rørstik 104

Torsdag 10. oktober Børnerytmik med Vibeke og Rasledillen 103

Tirsdag 15. oktober Manga – tegneworkshop 107



Fredag 18. oktober Børnebio 100

Mandag 28. oktober Ved kreabordet: Mal kranie-uro 104

Lørdag 2. november Hemmelig filmklub 100

Torsdag 14. november Babymassage 112

Mandag 25. november Ved kreabordet: Lav din egen julekalender 104

Torsdag 5. december Børnebio 100

Lørdag 7. december Ved kreabordet: Juleklip 104

Lørdag 14. december Børnebio 100

Mandag 30. december Ved kreabordet: Nytårshat 104

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

Litteratur

Torsdag 3. oktober Børn og ordblindhed 17

Mandag 4. november Sæsonens Bøger 20-21

Tendenser & debat

Torsdag 19. september Rent vand – fra verdensmål til din have 42

Mandag 23. september Familie og yoga 37

Mandag 25. november Tænkepauser: Myrerne – de sociale insekter 45

Kunst & kreativitet

Torsdage i lige uger (8. august – 12. december) Garnglad 69

Blandet godt

Hver mandag (2. september – 25. november) It-hjælp for begyndere 83

Onsdag 9. oktober Mostedag 81

Torsdag 10. oktober Surdej – er det ikke besværligt? 82

Mandag 28. oktober Historien bag de aarhusianske gadenavne 85

Børn

Mandag 14. oktober LEGO – workshop for børn 106

Fredag 25. oktober Lær at male Warhammerfigurer 108

Fredag 1. november Lær at male Warhammerfigurer 108

Fredag 29. november Banjos store julekalender 97

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

Litteratur

Tirsdag 3. september Lynlitteratur 18

Tirsdag 3. september Vil du have besøg i børnehaven? 28

Torsdag 5. september Ord i kaffen 24

Lørdag 7. september Læsningens dag – stjerneløb 28

Søndag 8. september Byg en historie eller et digt 29

Onsdag 11. september Et liv i orkanens øje – Maren Kirks liv 19

Torsdag 3. oktober Ord i kaffen 24

Onsdag 9. oktober Lynlitteratur 18

Mandag 21. oktober Horror og gotisk litteratur 22

Torsdag 7. november Ord i kaffen 24

Tirsdag 12. november Sæsonens Bøger 20-21

Onsdag 11. december DR Romanklub 31

Tendenser & debat

Onsdag 4. september Madspild? Nej tak! 42

Tirsdag 10. september Den tidlige danske psykiatris historie 36

Torsdag 12. september Bokashi – fermentering af madaffald 42

Torsdag 19. september Fries before guys – live på biblioteket 37

Onsdag 6. november Livet på den anden side af fast arbejde 40

Torsdag 14. november Det går over – depression i moden alder 41



Musik & film

Mandag 2. september Fællessang 54

Mandag 7. oktober Fællessang 54

Mandag 4. november Fællessang 54

Mandag 2. december Fællessang 54

Kunst & kreativitet

Hver torsdag   Strikkehæklesyklub 69

Unge

Lørdag 23. november Er i under 18 år og med i et band? 75

Lørdag 30. november Er i under 18 år og med i et band? 75

Blandet godt

Tirsdag 27. august Høstfest 80

Lørdag 12. oktober Mostedag 81

Børn

Første og tredje tirsdag (6. august – 17. december) Sundhedsplejen byder velkommen 111

Tirsdag 10. september Vil du have besøg i børnehaven 90

Tirsdag 17. september Vil du have besøg i børnehaven 90

Tirsdag 1. oktober Mostedag for børnehaven 90

Torsdag 3. oktober Film og fortællinger: Monstre 99

Lørdag 5. oktober Mimbo Jimbo Banko 93

Tirsdag 8. oktober Mostedag for børnehaven 90

Torsdag 10. oktober Film og fortællinger: Fædre 99

Tirsdag 15. oktober LEGO – workshop for børn 106

Torsdag 17. oktober Film og fortællinger: Katte 99

Lørdag 19. oktober Pokémonturnering 108

Onsdag 23. oktober Lær at male Warhammerfigurer 108

Torsdag 24. oktober Film og fortællinger: Hunde 99

Tirsdag 29. oktober Halloweengys: Gyserkomedier 100

Onsdag 30. oktober Lær at male Warhammerfigurer 108

Lørdag 2. november Mimbo Jimbo Banko 93

Torsdag 7. november Halloweengys og himmellys 94

Hver dag i december Julekalender – hvor er biblioteksnissen? 91

Fredag 13. december Banjos store julekalender 97

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

Litteratur

Mandag 11. november Skumringstimen 23

Kunst & kreativitet

Torsdag 26. september Strikkecafé 69

Torsdag 31. oktober Strikkecafé 69

Torsdag 28. november Strikkecafé 69

Børn

Mandag 21. oktober Mimbo Jimbo Banko 94

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

Litteratur

Torsdag 21. november Sæsonens Bøger 20-21

Musik & film

Mandag 30. september Syng dig glad 56

Mandag 11. november Syng dig glad 56

Mandag 9. december Syng dig glad 56



Kunst & kreativitet

Første mandag hver måned (2. september – 2. december) Strikkecafé 69

Blandet godt

Lørdag 5. oktober Mostedag 81

Børn

Første mandag i måneden Sundhedsplejersken holder åbent hus 111

Mandag 16. december Banjos store julekalender 97

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

Børn

Tirsdag 1. oktober Æsken præsenterer: Kaninens fødselsdag 96

Tirsdag 10. december Banjos store julekalender 97

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

Litteratur

Torsdag 14. november Sæsonens Bøger 20-21

Fredag 6. december Ordbanko – juleversion 24

Musik & film

Tirsdag 10. september Walaas Vilje – dokumentar 62

Tirsdag 8. oktober Børnene på Putins losseplads – dokumentar 63

Unge

Fredag 18. oktober FIFA-turnering 75

Mandag 18. november LEGO-historier 75

Børn

Hver mandag (9. september – 16. december) Kreaklubben 105

Torsdag 12. september Sanglege med Vibeke og Rasledillen 103

Torsdag 3. oktober Dig og dit tøjdyr med Ratatas 96

Onsdag 11. december Banjos store julekalender 97

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

Litteratur

Mandag 18. november Sæsonens Bøger 20-21

Musik & film

Torsdag 24. oktober Tranbjerg Kirkes spire- og børnekort 58

Kunst & kreativitet

Første torsdag hver måned (1. august – 5. december) Strik-in på Tranbjerg Bibliotek 69

2.-3. september  Grønlandske billeder 70

1. oktober – 15. november Mennesker i Tranbjerg 1900-2000 70

Børn

Uge 50 (9.-13. december) Juleuge 107

Mandag 9. september Kunst og krea: Picassos paphoveder 104

Onsdag 11. september Babymassage 112

Mandag 16. september Kunst og krea: Dalis drømme 104

Mandag 23. september Kunst og krea: Mal som Monét 104

Torsdag 26. september Historiefortælling med Brita 93

Mandag 30. september Kunst og krea: Munchs mareridt 104

Onsdag 16. oktober Manga – tegneworkshop 107

Torsdag 17. oktober LEGO – workshop for børn 106

Uge 44 (28. oktober – 1. november) Uhyggelig uge 90



Torsdag 31. oktober Historiefortælling med Brita 93

Torsdag 28. november Historiefortælling med Brita 93

Onsdag 4. december Banjos store julekalender 97

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

Børn

Mandag 23. september Mor og baby yoga 113

Mandag 7. oktober Mor og baby yoga 113

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

Litteratur

Lørdag 7. september Eventyr og skattejagt 28

Onsdag 6. november Sæsonens Bøger 20-21

Tendenser & debat

Torsdag 19. september Livet er ikke det værste man har 37

Onsdag 23. oktober Retsmedicinerens hverdag 39

Musik & film

Lørdag 5. oktober Pladebørs 57

Mandag 7. oktober Store rockklassikere – stor lyd 57

Mandag 4. november Store rockklassikere – stor lyd 57

Mandag 9. december Store rockklassikere – stor lyd 57

Lørdag 14. december Koncert med Ørenlyd 60

Børn

Hver torsdag (oktober – november) Minimedværter og torsdagstosserier 101

Torsdag 5. september Film og fortællinger 99

Lørdag 14. september Børneloppemarked 90

Mandag 16. september Læseklub for børn 92

Torsdag 19. september Hjælp til begynderlæsning 93

Torsdag 26. september Æsken præsenterer: Kaninens fødselsdag 96

Onsdag 2. oktober Babymassage 112

Torsdag 3. oktober Film og fortællinger 99

Torsdag 3. oktober Torsdagstosserier: Vandfarveleg 105

Torsdag 10. oktober Torsdagstosserier: Pynte småkager med spiselige farver 105

Torsdag 17. oktober Torsdagstosserier: Lav dit eget ridderudstyr i skum 105

Fredag 18. oktober Manga – tegneworkshop 107

Lørdag 19. oktober Halloween-uhygge i kælderen 90

Mandag 21. oktober Læseklub for børn 92

Torsdag 24. oktober Torsdagstosserier: Flotte perleplader 105

Torsdag 31. oktober Torsdagstosserier: Halloweenværksted og uhygge 105

Torsdag 7. november Film og fortællinger 99

Torsdag 7. november Torsdagstosserier: Leg med Nerf Gun 105

Onsdag 13. november Babymotorik og leg 113

Lørdag 14. november Silent reading 95

Torsdag 14. november Torsdagstosserier: Insektfabrikken 105

Torsdag 21. november Torsdagstosserier: Mal på muleposer og grydelapper 105

Mandag 25. november Læseklub for børn 92

Torsdag 28. november Torsdagstosserier: Julegaveværksted 105

Torsdag 5. december Banjos store julekalender 97

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

Litteratur

Fredag 4. oktober Ordbanko 19

Tirsdag 15. oktober Hvordan lyder digterkvarteret i Åby 22

Lørdag 19. oktober Forlaget OLGA 22



Tirsdag 22. oktober Åben læsekreds: Holbergs Niels Klims Underjordiske rejse 31

Lørdag 26. oktober Pop-op poeterne 23

Fredag 1. november Ordbanko 19

Torsdag 7. november Sæsonens Bøger 20-21

Tirsdag 19. november Merete Pryds Helle og Henrik Ibsen 27

Lørdag 23. november Pop-op poeterne 23

Tirsdag 3. december Åben Læsekreds: Ibsens et dukkehjem 31

Fredag 6. december Ordbanko 19

Tendenser & debat

Torsdag 28. november Tænkepauser: Humor 45

Musik & film

Torsdag 12. september Koret – Stayin Alive 55

Tirsdag 29. oktober Stig på revyen 59

Lørdag 2. november Koncert med Pro Race 59

Kunst & kreativitet

Tirsdag 17. september Bullet journal workshop 67

Blandet godt

Hver tirsdag   Åbys it-café 83

Lørdag 17. august Torvedag 80

Tirsdag 1. oktober Idrættens pionértid i Åbyhøj 81

Tirsdag 26. november Slægtsforskernes sorger og glæder 85

Børn

Tirsdag 3. september Film for de yngste 98

Onsdag 18. september Babymassage 112

Torsdag 19. september Krea i Åby 105

Tirsdag 1. oktober Film for de yngste 98

Lørdag 5. oktober Ordbanko; for børn! 94

Onsdag 9. oktober Babymassage 112

Onsdag 16. oktober Fysikshow 110

Torsdag 24. oktober Krea i Åby 105

Tirsdag 5. november Film for de yngste 98

Onsdag 6. november Motorik og leg 113

Torsdag 21. november Krea i Åby 105

Tirsdag 3. december Film for de yngste 98
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