
Jubilæumsprogram

Vi fejrer
150 år med
bibliotek 
 
Og du er selvfølgelig inviteret!

Vi skyder det hele i gang med en stor jubilæumsfest 
Lørdag den 9. november kl. 10.00-15.00. 

Se programmet for festdagen på bagsiden



I 1869 var biblioteker for almindelige bor-
gere helt nyt. I Horsens blev Arbejderbog-
samlingen til med 843 donerede bind, og 
det blev for første gang muligt at låne bø-
ger gratis. Gennem tiden er bogsamlingen 
vokset og har flyttet adresse flere gange. 
Senest i 1988, hvor biblioteket fik sin nuvæ-
rende placering i Tobaksgården. 

Biblioteket som institution har, ligesom 
samfundet generelt, ændret sig markant 
gennem de sidste 150 år, og nu behøver 
man ikke engang gå på biblioteket for at 
låne en bog; man kan låne, læse eller lytte 
til tusindvis af bøger via bibliotekets digi-
tale platform, eReolen. 

Men selvom man ikke behøver gå på bib-
lioteket for at låne bøger, synes vi, du skul-
le kigge forbi alligevel. For biblioteket er 
meget mere end analoge og digitale bø-
ger. Biblioteket er et forsamlingshus med 
plads og rum til fællesskab bundet sam-

men af kulturen. Biblioteket følger med 
tidens tendenser, men det står samtidigt 
som en klippe for kommunens borgere. 
Biblioteket er et fristed for alle uanset al-
der. Et fristed, hvor du er med til at skabe 
rammerne, ligesom byens borgere gjorde 
det i 1869, da de donerede bøger til fæl-
lesskabet. 

Gennem vort omfattende jubilæums-
program kan du bl.a. tage på en tidsrej-
se gennem 150 års historie om vores alle 
sammens folkebibliotek. God fornøjelse.

Claus Hagstrøm
Biblioteksleder

Biblioteket er dit fristed - brug det!

”Biblioteket er et forsamlingshus 
med plads og rum til fællesskab 
bundet sammen af kulturen.”



I 1902 åbner Tivoli dørene for en uhørt ek-
sotisk og spektakulær udstilling. Blandt 
parkens forlystelser og spisesteder kan 
man opleve ægte kinesere! De er kom-
met dertil direkte fra Canton, Shanghai 
og Hong Kong og skal være udstillet i fem 
måneder. I udstillingsprogrammet står der, 
at det er ”aldeles forbausende og grænser 
til det utrolige, hvad en Kineser kan udhol-
de af legemlige Pinsler.” 

Det er på én gang dragende og farligt 
fremmed. Da Ingeborg løser billet og mø-
der San Wung-Sung, er det med ét lam-
mende slag også noget helt andet, og hun 
ved, at hun er nødt til at se ham igen. 

Ingeborg vender tilbage. San trodser ud-
gangsforbuddet. De vækker skandale. Man 
kan ikke uden videre forelske sig i en ud-
stillingsgenstand, man kan ikke blande ra-
cerne, kvinder der omgås kinesere er halv-
kvinder. Det kan Ingeborg læse i avisen, 

det får hun at vide af sine nærmeste. Men 
Ingeborg er Ingeborg, og hun er parat til at 
udholde hvad som helst for den mand, hun 
har forelsket sig i, ordløst og intenst. 

Jesper Wung-Sung fortæller om sin roman 
En anden gren, om research og følelser. 
Om den eneste roman, han altid har vidst, 
at han skulle skrive. Og om hvorfor det tog 
tyve år.

Mandag d. 11. november kl. 17.00-19.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 80 kr. på horsensbibliotek.dk  
og kommunens biblioteker. 

Jesper Wung-Sung om romanen En anden gren

”Man kan ikke uden videre forel-
ske sig i en udstillingsgenstand...”

Læs vores
interview på 

hjemmesiden

Romanen 
var 20 år

undervejs



The Blackbirds & Beatles
Emnet er The Beatles, og rammen sættes 
af The Blackbirds som består af guitarist 
Søren Bødker Madsen og sangerinde Ka-
roline Budtz. Duoen spiller en række fan-
tastiske og sprælske fortolkninger af The 
Beatles’ udødelige sange. 

Der veksles mellem ord og musik, og 
eventet er dynamisk, underholdende og 
professionelt udført.

Glæd dig til fællessang, quiz med mu-
sikalske gaver til vinderne og desuden 
en let og humoristisk ping-pong mellem 
scenen og tilskuerrækkerne. The Beatles’ 
omfattende sangskat består af slidstærke 
sange, der ikke bare tåler nye fortolknin-
ger, men indbyder til det! 

Onsdag d. 13. november kl. 19.00-21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 50 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

I anledning af bibliotekets 150 års jubilæ-
um har Komediehuset skabt en tidsrej-
seforestilling, hvor publikum oplever ver-
denshistorien fra år 1869 og frem til 2019.
Den store tidsrejse eller År 1869 tur/retur 
er skabt til børnebibliotekets rum, og der 
er ikke færre en 50 medvirkende skuespil-
lere i alderen 11 til 80 år med i denne hæs-
blæsende tidsrejse! 

Skrevet og instrueret af Thomas Nielsen 
og Sabrina Koch Alder: Fra 5 år. 

Lørdag d. 16. november kl. 12.00
Søndag d. 17. november kl. 10.00 & 12.00
Sted: Horsens Bibliotek, Børn & Unge 2. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

Ta’ da med på tidsrejse!

”Oplev konger, præsidenter, hi-
storiske begivenheder, selveste 
Elvis Presley og meget mere...”



Rejs med 
gennem 150 års

litteratur

Ta’ da med på tidsrejse! Fra naturalisme til øko-poesi - kom med på rejsen
Nu skal det fejres! I 150 år har biblioteker i 
og omkring Horsens værnet om litteratu-
ren og sørget for at alle har haft adgang 
til at låne og læse bøger. Men hvad er der 
så blevet læst igennem alle de mange 
år? Tag med Charlotte Kastberg Kæseler 
på en rejse gennem 150 års litteraturhi-
storie og lad dig inspirere af tendenser og 
strømninger. Vi vil følge sporene fra na-
turalismens opgør med religion og tradi-
tionelle værdier til nutidens climate fiction 
og øko-poesi.

Tirdag d. 12. november kl. 19.00-20.00
Sted: Hovedgård Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk og 
kommunens biblioteker.

Onsdag d. 13. nvember kl. 19.00-20.00
Sted: Gedved Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk og 
kommunens biblioteker.

Torsdag d. 14. november kl. 19.00-20.00
Sted: Østbirk Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk og 
kommunens biblioteker.

Mandag d. 18. november kl. 17.00-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk og 
kommunens biblioteker.

Tirsdag d. 19. november kl. 19.00-20.00
Sted: Søvind Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk og 
kommunens biblioteker.

Onsdag d. 20. november kl. 19.00-20.00
Sted: Brædstrup Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk og 
kommunens biblioteker.

Vi kommer
rundt

på filialerne



The Blackbirds 

Bibliotekets jubilæumsudstilling er et 
samarbejde med Danmarks Industri-
museum om vores alle sammens fol-
kebibliotek; en tidslinje over bibliotekets 
historie og udvikling. Kom og se!

Se udstillingen på Horsens Bibliotek fra d. 
9. november t.o.m. d. 15. december.

Dyk ned i fortællingen om byens udvik-
ling fra industri- og fængselsby til lan-
dets 8. største by, når Danmarks Indu-
strimuseum fortæller. Kom og hør!

Lørdag d. 9. november kl. 12.30 
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Historisk foredrag...

...og udstilling!

...er Sebastian Kleins afsindigt morsomme 
show, der bejler kraftigt til titlen som det 
bedste af sin art. Det er et topkomisk og 
bundmusikalsk studie i veltømret børne-
underholdning, og Sebastian styrer med 
forbilledligt overblik og talent begivenhe-
dernes gang.  

Sebastian kombinerer gøgl, zoologi, mu-
sik og komik, mens han strør om sig med 
ustyrligt morsomme numre til glæde og 
morskab for både børn og voksne. 

Lørdag d. 9. november kl. 11.00-11.30
Sted: Horsens Bibliotek, Børn & Unge, 2. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

Zoolomusikshow...

”Det er et topkomisk og bundmu-
sikalsk studie i veltømret børneun-
derholdning...”



Med udgangspunkt i sin Astrid Lind-
gren-biografi, Denne dag, et liv, går Jens 
Andersen bag om forfatterskabets faca-
de, og fortæller om den elskede børne-
bogsforfatters kampe, nederlag og sejre, 
drømme og depressioner. Han belyser 
hendes splittede forhold til berømmelse, 
rigdom, ensomhed, magt - og mænd.

Jens Andersen fortæller også om, hvordan 
Astrid Lindgren blev verdenskendt forfatter 
og mor til udødelige skikkelser som Pippi, 
Emil, Grynet, Brødrene Løvehjerte og Ronja 
Røverdatter, og pludselig - i 1976 - væl-
tede Olof Palmes regering og ene kvinde 
(og pensionist) kastede sig ud i en politisk 
kamp for fred, bedre miljø, dyrebeskyttelse 
og børns rettigheder.

”Jeg lever løs og synes, at vi skal behand-
le hver dag, som om den var den eneste, 
man havde,” sagde Astrid Lindgren, der 
døde som 94-årig i 2002. Mottoet Denne 

dag, et liv mødte hun første gang som ung 
oprørsk pige i 1925, og de ord fulgte hen-
de gennem resten af århundredet som en 
ledetråd. 

Onsdag d. 20. november kl. 19.00 -21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 80 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Foredrag
om Astrid

Lindgren
Læs vores 
artikel på 

hjemmesiden

Zoolomusikshow... Jens Andersen om Denne dag, et liv



Program for festdagen 
Lørdag d. 9. november 2019 kl. 10.00-15.00

Kl. 11.00-11.30: Sebastian Kleins Zoolomusikshow!
Sebastian kombinerer gøgl, zoologi, musik og komik, mens 
han strør om sig med ustyrligt morsomme numre til glæde og 
morskab for både børn og voksne. 

Kl. 13.00-15.00
Kaffe, te, saftevand og lagkage - selvfølgelig!
Til enhver fødselsdag hører der sig lagkage. Også i 
dag! Derfor er der kaffe og te til de voksne, saftevand 
til børnene og fødselsdagslagkage til alle. 

Kl. 9.45–10.15: Horsens Garden spiller koncert
Horsens Garden marcherer fra Søndergade/Jessensgade til 
Tobaksgården, hvor de spiller en kort koncert. 

Kl. 12.30-13.30: Horsens og biblioteket gennem 150 år
Danmarks Industrimuseum fortæller om byens udvikling fra indu-
stri- og fængselsby til landets 8. største by med et rigt kulturliv. 

Kl. 14.00-14.30: Fællessang - med cello!
150 sange når vi nok ikke, men mindre kan også gøre 
det... Søren Walther Hansen akkompagnerer på cello. 
Kom og syng med!

Kl. 12.00-12.10: Tale ved Jakob Bille
Formand for Kultur- og Civilsamfundsudvalget, Jakob 
Bille åbner udstillingen 150 års bibliotekshistorie skabt i 
samarbejde med Danmarks Industrimuseum.

Kl. 10.15–11.00 + 11.45–14.00: Jazz!
Vi får besøg af en Jazzgruppe fra Horsens Musikskole, 
som sørger for lækre toner og en hyggelig stemning.

Kl. 10.15-10.25: Tale ved borgmesteren
Borgmester Peter Sørensen holder jubilæumstale.

 
Vi ses på biblioteket!


