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VELKOMMEN!
Her i vores nye program finder du alle arrangementer for børn og
voksne på Horsens kommunes biblioteker i foråret 2018. Programmet
er delt op i temaer. For voksne er det Litteratur, Musik, Krop & sjæl,
Ud i verden, Blandet og Kurser & IT-hjælp, og vender du programmet,
er der et afsnit med arrangementer for børn.
Midt i programmet finder du en kalender, som er opdelt efter lokalitet,
men du kan også følge med på hjemmesiden. Mange aktiviteter kræver billet eller tilmelding - nogle er gratis, andre koster lidt. Hent din
billet via www.horsensbibliotek.dk/arrangementer.
Aktiviteterne på Horsens Bibliotek foregår i Salen med mindre andet
er nævnt.
Rigtig god fornøjelse - vi glæder os til at se dig.
Venlig hilsen
Horsens kommunes biblioteker

NY CHEF FOR BIBLIOTEK, BORGERSERVICE OG FRITID
1. november tiltrådte jeg som chef for Bibliotek, Borgerservice og
Fritid i Horsens Kommune. Jeg har tidligere haft ansvaret for biblioteksområdet i Herning, Vejle og Aabenraa. Horsens-fortællingen
er unik, og jeg glæder mig til at være medfortæller og en del af
denne. Horsens er en moderne velfærdskommune, der hylder
mangfoldighed og kreativitet. Bibliotekets arrangementsprogram
indeholder et alsidigt tilbud til alle aldersgrupper. Jeg ser frem til
nye oplevelser med litteratur, musik, film og teater, debatarrangementer, der flytter holdninger og læringsaktiviteter, der styrker borgernes digitale kompetencer. Jeg håber, at du bliver inspireret af
programmet og får lyst til at være en del af fællesskabet. Vel mødt!
Morten Fogh
Chef for Bibliotek, Borgerservice og Fritid

FORSIDEFOTO: ROBIN SKJOLDBORG

2

”

Fra mentale tidsrejser til musikfilm.
Fra persiske tæpper til programmering.
Fra stabilt blodsukker til stresshåndtering.
Fra ældreråd til årets bøger.
Fra opera til and med posten.
Luk op for et spændende forår...
- Biblioteket
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Og jeg ville desuden aldrig selv betegne
mit forfatterskab som socialrealistisk.
Hvad pokker er det overhovedet? Det er
det, middelklassen kalder litteratur, der
beskriver underklassen.
- Jonas T. Bengtsson i Information
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LITTERATUREN

finder du på biblioteket

Forfatterforedrag med Jonas T. Bengtsson
Oplæsning med forfatter Lise Bøgh Pedersen
Præsentation af Årets Bøger
Bogsnak om Maria Hellebergs Kvinderne fra Thy
Foredrag: Den afrikanske farm v. Inger Marie Madsen
- og meget mere...

Jonas T. Bengtsson
| Mød
18. januar kl. 19.00 - se side 7
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Outsidere interesserer
mig fordi jeg har langt
nemmere ved at identificere mig med dem, end
med deres modsætning
- Jonas T. Bengtsson

4 SPØRGSMÅL TIL FORFATTEREN
Vi har stillet den romanaktuelle forfatter Jonas T. Bengtsson 4 spørgsmål om hans forfatterskab, filmatiseringerne og bøgerne. Læs hans
svar herunder - og læs det hele på horsensbibliotek.dk.
Hvor fandt du inspirationen til Sus?

interesserer mig fordi jeg har langt nemmere
ved at identificere mig med dem, end med
deres modsætning.

Det var enkelt. Jeg boede i mange år i den
betonblok jeg har placeret Sus i. Boede i den
lejlighed jeg har givet hende. Oppe på syvende, med den samme udsigt. Det var en blok
med meget desperation. Vanvid. Vold. Mange politibiler på forskellige tidspunkter af døgnet. Det var nemt at se Sus vokse ud af det.

Hvad håber du, at vi sidder tilbage med
efter endt læsning af Sus?
En følelse der ikke kan sættes ord på. Og jeg
mener det sgu faktisk. Og vel derudover en
forståelse for hvor subjektiv moral er.

I dine bøger skriver du om mennesker
på kanten. Hvad fascinerer dig ved det
emne?

Er der forfattere eller andre, der direkte inspirerede dig til at skrive i sin tid?
PO Enquist var i mange år en stor inspiration.
Derudover Agota Kristof, Kafka og Camus.
Og det er sgu mere eller mindre det. Nu som
den gang.

Jeg kunne så nemt være endt som de personer jeg beskriver. For mig er det dybt personligt. Livet er en balancegang, en linedans.
Det er meget nemt at falde af linen, at ende
på den forkerte side af samfundet. Outsidere
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FORFATTERAFTEN MED
JONAS T. BENGTSSON
Jonas T. Bengtsson debuterede i 2005
med romanen Aminas breve, og efterfølgende kom de anmelderroste romaner Submarino (2007) og Et eventyr (2011). Bengtsson er vokset op i
Brønshøj og har boet i Københavns
Nordvestkvarter. Hans bøger er oversat
til 21 sprog og Submarino blev filmatiseret af Thomas Vinterberg i 2010. Ligeledes er Aminas breve i 2017 blevet
filmatiseret.

”Det er fortællinger om
hævngerrighed, fædre og
sønner og Københavns
hårdeste og mest socialt
udsatte miljøer.”
Kendetegnende for forfatterskabet
er, at handlingen finder sted dernede,
hvor det er svært at se en udvej. Det
er fortællinger om hævngerrighed, fædre og sønner og Københavns hårdeste
og mest socialt udsatte miljøer, der på
samme tid bekræfter, at der hos os alle
findes menneskelighed.

En genvej til bøgerne
Scan koden her og
se vores udvalg af
Bengtssons bøger,
filmatiseringer o.a.

TORSDAG D. 18. JAN. KL. 19.00 - 21.00
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Billetter a 40 kr. på kommunens
biblioteker og horsensbibliotek.dk.
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Bengtsson taler om sin seneste bog,
Sus: Sus er 19 år, men ligner et barn,
og er vokset op under brutale vilkår.
Hendes far sidder inde for drabet på
moren, og Sus skubber sin fortvivlelse
væk og bruger al sin tid på at forberede
sig på at slå faren ihjel, når han løslades. Sus er overbevist om, at faren er
et monster, ikke et menneske.

LITTERATUR

AND MED POSTEN - EN LIVSFORTÆLLING
Hun læser op og fortæller om sine overvejelser og de teknikker, hun har anvendt for at
kunne skrive bogen.

Nanna Heggelund Christensen, forhv. gymnasielærer og forfatter, har skrevet en erindringsroman om sin barndom i 1950’erne
og 60’erne. Miljøet i bogen er en grundtvig-koldsk friskole midt på Fyn, præget af
tidens økonomiske knaphed. Forfatteren
fortæller i foredraget om, hvordan man kan
komme i gang med at skrive en livsfortælling.

ONSDAG D. 10. JANUAR KL. 16.30 - 17.30
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Billetter a 20 kr. på horsensbibliotek.dk og
kommunens biblioteker.

LISE BØGH PEDERSEN LÆSER OP AF EGNE TEKSTER
I 2012 modtog Lise Bøgh Pedersen prisen
Årets forfatterspire, og hun har sidenhen
vundet flere litterære konkurrencer og holdt
oplæsninger med sine tekster.

Lise Bøgh Pedersen gik på Skrivekunstskolen i et semester, og hun debuterede i
samarbejde med Skrivekunstskolen.
Lises tekster kredser om ærlige tankestrømme, mennesket, overfladementalitet, identitetsdannelse og kærlighed. Når hun læser op,
udfolder disse tabubelagte emner sig gennem
henholdsvis knækprosa og cut-up tekster.

ONSDAG D. 17. JANUAR KL. 16.00 - 17.00
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op.
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ÅRETS BØGER 2017
Hører du også til dem, der nyder vinteren med en god bog i lænestolen? Så
har biblioteket et godt tilbud til dig.
Du kan nemlig få masser af inspiration
til nye gode læseoplevelser, når læseglade biblioteksansatte fra Horsens
Bibliotek underholder med et udpluk af
årets mest spændende og interessante
titler.

ONSDAG D. 24. JAN. KL. 18.30 - 20.30
Sted: Østbirk Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.
TORSDAG D. 25. JAN. KL. 15.30 - 17.30
Sted: Søvind Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.
MANDAG D. 29. JAN. KL. 10.00 - 12.30
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Billetter a 20 kr. inkl. kaffe/te og
rundstykker på horsensbibliotek.dk og kommunens biblioteker.
TIRSDAG D. 30. JAN. KL. 15.30 - 17.30
Sted: Gedved Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.
TORSDAG D. 1. FEB. KL. 16.30 - 19.00
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Billetter a 60 kr. inkl. sandwich, vin og
kaffe/te på horsensbibliotek.dk og kommunens biblioteker.
TIRSDAG D. 6. FEB. KL. 19.00 - 21.00
Sted: Hovedgård Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.
ONSDAG D. 7. FEB. KL. 19.00 - 21.00
Sted: Brædstrup Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.
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Foto: Michael Kvium: Guds krigslist 1991

KUNST, LITTERATUR OG KAFFE
en roman, et digt eller et eventyr, som værket
giver associationer til.

Museumsinspektør Julie Horne Møller har
fundet værker frem og sætter dem i spil over
for litteraturen. Gå med en tur rundt på museet og bliv præsenteret for udvalgte værker.
Ved hvert stop fortæller Julie Horne Møller
om kunstværket, og efterfølgende fortæller
Charlotte Kastberg Kæseler, Lida Wengel og
Vibeke Johansen fra Horsens Bibliotek om

SØNDAG D. 4. FEBRUAR KL. 14.00 - 16.00
OBS: Sted: Horsens Kunstmuseum
Pris: Billetter a 75 kr. inkl. kaffe og kage på kommunens biblioteker, horsensbibliotek.dk og Horsens
Kunstmuseum.

SNAK OM EN BOG: ”KVINDERNE FRA THY”
Emma Dengsø indleder og fortæller om, hvorfor netop den roman har gjort indtryk på hende. Herefter lægges der op til debat. Slægtsromanen handler om to kvinder, mor og datter, der tager kampen op for at få et bedre
liv på landet i Thy omkring år 1900. Litteratursidens anmelder skriver: ”Helleberg er
lige til at gå til. Underholdende, dramatisk og
velskrivende. Hun har mange læsere til sine
romaner med historisk baggrund. De vil ikke
blive skuffet over denne roman, selv om forfatteren denne gang digter med afsæt i sin
egen familiebaggrund”.
Er der en bog eller en film du gerne vil drøfte
med andre, så sig til, vi hjælper gerne i gang.
ONSDAG D. 21. FEBRUAR KL. 11.00 - 12.00
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op.
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FORFATTERFOREDRAG MED SIGNE PALLISGAARD
Signe Pallisgaard fortæller om sin nye roman
Alle de liv. Romanen er den bevægende fortælling om to yngre kvinder, der tager på road
trip i Californien. De har været veninder hele
livet, og rejsen er en slags afslutning, fordi
den ene kvinde, Solveig, har fået den dødelige sygdom ALS.

Hvordan håndterer man det faktum, at livet
hører op – og i dette tilfælde alt for tidligt? Romanen kaster ikke blot lys over disse evige
og universelle temaer, der fortælles samtidig
en lys og livsbekræftende historie om venskab og kærlighed, sygdom og død, tilfældighedernes spil, ægteskab, børn og erindring.

Romanen er skrevet i dagbogsform og fortælles af Emilie, som er forfatter. Indimellem
storslåede rejsebeskrivelser får vi i tilbageblik den levende fortælling om de to kvinders
tætte, men ikke ukomplicerede venskab op
igennem barndom og ungdom. Emilie er eftertænksom og forsigtig, hvor Solveig har et
lyst sind og en sorgløs tilgang til livet. Solveigs sygdom sætter ikke blot deres relation,
men begges liv i relief.

Signe Langtved Pallisgaard er uddannet
cand.mag. i dansk og arbejder som litteraturkonsulent på Gentofte Hovedbibliotek. I 2014
debuterede hun som romanforfatter med Et
andet sted, der blev rost af anmelderne, og
som læserne ivrigt tog til sig. Alle de liv er
hendes anden roman.

MANDAG D. 5. MARTS KL. 19.00 - 20.30
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Billetter a 40 kr. på horsensbibliotek.dk og
kommunens biblioteker.

For hvad sker der, når man stilles ansigt til
ansigt med de helt store livsspørgsmål?
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FORTÆLLING: DEN AFRIKANSKE FARM
Inger Marie Madsen dramatiserer et uddrag
af Karen Blixens Den afrikanske farm. Karen
Blixen brød sig ikke om, at blive kaldt forfatter. Hun sagde: ” Jeg er en storyteller – en
fortællerske”. Og hun ville først og fremmest
fortælle en god historie.

Hills. At være over alt begreb lykkelig”.

Inger Marie Madsen er også historiefortæller. Hun fortæller ordret. Hun har fundet ud
af, at det gør teksten mere levende og det
kræver totalt nærvær. Vi kommer tæt på Karen Blixens forhold til Afrika og især til Denys
Finch Hatton. En gådefuld og medrivende
kærlighedshistorie.”At gå på løvejagt i mørket. At flyve over Afrikas sletter og Ngong

I samarb. med DOF Brædstrup Aftenskole.

Karen Blixens mor hed Westenholz og kom
fra Mattrup Gods. Og det var familien på Mattrup, som hjalp med store summer, da hun
havde sin afrikanske farm.

ONSDAG D. 31. JANUAR KL. 19.00 - 21.00
Sted: Brædstrup Bibliotek
Pris: Billetter a 60 kr. på horsensbibliotek.dk og
kommunens biblioteker eller tilmelding på tlf.
7575 2370.
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EN DAG PÅ BIBLIOTEKET

K

tværs af køn, alder, etnicitet og social status.

l. 8.15 – udenfor biblioteket
Jeg sætter nøglen i låsen, tager i
håndtaget og træder indenfor. Døren
smækker højlydt bag mig. Lyset i opgangen
flimrer kortvarigt og får efter få sekunder fat
og oplyser trapperne foran mig. Jeg står stille
et øjeblik til mine øjne har vænnet sig til lyset
og sætter i bevægelse mod trappeopgangen.
I forbifarten fanger mit blik en lille påklistret
besked ved siden af yderdøren ud til parkeringspladsen. ”Husk bilen” står der. Jeg trækker på smilebåndet og sætter foden på det
næste trin. Jeg har et møde der venter.

Kl. 9.40 – på gangen, 3. sal.
Jeg lukker døren til mødelokalet og vender
blikket mod IT-afdelingen. Her fortæller én af
mine kollegaer mig at en ny version af vores
bibliotekssystem er blevet installeret i nat, og
at de vil monitorere opdateringen løbende.
Hvis jeg lukker øjnene og snuser ind, er det
lige før jeg kan fornemme duften af diesel og
olie smyge sig om næsefligene. Det er naturligvis langt fra virkeligheden. Men det er
sådan jeg nogle gange ser IT-afdelingen for
mig – som bibliotekets maskinrum, hvor der
konstant pumpes data og digitalt brændstof
ud i hele huset.

Kl. 9.30 – i et mødelokale, 3.sal.
Den store viser læner sig mod højre og falder
i hak. Klokken slår 9.30 denne torsdag morgen. Min kollega og jeg har netop takket de
fremmødte personer for et godt møde og den
raslende lyd af papirer, der bliver samlet sammen fylder nu lokalet. I den sidste time har
snakken handlet om, hvordan vi kan støbe et
forløb af inspirerende aktiviteter for kommunens ældre borgere. Mødet indgår i ét af de
mange projekter, biblioteket årligt deltager i
og ofte i samarbejde med et lokalt netværk
af institutioner, afdelinger og ildsjæle. Projekter, hvor vi udvikler på idéen om biblioteket
som moderne kulturhus, med tilbud til alle på

Kl. 9.58 – i stueetagen
Jeg lægger bogpræmien fra den ugentlige
konkurrence på Krimimessens facebookside
i bakken for udgående post, og hilser på én
af servicemedarbejderne. Han er ved at fylde bilen med bogkasser til lokalbibliotekerne.
Både reserveringer, nyheder og opfyldningsbøger er snart på vej ud i oplandet sammen
med bøger til vores ”Bogen kommer”-lånere.
En udlånsordning til ældre, der ikke selv kan
komme på biblioteket.
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dag er ved at være slut, men kan ikke lade
være med at styre mod musikken fra salen.
Et fem-mand stort orkester er ved at stille
op og gøre klar til en aften med foredrag og
musik. Jeg rocker let på foden da en rytmisk
basgang fylder lokalet efterfulgt af et svingende tjikketi tjak, tjikketi tjak fra trommerne.
På min vej ud går jeg forbi ekspeditionen. Det
er her borgernes første indtryk af biblioteket
etableres, og jeg tænker på de mange, der
dagligt bruger lokalet.

Kl. 10.00 – i udlånet, 1. sal.
Min vagt i udlånet er netop begyndt. Efter
kort tid kommer en ung pige og spørger om
jeg kan hjælpe hende med at finde en bog
til en skoleopgave. Hun skal skrive om overvågningssamfundet og vil gerne have et fiktionsværk, der kan give et historisk vue over
emnet. Jeg fortæller hende med begejstring
om George Orwells klassiker ”1984” som jeg
netop har genlæst og tænker at jeg måske
denne gang har ramt plet. Det er ikke altid,
det sker. Men det er en god fornemmelse, når
det lykkes os at videregive en god læseoplevelse.

”På min vej tilbage til mit kontor passerer jeg en lille lodden ”låner” ved
navn Smut ”
Thomas Behrmann

Kl. 13.00 – på kontorgangen, 2. sal.
Min vagt er slut. På min vej tilbage til mit
kontor passerer jeg en lille lodden ”låner”
ved navn Smut som med tungen hængende
ud af munden halser forbi mig og forsvinder
ind på børnebiblioteket. Smut er vores læsehund, som med jævne mellemrum besøger
biblioteket sammen med sin ejer Dorte for at
motivere og skabe glæde for børn med læseudfordringer. Smut er nemlig rigtig god til at
lægge sine lodne ører til højtlæsningen uden
at dømme. Og dét skaber ro og tryghed for
børnene til at prøve kræfter med sproget.

Kl. 18.02 – på parkeringspladsen
Jeg tager tanken med mig ud på parkeringspladsen, hvor jeg hilser på vores fængselsbibliotekar, som to dage om ugen befinder
sig på Enner Mark. Jeg mindes historien om
den returnerede biblioteksbog, hvis ”indmad”
var fjernet, så det passede med størrelsen på
en mobiltelefon. Jeg trækker på smilebåndet,
husker min bil og på vejen hjem tænker jeg
på de mange ting, der dagligt foregår i og
uden for vores fælles kulturhus. For foruden
at være et tempel for viden, et frirum, og et
sted, der favner fortid og nutid, virkelighed og
fantasi, så er biblioteket også et sted i udvikling og under forandring, og et sted, der skal
bruges. Et sted, hvor vi kan mødes, blive klogere, blive underholdt eller finde tid til fordybelse i en støjende hverdag. Og ikke mindst
er det et sted, der tilhører os alle.

Kl. 16.29 – kontorgangen, 2. sal.
”Så er den sidste aftale faldet på plads,” lyder
det lettet og opstemt fra krimimessekontoret. Et års planlægning af Krimimessen med
godt 200 programpunkter er ved at være tilendebragt. Jeg kigger på uret, snupper bog
og papirer og retter kursen mod trappen. Jeg
skal indlede og deltage i min kollegas faste
læsekreds, hvor 12-14 glade læsere mødes
månedligt til en snak om litteratur. På min
vej passerer jeg en flok unge i slutningen af
folkeskolealderen, som bliver introduceret til
bibliotekets tilbud.

Af Thomas Behrmann, Horsens Bibliotek

Kl. 18.00 – i stueetagen
Jeg kan svagt høre toner forme sig til musik
da jeg nærmer mig stueetagen. Min arbejds-
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Hvad sker der i hjernen, når vi lytter
til og udøver musik? Hvordan påvirkes
mennesket af musik, både fysiologisk,
følelsesmæssigt og sprogligt?
- Peter Vuust
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sætter sig på hjernen - på biblioteket
Foredrag om Kim Larsen
Christina Blangstrup om filmmusik
Musik på hjernen - med Peter Vuust
Opera i guldalderens København
NYT: Koncert- og musikfilm i udlånet
- og meget mere...

med Peter Vuust
| Foredrag
27. februar kl. 19.00 - se side 19
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FÆLLESSANG - OG FÆLLESSKAB
Siden efteråret 2008 er der sunget på Horsens Bibliotek med Hanne Korsgaard Sundbøll i spidsen. Der er blevet hygget, grinet,
sunget og sunget - alle de gode gamle sange
og alle de nye sange, som vi har fået lært.

mel og jord. Men allervigtigst for hver sangaften er at synge, for sangen løfter og nærer sind, krop og fællesskab. Alle kan være
med, for alle mennesker er født med stemmen som instrument og evnen til at synge!

Hanne Korsgaard, organist og korleder, leder fællessangen, akkompagnerer på klaveret og causerer med humor og alvor om
utallige emner og oplevelser, knyttet til sang
og musik, hverdagsliv og alt mellem him-

TIRSDAG 6. FEBRUAR KL. 19.00 - 20.30
TIRSDAG 6. MARTS KL. 19.00 - 20.30
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: 20 kr. betales ved indgangen.
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MUSIK PÅ HJERNEN
MED PETER VUUST
Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til
og udøver musik? Hvordan påvirkes
mennesket af musik, både fysiologisk,
følelsesmæssigt og sprogligt? Med udgangspunkt i sin forskning og i sin karriere som jazzmusiker fortæller Peter
Vuust om, hvordan hjernen bearbejder
musik og om forskellen på musikeres
og ikke-musikeres hjerner.
TIRSDAG D. 27. FEB. KL. 19.00 - 20.30
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Billetter a 60 kr. på kommunens
biblioteker og horsensbibliotek.dk.
Foto: Mads Bjørn Christiansen
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SOMMERKONCERT MED AOF-KORET
Udvalget til sommerkoncerten er danske
sommersange, lidt musicalpotpourri og nogle
aftensange. Hvis vejret viser sig fra sin pæne
side, holdes koncerten ude i Tobaksgården,
og i tilfælde af dårligt vejr rykker koret ind i
bibliotekets sal.
Korets repertoire er meget varieret og spæn-

der over ældre og nye danske og udenlandske korsatser, rytmisk samt klassisk og kirkemusik. Koret ledes af Niels Jørgen Tranberg.

MANDAG D. 4. JUNI KL. 19.00 - 20.00
Sted: Horsens Bibliotek, gården
Pris: Gratis adgang - bare mød op!

OM KIM LARSEN - DANMARKS NATIONALSKJALD
Musikbibliotekar og musiker Michael Jensen
fortæller om en af Danmarks allerstørste
sangskrivere og musikere. Michael Jensen
har i mange år ladet sig begejstre af Kim
Larsens musik og vil fortælle om Larsens
musikalske liv, herunder selvfølgelig også om
tiden med Gasolin’ og det seneste album Øst
For Vesterled.

LØRDAG D. 24. MARTS KL. 11.00 - 12.00
Sted: Gedved Bibliotek
Pris: Billetter a 20 kr. på horsensbibliotek.dk og
kommunens biblioteker.
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OPERA I GULDALDERENS KØBENHAVN
- FOREDRAG VED HENRIK ENGELBRECHT
I begyndelsen af 1800-tallet synger Det
Kongelige Teaters skuespillere Mozart uden
nogen særlig uddannelse – med kun meget
få prøver og for nogles vedkommende i en
evig brandert. Hvis de pjækker fra prøverne,
risikerer de at ryge i fængsel. Kongen smider
landets førende operasanger helt ud af landet, da han tager rollen som Don Juan lidt
for bogstaveligt overfor en af prinsesserne på
Amalienborg.
Operaeksperten Henrik Engelbrecht fortæller
levende og engageret om dengang ordensmagten også havde travlt på tilskuerpladserne, og når københavnerne købte teaterbilletter; der var fysisk kamp om at få fat i de
eftertragtede billetter, og der var tit slagsmål
efter forestillingerne. Tag med i det iskolde og
stinkende teater, hvor publikum spiser den
medbragte mad undervejs i forestillingerne,
og drikker rigeligt med brændevin til … når de
altså ikke skal koncentrere sig om at smide
rotterne ud af deres loger.

Om bogen skriver Anne Marie Storm, bl.a.
”Fremover vil besøg i Det Kongelige Teater
stå i et andet lys for mig. Beskrivelserne er
så levende, at man kan fornemme stanken,
kulden og larmen”.
TIRSDAG 30. JANUAR KL. 17.00 - 19.00
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Billetter a 40 kr. på kommunens biblioteker
og horsensbibliotek.dk.

Foto: Nikolaj Lund.
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Hvad er Qello?
Se musikfilm eller
koncerter på Qello
Concerts hjemme i
sofaen eller på dit
bibliotek.

NYT: FEM FLOTTE KONCERTER FRA QELLO CONCERTS
Riv et par timer ud af kalenderen og se legendariske optagelser af dine
musikalske helte på biblioteket. Medbring selv popcorn.
Lady Gaga/Tony Bennet: Cheek to cheek
Tony Bennett og Lady Gaga synger duetter
fra den store amerikanske sangbog, bl.a.
standarder som Anything Goes, Cheek to
Cheek, Lush Life, Sophisticated Lady og It
Don´t Mean a Thing.
ONSDAG 3. JANUAR KL. 17.00 - 18.15

Darkside: Psychic
Filmen fanger bandet på toppen af deres tourné med det kritikerroste debutalbum Psychic.
Optaget 21. marts 2014 på Stereolux i Nantes
(FR), og produceret af La Blogotheque i samarbejde med Telenantes og ARTE France.
ONSDAG 7. FEBRUAR KL. 17.00 - 18.15

Doors: Live at the Bowl ’68
Dette er den ultimative udgave af den legendariske forestilling fra The Bowl i Hollywood.
De originale optagelser er blevet restaureret
og digitaliseret for at præsentere showet bedre og mere komplet end nogensinde før.

Wagner: Valkyrien
Dirigeret af Daniel Barenboim og instrueret af Harry Kupfer er Wagners Nibelungens ring aldrig blevet bedre realiseret
på film end i denne legendariske produktion fra Bayreuth i 1992. Vi ser 1 3/4 time
af koncerten.
ONSDAG 4. APRIL KL. 17.00 - 18.45

Jason Isbell: Live at Austin City Limits
Den 19. august 2013 optrådte Jason Isbell
og hans band The 400 Unit for første gang til
Austin City Limits (TX). Isbell spiller sange fra
det roste, prisbelønnede album Southeastern
og favoritter som Outfit og Decoration Day.
ONSDAG 2. MAJ KL. 17.00 - 18.30
Sted: Horsens Bibliotek, Musikafdelingen
Gratis adgang - bare mød op.

ONSDAG 7. MARTS KL. 17.00 - 18.15
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TONER PÅ LÆRREDET
- NÅR MUSIKKEN TRÆKKER I ARBEJDSTØJET
rum og stemninger.

Lad os udrydde en fordom: Filmmusik kaldes
ofte for ”baggrundsmusik”, men dens betydning er enorm. Musikken er nemlig den direkte genvej til følelserne – også i film. Men
hvordan virker den egentlig? Christina Blangstrup Dahl ser på, hvordan musikken fungerer i film – og viser en række af de bedste
eksempler på filmmusikken, fra Rumrejsen
år 2001 over Ørnen til There Will Be Blood.
Vi ser på, hvordan musikken kan forstærke
de filmiske virkemidler, men også selv skabe

Christina Blangstrup Dahl er musikformidler
og arbejder til daglig for forskellige orkestre
og musikinstitutioner i Danmark, bl.a. Aarhus
Symfoniorkester og Aarhus Sommeropera.
ONSDAG 14. MARTS KL. 19.00 - 20.30
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Billetter a 20 kr. på horsensbibliotek.dk og
kommunens biblioter.
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”

Bliv opmærksom på, hvor stor betydning
et stabilt blodsukker har for din bevidsthed
og få viden om, hvordan du får et stabilt
blodsukker på få dage
- Siff Holst
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skal da en tur på biblioteket

Siff Holst: 15 år yngre med stabilt blodsukker
Thomas Milsted: Stress og personlighed
Osman S. Kingo: Hjernen er en krystalkugle
Kan man leve et godt liv med alzheimer?
- og meget mere...

Siff Holst
| Mød
9. januar kl. 17.30 - se side 27
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STRESS OG PERSONLIGHED – GRÆNSELANDET
MELLEM SÅRBARHED OG ROBUSTHED
Thomas Milsteds foredrag handler om mennesker, om positiv psykologi, lykke og trivsel.
Vi lærer at være mere til stede, nærværende,
engagerede og glade. Thomas Milsted har
udgivet flere bøger om emnet - og har senest
skrevet bogen Stresset - hvornår har du selv
et ansvar? Han er en underholdende foredragsholder og er god til at gøre kompliceret
stof let at forstå. Han giver ny indsigt i livsglædens byggesten og viser vejen til et lykkeligere liv. Det er livsglæde, trivsel og velvære.
der gør os robuste over for livets udfordringer, og som er en del af vores forsvarsværk
over for stress, sygdom og mistrivsel. Thomas Milsted er skarp og præcis og efterlader
tilhørerne med en fornemmelse af, at der er
noget at gøre. At det nytter og at de redskaber de er blevet præsenteret for, er lige til at
gå til.

ONSDAG D. 17. JANUAR KL. 19.00 - 21.00
Sted: Brædstrup Bibliotek
Pris: Billetter a 60 kr. på horsensbibliotek.dk og
kommunens biblioteker eller tilmelding på tlf. 7575
2370.

I samarb. med DOF Brædstrup Aftenskole.

UDEN MAD OG DRIKKE DUER HELTEN IKKE
Med en humoristisk vinkel holder Lise Faurschou Hastrup et seriøst oplæg om mennesker og madvaner, om hjernens livretter, om
at spise sig til godt humør, om sammenhængen mellem blodsukkerbalance og verdensfred, om lightprodukter og snyde-yoghurt, om
forskellen på det livsnødvendige fedt, og det
der bare feder, om det der sker i tarmen - og
på toilettet! Vi hører om kræsenhed og madmod, om måltidet, der blev til en spisesituation, og om den økologiske appelsin i turbanen. Alt sammen serveret med historier
fra det virkelige liv.
TIRSDAG D. 6. FEBRUAR KL. 18.30 - 21.00
Sted: Søvind Bibliotek
Pris: Billetter a 60 kr. på horsensbibliotek.dk og
kommunens biblioteker.
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GRATIS
ANNING
BODYSC
- 18.30
KL. 17.30

15 ÅR YNGRE MED STABILT BLODSUKKER
Der serveres gratis smoothie i pausen.

Forskere har længe vidst, at vores hjerte har
en ”hjerne”, som skaber øget sundhed og balance. Siff Holst vil med humor og lethed formidle samspillet mellem vores hjerte, hjerne
og resten af kroppen. Du hører, hvordan du
får DIN krop til at skabe balance i hormonsystemet, og hvor stor betydning et stabilt
blodsukker har for din bevidsthed og hvordan
du får et stabilt blodsukker på få dage. Hør
hvordan du får minimeret tanke-mylder og
lavet en handleplan, der får dine celler til at
strutte af sundhed.

Mellem kl. 17.30-18.30 kan du få en bodyscanning (muskelmasse, fedt%, vand%,
kropsalder mm.), så du ved, hvor du med fordel kan sætte ind.

TIRSDAG D. 9. JANUAR KL. 18.30 - 21.00
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Billetter a 80 kr. på horsensbibliotek.dk og
kommunens biblioteker.
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LÆS DIG SUNDERE
Der udgives masser af bøger om vores fysiske og mentale sundhed.
Her er nogle bud på, hvad du kan læse, hvis du gerne vil leve sundere.

K

an man få et sundere liv af at gå på
biblioteket? Man kan i hvert fald blive
klogere på hvad der rører sig af teorier
og forskning om den rigtige kost. Hvad skal
man spise, hvornår og hvorfor?
Tarmen og hjernen
Hvad har hjernen og tarmen med hinanden at
gøre? Svaret kan man finde i en hel del nye
udgivelser, som kobler balance i tarmfloraen
sammen med en hjerne i topform.
I Emeran Mayers bog Sund mave – klart sind
får vi en grundig indføring i samspillet mellem vores hjerne og vores tarme. Der findes
milliarder af mikroorganismer i vores tarmsystem, som udveksler information med vores
hjerne og har afgørende betydning for vores
følelser, sindstilstand, smertetærskel og udvikling af stress, angst og depression.
I bogen får vi den nyeste forskning på området kombineret med en række cases og praktiske informationer til, hvordan vi ved at spise
rigtigt og ændre livsstil, kan rette op på mange ubalancer mellem krop og sind og derved
opnå større velvære og bedre helbred. Også
den amerikanske neurolog og hjerneforsker
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David Perlmutter har fået udgivet en bog på
dansk, nemlig bogen Hjernens nye liv, som
omhandler den nyeste forskning i tarmfloraens forbløffende evne til at helbrede og beskytte hjernen. Her beskrives fakta, der gives
anbefalinger og der er også et afsnit med opskrifter der styrker tarmfloraen.
Bogen Tarme i topform fungerer som en
guide til, hvordan læseren gennem kosten
kan styrke tarmens gode bakterier og dermed øge det generelle sundhedsniveau.
Den henvender sig til alle, der gerne vil leve
sundere og interesserer sig for tarmens indflydelse på helbredet. Her får du bl.a. også
en 4-ugers madplan, som hjælper dig i gang
med at spise dine tarme i topform.
Hele tarmbølgen startede for alvor i 2015
med udgivelsen af Giulia Enders bog Tarme
med charme, som hylder tarmen som et af
kroppens vigtigste organer i kampen om at
få eller opretholde en sund krop. Den blot
24-årige forsker ved Institut for Mikrobiologi og Sygehushygiejne i Frankfurt am Main
udgav en bog, som både er forskningsbaseret, sjov og baseret på sund fornuft.

KROP OG SJÆL

Antiinflammatorisk
En anden trend indenfor sundhedsområdet,
som for tiden hitter i bogudgivelserne er antiinflammatorisk kost. Her kan bogen 21 helbredende dage med antiinflammatorisk kost
bl.a. hjælpe dig i gang med en ny livsstil med
antiinflammatorisk kost. Inflammation menes
at være roden til mange livsstilssygdomme,
og bogen henvender sig til dem, der vil opnå
bedre livskvalitet gennem kostomlægning.

Robust
Ser man nærmere på den psykiske sundhed,
så er rubusthed blevet et nyt nøglebegreb.
Og her udgives der bøger både om robuste
børn og voksne. I Per Schultz Jørgensens
bog Robuste børn beskrives begrebet i en
historisk, psykologisk og pædagogisk sammenhæng og bogen kommer med forslag
til hvordan vi kan hjælpe børn med at blive
mere robuste. For vi voksnes vedkommende,

Også bogen Den store antiinflammatoriske
kostguide giver en introduktion til en antiinflammatorisk livsstil og indeholder en 28 dages kostplan. Den kan desuden lånes som
e-bog via eReolen, så du kan komme i gang
med det samme.
De to svenske bloggere bag bloggen foodpharmacy.se har også udgivet bogen Food
pharmacy om antiinflammatorisk mad, og
deres pointer serveres med vid og humor i
en bog der både er letlæst og smukt layoutet.

så kan vi i Eva Hertzs bog Robust læse om
hvordan vi styrker robusthed, og hvad der
sker hvis vi ikke passer på den.

”Særligt fokus er der for tiden på
opretholdelsen af et stabilt blodsukker.”
Lea Tølbøl Sørensen
Sukker
Sukker er også stadig et hot emne i bøgerne
om sundhed. Særligt fokus er der for tiden
på opretholdelsen af et stabilt blodsukker. I
Anette Sams’ nye bog Sandheden om sukker
kommer hun med et meget nuanceret billede
af sukker og kulhydraters indvirkning på vores helbred og der er i bogen også en trin-fortrin-guide til at opnå et stabilt blodsukker og
holde det i 7 dage.
Også Siff Holsts bog Stabilt blodsukker giver
en guide til hvordan du i løbet af 12 dage kan
få et stabilt blodsukker.

Ønsker du at komme hele vejen rundt i en

Af Lea Tølbøl Sørensen, Horsens Bibliotek

livsstilsomlægning, som ikke kun drejer sig
om antiinflammatorisk kost, men også motion, mental restitution, søvn, humør osv., så
kan Bertil Marklunds bog 10 tips: få det bedre
og lev 10 år længere anbefales.
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En genvej til bøgerne
Scan koden her
og find bøgerne
fra artiklen.

KROP & SJÆL

I samarb. med DOF Brædstrup Aftenskole

KAN MAN LEVE ET GODT LIV MED ALZHEIMER?
Demenssygdommen Alzheimer er en ubuden gæst, og den forsvinder ikke, tværtimod.
Dette til trods påstår Poul Erik, at det er muligt, at få et acceptabelt og godt liv. Gerda
Møldrup Hansen var dement de sidste 12
år, hun blev 66 år. Gerda boede hjemme, og
hendes mand Poul Erik måtte efterhånden
overtage de daglige gøremål i hjemmet inklusiv den personlige pleje af sin hustru. Hvorledes kan man få en god hverdag, der bliver
mere og mere udfordrende rent praktisk, som

pårørende til en dement ægtefælle? Hvor får
man hjælp og af hvem og hvordan? Alt dette
beretter Poul Erik om i sit meget personlige
fordrag. Han redegør også kort om helt faktuelle ting omkring sygdommen Alzheimer.
MANDAG D. 19. MARTS KL. 19.00 - 21.00
Sted: Brædstrup Bibliotek
Pris: Billetter a 60 kr. på horsensbibliotek.dk
og kommunens biblioteker eller tilmelding på
tlf. 7575 2370.

EN HÅNDFULD EKSISTENTIELLE VILKÅR
Filosof Lise Søelund taler i sit foredrag om,
hvordan vi skal forholde os til en håndfuld eksistentielle vilkår i vores tilværelse, hvis ikke
vi skal gå rundt og have ondt i selvet. Søren
Kierkegaard sætter i sit forfatterskab fokus
på de vilkår og betingelser, der er uomgængelige i menneskelivet. Vi bliver stillet overfor
valg, som vi er nødt til at træffe, for hvis ikke
vi vælger og står ved vores valg, så melder
der sig eksistentiel angst. Vi er gjort af både
krop og sjæl, og hvis vi ikke tilgodeser begge
sider med samme vægt, så kommer selvet i
ubalance.
TIRSDAG D. 6. FEBRUAR KL. 10.30 - 12.00
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Billetter a 20 kr. på horsensbibliotek.dk og
kommunens biblioteker.
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Foto: Freepik.com
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I samarb. med DOF Brædstrup Aftenskole

HJERNEN ER EN KRYSTALKUGLE
- VORES EVNE TIL MENTALE TIDSREJSER
til vores forestillede fremtid. Osman S. Kingo
giver i foredraget eksempler fra psykologien
på, hvordan disse evner viser sig, fra vi er
ganske små og gennem hele livet.

Menneskets hjerne er specialiseret i at opfatte og følge nu-og-her hændelser, og samtidig
har den en fantastisk evne til at ”simulere”
alternative virkeligheder eller forestille sig
hændelser, som vi ikke selv har oplevet: en
evne vi ofte bare kalder fantasi eller forestillingsevne. Faktisk evner vi mennesker det,
som man kalder mental tidsrejse. Det betyder, at vi mentalt kan rejse både tilbage til
vores egen erindrede fortid, men også frem

ONSDAG D. 28. FEBRUAR KL. 19.00 - 21.00
Sted: Brædstrup Bibliotek
Pris: Billetter a 80 kr. på horsensbibliotek.dk, kommunens biblioteker eller tilmelding på 7575 2370.
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”

Tag med på et trek i Himalaya.
Turen går til de gemte byer Nar og Phu,
som er på et stade vores tipoldeforældre
måske ville kunne nikke genkendende til.
- Biblioteket
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UD I VERDEN

med inspiration fra biblioteket

Rejsefordrag med Hans Lund: Nepal
Med Hans Lund i Mellemamerika
Kulturlørdage

i Nepal
| Rejse
14. marts kl. 19.00 - se side 35
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UD I VERDEN

En genvej til bøgerne
Scan koden her og
se vores udvalg af
bøger om Mellemog Sydamerika.

BACKPACKREJSE GENNEM LATINAMERIKA
Nazca-linjerne. Vi hører om Panamakanalen
og den specielle oplevelse det er at stå på
ækvator med det ene ben på den nordlige halvkugle og det andet på den sydlige.

Gitte Lyche og Hans Lund fra Hovedgård er
for nyligt kommet hjem fra deres 2. selv-arrangerede backpackrejse gennem Latinamerika.
En rejseform der giver stor frihed og mulighed for mange og impulsive oplevelser, men
indimellem også udfordringer. Denne aften
vil de via billeder og video fortælle om deres
rejseoplevelse fra Peru, Ecuador og Panama, herunder flere ture i Amazon-junglen,
indianerbesøg, Inka-kultur, Machu Picchu og

TIRSDAG D. 20. FEBRUAR KL. 18.30 - 20.00
Sted: Søvind Bibliotek
Pris: Billetter a 20 kr. på horsensbibliotek.dk og
kommunens biblioteker.
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En genvej til bøgerne
Scan koden her og
se vores udvalg af
bøger om Himalaya

REJSE I NEPAL
Gitte Lyche og Hans Lund har rejst
i Nepal flere gange. I 2015, kort efter
det store jordskælv, var de på deres 3.
besøg. Det primære formål med rejsen
var en trekkingtur dybt inde i Himalaya-bjergene. Turen gik til to gemte
byer Nar og Phu, landsbyer på et stade
som vores olde- eller tipoldeforældre
måske ville kunne nikke genkendende til. Der er først åbnet for adgang til
disse byer for ganske få år siden. På
turen kom parret tæt på dagligdagen
og befolkningen i et meget fattigt land,
som adskiller sig utroligt meget fra Danmark. Foredraget er en kombination af
billeder og video.
ONSDAG D. 14. MAR. KL. 19.00 - 21.00
Sted: Østbirk Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.
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KULTURLØRDAGE - HVAD ER DET?
De amerikanske Sydstater, Universets begyndelse, Kæledyr og Vintertraditioner – hvad har det med biblioteket at gøre? Jo, det er hvad
snakken gik over under de første fire kulturlørdage, der blev afholdt
i efteråret 2017, som en del af projektet Potentialet i mangfoldigheden.

P

rojektet har rødder tilbage til efteråret
2016. Her mødtes Horsens Bibliotek
med bl.a. International Network Horsens, Sund By og Bo Trivsel, og man nåede frem til at skrive en projektansøgning til
Edvard Pedersens Biblioteksfond. Fonden
sagde ja til at støtte projektet, hvis formål er
at undersøge og afprøve, hvordan biblioteket
kan bringe både udenlandske og danske borgeres potentiale i spil til gavn og glæde for
begge grupper og for integrationen.
I dag er projektet som sagt i fuld gang og kører i to spor. Det ene spor handler om oplæsning for børn i forbindelse med Bo Trivsels
Overskudscaféer. Det boligsociale sekretariat i Horsens – Bo Trivsel – har gennem længere tid stået for at lave Overskudscaféen,
hvor frivillige borgere tilbereder aftensmad af
overskudsvarer fra supermarkeder. Horsens
Bibliotek har stået for at oplære frivillige højtlæsere, som i forbindelse med Overskudscaféerne læser højt for områdets børn for at
fremme sprog- og læseudviklingen. Et andet
tiltag er at lave ture til biblioteket for områdernes børnefamilier.
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Det andet spor kalder vi Kulturlørdage. Det
er et samarbejde mellem International Network Horsens og biblioteket. Horsens er en
by med mange internationale borgere. Alligevel kan det være svært at mødes på tværs af
sproget, så på kulturlørdage handler det om
at få etableret det gode møde mellem danskere og internationals.
Over otte lørdage inviterer INH og biblioteket
til en hyggelig formiddag, hvor vi mødes om
mad og gode historier fra hele verden. Hver
gang er der et kort oplæg for at få snakken i
gang. Det er medlemmer fra INH og ansatte på biblioteket som står for oplægget, der
holdes på engelsk og dansk. Efter oplægget
serveres der en forfriskning. Alle der deltager opfordres til også selv at medbringe en
lille ret, en kage eller andet. Ligesom alle er
velkomne til at fortælle deres gode historier.
Udover at det naturligvis er hyggeligt at møde
nye mennesker, er kulturlørdagene også en
chance for at øve både dansk og engelsk i
samtalen. Biblioteket præsenterer hver gang
et bredt udvalg af bøger, film og musik med
udgangspunkt i dagens oplæg.

UD I VERDEN

PÅ DANS
K
OG ENGE
LSK

KULTURLØRDAGE OM MAD OG GODE HISTORIER FRA HELE VERDEN
På kulturlørdage med Horsens Bibliotek og International Network Horsens mødes vi om mad
og gode historier fra hele verden. Der er et kort oplæg, og du kan fortælle dine egne gode
historier. Tag gerne en lille ret med. Der er gratis adgang.
Videnskabsworkshop.
Vi kaster os ud i sjove fysikeksperimenter
som både børn og voksne kan udføre. Eventet vil have spektakulære demonstrationer og
eksperimenter I selv kan prøve. Og vær klar
på lækre overraskelser til sidst.

Hvad er din yndlingsmusik?
Vi taler om musik; om det bedste og om forskelle på musik fra forskellige lande.
LØRDAG D. 10. MARTS KL. 11.00 - 12.30
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

LØRDAG D. 13. JANUAR KL. 11.00 - 12.30
OBS: Sted: Horsens Statsskole
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk og kommunens biblioteker.

Kina – kultur og traditioner
Er du også fascineret af Østens mystik, og
kunne du tænke dig at vide mere om kinesiske traditioner? Nu har du chancen for at
høre mere om Kina og kineserne samt opleve en kinesisk te-ceremoni med traditionel
musik og ægte kinesisk atmosfære.

Hvad er din yndlingsfilm?
Vi taler om film; om de bedste og om forskelle
på film fra forskellige lande.
LØRDAG D. 3. FEBRUAR KL. 11.00 - 12.30
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

LØRDAG D. 7. APRIL KL. 11.00 - 12.30
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.
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”

De omkomne danske krigssejlere har først
i år fået et officielt mindesmærke på lige
fod med modstandsbevægelsen og de
omkomne i KZ-lejrene.
- Hans Dal
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oplevelser på biblioteket

Lene Glyngø om Sprogcentret
Lær programmering
Om Edward Snowden og masseovervågning
Martin Munkholm om persiske tæpper
På rumfart blandt mælkevejens planeter
Jøderne i Horsens
- og meget mere...

Dal om Krigssejlerne
| Hans
20. marts kl. 19.00 - se side 41
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HVAD SKER DER PÅ ET SPROGCENTER?
Lene Glyngø har i 25 år været leder af
danskundervisning for udlændinge. I dag er
hun leder af Sprogcenter Midt i Horsens, men
har dog sagt sin stilling op for at søge nye
udfordringer. Undervisningen handler om at
give kursisterne danskkundskaber og om at
gøre dem parate til det danske arbejdsmarked. Alle kursister bliver mødt med holdningen, at de er modige og ressourcestærke
mennesker. Det gælder hvad enten de er
flygtninge, som har kæmpet sig frem til fods
eller ved hjælp af menneskesmuglere, eller
de er arbejdsmigranter, som er brudt op fra
deres hjemstavn i jagten på et bedre liv.
Jobbet som underviser i dansk som andetsprog har undergået en stærk professionalisering i de år Lene Glyngø har været med, og
hun er fuld af ærefrygt over at være leder for
så mange dygtige medarbejdere.
TIRSDAG D. 16. JANUAR KL. 19.00 - 21.00
Sted: Hovedgård Bibliotek
Pris: Billetter a 20 kr. på horsensbibliotek.dk og
kommunens biblioteker.

HVAD ER ÆLDRERÅDET FOR EN STØRRELSE?
Hvad laver man egentlig i Ældrerådet? Det
vil Suzanne Bang, fhv. ældrerådsmedlem
gennem 8 år, fortælle om. Vi hører om rådets
arbejde, konstruktion, muligheder, kompetencer og tidligere opnåede resultater.
Derefter er der et musikalsk indslag ved
pianist Ib Østergård, Suzanne Bang og
Elsebeth Laborn.
TIRDAG D. 23. JANUAR KL. 19.00 - 21.00
Sted: Gedved Bibliotek
Pris: Billetter a 20 kr. på horsensbibliotek.dk og
kommunens biblioteker.
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KRIGSSEJLERNE DER
BLEV GLEMT EFTER
2. VERDENSKRIG
Omkring 135.000 søfolk i handelsflåden, de såkaldte krigssejlere, sejlede
under 2. Verdenskrig livsvigtige forsyninger og krigsmateriel for de allierede.
Ca. 13.000 af disse krigssejlere var
danske søfolk - de første frihedskæmpere - som enkeltvis, eller som samlet
skibsbesætning, deltog aktivt i kampen
mod tyskerne, længe før modstandskampen for alvor kom i gang i Danmark.
Danmark mistede 69 handelsskibe, og
omkring 2100 danske søfolk omkom
fra 1939 – 1945. De omkomne danske
krigssejlere har først sidste år fået et
officielt mindesmærke på lige fod med
modstandsbevægelsen og de omkomne i KZ-lejrene. Skulpturen Sortladne
hav af Per Arnoldi blev indviet i Mindelunden d. 29. august 2017.
Hans Dal - der selv har dykket ved
et velbevaret vrag af et handelsskib,
SS-Thistlegorm – fortæller om de danske krigssejlere, der blev glemt efter
2. Verdenskrig, og om tilværelsen om
bord på et handelsskib, iIllustreret med
tegninger, billeder og filmoptagelser fra
foredragsholderens dykning.
TIRSDAG D. 20. MAR. KL. 19.00 - 21.00
Sted: Hovedgård Bibliotek
Pris: Billetter a 40 kr. på kommunens
biblioteker og horsensbibliotek.dk.
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LÆR AT PROGRAMMERE
Der skulle gå næsten hundrede år inden de
første computere stod klar. Nu er computerne allestedsnærværende og vævet så tæt ind
i vores dagligdag, at vi næppe længere kan
forestille os en verden uden, men der skal
stadig programmer til, før de gør nytte. Gå
Ada Lovelace i bedene og få en kort introduktion til programmering af Erik Mejer Hansen.
Du vil stifte bekendskab med programmeringens basale byggeklodser og vil prøve kræfter med at skrive dine første små programmer. Slutteligt vil du få en række forslag til,
hvordan du kommer videre med at lære at
programmere.

I 1842 skrev den engelske matematiker Ada
Lovelace, hvad der af mange betragtes som
verdens første computerprogram.

MANDAG D. 5. FEBRUAR KL. 19.00 - 21.00
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op!

RELATIVITETSTEORI OG GRAVITATIONSBØLGER

Horsens Astronomiske Forening deltager.

Nobelprisen i fysik 2017 gik til tre fysikere,
som stod bag de første målinger af de såkaldte gravitationsbølger i efteråret 2015.

TIRSDAG D. 27. FEBRUAR KL. 19.00 - 21.00
Sted: Brædstrup Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.
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Foto: Claus Bjørn

ET
STREAM
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Gravitationsbølgers eksistens blev forudsagt
af Einstein allerede i 1916, men var indtil 2015
kun målt indirekte. Men hvad er gravitationsbølger? Hvorfor blev Nobelprisen uddelt med
de indledende ord ”en begivenhed der rystede verden”? Hvorfor er det en markant begivenhed i astrofysikkens historie, og hvad kan
vi lære gennem observationer af disse bølger? Vi bliver ført ind i fysikkens beskrivelser
af bølger, elektromagnetisme og relativitetsteori – for at ende ud med at høre eksempler
på hvor eksotisk universet er. Foredraget ved
professor Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og
Astronomi, Aarhus Universitet er streamet.

BLANDET

US
SE KURS
8
4
E
SID

SNOWDEN OG MASSEOVERVÅGNING
Hvem er Edward Snowden? Hvad var det,
han afslørede om den globale masseovervågning? Hvorfor skal vi være bekymrede?

der er forståeligt, er krydret med personlige anekdoter fra oplevelser med whistleblowere, medier og politik.

Med udgangspunkt i whistlebloweren Edward
Snowden og de dokumenter han lækkede,
tager Peter Kofod os på rundtur i en verden
af hemmeligheder, spiontjenester og grænseløs overvågning. Vi hører om tekniske muligheder, ser på tophemmelige dokumenter
og taler om, hvad alt dette betyder for vores
ret til privatliv, for retsstaten og for demokratiet. Foredraget der, til trods for de tunge og
tekniske emner, leveres på et hverdagssprog

Peter Kofod er skribent, foredragsholder
og aktivist med fokus på overvågning, whistleblowere og krydsfeltet mellem teknologi, menneskerettigheder og demokrati.

TIRSDAG D. 20. FEBRUAR KL. 18.30 - 20.00
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Billetter a 40 kr. på horsensbibliotek.dk og
kommunens biblioteker.
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og bønderne i afsides egne. Under foredraget ser du forskellige tæpper, nye og gamle,
kvalitetstæpper og fuptæpper.Tilhørerne er
velkomne til at medbringe egne tæpper for at
få dem vurderet.

PERSISKE TÆPPER
Martin Munkholm fra Belle Carpets & Rugs
gennemgår hele processen fra et får bliver
klippet og frem til det færdige tæppe ligger
klar til brug. Han viser billeder fra Iran, bl.a.
fra rejser, hvor han sammen med sin søster,
Helle, gør meget ud af at besøge nomaderne

Sammen med sin søster udgør Martin Munkholm 3. generation i firmaet. Han har samlet erfaring i kunst- og tæppebranchen siden
1989. Han har undervist på universitetsniveau i Iran om persiske tæpper og skrevet
bogen Ægte tæpper knyttet med kærlighed.
Martin står bag dokumentarfilmen Ægte tæppekærlighed samt en række informationsvideoer på Youtube. Såvel bog som film er netop nu ved at blive oversat til engelsk.
TIRSDAG D. 27. FEBRUAR KL. 19.00 - 21.00
Sted: Hovedgård Bibliotek
Pris: Billetter a 40 kr. på horsensbibliotek.dk og
kommunens biblioteker.

DET JØDISKE SAMFUND I HORSENS
Jødernes historie i
Danmark
begynder
med Chr. IV i 1622.
Kongen ønskede at
skaffe Hamburg konkurrence og grundlagde Glückstadt, hvortil
han indbød jøder fra
Amsterdam og Hamburg at bosætte sig,
men det blev ingen succes. Man siger, at
byen blev hverken Glück eller Stadt. Efterhånden fik jøderne lov til at bosætte sig i det
egentlige kongerige, og i 1803 fik jøderne
i Horsens tilladelse til at holde synagoge.
Gudstjenesterne blev holdt i et privat hus,
men i 1867 blev det muligt at opføre en rigtig
synagoge i Farvergade. I anledning af 150
årsdagen for indvielsen fortæller tidligere
overrabbiner Bent Lexner om nogle af de familier, der boede i Horsens og giver os et ind-

blik i hvordan det jødiske liv formedes. Den
jødiske menighed er i dag forsvundet. Tilbage er den jødiske begravelsesplads omkring
Frederiksgade.
Arr. i samarbejde med Bent Riis.
ONSDAG D. 17. JANUAR KL. 14.00 - 15.30
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.
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PÅ RUMFART BLANDT MÆLKEVEJENS PLANETER
hvis overflade er dækket af et flydende lavahav, og planeter som hovedsageligt består
af flydende vand – et flere tusinde kilometer
dybt hav. Andre exoplaneter har kulsorte skyer i en varm gasholdig atmosfære. Undersøgelserne af exoplaneterne har vist at vores
eget solsystems store gasplaneter som Jupiter og Saturn er sjældne, mens planeter på
størrelse med Jorden findes i baner om stort
set alle stjerner i Mælkevejen.

ET
STREAM
AG
FOREDR
Tag med på en svimlende opdagelsesrejse
ud i universet og hør om nogle af de fascinerende anderledes verdener som findes
milliarder af kilometer borte. Vi ”besøger”
vandplaneter, klippeplaneter og gigantiske
gasplaneter og hører om de forhold som findes på planeternes overflader og i deres atmosfære. Der findes glohede klippeplaneter

Foredraget ved professor i astrofysik Hans
Kjeldsen, Institut for Fysik og Astronomi,
Aarhus Universiteter, er streamet. Horsens
Astronomiske Forening deltager ved foredraget, og svarer gerne på spørgsmål.
TIRSDAG D. 20. FEBRUAR KL. 19.00 - 21.00
Sted: Østbirk Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

ÅRETS FILM 2017 FRA FILMSTRIBEN

Bibliotekarerne Jette Holst og Thomas Behrmann fortæller om og viser smagsprøver fra
nogle af årets gode film - film som du kan
se via Filmstriben enten på biblioteket eller
hjemme i sofaen.

MANDAG D. 12. MARTS KL. 19.00 - 20.30
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.
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Du kan lære en masse på biblioteket. Vi er
her for at hjælpe dig.
- Biblioteket
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få styr på PC, iPad eller slægten
Gem dine billeder på nettet
Introduktion til Facebook og Youtube
Rediger dine billeder
Beskyt dit privatliv på nettet
- og meget mere...

til Facebook
| Introduktion
10. januar kl. 10.00 - side 48

47

KURSER OG IT-HJÆLP

REDIGER DINE
BILLEDER

GEM DINE BILLEDER
PÅ NETTET

Er din mobiltelefon fyldt med billeder,
der ikke er helt så interessante, som du
forestillede dig? Vi præsenterer Snapseed - en gratis app, der gør det let for
dig at redigere dine billeder på smartphone eller tablet. Tag din egen smartphone eller tablet med.

Få let adgang til dine billeder fra alle
dine enheder. En kort introduktion til
Google Foto og Dropbox. Herefter
er der mulighed for at få hjælp til at
gemme, redigere eller dele billeder på
nettet. Tag din egen tablet eller smartphone med.
ONSDAG D. 28. FEB. KL. 10.00 - 11.30
MANDAG D. 12. MAR. KL. 10.00 - 11.30
Sted: Horsens Bibliotek, 3. sal
Pris: Billetter a 20 kr. på kommunens
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

ONSDAG D. 14. MAR. KL. 10.00 - 11.30
Sted: Horsens Bibliotek, 3. sal
Pris: Billetter a 20 kr. på kommunens
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

FACEBOOK

BESKYT DIT PRIVAT-

En introduktion til hvordan Facebook
fungerer, og hvordan du bliver fortrolig
med den.

LIV PÅ NETTET
Facebook, Google og alle de andre følger dig på internettet - og bestemmer,
hvor du skal hen. Her får du en introduktion til, hvordan det sker, og hvordan du kan vinde noget af dit privatliv
tilbage.

TIRSDAG D. 30. JAN. KL. 10.00 - 11.30
TIRSDAG D. 10. APRIL KL. 10.00 - 11.30
Sted: Horsens Bibliotek, 3. sal
Pris: Billetter a 20 kr. på kommunens
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

FREDAG D. 2. FEB. KL. 10.00 - 11.30
MANDAG D. 23. APR. KL. 16.30 - 18.00
Sted: Horsens Bibliotek, 3. sal
Pris: Billetter a 20 kr. på kommunens
biblioteker og horsensbibliotek.dk.
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IPAD OG IPHONE

OM ANDROID

For begyndere. Lær de grundlæggende funktioner at kende for at komme i
gang med din iPad eller iPhone. Tag din
egen med eller lån en på kurset.

For begyndere. Lær de grundlæggende funktioner at kende i din Android
smartphone eller tablet. Tag din egen
med.

ONSDAG D. 24. JAN. KL. 10.00 - 11.30
ONSDAG D. 18. APR. KL. 10.00 - 11.30
Sted: Horsens Bibliotek, 3. sal
Pris: Billetter a 20 kr. på kommunens biblioteker og horsensbibliotek.dk.

TIRSDAG D. 20. FEB. KL. 10.00 - 11.30
Sted: Horsens Bibliotek, 3. sal
Pris: Billetter a 20 kr. på kommunens biblioteker og horsensbibliotek.dk.

Kom videre. Få flere muligheder med
din iPad og iPhone. Tag din egen med.

Kom videre. Få flere muligheder med
din Android tablet eller smartphone.
Tag din egen med.

ONSDAG D. 7. FEB. KL. 10.00 - 11.30
ONSDAG D. 25. APR. KL. 10.00 - 11.30
Sted: Horsens Bibliotek, 3. sal
Pris: Billetter a 20 kr. på kommunens
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

TIRSDAG D. 6. MAR. KL. 10.00 - 11.30
Sted: Horsens Bibliotek, 3. sal
Pris: Billetter a 20 kr. på kommunens
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

YOUTUBE

LÆR AT BLOGGE

Kageopskrifter, sjove dyreklip, reparation af cykler, påskepynt mm. Der findes
videoer om nærmest alt på youtube.
Kom og få en introduktion til en verden
af gratis tips, tricks og underholdning.
Tag din egen pc eller tablet med.

Vil du have din egen hjemmeside? En
blog er en lettere måde at få dine ord
og billeder ud på nettet. Her bliver du
præsenteret for WordPress og kommer
i gang med at blogge. Tag din egen pc
eller tablet med.

MANDAG D. 16. APR. KL. 10.00 - 11.30
Sted: Horsens Bibliotek, 3. sal
Pris: Billetter a 20 kr. på kommunens
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

TORSDAG D. 5. APR. KL. 16.30 - 18.00
Sted: Horsens Bibliotek, 3. sal
Pris: Billetter a 20 kr. på kommunens
biblioteker og horsensbibliotek.dk.
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SLÆGTSFORSKNING
For begyndere. Du får selv mulighed
for at søge efter oplysninger i kirkebøger og folketællinger, så medbring
gerne dine egne papirer.
TIRSDAG D. 23. JAN. KL. 10.00 - 11.30
Sted: Horsens Bibliotek, 3. sal
Pris: Billetter a 20 kr. på kommunens
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

HJÆLP TIL
SLÆGTSFORSKNING
Medlemmer af Horsensegnens Slægtsforskere sidder klar til at hjælpe dig i
gang med slægtsforskning.

FÅ NETHJÆLP

Du kan bl.a. lære at bruge kirkebøger
og folketællinger

Har du problemer med internet, computer, tablet eller smartphone? Så kig
ind og få hjælp til det, der driller. De frivillige nethjælpere giver gode tips om:

MANDAG D. 8. JANUAR
MANDAG D. 5. FEBRUAR
MANDAG D. 5. MARTS

•
•
•
•
•

KL. 16.00 - 18.00
Sted: Byarkivet, Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op!

NemID og Digital Post
Netbank
Windows 10
Facebook
og meget andet

TIRSDAG: KL. 10.00 - 12.30
ONSDAG: KL. 10.00 - 12.30
TORSDAG: KL. 15.30 - 18.00
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op!
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Lyt og læs - eReolen
Lån e-bøger og lydbøger når og hvor du
vil. Download til app og læs og lyt når du
er offline.

Engelske e-bøger og lydbøger
– eReolen Global.
Bliv bedre til sprog og nyd engelske bøger på originalsproget.

Stream stjernerne – Filmstriben
Stort udvalg af kvalitetsfilm som du kan
streame, hvor og når du vil med dit bibliotekslogin.

Lækre magasiner – RB digital
Hent de lækreste og mest toneangivende magasiner ned på din tablet, og læs
dem når du vil.

NETBIBLIOTEKET

Aviser fra hele verden – PressReader
Aviser og magasiner fra hele verden og
på mange sprog – online og når du vil.

Vil du lytte til en biografi om Axel Strøbye, læse Harry Potter på originalsproget, streame filmen Underverden,
læse magasinet Billboard Magazine,
læse avisen New York Times eller se
Bryan Adams live fra Wembley Stadium? –så start på netbiblioteket.

Koncertoplevelsen hjem i stuen Qello Concerts.
Verdens største samling af fuldlængde
koncerter og musikdokumentarer.

Netbiblioteket rummer en guldgrube af
materialer, som du enten slet ikke kan
få andre steder, eller som du kun kan
få andre steder, hvis du betaler for det.

Børnenes univers – Biblo
Børnenes eget bibliotekssite med bl.a.
videoanmeldelser, booktrailers og konkurrencer.

Se mere på
horsensbibliotek.dk/netbiblioteket
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KALENDER FOR HORSENS BIBLIOTEK
Dato

Tid

Arrangement

Tema

Side

03.01.

17.00 - 18.15

Qello: Lady Gaga/Tony Bennett: Cheek to cheek

Musik

22

08.01.

16.00 - 18.00

Hjælp til slægtsforskning

Kurser og IT-hjælp

50

09.01.

18.30 - 21.00

15 år med stabilt blodsukker

Krop & sjæl

27

10.01.

16.30 - 17.30

And med posten

Litteratur

13.01.

11.00 - 12.30

Kulturlørdag: Videnskabsworkshop (Statsskolen)

Ud i verden

37

17.01.

14.00 - 15.30

Jøderne i Horsens

Blandet

44

17.01.

16.00 - 17.00

Lise Bøgh Pedersen læser op af egne tekster

Litteratur

8

18.01.

19.00 - 21.00

Forfatter Jonas T. Bengtsson

Litteratur

23.01.

10.00 - 11.30

Slægtsforskning

Kurser og IT-hjælp

50

24.01.

10.00 - 11.30

iPad og iPhone for begyndere

Kurser og IT-hjælp

49

29.01.

10.00 - 12.30

Årets bøger

Litteratur

30.01.

10.00 -11.30

Facebook

Kurser og IT-hjælp

48

30.01.

17.00 - 19.00

Opera i guldalderens København

Musik

21

01.02.

16.30 - 19.00

Årets bøger

Litteratur

02.02.

10.00 - 11.30

Beskyt dit privatliv på nettet

Kurser og IT-hjælp

48

03.02.

11.00 - 12.30

Kulturlørdag: Hvad er din yndlingsfilm?

Ud i verden

37

04.02.

14.00 - 16.00

Kunst, litteratur og kaffe (på Kunstmuseet)

Litteratur

10

05.02.

16.00 - 18.00

Hjælp til slægtsforskning

Kursus og IT-hjælp

50

05.02.

19.00 - 21.00

Lær at programmere

Blandet

42

06.02.

10.30 - 12.00

En håndfuld eksistentielle vilkår

Krop og sjæl

30

06.02.

19.00 - 20.30

Fællessang

Musik

18

07.02.

10.00 - 11.30

iPad og iPhone, kom videre

Kurser og IT-hjælp

49

07.02.

17.00 - 18.15

Qello: Darkside: Psychic

Musik

22

20.02.

10.00 - 11.30

Om Android, for begyndere

Kurser og IT-hjælp

49

20.02.

18.30 - 20.00

Snowden og masseovervågning

Blandet

43

21.02.

11.00 - 12.00

Snak om en bog: Kvinderne fra Thy

Litteratur

10

27.02.

19.00 - 20.30

Musik på hjernen

Musik

19

28.02.

10.00 - 11.30

Gem dine billeder på nettet

Kurser og IT-hjælp

48

05.03.

16.00 - 18.00

Hjælp til slægtsforskning

Kurser og IT-hjælp

50

05.03.

19.00 - 20.30

Forfatter Signe Pallisgaard

Litteratur

11

06.03.

10.00 - 11.30

Om Android, kom videre

Kurser og IT-hjælp

49

06.03.

19.00 - 20.30

Fællessang

Musik

18

07.03.

17.00 - 18.15

Qello: Doors: Live at the Bowl ’68

Musik

22

10.03.

11.30 - 12.30

Kulturlørdag: Hvad er din yndlingsmusik?

Ud i verden

37

12.03.

10.00 - 11.30

Gem dine billeder på nettet

Kurser og IT-hjælp

48

12.03.

19.00 - 20.30

Årets Film 2017 fra Filmstriben

Blandet
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7

9
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Dato

Tid

Arrangement

Tema

14.03.

10.00 - 11.30

Rediger dine billeder

Kurser og IT-hjælp

Side
48

14.03.

19.00 - 20.30

Toner på lærredet

Musik

23

04.04.

17.00 - 18.45

Qello: Wagner: Valkyrien

Musik

22

05.04.

16.30 - 18.00

Lær at blogge

Kurser og IT-hjælp

49

07.04.

11.00 - 12.30

Kulturlørdag: Kina - kultur og traditioner

Ud i verden

37

10.04.

10.00 - 11.30

Facebook

Kurser og IT-hjælp

48

16.04.

10.00 - 11.30

Youtube

Kurser og IT-hjælp

49

18.04.

10.00 - 11.30

iPad og iPhone for begyndere

Kurser og IT-hjælp

49

23.04.

16.30 -18.00

Beskyt dit privatliv på nettet

Kurser og IT-hjælp

48

25.04.

10.00 - 11.30

iPad og iPhone, kom videre

Kurser og IT-hjælp

49

02.05.

17.00 - 18.30

Qello: Jason Isbell: Live at Austin City Limits

Musik

22

04.06.

19.00 - 20.00

Sommerkoncert med AOF-koret

Musik

20

KALENDER FOR BRÆDSTRUP BIBLIOTEK
Dato

Tid

Arrangement

Tema

17.01.

19.00 - 21.00

Stress og personlighed

Krop og sjæl

Side
26

31.01.

19.00 - 21.00

Fortælling: Den afrikanske farm

Litteratur

12

07.02.

19.00 - 21.00

Årets bøger 2017

Litteratur

9

27.02.

19.00 - 21.00

Relativitetsteori og gravitationsbølger

Blandet

42

28.02.

19.00 - 21.00

Hjernen er en krystalkugle

Krop og sjæl

31

19.03.

19.00 - 21.00

Kan man leve et godt liv med Alzheimer?

Krop og sjæl

30

KALENDER FOR GEDVED BIBLIOTEK
Dato

Tid

Arrangement

Tema

23.01.

19.00 - 21.00

Hvad er ældrerådet for en størrelse?

Blandet

30.01.

15.30 - 17.30

Årets bøger 2017

Litteratur

24.03.

11.00 - 12.00

Om Kim Larsen

Musik

53

Side
40
9
20

KALENDER FOR HOVEDGÅRD BIBLIOTEK
Dato

Tid

Arrangement

Tema

16.01.

19.00 - 21.00

Hvad sker der på Sprogcentret?

Blandet

Side

06.02.

19.00 - 21.00

Årets bøger 2017

Litteratur

9

27.02.

19.00 - 21.00

Persiske tæpper

Blandet

44

20.03.

19.00 - 21.00

Krigssejlerne

Blandet

41

40

KALENDER FOR SØVIND BIBLIOTEK
Dato

Tid

Arrangement

Tema

25.01.

15.30 - 17.30

Årets bøger 2017

Litteratur

Side

06.02.

18.30 - 21.00

Uden mad og drikke duer helten ikke

Krop og sjæl

26

20.02.

18.30 - 20.00

Backpackrejsen gennem Latinamerika

Ud i verden

34

9

KALENDER FOR ØSTBIRK BIBLIOTEK
Dato

Tid

Arrangement

Tema

24.01.

18.30 - 20.30

Årets bøger 2017

Litteratur

9

20.02.

19.00 - 21.00

På rumfart blandt mælkevejens planeter

Blandet

45

14.03.

19.00 - 21.00

Rejse i Nepal

Ud i verden

35

54

Side

FOR BØRN & UNGE PÅ HORSENS BIBLIOTEK

10.00 - 12.00

03.02.

09.30 - 09.50

31.01.

Tid

Dato

09.30 - 10.15

17.04.

10.00 - 10.35

03.03.

11.30 - 12.30

01.03.

10.00 - 12.45

14.02.

10.00 - 12.45

10.02

Arrangement
Sprogrigt miljø
Fastelavnstøjbyttedag
Coding pirates
Coding pirates
Forfatter og tegner Jan Kjær
Den standhaftige tinsoldat
Skrallebang

Tema
For børn og unge
For børn og unge
For børn og unge
For børn og unge
For børn og unge
For børn og unge
For børn og unge

Side
6
4
4
4
7
4
7

FOR BØRN & UNGE PÅ BRÆDSTRUP BIBLIOTEK

09.30 - 10.15

24.04.

09.30 - 09.50

30.01.

10.00 - 10.35

23.01

Tid

Dato

Arrangement
Den standhaftige tinsoldat
Sprogrigt miljø
Skrallebang

Tema
For børn og unge
For børn og unge
For børn og unge

Side
5
6
7

FOR BØRN & UNGE PÅ GEDVED BIBLIOTEK

09.30 - 10.15

18.04.

09.30 - 09.50

29.01.

Tid

Dato

Arrangement
Sprogrigt miljø
Skrallebang

Tema
For børn og unge
For børn og unge

Side
6
7

FOR BØRN & UNGE PÅ HOVEDGÅRD BIBLIOTEK

09.30 - 10.15

20.04.

09.00 - 10.00

01.03.

09.30 - 09.50

01.02.

Tid

Dato

Arrangement
Sprogrigt miljø
Forfatter og tegner Jan Kjær
Skralleband

Tema
For børn og unge
For børn og unge
For børn og unge

Side
6
7
7

FOR BØRN & UNGE PÅ SØVIND BIBLIOTEK

09.30 - 10.15

25.04.

09.30 - 09.50

02.02.

Tid

Dato

Arrangement
Sprogrigt miljø
Skrallebang

Tema
For børn og unge
For børn og unge

Side
6
7

FOR BØRN & UNGE PÅ ØSTBIRK BIBLIOTEK

09.30 - 10.15

26.04.

09.30 - 09.50

06.02.

Tid

Dato

Arrangement
Sprogrigt miljø
Skrallebang

Tema
For børn og unge
For børn og unge

Side
6
7
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FOR BØRN OG UNGE

Mød bogbloggeren Eva Lucia og hør om YA!
Eva Lucia har haft sin bogblog i snart 3 år. Hun elsker bøger, især YA/
ungdomsbøger! Lørdag d. 20. januar holder hun booktalk om YA på 2.
sal på Horsens bibliotek – bare duk op og slå ørerne ud. I mellemtiden
kan du læse lidt om hende her.
Fortæl kort hvem du er
Mit navn er Eva Lucia. Jeg er 27 år. I sommers blev jeg færdig som cand.mag. i engelsk med tilvalg i litteraturvidenskab. Jeg
skrev speciale om YA-litteraturens udvikling
i de sidste tyve år. Samtidig blogger jeg, holder oplæg og læser.

”Det er en ny verden, der har åbnet
sig for mig med fantastiske læseoplevelser, forfattermøder, oplæg,
bogblogger-kollegaer ...”
Hvorfor læser du YA?
YA kravler ind under huden på én på en helt
særlig måde. Da jeg var 15 år synes jeg ikke,
at der fandtes så mange forskellige ungdomsbøger, som der gør nu. Da jeg læste
Nattens fucking magi af Leila Sales, indså jeg
endelig, at andre havde haft det som mig. Det
var som om, hun havde skrevet om mig og
min historie. Det var en rørende oplevelse.
Efter det begyndte jeg for alvor at læse YA,
og nu kan jeg slet ikke stoppe igen. Mit speciale hjalp også på fascinationen og jeg fik
lov til at dykke ned i genren og hvordan den
har udviklet sig i stor grad i de sidste tyve år.

Nedtælling af Teri Terry
Glasmuren af Linette Harpsøe
Ursiderne af Nanna Foss

Jeg lavede min blog i februar 2015 og siden da har jeg simpelthen oplevet så utrolig
mange fede ting, som jeg slet ikke ville være
foruden. Det er en ny verden, der har åbnet
sig for mig med fantastiske læseoplevelser,
forfattermøder, oplæg, bogblogger-kollegaer
og spændende muligheder for samarbejde
med forlag. Da jeg startede ønskede jeg at
brede min horisont ud, læse flere genrer og
skrive mere. Jeg begyndte hos bookeater.dk,
som er en hjemmeside, hvor man kan skrive
anmeldelser (aldersgruppen er 13-25 år) og
derfra lærte jeg forlag, nye udgivelser og forfattere at kende.

Hvad er dine 3 favorit-bøger for tiden?

Hvorfor blogger du?

9

Find Bob!
Bob har gemt sig på biblioteket.
Han har gemt sig ti forskellige
steder, og du skal se dig godt
for, for at finde ham. Måske kan
du få hjælp af din far eller mor.

Børnebiblioteket – ballade, begejstring og babyrytmik.
Det hedder selvfølgelig børnebiblioteket, fordi man her finder bøger til
børn. Men det hedder også børnebiblioteket, fordi her er plads til børn!
Vores børnebibliotek er et sted, hvor børn kan
finde ro til at fordybe sig, plads til at lege og
tid til at hænge ud med vennerne. Det vrimler
ofte med unger i dagtimerne, når vi har besøg af dagplejere, børnehaver og skoleklasser, som leger, låner og spiser madpakker.
Efter skoletid kommer større børn forbi for at
hænge ud ved computere og spillekonsoller.
Senere på eftermiddagen tager forældrene
deres børn med på biblioteket efter arbejde
for at finde gode bøger, film og spil. Om lørdagen kommer der masser af småbørnsfamilier for at læse billedbøger og lege i Bamses
hus.
Vi har af og til krea-arrangementer, hvor det
vrimler med klippe-klistrende børn og voksne
omkring vores tegnebord. Vi synes, kulturelle
arrangementer for børn og unge er vigtige.
Sidste år havde vi bl.a. besøg af børnebogsforfatteren Manu Sareen, vi holdt readathon
for unge, sy-din-egen-bamse-workshop og
babyrytmik for de yngste.
Vi har også en samling af spændende ungdomsbøger og afholder også arrangementer
for unge, så der er noget for alle.

gode bøger og læser højt for ungerne. Og
andre gange er det skønt, hvis de voksne lader børnene selv mærke efter, hvad de har
lyst til at læse. Derfor har vi lavet en forældreparkering, så de voksne kan slappe af, imens
børnene får frirum til at vælge, om de vil læse
gys, billedbøger eller bare pløje Harry Potter
igennem igen. Kom og spørg os, hvis vi skal
inspirere til nye bøger. Vi vil så gerne give
læselysten videre til alle.
Men det er ikke kun bøger, der tæller. Vi har
også film, spil, musik, lydbøger og legetøj! Vi
har et legetek, som er en samling af legetøj,
spil, sprogkufferter og andre materialer, som
gennem leg stimulerer børn sprogligt, groveller finmotorisk. Det kan alt sammen lånes
med hjem.
Vi kan også tilbyde digitale materialer. På
ereolen.dk er der lyd- og ebøger, på filmstriben kan man streame film og på bibliotekets
hjemmeside og facebookside er der inspiration til læsning og arrangementer.
Vi vil smadder gerne hjælpe med at finde lige
det, I skal bruge, så kom endelig og spørg!
Af Anna M. Nielsen

Det er skønt, når mor eller bedstefar låner

8

FOR BØRN & UNGE

1 KLASSE
PR. SKOLE

FORFATTER OG TEGNER JAN KJÆR OM NOMERNE
Med udgangspunkt i sine egne bøger og illustrationer gennemgår Jan, hvordan man opbygger en historie, hvor man får ideerne fra,
og hvilke tricks man bruger som tegner for
at lave fængende illustrationer. Foredraget er
underholdende og lærerigt, og der vil være
rig mulighed for at stille spørgsmål.

TORSDAG D. 1. MARTS. KL. 9.00 - 10.00
Sted: Hovedgård Bibliotek
TORSDAG D. 1. MARTS. KL. 11.30 - 12.30
Sted: Horsens Bibliotek
Alder: 1. - 3. klasse
Pris: Gratis billetter til børn og voksne på kommunens biblioteker og horsensbibliotek.dk.

TIRSDAG D. 17. april. KL. 9.30 - 10.15
Sted: Horsens Bibliotek, 2. sal
ONSDAG D. 18. april. KL. 9.30 - 10.15
Sted: Gedved Bibliotek
FREDAG D. 20. april. KL. 9.30 - 10.15
Sted: Hovedgård Bibliotek

SKRALLEBANG
Skrallebang leger med eventyr og børnebøger – en aktiv koncert. Vi skal rappe, bevæge
os, synge og dramatisere en række kendte
eventyr og børnebøger. Vi skal trampe på
troldens bro, synge om en myg på cykel,
med Guldlok på skovtur, stave til buksevand
og have øjne så store som tekopper. En aktiv
koncert på en helt ny måde.
OBS: Du skal ikke have billet til koncerterne
i Horsens og Gedved.

TIRSDAG D. 24. april. KL. 9.30 - 10.15
Sted: Brædstrup Bibliotek
ONSDAG D. 25. april. KL. 9.30 - 10.15
Sted: Søvind Bibliotek
TORSDAG D. 26. april. KL. 9.30 - 10.15
Sted: Østbirk Bibliotek
Alder: 2 - 7 år
Pris: Gratis billetter til børn og voksne på kommunens biblioteker og horsensbibliotek.dk.
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SPROGRIGT MILJØ
Vi præsenterer aktiviteter fra projektet. Giv det lille barn en god sprogstart
med aktiviteter og sprogstimulerende
lege. Vi skal rime, synge og lege med
sproget.

PROJEKT
SPROGRIGT MILJØ
Sprogrigt miljø til de små – early literacy 0-2 år er et samarbejde mellem dagplejen i Horsens og Horsens Bibliotek
om at fremme helt små børns sprogtilegnelse. Projektet løber fra september 2016 - april 2018. Der deltager 64
dagplejere og ca. 250 dagplejebørn i
alderen 0-2 år fra distrikt Midtbyen,
Vestbyen, Langmark og Søndermark.
Igennem projektet ønsker vi at forbedre sproglige kompetencer hos børnene
samt skabe øget bevidsthed hos dagplejerne om muligheder i samarbejde
med biblioteket. I projektet præsenteres dagplejerne bl. a. for dialogisk
læsning og højtlæsning - Læse, leg og
sprogkufferter – aktiviteter med fokus
på lystlæsning.

MANDAG D. 29. JAN. KL. 9.30 - 9.50
Sted: Gedved Bibliotek
TIRSDAG D. 30. JAN. KL. 9.30 - 9.50
Sted: Brædstrup Bibliotek
ONSDAG D. 31. JAN. KL. 9.30 - 9.50
Sted: Horsens Bibliotek
TORSDAG D. 1. FEB. KL. 9.30 - 9.50
Sted: Hovedgård Bibliotek
FREDAG D. 2. FEB. KL. 9.30 - 9.50
Sted: Søvind Bibliotek
TIRSDAG D. 6. FEB. KL. 9.30 - 9.50
Sted: Østbirk Bibliotek
Alder: 0 - 3 år
Pris: Gratis billetter til børn på kommunens
biblioteker og horsensbibliotek.dk.
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DEN STANDHAFTIGE
TINSOLDAT
Det lille Turnéteater opfører H.C.
Andersens klassiske fortælling om den
standhaftige tinsoldat, der drømmer
om kærligheden og den skønne danserinde, og som bliver blæst omkuld
af skæbnen, men alligevel får det han
ønsker sig mest af alt.
Forestillingen er uden ord, så her kan
alle være med.
TIRSDAG D. 23. JAN. KL. 10.00 - 10.35
Sted: Brædstrup Bibliotek
LØRDAG D. 3. MAR. KL. 10.00 - 10.35
Sted: Horsens Bibliotek
Alder: 2 - 5 år
Pris: Gratis billetter til børn og voksne på
horsensbibliotek.dk og kommunens biblioteker.
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Foto: Colourbox

FASTELAVNSTØJSBYTTEDAG
Står du og mangler nyt fastelavnstøj, fordi det
gamle er blevet for kedeligt eller for småt? Så
kom ned på biblioteket og byt med andre. Du
skal bare dukke op med dit gamle
fastelavnstøj under armen.

LØRDAG D. 3. FEBRUAR KL. 10.00 - 12.00
Sted: Horsens Bibliotek, 2. sal
Alder: Alle
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

CODING PIRATES
Få en introduktion til programmeringsforståelse gennem Scratch og spiludvikling. Her er
også mulighed for leg og læring med robotter
og Arduino’er, samt mulighed for at få en forståelse for og kontrol over de spil, som unge
leger med, f.eks. kodning i Minecraft konsol.
Mød op på dagen og se hvad Coding Pirates
disker op med.
LØRDAG D. 10. FEBRUAR KL. 10.00 - 12.45
Sted: Horsens Bibliotek, 2. sal
ONSDAG D. 14. FEBRUAR KL. 10.00 - 12.45
Sted: Horsens Bibliotek, 2. sal
Alder: Alle
Pris: Gratis adgang - bare mød op.rati
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FOR BØRN & UNGE
og forældre

Den standhaftige tinsoldat
Jan Kjær om Nomerne
Skrallebang-koncert
Sprogrigt Miljø for de små
- og meget mere...

Skrallebang - koncert for de 2-7 årige
| Første
gang 17. april kl. 9.30 - se side 7

”

63

Vi skal rappe, bevæge os, synge og dramatisere en række kendte eventyr og
børnebøger. Vi skal trampe på troldens
bro, synge om en myg på cykel, med
Guldlok på skovtur, stave til buksevand
og have øjne så store som tekopper.
- Skrallebang-koncert
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