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Din egen
kulturskov
blomstrer...
Velkommen til et mangfoldigt forår og en sommer, der blom-
strer vildt i kulturskoven med arrangementer om alt fra lydbø-
ger og micro:bit til jazzhistorie og læring til store og små.

Ny indretning - samme passion
I det seneste år har biblioteket gennemgået store forandrin-
ger. Vi har fået bedre åbningstider, fejret 150-års fødselsdag 
og nyindrettet hovedbiblioteket, så der er blevet endnu bed-
re plads til at gøre dig nysgerrig på vores mere end 200.000 
materialer, lige fra store læseoplevelser til hippe vinylplader -  
det passionerede personale har vi ikke lavet om på. 

Dit moderne forsamlingshus
Men dit nyindrettede bibliotek inviterer også til, at du bruge det 
som dit moderne forsamlingshus. For her mødes brætspillerne, 
strikkeklubben, læsekredsen, generalforsamlingen og de stu-
derende. Vi har nemlig fået hele ni studie- og møderum, som 
du kan booke. Hvis du er mere til det åbne rum, har vi desuden 
etableret nye læsekroge overalt i biblioteket. Også børnebib-
lioteket har fået et løft. Her kan du og dine børn nu tage på 
indendørs skovtur, game eller lege i husene ved Forældrepar-
keringen. Kig forbi og oplev dit moderne forsam-
lingshus - et hus, hvor der er plads til demokrati, 
fællesskab og fordybelse.

Med venlig hilsen

Claus Hagstrøm Hansen
Biblioteksleder 

Musik | 14

Vi skriver til dig | 24 & 38

Det digitale bibliotek | 46

Flere oplevelser
Følg os på facebook.com/horsensbib, så går du ikke glip af 
noget. Her finder du nemlig de arrangementer, som opstår 
her og nu og ikke er i programmet. Se arrangementerne 
på horsensbibliotek.dk og på app’en Biblioteket.
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Ta’ din egen kop 
med...
...når du er til arrangementer på 
biblioteket. Så sparer vi i fælles-
skab på engangskopperne - det 
er godt for bæredygtigheden og 
for kulturskoven. 
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”Har du hørt om Virginia Woolf men aldrig 
helt haft mod på at kaste dig ud i hendes 
forfatterskab? Det får du mulighed for at 
lave om på denne eftermiddag i Bygholm 
Park, hvor du vil blive guidet sikkert rundt i 
både Woolfs forfatterskab og liv.”
- Line Louise Peters
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Litteratur

Gå en bog sammen med os - og Virginia Woolf | 7
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Forfatterforedrag: Om hundrede år

Læsetips om 2. verdenskrig

Forfatter Anna Elisabeth Jessen fortæller 
om sin roman Om hundrede år og om, 
hvordan det er at skifte spor fra journali-
stik til fiktion. Romanen er et medrivende 
tidsbillede med grumme skæbner og et 
skarpt blik for det usagtes evne til at forme 
og forkludre livet for en familie. Det er dan-
markshistorie, landbrugshistorie og kvin-
dehistorie fortalt fra skiftende perspektiver 

i hundrede korte nedslag fra 1914-2014, et 
for hvert år. Arrangeret i samarbejde med 
Grænseforeningen i anledning af 100-års-
dagen for genforeningen.

Tirsdag d. 11. februar kl. 19.00-21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Litteratur

Med udgangspunkt i sin bog, Krigssejler 
fortæller forfatteren Lars Ove Peters i sit 
foredrag om sømanden og kaptajnen 
Oskar Thyge Jensen og hans bedrifter og 
oplevelser som krigssejler under Anden 
verdenskrig. Efter foredraget er der oplæg 
ved Jørgen Bartholdy.  

Undervejs er der en pause, hvor der serve-
res en sandwich og en øl eller vand.

Tirsdag d. 18. februar kl. 17.00-19.30
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 75 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 
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Kom og 
gå en bog
med os 
Vi gentager sidste sæsons succes med 
formatet Gå-en-bog, hvor vi sammen ta-
ler om en god bog, mens vi går en tur. Der 
vil både være introduktion til teksten samt 
oplæsning af kortere passager fra bogen, 
så du behøver ikke på forhånd at have 
læst bogen. Medbring gerne termokan-
de med kaffe eller te. Litteraturstuderende 
Line Louise Peters står for turene.

I selskab med Ar af Auður Ava Ólafsdóttir 
og En mand der hedder Ove af Frederik 
Backmann vil vi vandre ud i livets mørke 
og lyse sider og undersøge, om det er rig-
tigt, at ”livet er ikke det værste man har”. 
Vi mødes klokken 16.30 foran Kunstmuse-
et og slutter samme sted. 

Torsdag den 23. april kl. 16.30-18.30
Sted: Lunden, Horsens
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Har du hørt om Virginia Woolf men aldrig 
helt haft mod på at kaste dig ud i hendes 
forfatterskab? Det får du mulighed for at 
lave om på denne eftermiddag. Vi mødes 
i Banegårdshallen klokken 16.30 og følges 
herefter over i Bygholm Park. Turen slutter 
i Banegårdshallen senest klokken 18.30. 

Onsdag den 3. juni kl. 16.30-18.30 
Sted: Banegårdshallen, Horsens
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

På en vandring ud i 
både livslede og livslyst

På tur med Virginia 
Woolf i Bygholm Park
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Krimisommer på kroen: Michael Katz Krefeld

Kaffe og en god historie

Endelave Kro og Gæstgiveri inviterer i 
samarbejde med Krimimessen og Ende-
lave Bibliotek til Mad og Mord med Michael 
Katz Krefeld. 

Kroen står parat med en dejlig middag 
inden Michael Katz Krefeld taler med pro-
gramansvarlig for Krimimessen, Lida Wen-
gel om sit forfatterskab. 

Forfatteren er blandt andet kendt for sin 

populære Ravn-serie, hvor 6. bind, Skyt-
sengel, udkom i slutningen af 2019.

Tirsdag d. 28. juli kl. 18.30-21.00
Sted: Endelave Kro og Gæstgiveri
Pris: Billetter a 198 kr. via Endelave Kro og 
Gæstgiveri på mobil 21 43 14 15 eller e-mail 
info@endelavekro.dk. Billetpriser 198 kr. for 
middag incl. forfattersamtale. 50 kr. for for-
fattersamtale uden middag. (kl. 20.00)

Litteratur

I uge 17 har Folkebevægelsen mod Ensom-
hed fokus på fællesspisning. På biblioteket 
inviterer vi til kaffe og en god historie. Så 
kom og lyt med og få en snak over kaffen. 

Vær opmærksom på, at der i anledning af 
kampagneugen vil være andre arrange-
menter i Horsens kommune.

Hver eftermiddag 20.-24. april kl. 14-15.00
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

Se også 
Krimimessen 

side 12
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Skuespiller Lotte Andersen er en del af 
Momolydbog, hvor hun bl.a. har indlæst 
Udvalgte eventyr af H.C. Andersen, hvis 
forfatterskab hun har en særlig svaghed 
for. 

I foredraget giver Lotte Andersen en 
guidet tour bag om mikrofonen og for-
tæller om den proces og de overvejel-
ser, der ligger bag en lydbogsindlæsning. 
Hvordan portrætterer hun en bogs karak-
terer? Skal bogen indlæses dramatisk el-
ler neutralt? Og kan en indlæsning over-
hovedet være neutral?  

Arrangementet vil desuden byde på højt-
læsning af udvalgte passager fra litteræ-
re værker og en diskussion med publikum 
om den gode lydbogsindlæsning.

Find bøger indlæst af Lotte Andersen på 
eReolen.

Mandag den 3. februar kl. 16.30-18.00 
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Stemmer på tour - Lotte Andersen giver en guidet 
tour bag mikrofonen

Hvordan
laver man
lydbøger?
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Et liv levet gennem kunsten  
Ved Line Louise Peters

”At se, at huske, at begribe.” Med de ord, 
indleder Linn Ullmann sin selvbiografiske ro-
man De urolige om hendes verdensberøm-
te forældre Ingmar Bergman og Liv Ullmann. 
Sammen med Ingmar Bergmanns Laterna 
magica og Liv Ullmanns Forandringen vil 
denne roman danne ramme om en rejse 
ind i det Bergmanske/Ullmanske kunstner- 
univers og –liv. 
Onsdag d. 19. februar kl. 11.00-12.00

Hvorfor læse noveller?
Ved Morten W. Rasmussen

Novellen udviklede sig af noget, der kun-
ne virke som en perfekt opskrift på en Net-
flix-serie, nemlig Boccaccios Decameron, 
som består af 100 korte historier fortalt af 10 
mennesker - tre mænd og syv kvinder - på 
flugt op i bjergene og væk fra den sorte død. 
Siden er den i perioder dyrket af nogle af vo-

res største forfattere... Her får du en strengt 
subjektiv top 10 over noveller som har gjort 
indtryk - plus lidt oplæsning.
Mandag d. 24. februar kl. 11.00-12.00

Herbjørg Wassmos forfatterskab 
Ved Linda Hesel

Herbjørg Wassmo er en af Norges mest 
læste forfattere og er oversat til adskillige 
sprog. Wassmo iscenesætter i sit forfat-
terskab slægtshistorier, tabuer og (især) 
kvinders liv gennem historien. Wassmo 
blander det realistiske med det historiske, 
melodramatiske og det mere surrealisti-
ske. Særligt er hun kendt for sin trilogi om 
Dina, og ikke uden grund. 
Torsdag d. 19. marts kl. 11.00-12.00

Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Gratis adgang - bare mød op. 

Litteratur

Horsens Biblioteks

Litteratursalon
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Årets bøger 2019
Elsker du bøger, men har svært ved 
at navigere i det store udvalg af nye 
titler? Så kom på biblioteket til vores 
årlige bogsnak - Årets bøger. Her 
får du inspiration til masser af gode 
læseoplevelser, når biblioteksansat-
te fortæller om nogle af årets mest 
interessante og spændende bøger.

Onsdag d. 22. januar kl. 17.00-19.30
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 75 kr. incl. en sandwich og et 
glas vin på horsensbibliotek.dk og kommu-
nens biblioteker. 

Mandag d. 27. januar kl. 10.00-12.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 25 kr. incl. kaffe og rundstykker 
på horsensbibliotek.dk og kommunens bib-
lioteker. 

Tirsdag d. 28. januar kl. 16.00-17.30
Sted: Gedved Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Mandag d. 17. februar kl. 19.00-20.30
Sted: Brædstrup Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Tirsdag d. 25. februar kl. 19.00-20.30
Sted: Søvind Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Tirsdag d. 3. marts kl. 19.00-20.30
Sted: Hovedgård Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Torsdag d. 5. marts kl. 19.00-20.30
Sted: Østbirk Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 
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Se mere og
køb din billet på krimimessen.dk

Kig forbi, få det spritnye program og hør 
lidt om indholdet på årets krimifest på 
FÆNGSLET den 28. og 29. marts. Vi serverer 
kaffe og lagkage - og en goodiebag til de 
50 første!

Torsdag d. 6. februar kl. 15.00-16.00
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op

Litteratur

Programmet for
Krimimessen 
løslades! Goodiebag

til de første
50 personer
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Litteratur

Velkommen på Horsens Bibliotek til fire 
formiddage i juni, hvor vi sammen vil 
glæde os over litteraturen og mange 
gode læseoplevelser. 

I bedste højskoleånd begynder vi hver 
morgen med et par sange og en kortere 
tale, og derefter byder dagene på et af-
vekslende program med forfatterbesøg, 
foredrag, oplæsning og snak om gode 
bøger. 

Undervejs holder vi en lang kaffepause – 
der skal nemlig også være tid til at snakke 
med hinanden. 

Programmet er klar omkring 1. april og 
kan findes på hjemmeside, facebook og 
opslag på bibliotekerne. Men sæt allere-
de nu et stort X i kalenderen fra den 8. til 
den 11. juni fra kl. 9.00-13.00. Billetsalg fra 
1. april.

Man. d. 8.-tors. d. 11. juni kl. 9.00-13.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billet til alle fire dage koster kr. 250,- Bil-
let til en enkelt dag koster kr. 75,-.

Litteraturdage på Horsens Bibliotek 8.-11. juni: 
Forfatterbesøg, foredrag og oplæsning

Fire dage
med
litteratur

Endeligt
program klar

1. april
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”Emil Sommer Quartet giver dig her en sjæl-
den mulighed for at opleve jazzhistoriens 
udvikling helt tæt på i en live koncert med en 
gennemgang af genrens kæmpe udvikling”
- Emil Sommer Quartet
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M
usik

Oplev lyden af jazzhistorien - live! | 19

 Foto: Rasm
us Boldt
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Fællessang 
og fællesskab
Sang er godt! Vi bliver glade, vi sover bed-
re, og vi bliver mindre stressede, fordi krop-
pen udløser endorfiner, som giver os mere 
overskud. Faktisk kan man blive helt ”høj” af 
sang og fællesskab. 

Det er Hanne Korsgaard Sundbøll, der står 
i spidsen for arrangementerne – nøjagtig 
som hun har gjort de seneste 11 år. Der er rift 
om pladserne, så køb i god tid.

Tirsdag d. 7. januar  kl. 19.00-20.30
Tirsdag d. 4. februar kl. 19.00-20.30 
Tirsdag d. 3. marts kl. 19.00-20.30
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Syng 
dig i godt 
humør

Mere
fællessang

side 18

Vi fejrer 75-året for Danmarks befrielse 
ved at synge et udvalg af Alsangs 45 fæl-
lessange

Tirsdag d. 5. maj kl. 17.00-18.15
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Vi synger et udvalg 
af Alsangs fællessange

Hvad er Alsang?
Et historisk stort fællessangsinitiativ, 
som i anledning af 75-året for Dan-
marks befrielse den 4. maj 2020 vil 
samle befolkningen i fællessang og 
sætte fokus på medborgerskab, de-
mokrati og frihed. 
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Den italienske operatradition har mere 
end 400 år på bagen. Efter en kort introduk-
tion til operaens tidlige historie kommer 
foredragsholder og rejseleder, Christian 
Friis, frem til den store periode i 1800-tal-
let, hvor Rossini, Bellini og Donizetti stod 
som eksponenter for bel canto-stilen. Her 
ser vi nærmere på Verdi, der tårner over 
århundredet og som også havde betyd-
ning for Italiens bestræbelser på at opnå 
uafhængighed. Og derefter på Puccini, 
der åbnede op for nye musikalske og dra-
matiske udtryksformer, men som også 
med den ufuldendte Turandot repræsen-

terer afslutningen på den store italienske 
operatradition. 

I foredraget indgår billeder og film/lydklip 
med klassiske italienske opera-arier.

Onsdag den 11. marts kl. 19.00-21.00 
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 50 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Fra Bellini til Puccini:  
Foredrag om den italienske operas guldalder          
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Koncert med Bel Canto Horsens
Traditionen tro holder Koret Bel Canto Hor-
sens deres sommerkoncert på Horsens 
Bibliotek. Det er et seriøst og blandet kor, 
der ledes af Kenny Jensen med Hanne 
Rasmussen som pianist. Repertoiret er 
varieret og spænder over ældre og nyere 
danske og udenlandske korsatser – både 
rytmisk og klassisk. Koret synger ca. 5–8 
koncerter om året og samarbejder ger-
ne med andre kor og musikere om større 

koncerter. Koret deltager jævnligt i danske 
og internationale korstævner. 

I tilfælde af dårligt vejr foregår koncerten 
indenfor, og der vil derfor være begrænset 
adgang. 

Mandag d. 8. juni kl. 19.00-20.00
Sted: Horsens Bibliotek, Gård eller Forhal
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 

Musik

Vi synger dagen i gang - kom og vær med
Læg grunden til et dejligt weekendhumør 
med morgensang. 

Søren Walter Hansen fra Horsens Bibliotek 
akkompagnerer på cello og Helle Wal-
sted Frandsen på klaver. Vi bliver glade af 
at synge, så grib chancen, og syng dig til 
en god start på dagen sammen med an-
dre glade sjæle.

Fredag d. 31. januar kl. 9.30-10.00
Fredag d. 28. februar kl. 9.30-10.00
Fredag d. 27. marts kl. 9.30-10.00
Fredag d. 24. april kl. 9.30-10.00
Fredag d. 29. maj kl. 9.30-10.00
Sted: Horsens Bibliotek, Urskoven
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 
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Emil Sommer Quartet giver dig her en 
sjælden mulighed for at opleve jazzhisto-
riens udvikling helt tæt på i en live koncert 
med en gennemgang af genrens kæmpe 
udvikling; helt fra sin spæde start i 1880-
90’erne til den enorme bredde, der findes 
i nutidens jazz.

Det unikke fokus på lyden af jazzens ud-
vikling skaber en forståelse, der hænger 
ved. Musikken præsenteres sammen 
med overordnede sociale og historiske 
landvindinger, så publikum får et fuld-
stændigt billede af jazzens snoede sti op 
gennem det 20. århundrede til i dag.

Numre som Maple Leaf Rag, So What og 
Chameleon er eksempler på den diversi-
tet, som du vil blive ledt igennem under 
koncerten denne aften.

I samarbejde med Jazzhors.

Tirsdag den 28. januar kl. 19.00-20.30 
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 50 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Emil Sommer Quartet præsenterer:  
Lyden af jazzhistorien

 Foto: Rasm
us Boldt



20

”Sorg er måske den mest brutale men-
neskelige oplevelse. Men sorg er også 
dybt naturlig, og ingen slipper for den. Så 
hvordan overlever man turen gennem 
sorgen?”
- Esben Kjær
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Krop &
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Foredrag: Døden - en overlevelsesguide | 23
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Da mor blev væk - af skaberne bag Jegermor.dk
Med humor og alvor fortæller Laura Vils-
gaard og Julie Bruhn Højsgaard om de-
res rejser ind i moderskabet. Et foredrag 
om, hvorfor det er svært at blive mor, 
og hvorfor det også er helt okay. Det er 
et  foredrag om kærlighed til baby, kær-
lighed til sig selv og om at blive væk og 
fundet igen som mor.  Fra man står med 
spædbarnet i armene første gang, til det 
øjeblik, hvor man i glimt føler, man har 
nogenlunde styr på at være forælder 
- og så skal afsted på arbejde. Nogle af 
Laura og Julies historier er blevet sam-
let og udgivet i den populære podcast  
Jegermor. 

Tirsdag d. 18. februar kl. 10.30-12.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Krop & sjæl

Din kompetente krop - foredrag med Anette Sams
I foredraget giver ph.d., forsker og forfat-
ter, Anette Sams, dig et indblik i de ting, 
der gør kroppen til aktiv medspiller for din 
sundhed. Her er inspirerende og forsk-
ningsbaseret viden fyldt med humor. 
Samtidig gås der helt tæt på din hverdag, 
så du eksempelvis ikke længere behøver 
at fare vild i varedeklarationerne i super-
markedet, og så du slipper for den evige 
sukkertrang og de mange blodsukker-
udsving i løbet af dagen.

Tag med til et foredrag, der erstatter løf-
tede pegefingre med inspiration og giver 
et nyt perspektiv på din kompetente krop.

Tirsdag d. 21. januar kl. 18.30-21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 100 kr.  på horsensbibliotek.dk 
og kommunens bibliotker. 
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Dette er ikke endnu en snak om sorgpro-
cesser.  Det handler om, hvem du er efter 
tabet af din elskede, og hvordan du lever 
videre med ham eller hende. Sorg er må-
ske den mest brutale menneskelige ople-
velse. Men sorg er også dybt naturlig, og 
ingen slipper for den. Så hvordan overle-
ver man turen gennem sorgen? Hvordan 
navigerer man i den? Og hvor meget kan 
man selv gøre for at mildne rejsen? 
Foredraget er baseret på Esben Kjærs nye 
bog Døden – En overlevelsesguide. En ek-

sistentiel  håndbog for efterladte. Bogen 
følger efter hans bestseller Min usynlige 
søn  – kunsten at leve med sine døde 
resten af livet, der udforsker sorgen med 
udgangspunkt i hans søns død.

I samarbejde med Sundhedsteamet.

Mandag d. 24. februar kl. 19.00-21.00 
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 120 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Foredrag med Esben Kjær:
Døden - en overlevelsesguide
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Jeg kan huske, at jeg under min barsel var 
så udmattet en dag, at jeg ikke kunne hu-
ske navnet på min søn. Jeg sad længe og 
prøvede. Til sidst måtte jeg spørge hans 
storesøster på to år: ”Hvad er det nu, Lille-
bror hedder?” Hun kunne heldigvis godt 
huske det.

Jeg er mor til to vidunderlige børn. Jeg el-
sker det! Jeg elsker at læse for dem, jeg 
elsker at gynge i haven, jeg elsker at lave 
pruttelyde på deres bløde maver. Men jeg 
er også træt! For alt for mange af de ting 
skal foregå meget tidligt om morgenen. Og 
der er altså også en del mindre sjove ting 
ved at have små børn: Brystbetændelse, 
søvnløse nætter, opkast i sofaen, hysteriske 
flip i Føtex …

Vi kender det alle
Nogle gange føltes det, som om alle andre 
mødre på barsel var overskudsmødre, som 
sad i rent tøj og drak caffe latte på café, 

imens deres børn sov lange middagslu-
re - og jeg styrtede rundt med dårligt hår, 
gylp på tøjet og stress-sved, fordi min søn 
skreg al den tid, han lå i barnevognen.  Men 
hvem ved? Måske sad de irriterende over-
skudsmødre på caféerne med deres caffe 
latte og tænkte: ”Ih, sikke et overskud hun 
har – hun går der og synger for sit barn” 
(de kunne jo ikke høre, at jeg sang: ”Sov, for 
satan, tralalalala” på melodien til Lille Lise). 
Eller måske var de taget på café med de-
res veninde for at fejre, at de trods barne-
gråd havde været i bad for første gang i en 
uge? For i virkeligheden har vi det nok alle 
på samme måde med at være mor: Det er 
fuldstændig vidunderligt - og møg hårdt. 

Foredrag: Da mor blev væk 
D. 18. februar kan man til foredraget Da 
mor blev væk høre to kvinder fortælle 
om at være mor på godt og ondt, leve-
ret med humor, ærlighed og åbenhed. 
Det er befriende at sige tingene højt og  

Har du også glemt navnet på dit barn eller konstateret, at han ligner en 
tysk kansler? Så læs med når Anna åbner op for moderskabet...

Hvad er det 
nu lillebror 
hedder?

Se foredrag 
om søvn
side 26
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høre, at alle andre også er trætte og uper-
fekte. Min egen mor fortæller fx åbent om 
den gang, hun havde købt stort ind, men 
undrede sig over, at hun ikke havde taget 
en cykel med til at køre varer hjem på. Indtil 
hun kom i tanker om, at hun jo havde taget 
en barnevogn med – en barnevogn med 
en sovende baby, som hun havde glemt 
på posthuset!

”Det er befriende at sige tingene 
højt og høre, at alle andre også 
er trætte og uperfekte.”

Om at lyve sig mere øko-spelt
Hvis du efter en af de dage trænger til 
lidt opmuntring, kan jeg anbefale Maren 
Uthaugs 100 hemmeligheder om at være 
mor. Bogen består af korte anekdoter om 
at være uperfekt mor: Om at spise sine 
børns slik i smug, købe kage ved bageren 
og få den til at se hjemmebagt ud eller lyve 
sig mere øko-spelt, end man er. Hvert af-
snit er lille bitte. Så man har en chance for 
at få bogen læst, selvom man kun har 17½ 
sekund for sig selv.

Biblioteket har plads til skrigende børn
Hvis du har brug for at komme ud af dit 
hjem, så smid ungen i barnevogn og tril 
ned på børnebiblioteket. Her er plads til det 
hele: Amning, bleskift og skrigende børn – 
bare kom med det. Hvis du også har større 
børn, så tag dem med. De kan lege i huse-
ne eller lave en tumlebane, imens du nyder 
at sidde og amme i en anden sofa end din 
egen. Her er microovn, puslepladser, el- 
kedel, høje stole og legetøj til fri afbenyttel-
se.

Når ens barn ligner en tysk kansler
Mine børn var de smukkeste babyer i ver-
den! Og jeg blev enormt fornærmet, da min 
svigermor en gang sagde noget med, at 
min søn ikke var så køn. Indtil jeg et halvt år 

efter så et billede af ham og indså, at han 
faktisk havde lignet en tysk kansler: Fed, 
skaldet og sur.

Foredrag: Om spædbørn og søvn
Uanset hvor vidunderligt det er med but-
tede babyfødder og det første smil, kan 
mangel på søvn tage humoren fra selv 
den mest lattermilde. Hvis den dårlige nat-
tesøvn og babygråd er ved at tage pippet 
fra dig, så kom og hør jordemoder Karen 
Storgaard Kildahl fortælle om småbørn og 
søvn på Brædstrup Bibliotek d. 18. april. Hun 
har selv haft et barn, som havde meget 
svært ved at sove, så mød bare op med 
poser under øjnene. 

Lån et rum til din mødregruppe
Og hvis du ikke føler dig som en af de dér 
overskudagtige mødre, som tjekket invi-
terer mødregruppen ind i et pletfrit hjem, 
men er mere som mig, der inviterer mødre-
gruppen til et rodet hjem, du desperat har 
forsøgt at rengøre, imens dit ældste barn 
har spredt dine brugte underbukser fra va-
sketøjskurven ud i sofaen (true story!), så er 
der hjælp at hente: Vi har et mødregruppe-
rum på biblioteket! Her er borde og stole til 
kagespisning, sofaer til amning og bObles 
på gulvet til at tumle på – det kan bookes 
fra hjemmesiden uden betaling. Ingen be-
høver at se dit kaotiske hjem, hvis du ikke 
orker det - du har biblioteket.

Artikel: Anna Mathilde Nielsen

Krop & sjæl
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Nogle børn slås med refluks, øreproble-
matikker, mavegener, allergier mm.  I dag 
lever nybagte forældre i en verden, hvor 
Google har 1000 løsninger, som ofte blot 
giver anledning til endnu flere spørgsmål. 

Karen Storgaard Kildahl er 34 år og jorde-
moder. Hun har arbejdet med graviditet, 
fødsel og barsel i det offentlige system, 
men nu arbejder hun hos ”Baby institut-
tet” med børn og søvn. Karen gik ind i det 
private efter selv at have fået et barn med 
svær refluks, hvis søvnmønster udfordrede 
voldsomt. Hun fortæller med empati og 
humor om tilværelsen med et plaget barn, 
men kommer også med løsninger og råd. 

I samarbejde med DOF Brædstrup Aften-
skole. 

Lørdag d. 18. april kl. 9.30-11.30
Sted: Brædstrup Bibliotek, Mødesalen
Pris: Billetter a 75 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.   

Tænk, hvis vi bliver 100 år

Plagede babyer - et foredrag om spædbørn og søvn

Et muntert og positivt foredrag om en 
fantastisk fase i livet ved sygeplejerske, 
konsulent og coach Helene Andersen. Vi 
lever længere, fordi vi er blevet sundere 
,og lægerne er blevet dygtigere. Det er 
dog stadig de færreste, der har deres for-
ældre når de bliver 70 år, men hvem ved; 
om få år er det måske helt normalt. Få 

perspektiver på seniorlivet og inspiration 
til at se nye muligheder og få mere liv på 
en anden måde.

Onsdag d. 18. marts kl. 16.30-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Krop & sjæl

Babyer
gratis adgang,

selvfølgelig!
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V
idenskab

Bliv klogere på Einsteins relativitetsteori | 28
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Hvis du tror, at kvantecomputere kun er 
fremtidsdrømme og tankespin, så duk op 
til dette foredrag. Efter en intro til kvan-
tefysikkens verden vil du høre om en ny 
”kvanterevolution”, som udvikler teknolo-
gier, der bygger på de mest paradoksale 
kvantefænomener. Foredrag ved profes-
sor i kvantefysik, Klaus Mølmer, Institut for 
Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

I samarbejde med Gedved Kultur- og 
Medborgerhus.

Tirsdag d. 18. februar kl. 18.50-21.00
Sted: Horsens Bibliotek & Gedved Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 

Videnskab

I foredraget vil du, ved hjælp af simple 
animationer, få indsigt i nogle af relati-
vitetsteoriens mest overraskende kon-
klusioner. For eksempel at tid, længde og 
samtidighed ikke er absolutte begreber, 
men afhænger af bevægelsen af den der 
beskriver de fysiske størrelser. Men også 
at lysets bane gennem rummet er krum - 
og at tyngdekraften påvirker lysets farve.

Foredrag ved professor i relativistisk fysik, 
Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og Astro-
nomi, Aarhus Universitet. 

I samarbejde med Gedved Kultur- og 
Medborgerhus.

Tirsdag d. 4. februar kl. 18.50-21.00
Sted: Horsens Bibliotek & Gedved Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

Einsteins relativitetsteori - du bliver overrasket

Kvantecomputeren og
en ny kvanterevolution

Streamet foredrag!

Streamet foredrag!
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Videnskab

Virus er overalt: Det mindste smitstof som 
trænger ind i og udnytter levende celler til 
at formere sig. De fleste af dem er frede-
lige, men en del af dem giver sygdom, og 
det er kun nogle af dem, du vil høre om: 
”de grove”, ”de utilpassede”, ”de klamme” 
og ”de virkelig syge”. Dem der rammer 
os mennesker. Dem vi bør kende. Hør de 
vigtigste kendetegn for virus, hvordan de 
opfører sig, hvordan de ”tænker” og hvor-
dan virusforskerne tænker.

Foredrag ved overlæge og virusforsker, 
Anders Fomsgaard, Statens Serum Insti-
tut.

I samarbejde med Gedved Kultur- og 
Medborgerhus.

Tirsdag d. 3. marts kl. 18.50-21.00
Sted: Horsens Bibliotek & Gedved Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

Det er bare en virus - men hvordan ’tænker’ virus?

Jorden er en levende planet fyldt med 
mange forskellige livsformer. Men jordens 
befolkning presser naturen. Hør hvordan 
mennesket påvirker jordens biodiversi-
tet og om konsekvenserne for fremtidens 
levende natur. Foredrag ved professor i 
økologi, Jens-Christian Svenning, Institut 
for Bioscience, Aarhus Universitet. 

I samarbejde med Gedved Kultur- og 
Medborgerhus.

Tirsdag d. 10. marts 18.50-21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Østbirk Bibliotek & 
Gedved Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 

Fremtidens natur -
hvordan bliver den?

Streamet foredrag!

Streamet foredrag!
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Foredrag ved manden bag Ig Nobel Pri-
sen, Marc Abrahams og tre prisvindere.
Ig Nobel Prisen uddeles for ”underfundig 
forskning”, der ved første øjekast får os til 
at grine, men efterfølgende giver os no-
get at tænke over. Deltag i foredraget, der 
med en humoristisk tilgang tager os med 
dybt ned i den prisvindende forskning, der 
er kreativ og bizar – men seriøs. 

I samarbejde med Gedved Kultur- og 
Medborgerhus.

Tirsdag d. 14. april kl. 18.50-21.00
Sted: Horsens Bibliotek & Gedved Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 

Videnskab

Dybhavet – nyt fra en ukendt verden 

Ig Nobel Prize: 
First laugh, then think 

Streamet foredrag!

Streamet foredrag!

Havbunden er jordens største bioreaktor. 
Under overfladen lever ingen dyr – det er 
mikroorganismernes verden. Hop om-
bord på avancerede ubådsrobotter, når 
to af verdens førende forskere afslører 
helt uventet liv i undergrunden og på de 
største havdybder.

Foredrag ved professor i biogeokemi, 
Ronnie N. Glud, Biologisk Institut, Syddansk 
Universitet og professor i biogeokemi, Bo 
Barker Jørgensen, Institut for Bioscience, 
Aarhus Universitet.

I samarbejde med Gedved Kultur- og 
Medborgerhus.

Tirsdag d. 31. marts kl. 18.50-21.00
Sted: Horsens Bibliotek & Gedved Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.
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Videnskab

Hør om ny forskning, som viser hvordan vi 
med en sund livsstil og et naturligt forhold 
til vores mikrober kan berige og forstærke 
vores uundgåelige mikroorganismer, så 
de optimerer vores immunforsvar, fordø-
jelse og energi. Foredrag ved professor i 
genomforskning, Oluf Borbye Pedersen, 
Københavns Universitet.

I samarbejde med Gedved Kultur- og 
Medborgerhus.

Tirsdag d. 21. april kl. 18.50-21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Østbirk Bibliotek & 
Gedved Bibliotek
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

Rask og glad – tak dine unikke mikrober 

Horsens er en stærk forsknings- og inno-
vationsby, og nu kan du komme med helt 
ind i maskinrummet! 

I forbindelse med Forskningens Døgn, som 
er en årlig landsdækkende videnskabsfe-
stival, inviterer byens førende forsknings-
institutioner dig til en aften i forskningens 
tegn, som helt sikkert vil gøre dig kloge-
re på alt det spændende forskning, der 
foregår i Horsens. 

Glæd dig til en aften fyldt med den nyeste 
viden og spændende oplæg, der både vil 

pirre din nysgerrighed og åbne dine øjne 
for alt det, som forskningsbyen Horsens 
kan.      

Forskningens Døgn arrangeres i et sam-
arbejde mellem VIA University College, 
Insero, Regionshospitalet Horsens, Indu-
strimuseet, Horsens Museum og Horsens 
Kommune.

Onsdag d. 22. april
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis adgang - bare mød op. 

Kom helt tæt på den nyeste forskning fra Horsens

Streamet foredrag!

Tidspunkt
følger på 

hjemmeside
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”Hvem har ikke stået og skulle afsted på 
ferie, kun for i sidste øjeblik at komme i 
tanke om, at der ikke er nogen til at vande 
potteplanterne? På denne workshop kan 
du lære at bruge en micro:bit til at pro-
grammere dit eget vandingsanlæg.”
- Vand blomster med micro:bit



33

Lidt af hvert

Lær at vande blomster med micro:bit! | 41
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Har du lyst til at drikke formiddags-
kaffe sammen med andre en søn-
dag formiddag? Biblioteket sørger 
for kaffe, te og en basse fra bageren 
- du får mulighed for en hyggelig stund 
sammen med andre mennesker. 

Du må meget gerne købe din billet på for-
hånd, men det er ikke påkrævet, så får du 
lyst søndag morgen, dukker du bare op 
og betaler på stedet. 

Så håber vi, at der er basser nok til alle. 

Søndag d. 19. januar kl. 10.30-11.30
Søndag d. 23. februar kl. 10.30-11.30
Søndag d. 22. marts kl. 10.30-11.30
Søndag d. 19. april kl. 10.30-11.30
Søndag d. 17. maj kl. 10.30-11.30
Søndag d. 21. juni kl. 10.30-11.30
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Formiddagskaffe og fællesskab

Årets film 2019 - få overblik og varme anbefalinger
Få et overblik over de mange gode film du 
kan låne på biblioteket eller streame via 
Filmstriben. Bibliotekar, Jette Holst, giver 
en introduktion til nogle af årets filmiske 
højdepunkter. Der vises klip fra både spil-
lefilm og dokumentarfilm. Kom og bliv in-
spireret til en god filmoplevelse.

Torsdag d. 16. januar kl. 16.30-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Lidt af hvert

Fællesskab,
kaffe

og basser
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Lidt af hvert

Kom tæt på de såkaldte troldefabrikker, 
hvor hundredevis af russere produce-
rer falske nyheder og spreder dem på 
de sociale medier. Filmen dokumente-
rer den systematiske manipulation og 
afslører nogle af de iscenesatte video-
er, der cirkulerer på nettet. Filmens ho-
vedfigur er den russiske BBC-journalist  

Andrey Soshnikov, som har taget kam-
pen op mod fake news og misinformati-
on i Rusland. Instruktør: Jakob Gottschau

Torsdag d. 27. februar kl. 16.30-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Dokumentarfilm: Løgnefabrikken

Sommai kom til Thy for 25 år siden og gif-
tede sig med Niels. Hun er tidligere sex- 
arbejder fra Pattaya i Thailand, og hun 
forstår de fattige kvinders svære situati-
on i sit hjemland. Nu hjælper hun kvinder 
fra sin landsby i Thailand til ægteskab 
med danske mænd. Men dette medfører 
en lang række svære dilemmaer for de 

implicerede. Instruktør: Janus Metz, Sine 
Plambech

Mandag d. 9. marts kl. 16.30-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Dokumentarfilm: Hjertelandet

 Foto: D
FI

 Foto: C
hristian Vium

Kom med 
bag om 

fake news
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Hvorfor skal man have en præst med, når 
man skal på ’Herrens mark’? Hvordan var 
det at spise ’grøntsagssmat’ og grovval-
set byggrød seks uger i træk? Er ”simple 
living” vejen til et bedre liv? Hvor slemt kan 
troldefødder lugte, når de ikke har været 
vasket i fire uger? Kom og vær med, når 
Peter Præst fortæller om et liv som møn-
sterbryder og om sine oplevelser i forbin-
delse med optagelserne til TV2-program-
met Hjem til gården. 

Mandag d. 3. februar kl. 19.00-21.00
Sted: Hovedgård Bibliotek
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Lidt af hvert

1800-tals strik i by og på land
Vivian Høxbro fortæller om bogen Strik 
danske stjernetrøjer, om de gamle trøjer, 
nattrøjer eller stjernetrøjer, om de mange 
mønstre og datidens strikkehåndværk. 
Men også om bogen Strikkebog - strik fra 
før og nu og om disse mønstres forskel-
lighed fra “stjernemønstrene”, sjaler, jeun-
esser, cassavaikaer osv. Der spindes med 
andre ord nogle ender om strikning, strik-
kerne og forskellen mellem by og på land 
i 1800-tallet. Lisbeth fra Danske Folkedan-

sere møder op med garn, der passer til fle-
re af modellerne fra Vivans bog.

I samarbejde med Træden Strikkecafé og 
DOF.

Mandag d. 30. marts kl. 19.00-21.00
Sted: Brædstrup Bibliotek, Mødesalen
Pris: Billetter a 50 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Hjem til gården med Peter Præst
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Mathias Alrø Iversen deltog i 2019 som 
yngste deltager i DR1’s tv-eksperiment 
Øen, som kørte fra oktober til december. 
Øen undersøger, hvad der sker, når vi mi-
ster alt det, vi er så vant til i den moderne 
hverdag, og Mathias vil snakke om, hvor-
dan et ø-samfund opbygges, når 14 for-
skellige danskere sættes af på en øde ø 
for at leve op og ned ad hinanden. 

I samarbejde med DOF Brædstrup Aften-
skole.

Onsdag d. 22. januar kl. 19.00-21.00
Sted: Brædstrup Bibliotek, Mødesalen
Pris: Billetter a 60 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Lidt af hvert

Bæredygtighed, zero waste og simple living
Bea Johnson er forfatter til bogen Zero Wa-
ste og grundlægger af zero waste-livssti-
len, der fokuserer på at leve simplere, sun-
dere og med mere tid til det væsentlige. 

Det nye er, at Bea Johnson ikke starter 
med, hvordan vi genbruger, men hvordan 
vi forbruger. Nøglen til forandring ligger 
ikke så meget i, hvad vi gør derhjemme, 
men i højere grad, hvad vi gør, når vi er 
ude. Kasper Kaufmann er redaktør på For-
laget Klim og har arbejdet med den dan-

ske udgave af hendes bog. Kasper taler 
om bogen, om hvordan bæredygtighed 
i det nære hænger sammen med bæ-
redygtighed på globalt plan og om hans 
egne erfaringer med en zero waste-livsstil.  
Hvorfor er en besværlig forbruger samti-
dig en god kunde? 

Onsdag d. 29. januar kl. 17.00-18.30
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk
og på kommunens biblioteker.

Mathias Iversen fortæller om livet på Øen                                       

Kendt
fra serien på

DR-tv
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Værkstedet er dit nye, kreative rum på bib-
lioteket - hvad kunne du tænke dig at bru-
ge sådan et rum til? Læs videre nedenfor 
og bliv klogere på, hvilke emner der kunne 
være spændende at lave aktiviteter om-
kring.

21st century skills
De fleste kan nok hurtigt blive enige om, at 
den teknologiske udvikling hen over de sid-
ste 50 år er gået forrygende hurtigt - og at 
hastigheden kun ser ud til at blive ved med 
at stige. Når udviklingen går så stærkt, som 
den gør, er det for stort set alle svært at føle 
sig opdaterede på alle fronter. På mange 
måder kan det føles, som om at vi allere-
de lever i fremtiden. Da det på samme tid 
nærmest er umuligt ikke at blive konfron-
teret med teknologien, er man begyndt at 
tale om at alle mennesker har brug for at 
træne de såkaldte ’21st century skills’; det 
vil sige de kundskaber, der hører det 21. år-
hundrede til. Dette er ikke kundskaber, der 

handler om specielle tekniske færdighe-
der, men nærmere om at være parat til at 
tackle og leve i en konstant omskiftelig og 
teknisk avanceret verden.

”Her kan både unge og gamle 
blive klædt på til nutidens og 
fremtidens udfordringer.”

Et rum som Værkstedet er et ideelt miljø 
til at træne disse kundskaber, hvor der er 
plads til at afprøve, lære af sine fejl og lege. 
Her kan både unge og gamle blive klædt 
på til nutidens og fremtidens udfordringer.

Leg, kreativitet og læring
Den udforskende tilgang til de materialer, 
der arbejdes med, og til teknologien, min-
der på mange måder om leg. På den måde 
kunne man kalde det en legende tilgang til 
teknologi. Derfor er der heller ikke langt til at 
indse at der, selvom der kan være tale om

I foråret slår vi for alvor dørene op til bibliotekets nye rum, Værkstedet, 
hvor der kan eksperimenteres med teknologi og kreativ udfoldelse.

Vores 
værksted
...er dit!
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nogle komplicerede tekniske emner, faktisk 
er meget kreativitet gemt i de emner, der vil 
kunne arbejdes med i Værkstedet. 

”Er du til 3d-print, læderarbej-
de, bogbinding eller hydroponi? 
Computerspilsprogrammering, 
fluebinding eller kalligrafi?”

Her er der også plads til mere direkte krea-
tiv udfoldelse. Vi kunne f.eks. undersøge, om 
man kan programmere et maleri, eller  om 
vi kan få en robot til at male et kunstværk? 

Er du til 3d-print, læderarbejde, bogbinding 
eller hydroponi? Computerspilsprogram-
mering, fluebinding eller kalligrafi? Og har 
du enten lyst til at give noget af din pas-
sion videre, selv lære mere, eller tage del 
i et fællesskab om netop din hobby, så er 
Værkstedet et rum for dig.

Workshops i foråret 
Alt det ovenstående skal man se som en 
form for forslag til rammer, som Værkste-
det kan fungere inden for. Som du kan læse 
andre steder i programmet, er vi også be-

gyndt at komme indhold i Værkstedet og 
tilbyder i foråret en række workshops med 
forskellige emner inden for det teknologiske 
og kreative spekter. 

Du kan for eksempel prøve kræfter med at 
lave din egen vægudsmykning - se side 
40. Eller hvad med at lære, hvordan du 
bruger en micro:bit til at programmere dit 
helt eget vandingsanlæg? Læs om denne 
workshop side 41. Børnene kan også være 
med, når vi laver grundstenen til en synthe-
sizer - læs mere side 69.

Kom med dine input!
En vigtig del af Værkstedets koncept er, at 
vi gerne vil fylde det med indhold, der er 
spændende for lige præcis dig. Derfor vil vi 
gerne høre fra dig, hvis du har en idé til en 
workshop, et kursus eller andet, du kunne 
have lyst til at deltage i på Værkstedet. 

Gå ind på www.horsensbibliotek.dk/Vaer-
kstedet og få mere info. Vi glæder os til at 
høre fra dig.

Artikel: Jonas Sandager Brammer Møller

Lidt af hvert
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Hvad gør man for at komme væk fra 
hverdagen? Agnes Plesner malkede køer 
i fire måneder, tjente penge nok, købte 
spontant en motorcykel og tog et år til 
Australien - på motorcykel! Og så kør-
te hun selvfølgelig hele vejen rundt! Hør 
om styrt undervejs, en motorcykel der 
blev stjålet, gratis motorcykler (!), dage i 
45 graders varme og nætter i telt langs 
vejkanten. Tag med på en universel rejse-
historie - der tilfældigvis foregik på mo-
torcykel!

Onsdag d. 18. marts kl. 19.00-21.00
Sted: Østbirk Bibliotek
Pris: Billetter a 25 kr.  på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

De såkaldte ’decals’, eller klistermærker, 
er en supersmart måde at give sit hjem et 
personligt og unikt udtryk – det kan både 
være i stuen eller på børneværelset. Der 
kan både laves grafiske tryk eller tekster, 
så mulighederne er mange.

   Med bibliotekets vinylskærer kan du blive   
       guidet gennem processen og lave dit   
         eget helt unikke stykke vægudsmyk- 
          ning. Alle kan deltage. Medbring din   
          egen computer, så du kan arbejde   
        på dit eget design. Du får dit produkt   
   med hjem, så du har noget nyt at  
hænge på væggen i stuen, på børnevæ-
relset eller i køkkenet?
        

       
Mandag d. 16. marts kl. 19.00-21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Værkstedet
Pris: Billetter a 50 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

  Lidt af hvert

Ta’ med Agnes P. Australien rundt på motorcykel

Max 12
deltagere, så 

skynd dig!

Workshop: Lav stilfuld og personlig vægudsmykning



Du skal på ferie, men hvem skal vande 
potteplanterne? På denne workshop kan 
du lære at bruge en micro:bit til at pro-
grammere dit helt eget vandingsanlæg.

Micro:bits er en type små computere, der 
kan programmeres til at udføre simple 
opgaver - udviklet af BBC for at lære sko-
lebørn om programmering. 

Biblioteket stiller micro:bits og andet ud-
styr til rådighed til workshoppen, men øn-
sker du at få dit vandingsanlæg med dig 
hjem, skal du selv medbringe delene. Tag 

kontakt til jsbm@horsens.dk for mere info 
om, hvilke dele du får brug for.

Onsdag d. 24. juni kl. 19.00-20.30
Sted: Horsens Bibliotek, Værkstedet
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Workshop:  
Få din urtepotte til at vande sig selv i ferien                                        

Max 10
deltagere, så 

skynd dig!
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Få et indblik i en ellers lukket verden når 
Jesper Frank Mørup fra Nationalt Cyber 
Crime Center, NC3, fortæller om arbejdet i 
Rigspolitiets afdeling for cyberkriminalitet. 
Jesper giver eksempler på, hvordan det er 
lykkedes kriminelle at slippe afsted med 
deres udåd og giver gode råd til, hvordan 
vi selv kan undgå det samme. 

Foredraget er del af Internet Week Den-
mark, som i år har temaet: Trust and Tech, 
Today and Tomorrow.

Torsdag d. 14. maj kl. 17.00-18.30
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Lidt af hvert

Hundefører i Kriminalforsorgen
John Møller, hundefører i Kriminalforsor-
gen, fortæller om den spændende hver-
dag med sin narkohund, Cæsar. John vil 
komme ind på den tidlige oplæring, helt 
fra hunden er et par dage gammel, og 
frem til den er udlært narkohund. Måske 
jægere og andet godtfolk, kan bruge nog-
le af træningsmetoderne? Alt i alt en af-
ten hvor alle interesserede vil få indblik i et 
utroligt spændende job, høre sjove anek-

doter og måske få mulighed for at se en 
narkohund i aktion?

I samarbejde med Jagtforeningen

Torsdag d. 6. februar kl. 19.00-21.00
Sted: Søvind Bibliotek
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Bliv klogere på Rigspolitiets digitale sporhunde

Foto: Saksham
 C

houdhary/Pexels

Se også
vores kursus

side 49
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Fodbold er mere end blot en kamp. I sær-
deleshed i England, hvor de fleste klubber 
er langt over 100 år gamle og har hver 
deres dramatiske og farverige historie. 
Det er de ekstra dimensioner, der er om-
drejningspunktet i Morten Bruuns bog 
Matchday, som vi skal høre om.

Matchday er bygget op af 49 portræt-
ter. Først et af Wembley, og dernæst 48 
klubportrætter. De enkelte portrætter in-
deholder Mortens personlige fortælling 
om de pågældende klubber, deres stadi-
oner og deres hjembyer. Kom og rejs med, 
når turen går til engelsk fodbold.

Tirsdag d. 18. februar kl. 19.00-21.00
Sted: Østbirk Bibliotek
Pris: Billetter a 50 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Lidt af hvert

Borgmesterens
visioner
Borgmester Peter Sørensen fortæller om 
visionerne for Horsens kommune. Peter 
Sørensen har særligt fokus på Hovedgård 
og omegn. 

Tirsdag d. 18. februar kl. 19.00-21.00
Sted: Hovedgård Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Matchday - turen går til engelsk fodbold
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”Magdalena og jeg, vi hygger heroppe;
hun er hoppet i udklædningstøjet, 

og jeg får lov til at læse avis og drikke kaffe. 
På biblioteket er der plads til os alle.”

Lasse Midtgaard - far og glad biblioteksbruger

Kom og vær med i debatten, når GRO skal 
formulere visioner og anbefalinger til Plan- 
og Miljøudvalgets arbejde i Horsens Kom-
mune. GRO skal arbejde for at ressource-
aftrykket reduceres både ved erhvervsliv, 
foreninger, borgere og for kommunen som 
virksomhed. Som inspiration arrangerer 
tænketanken en række ’talks’ mellem 
eksperter; en blanding af oplæg, debat 
og spørgsmål fra salen. I foråret skal GRO 
behandle plastik, biodiversitet og cirkulær 
økonomi, som derfor bliver emnerne for de 
første Horsens Taler-arrangementer.

Plastik (17. februar)
Plastik fylder meget i vores hverdag. Det er 
noget, vi har brug for og skælder ud over, 
når det bliver til forurening. Bliv klogere på 
plastik, inden kommunen begynder at ar-
bejde med at reducere brugen af plast. 

Biodiversitet  (16. marts)
Horsens Kommune er i gang med at ud-
arbejde en strategi for biodiversitet, som 
måske kommer til at udfordre vores billede 
af ukrudt? Strategien sætter rammer for 

at kommunen kan øge biodiversiteten, og 
belyser mulighederne i private haver. Bio-
diversitet er mangfoldigheden af dyr og 
planter i et område.

Cirkulær økonomi (20. april)
Cirkulær økonomi er bl.a. et begreb inden 
for bæredygtighed. Men ikke alle cirkulære 
metoder er lige bæredygtige. Det handler 
om mere værdi og bedre miljø gennem 
design, forbrug og genanvendelse. Den 
cirkulære økonomi vinder frem både hos 
forbrugere og producenter. Nogle synes, at 
det er sund fornuft. Andre synes, at det er 
svært. Ved du, hvornår du er cirkulær? 

Der vil være repræsentanter fra GRO ved 
hvert møde for at opsamle inputs fra de-
batterne.

Mandag d. 17. februar kl. 19.00-21.00
Mandag d. 16. marts kl. 19.00-21.00
Mandag d. 20. april kl. 19.00-21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk
og kommunens biblioteker.

Horsens Taler er en ny række ’talks’ i samarbejde med GRO – Horsens 
Grønne Tænketank, om bæredygtig omstilling og en grøn hverdag.

Vi taler om 
en grøn
hverdag
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”Magdalena og jeg, vi hygger heroppe;
hun er hoppet i udklædningstøjet, 

og jeg får lov til at læse avis og drikke kaffe. 
På biblioteket er der plads til os alle.”

Lasse Midtgaard - far og glad biblioteksbruger

#hvadbrugerdubibliotekettil
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”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Quis ipsum suspendisse.”
- Janus Andersen, Bibliotekar

Er du hægtet af, når du får en iPad i hæn-
derne? Eller vil du bare gerne vide mere om 
slægtsforskning, Facebook eller redigering 
af fotos? Så få hjælp på biblioteket og se, 
hvad dit digitale bibliotek gemmer på...
- Dit bibliotek
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D
et digitale 

bibliotek

Lær at holde hackerne ude | 49
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iPad og iPhone 
For begyndere. Overvejer du at anskaf-
fe dig en iPad/iPhone, har du måske lige 
fået en, eller er du træt af altid at spørge 
børnene eller måske endda børnebørne-
ne til råds? Så er det her kursus for dig. 
Vi gennemgår de grundlæggende funk-
tioner såsom knapper, kamera, højtaler, 
skærmlås, swipe mm. Vi introducerer dig 
også til apps – hvad er det, og hvordan 
henter man dem? Medbring egen iPho-
ne/iPad eller lån en af biblioteket.

Mandag d. 9. marts kl. 10.00-11.30
Tirsdag d. 14. april kl. 10.00 - 11.30
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen, 2. sal 
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Kom videre. Kurset er for dig der er kom-
met i gang med at bruge din iPad/iPhone, 
men som godt kunne tænke dig at lære 
mere. Vi får bl.a. en snak om apps og viser 
et par af bibliotekets egne apps. Derud-
over går vi mere i dybden med hvilke mu-
ligheder, der gemmer sig i Indstillinger, så 
du er bedre i stand til at indstille din iPho-
ne/iPad til dine behov. Der vil også blive 
introduceret til Skyen. Medbring egen iP-
hone/iPad eller lån en af biblioteket.

Mandag d. 23. marts kl. 10.00-11.30
Tirsdag d. 28. april kl. 10.00-11.30
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen, 2. sal 
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker. 

Android - introduktion
Lær grundlæggende funktioner i Android 
på smartphone eller tablet: Hvorfor kalder 
vi det en smartphone? Hvad er wifi og blue 
-tooth? Vi finder apps, får dem lagt på te-
lefonen - og får dem slettet igen. Tag din 
egen mobiltelefon eller tablet med.

Tirsdag d. 31. marts kl. 10.00-11.30
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen, 2. sal
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens bibliotek.

Facebook
Du får en introduktion til, hvad man kan 
bruge Facebook til, hvordan man fx søger 
personer og grupper frem, laver opslag, 
og bliver fortrolig med funktionerne.

Onsdag d. 19. februar kl. 10.00-11.30
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen,  2. sal 
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Computersikkerhed
Sund fornuft er det bedste værn, hvis folk 
forsøger at stjæle dine penge eller oplys-
ninger på internettet. Vi giver dig et kursus 
i at genkende truslerne. 

Mandag d. 16. marts kl. 19.00-20.30
Sted: Gedved Bibliotek
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Det digitale bibliotek
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Hold hackerne ude
Sund fornuft er det bedste værn, hvis folk 
forsøger at stjæle dine penge eller oplys-
ninger på internettet. Vi giver dig et kursus 
i at genkende truslerne og gøre dig selv 
mere sikker. 

Onsdag d. 22. januar kl. 17.00-18.30
Sted: Horsens Bibliotek
Pris: Billetter a 25 kr på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Rediger dine billeder
Vi introducerer app’en Snapseed, så du 
hurtigt og let kan redigere billeder på 
smartphone eller tablet. Snapseed er 
brugervenlig, men giver masser af mulig-
heder for at rette småfejl og gøre billeder 
smukkere. Medbring tablet/smartphone. 

Onsdag d. 1. april kl. 10.00-11.30
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen, 2. sal
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

Få nethjælp
Har du problemer med internettet, com-
puter, tablets eller smartphone?  Så kig 
ind og få hjælp til det, der driller. De frivilli-
ge nethjælpere giver gode tips om: 

• NemID og Digital post
• Netbank
• Windows 10
• Facebook
• og meget andet

Tirsdage kl. 10.00-12.30
Onsdage kl. 10.00-12.30
Torsdage kl. 15.30-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op

Fyld biblioteket
i din smartphone
Er du gået glip af alle de film, bøger, ma-
gasiner, aviser, koncerter og andet, som 
du kan låne på din smartphone, iPad eller 
Android-tablet? Der er masser af mulig-
heder - kom og få dem præsenteret og 
få ordnet installation og teknik, så du kan 
tage biblioteket direkte med dig hjem i 
sofaen. 

Torsdag d. 27. februar kl. 10.00-11.30
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen, 2. sal
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker.

 Det digitale bibliotek

Se også
foredraget

side 42

 Foto: Saksham
 C

houdhary/Pexels
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Biblioteket
er mere
end bøger...
...her er nemlig også plads til dig og dine aktiviteter - og masser af 
hjælp at hente. Herunder har vi samlet fire af de nyeste muligheder. 

NYT! Juridisk hjælp...
Den Sociale Retshjælp yder juridisk 
rådgivning til alle borgere under ind-
tægtsgrænsen for fri proces, bl.a. 
vedr. kontanthjælp, boligstøtte, reva-
lidering, lejeret, skilsmisse, mistrivsel, 
arveret, strafferet, opholdstilladelse 
og meget mere.

Man: 12.00-18.00 | Tirs: 9.00-15.00 | 0 kr.
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal, Studierum 3

Book et møderum...
Brug for et rum til at holde et møde 
i? Til at spille brætspil med din spille-
gruppe? Til mødregruppen? Så lån et 
møderum. Du kan læse mere om rum 
og regler på hjemmesiden - hvor du 
også kan booke rummene.

Book møderum på hjemmesiden | 0 kr.
Sted: Horsens Bibliotek, 2. sal, Møderum

NYT! Værkstedet
I Værkstedet kan du lave kreative og 
teknologiske aktiviteter, fra perlepla-
der til robotprogrammering. Du kan 
selv være med til at forme indholdet 
og være med i afviklingen af aktivite-
ter. Det er et rum, hvor du kan få in-
spiration - og give inspiration videre.

Input til Jonas på jsbm@horsens.dk
Sted: Horsens Bibliotek, Vækstedet

NYT! Gaming
ASUS DUAL RTX 2070, 8 GB, Silent 
Storm, CRUCIAL BALLISTIX SPORT LT 
2X8GB 2666MHZ RAM, i7-7900F og 
Cooler Master CM-310 mus. Du er med, 
ikke? Læs om regler og book spilletid 
med dine venner på hjemmesiden.

Book spilletid på hjemmesiden | 0 kr.
Sted: Horsens Bibliotek, 2. sal, Gaming
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”Jeg er studerende og har meget selvstudietid. 
På biblioteket kan jeg have mit eget lille kontor 

og få lov at sidde så længe, jeg vil.”
Malene Ripley Eilsøe - studerende

#hvadbrugerdubibliotekettil
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Dit bibliotek bugner af digitale tilbud - lige til 
lommen: Stream spillefilm, se koncertoptagel-
ser, lån lydbøger og e-bøger - eller måske et 
af de mange lækre magasiner? Der er også 
mere end 6000 aviser og magasiner på mere 
end 60 sprog.  Det er faktisk et helt bibliotek, du 
har lige ved hånden - på smartphone, tablet 
eller computer. Værsgo.

Hele biblioteket 
i én app 

Hent appen Biblioteket 
hvor du henter apps

E-bøger, lydbøger, inspiration

Alle de lækre magasiner

Masser af aviser fra hele verden

Stærke filmoplevelser du kan streame fra sofaen

Se mere på
hjemmesiden

eller spørg

Dit bibliotek 
- lige til lommen

Få styr på dine fakta
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Masser af aviser fra hele verden

H
istorie

Hvordan var Horsens i 60’erne? | 54
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I 1918 blev Danmark ramt af en uhygge-
lig epidemi. Den spanske syge var blot 
en influenza, men den var så aggressiv 
og smitsom, at den slog 15.000 danskere 
ihjel. Døden var overalt. 

I 2018 udkom journalist Tommy Heisz med 
en bog om den spanske syge i Danmark, 
Den spanske syge. 100 år efter epidemi-
en samles for første gang en lang række 
øjenvidneberetninger fra dengang. Heisz 
er vært på historie-podcasten Vild Histo-
rie og forfatter til flere dokumentariske 
bøger. 

Tirsdag d. 24. marts kl. 19.00-21.00
Sted: Hovedgård Bibliotek
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk
og kommunens biblioteker.

1960’erne bød på markante ændringer i 
forhold til de lidt knappe 1950’ere. 
I Horsens betød fremgang og overskud 
bl.a. anlæggelse af nye kvarterer og 
erhvervelse af nye tekniske vidundere.      
Årtiet blev i det hele taget karakteriseret 
ved en tro på fremtiden, men også ved et 
opgør med fortiden. 

Med udgangspunkt i udgivelsen Horsens 
i årtier, 1960’erne fortæller museumschef, 
Merete Bøge Pedersen, om byens historie 
i et årti, hvor forandringerne var store, og 
oplevelserne stod i kø. 

Torsdag d. 27. februar kl. 19.00-21.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker

Da den spanske syge kom til Danmark

Horsens i 1960’erne – horsensianernes historie 
fortalt i billeder

Historie
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Stig på bussen i enten Horsens, Vejle el-
ler Fredericia og oplev Historiske Dage i 
Øksnehallen i København med mere end 
100 optrædener, debatter, samtaler, fore-
drag, reenactments og opvisninger på 
fire scener. 

Smag på verdenshistoriens mange nu-
ancer, køb bøger med væsentlige ra-
batter, spis og drik i Øksnehallens caféer. 
Udendørs kan man møde vikinger, sol-
dater og officerer fra Anden Verdenskrig 
og Den Amerikanske Borgerkrig, militære 
køretøjer, håndværkere og slagtermestre. 
Historiske Dage er farver, dufte, lyde, be-

vægelser, kloge ord og stærke sager for 
øjne, ører, krop, næse og mund.
I samarbejde med Historisk Samfund for 
Sydøstjylland.

Fra 8 år. Maksimum to børn pr. voksen.

Lørdag d. 21. marts kl. 6.30-21.00
Sted: Horsens Banegård v. Andr. Steenbergs 
Plads
Pris:  Billetter til børn og voksne a 300 kr. for 
bustur og entré til Historiske Dage. Sælges 
ikke på bibliotekerne men via www.hsso.dk. 

Bustur til Historiske Dage i København

Historie

Foto: Historiske dage/M
ichéle D

. Rylander C
hristensen

Frist for
billetkøb er
21. februar

Stig på en
bus ind i
historien
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”Jeg kom i skole 1. april 1940. Besættelsen 
skete 9. april – jeg husker endnu de tyske 
flyvemaskiner formørke himmelen.” 

Eigil Holm vil i sit fordrag fortælle om, 
hvordan han oplevede skolen og under-
visningen som krigsbarn.
    
Mandag d. 17. februar kl. 19.00-21.00
Sted: Gedved Bibliotek
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker

Krigsbarn i dansk skole

Du får lidt generel baggrundsviden om 
kirkebøger og folketællinger samt en in-
troduktion til, hvor du finder bøgerne, 
hvilke oplysninger du kan finde i dem, og 
hvordan de er indrettet. Du vil også få tips 
til, hvor du kan finde hjælp på internettet. 
Du får selv mulighed for at søge efter op-
lysninger om dine egne aner, så med-
bring gerne pc og evt. slægtspapirer.

Tirsdag d. 28. januar kl. 10.00-12.00
Sted: Horsens Bibliotek, Bøgen
Pris: Billetter a 25 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker

Kursus: Introduktion til slægtsforskning

Hjælp til slægtsforskning
Horsensegnens Slægtsforskere sidder 
klar til at hjælpe dig i gang med slægts-
forskning. Du kan bl.a. lære at bruge kirke-
bøger og folketællinger.
    

Mandag d. 6. januar kl. 16.00-18.00
Mandag d. 3. februar kl. 16.00-18.00
Mandag d. 2. marts kl. 16.00-18.00
Sted: Horsens Bibliotek, 1. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op

Historie
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For nogle var det alle tiders sted at bo. 
Andre kaldte det ren slum. Barakkerne 
nord for Nørretorv i Horsens skrev deres 
helt eget kapitel i byens historie. Opført for 
at løse en voldsom boligmangel i årene 
efter Første Verdenskrig og beregnet til at 
holde et årti. Men tiden og beboerne ville 
noget andet.

2018 var 100-året for opførelsen af de før-
ste barakhuse i Horsens. Historien om hu-
sene bliver fortalt af journalist og forfatter 
Chr. Rimestad, som i 2007 skrev bogen 

Jeg skal bæres herfra om Barakkerne, og 
forfatter Bent Riis, som husker tilbage på 
Vestbyen.

Torsdag d. 12. marts kl. 19.00-21.00
Sted: Søvind Bibliotek
Pris: Billetter a 50 kr. på horsensbibliotek.dk 
og kommunens biblioteker

Barakkerne og Vestbyen -  
en 100-årig Horsens-historie    

Slum eller
alle tiders 
sted?

Hjælp til slægtsforskning
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”Hold fast, når Thor kommer hjem og 
hører, at Freja skal giftes. Og bliv ikke 
skræmt, når hoppen får et underligt føl.” 
- Børneteater til dig!
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Børn &
 unge

Ta’ med på en teaterfortælling af højeste karat | 66
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For børn & unge

Højtlæsning og film: Hodja fra Pjort og 
Otto er et næsehorn
Tag børnene med på biblioteket, hvor vi 
præsenterer to danske børnebogsklas-
sikere: I januar læser og ser vi Hodja fra 
Pjort og i maj Otto er et næsehorn. Begge 
gange læser vi et uddrag af bogen og ser 
bagefter lidt af den animerede filmati-
sering. Vi tilpasser det naturligvis, så alle 
kan følge med, selvom de ikke kender hi-
storien i forvejen. Hvis I bliver opslugt, kan 
I låne bogen med hjem. Husk, at I altid er 
velkomne til at blive på biblioteket for at 
lege, læse og spise madpakker.

Alder: 3-5 år.

Tirsdag d. 28. januar kl. 10.00-10.30
Sted: Horsens Bibliotek, Skovbrynet, 2. sal

Onsdag d. 13. maj kl. 10.00-10.30
Sted: Horsens Bibliotek, Skovbrynet, 2. sal

Pris: Gratis billetter til børn på kommunens 
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

Vidste du, at der findes hajer i have-
ne omkring Danmark? Hør om hajernes 
fantastiske verden, når Rune Kristiansen, 
havbiolog ved Kattegatcentret, fortæller 
om disse fantastiske dyr. Rune har bl.a. 
skrevet bogen De danske hajer i Vild med 
viden-serien. Foredraget er for 3.-4. klas-
se.

Onsdag d. 22. april. kl. 10.00-11.00
Sted: Horsens Bibliotek, Salen

Onsdag d. 22. april. kl. 12.30-13.30
Sted: Hovedgård Bibliotek

Pris: Gratis billetter til børn på kommunens 
biblioteker og horsensbibliotek.dk. 

Fantastiske hajer! Rune Kristiansen fortæller                          

Foto: Filmstriben.dk
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For børn & unge

Krea og hygge i alle skoleferier - fra os til dig
Når der er ferie, fylder vi kreabordet på 
børnebiblioteket med ting og sager. Så 
hvis du og din familie er vilde med at klip-
pe, klistre og kreere, så smut forbi børne-
biblioteket i din ferie. I vinterferien kan du 
fx lave fastelavnspynt, og til påske sniger 
der sig nok et par små nuttede påske-
kyllinger på kreabordet. Og hvis det nu 
regner i sommerferien, kan du altid kig-
ge forbi og lave noget flot og spænden-
de med alle vores seje kreasager. Her er 
selvfølgelig også puslepladser, mikroovn, 
el-kedel og hygge til rådighed. 

Lørdag d. 8. - søndag 16. februar
kl. 10.00-14.00

Lørdag d. 4.  - onsdag 8. april
kl. 10.00-14.00

Lørdag d. 27. juni - søndag d. 9. august 
kl. 10.00-14.00

Sted: Horsens Bibliotek, Børn & Unge, 2. sal
Gratis adgang - bare mød op

Dyt, dyt – ska’ vi byt’? Klemmer Bat-
man-dragten om rumpen, eller er El-
sa-kjolen blevet for kort? 

Så tag de gamle kostumer med på 
biblioteket og byt med andre flotte og 
spændende kostumer. Så kan du få dig 
en ny dragt til fastelavn – og vi får nyt liv 
i de gamle klude!

Søndag d. 16. februar kl. 10.00-14.00
Sted: Horsens Bibliotek, Børn & Unge, 2. sal
Gratis adgang - bare mød op. 

Kom til fastelavnstøj-byttedag på biblioteket



62

w

Gå til
fantasy
på biblioteket!
Er du tosset med orker og elvere? Ville du ønske, at din far var en 
græsk gud? Eller drømmer du om at gå på troldmandsskole? 

Meld dig til et enkelt arrangement eller 
dem alle - du bestemmer! Til hver work- 
shop skal vi lave noget sjovt og kreativt 
med inspiration fra fantasy-universer. Si-
deløbende kan du arbejde med at skrive 
eller tegne fanfiction, hvor du kan skabe 
din egen fortælling med udgangspunkt i 
din yndlings-fantasy-bog eller -karakter.
Vi glæder os til at nørde fantasy med dig!

Første workshop
På den første workshop skal vi lave vores 
egne tryllestave. Det er vigtigt at overve-
je materiale og udseende, når man skal 
have en tryllestav. Skal det være en smuk 
gylden stav af enhjørningehorn med en 
kerne af påfuglefjer, eller en mørk stav af 
ibenholt med en kerne af drageskæl? 

Tirsdag d. 25. februar kl. 15.30-17.30
Sted: Horsens Bibliotek, Skovbrynet, 2. sal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anden workshop
Vi har fundet en stak gamle, flotte bøger, 
som vi på denne workshop skal lave om til 
magiske bøger. Du kan fx lave en hekse-
kogebog eller en bog med et hemmeligt 
rum til dine magiske genstande. Vi kigger 
på andre magiske bøger og finder inspi-
ration til at lave vores egne. Fantasien 
sætter ingen grænser. 

Tirsdag d. 24. marts kl. 15.30-17.30
Sted: Horsens Bibliotek, Skovbrynet, 2. sal
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Tredje workshop 
Kunne det ikke være fedt at designe sin 
egen T-shirt eller mulepose - måske med 
en magisk besværgelse eller en tegning 
af en drage? 

På denne workshop skal vi arbejde med 
både tekst og billeder fra fantasy-univer-
serne, så vi kan finde lige præcis det bud-
skab, der passer til dig. 

Vi har en sej maskine, som kan lave flot-
te tryk på stof, og vi har muleposer og 
T-shirts til at trykke på. Tag evt. selv en 
T-shirt eller lignende med, hvis du har 
noget liggende, der trænger til at blive 
shinet op.

Tirsdag d. 28. april kl. 15.30-17.30
Sted: Horsens Bibliotek, Skovbrynet, 2. sal

Fjerde workshop 
Kan man egentlig spille Quidditch i virke-
ligheden? Ja da! Det skal vi selvfølgelig 
afprøve på denne sæsons sidste fanta-
sy-workshop. 

Men for at spille Quidditch skal man bru-
ge en kost at flyve på, så vi starter med at 
lave vores egne seje koste. Skal du have 
markedets bedste kost, Nimbus 2000? Eller 
den hurtigste kost, Prestissimo, som lands-
holdet bruger? Eller Robusteren, kosten for 
hele familien med indbygget tyverialarm? 
Vi kæmper i to hold om at vinde æren og 
holdnavnet på fantasy-pokalen. 

Tirsdag d. 26. maj kl. 15.30-17.30
Sted: Horsens Bibliotek, Skovbrynet, 2. sal

Pris: Gratis billetter til børn på kommunens 
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

Nyhed for 
de 10-12 

årige
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Anna Banana og Helle Frikadelle er bør-
nebibliotekets egen duo. Helle spiller kla-
ver, imens Anna fører an i sang og dans. 
Det er aldrig til at vide, hvad vi finder på: 
Måske skal vi synge 10 indianerbørn men 
lave fagterne med fødderne? Måske skal 
vi bevæge os som svømmende giraffer 
til Jeg gik mig over sø og land? Det vig-
tige er, at både børn og voksne vil være 
med til at synge, bevæge sig og have det 
sjovt.

Alder: 3-5 år. 

Onsdag d. 22. januar kl. 10.00-10.30
Sted: Brædstrup Bibliotek, Salen

Onsdag d. 29. januar kl. 10.00-10.30
Sted: Gedved Bibliotek

Onsdag d. 4. marts kl. 10.00-10.30
Sted: Horsens Bibliotek, Børn & Unge, 2. sal

Onsdag d. 11. marts kl. 10.00-10.30
Sted: Hovedgård Bibliotek

Onsdag d. 18. marts kl. 10.00-10.30
Sted: Søvind Bibliotek

Onsdag d. 25. marts kl. 10.00-10.30
Sted: Østbirk Bibliotek

Pris: Gratis billetter til børn på kommunens 
biblioteker og horsensbibliotek.dk. 

 

Kom til en forrygende, fængslende og 
forførende koncert med Eventyrduoen, 
Stine Michel og Jan Rørdam. Koncerten ta-
ger udgangspunkt i Stine Michels sange fra 
den DMA-nominerede Mosekonen bryg-
ger og dens efterfølgere Ønskeegen og 
Himmelhøj. Sammen med hendes dygtige 
guitarist tages publikum på en rejse, hvor 
der blandt andet er mulighed for at plukke 
æbler fra Æbleolga, synge med kyssesyge 
-misteltenen og danse i takt med ildfruen 
Fauna.

Alder: 2-8 år.

Onsdag d. 12. februar kl. 10.30-11.15
Sted: Horsens Bibliotek, Børn & Unge, 2. sal
Pris: Gratis adgang - bare mød op.

For børn & unge

Koncert: Anna Banana & Helle Frikadelle 

Eventyrlig koncert!
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”Min ældste elsker at komme ned og lege. 
Her er nogle gode faciliteter, når vi kommer 

som børnefamilie.”
Githa Rasmussen - mor og glad biblioteksbruger

#hvadbrugerdubibliotekettil
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Gud, Allah, Big Bang, Karma eller ingen-
ting? Hva’ tror du selv? kredser om forvir-
ringen over nutidens mange muligheder 
for åndelig orientering. For hvad er det 
for nogle valg, man står overfor, når man 

som teenager gør sit bedste for at passe 
ind blandt vennerne og samtidig skal fin-
de ud af, hvad man selv tror på? 

Unges hverdag, ensomhed og identitets-
kamp foldes ud i denne interaktive fore-
stilling, der sætter nye ord på eksistentiel-
le spørgsmål og gør dig klogere på din tro 
og tvivl. 

For 7. og 8. klasse 

Mandag d. 16. marts kl. 10.30-11.40
Sted: Horsens Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter til børn på kommunens 
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

For børn & ungeFor børn & unge

Det fortællende teater: I Guder!
Jesper la Cour Andersen, iført 11 roller, fø-
rer os med stort nærvær sikkert gennem 
gudeverdenens intriger og giver os en 
oplevelse ud over det sædvanlige. Det er 
teaterfortælling af højeste karat.

Oplev den mægtige krigsgud i aktion, en 
luskegud be’ om gode idéer og kærlig-
hedsgudinden få nok af det hele. Se en 
kleppert af en hingst hjælpe en gnom af 
en bygmester. Hold fast, når Thor kommer 
hjem og hører, at Freja skal giftes. Og bliv 
ikke skræmt, når hoppen får et underligt 
føl. 

Alder: Fra 5 år

Torsdag d. 23. januar kl. 10.00-10.45
Sted: Østbirk Bibliotek
Pris: Gratis billetter til børn på kommunens 
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

Teater Apropos: Hva’ tror du selv?
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Vores tilbagevendende readathon i efter-
året er blevet så populært, at vi har be-
sluttet også at holde readathon i vinterfe-
rien. Det bliver 12 timers læsning fra 12 til 12 
– altså fra middag til midnat. Og når der 
er sagt midnat, må man også sige …gys! 
Er du mere til sjov eller romantik? Så mød 
op alligevel! Alle kan være med! Og det er 
læsningen (uanset genre), der er i fokus. 
Men temaet er gys, spænding og mystik. 
Der bliver konkurrencer, bogquiz og præ-
mier til de (skræmte?) vindere. 

Readathon er for unge fra 12 år og op. Hvis 
du har lyst til at læse, hygge og spise piz-
za sammen med andre – og selvfølgelig 
deltage i et par sjove bog-konkurrencer, 
så meld dig til!

Biblioteket sørger for mad og drikke un-
dervejs og vi finder på små konkurrencer 
eller opgaver, når der er brug for at få kla-
ret hjernerne.

Hvis du vil have ekstra hygge, så tag selv 
dyne, pude og slik med.

Lav små film undervejs
Ligesom i efteråret laver vi en bogbås, 
hvor vi opfordrer dig til at lave dine egne 
boganmeldelser. Der er præmier til de 
bedste!

Torsdag d. 13. februar kl. 12.00-00.00 
Sted: Horsens Bibliotek, Børn & Unge, 2. sal
Pris: Gratis billetter på kommunens  
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

Readathon - læs et halvmarathon!

Der er 
snacks & pizza

undervejs

Læseglæde
gys &
pizza!
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For børn & unge

En børneteaterforestilling om at høre 
hjemme - i verden og i sig selv. Tag med 
på en visuel og sanselig rundrejse i be-
tydningen af ’hjem’ som andet og mere 
end et tag over hovedet. 

Alder: 3-5 år

Tirsdag d. 19. maj kl. 10.30-11.15
Sted: Brædstrup Bibliotek, Salen
Pris: Gratis billetter til børn og voksne på hor-
sensbibliotek.dk og kommunens 
biblioteker.

Teaterværkstedet Madam Bach: Hjem

Sommerbogen - læs og vind fede præmier!
Når det bliver tid til solcreme, is og hæn-
gekøjer - eller paraply og popcorn, det er 
jo trods alt den danske sommer, vi snak-
ker om - bliver det også tid til Sommer-
bogen. Så puds læsebrillerne, snup de 
bedste bøger ned fra hylderne og hold 
øje med biblioteket og vores sociale me-
dier – for når solen for alvor begynder at 

varme (eller det øser ned hele sommer-
ferien), vil der være meget mere info om 
ferielæsekampagnen. 

Alder: 7-14 år

Mandag d. 15. juni – søndag d. 16. august
Sted: Alle kommunens biblioteker
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For børn & unge

Underviser i sangskrivning, Anders Graae, 
hjælper dig med at komponere tekst 
og musik til din egen MGP-sang. Vi skal 
snakke om, hvad en god sang består af, 
og hvad den handler om. Når vi er fær-
dige, har børnene fået nye redskaber og 
kan selv arbejde videre med deres egne 
sange. Medbring gerne iPad og headset 
med mikrofon – ellers kan du låne det 
på biblioteket. Programmet Garageband 
skal være installeret på Ipad og tjekket at 
det virker. Tag gerne madpakke med. 
Alder: 10-14 år

Mandag d. 6. april kl. 10.00-14.00
Sted: Horsens Bibliotek, Skovbrynet, 2. sal
Pris: Gratis billetter til børn på kommunens 
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

Skriv din egen MGP-sang
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Vi bruger micro:bits til at bygge vores 
egne lydmaskiner, der kan være enten 
støjende eller mere musikalske – det er 
helt op til dem, der bygger.

Igennem samarbejdet mellem Ultra:-
bit-projektet og landets folkeskoler er 
micro:bits blevet noget alle børn har hørt 
om, men til denne workshop nørder vi løs 
med at bruge micro:bits som lydskabe-
re og prøver forskellige muligheder for, 
hvordan man selv kan styre lyden. Bib-
lioteket stiller micro:bits og materialer til 
rådighed, men man er velkommen til at 
tage sit eget grej med, hvis man vil have 
sin kreation med sig hjem.

Alder: 11- 13 år

Onsdag d. 8. april kl. 15.30-17.30
Sted: Horsens Bibliotek, Værkstedet
Pris: Gratis billetter til børn på kommunens 
biblioteker og horsensbibliotek.dk.

Workshop: Byg din egen synthesizer med micro:bits

Kun 
15 pladser, 

så skynd dig!

Kun 
10 pladser, 

så skynd dig!
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Book tid til
gaming
på biblioteket
Du kan booke en time ad gangen - og du kan selvfølgelig tage dine 
venner med til CS:GO, League of Legends eller Fortnite. 

Der godt nyt til dig der gamer, for på  
Horsens Bibliotek har vi nu sat fire top- 
tunede gamer PC’er op, som bare står og 
venter på dig og dine lynhurtige reaktio-
ner. Det er gratis at booke tid og spille, og 
du kan booke 60 minutter ad gangen. Det 
er en god idé at booke hjemmefra, men 
hvis der er en ledig tid, kan det godt lade 
sig gøre at spille uden at reservere tid på 
forhånd.

Hvem kan booke?
Du skal være oprettet som låner for at 
kunne booke en gamer PC - bare log ind 
med dit lånernummer eller cpr-nummer 
samt din 4-cifrede PIN-kode.

Det er vigtigt, at du kommer til din booking. 
Hvis du ikke har sat dig ved computeren in-
denfor de første 10 minutter af din booking, 
bliver den slettet. Du kan booke tider i hele 
bibliotekets åbningstid, og du får en ad-
varsel 5 minutter før din spilletid ophører.  
Har du spørgsmål eller input, så henvend 
dig til bibliotekaren. 

Login & spil

For at kunne spille er det nødvendigt, at 
du selv har login til det spil, du vil spille. 

For at spille Fortnite skal du have login til 
Epic Games, for at spille CS:GO skal du 
have login til Steam og for at spille League 
of Legends skal du have login til spillet. 

Er du under 18 år, så husk at snakke med 
dine forældre, om det er okay med dem, 
at du spiller spillene på biblioteket.                          

Spil efter reglerne
Pulsen bliver høj og adrenalinen kører, når 
man spiller. Af samme grund har vi nogle 
regler, så det er sjovt for alle at være på 
biblioteket og i gaming-zonen. Læs dem 
herunder - og overhold dem: 

Brug ikke andres cpr-nummer eller 
låner kort; det medfører udelukkelse. 
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Skru ned for råb og skrig, og vis hensyn til 
andre på biblioteket. 

Hold mad og drikke langt væk fra com-
puterne - vi skal passe på dem.

Udvis altid fairplay og hold en god tone 
undervejs.
 

Gaming-udstyr
 
Vi har alt det nødvendige udstyr for at 
spille, men vil du gerne bruge dine egne, 
gode høretelefoner, så tag dem med. Vi 
spiller på ASUS DUAL RTX 2070, 8 GB, Silent 
Storm, CRUCIAL BALLISTIX SPORT LT 2X8GB 
2666MHZ RAM, i7-9700F og med Cooler 
Master CM-310 mus. 

Hvad ku’ du tænke dig?
Vi vil løbende udvide med forskellige spil, 
så har du forslag til andre spil, vi burde 

have på maskinerne, så hold dig ikke til-
bage med at tage kontakt til Jonas på:  
jsbm@horsens.dk.

Go’ fornøjelse

Kom med 
dine input - se 

herunder 
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Der sker
noget særligt

smukt
”Der sker noget særligt smukt, når det faktuelle og 
det fiktive støder sammen – det ved man, hvis man 
nogensinde har fortabt sig i et af de kort, som pryder 
udvalgte romaner. Det er som et atlas over den fan-
tasi, man skal til at begive sig ind i. Forfatternes kort 
er en kærlighedserklæring til kortets kunst og de ver-
dener, det åbner for læseren – og forfatteren.”

                                       Janus Andersen - bibliotekar 

#horsenslæser

Hvilken bog?

Huw Lewis-Jones
Forfatternes kort: Bøgernes fantasiverdener
Gyldendal

Følg os og
få mange flere 

bogtips
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#horsenslæser

Intens
hillbilly
krimi
”En lille dreng forsvinder en aften i 1983. Tyve år ef-
ter bliver sagen aktuel igen og søsteren til den for-
svundne dreng sætter sig for at opklare, hvad der 
skete. Det er en stemningsfuld psykologisk krimi, som 
jeg er meget begejstret for. Hvis du kan lide Camil-
la Grebe eller Lina Bengtsson, bør du kaste dig over 
den. 2. bind i serien skulle være lige så god.”

Lida Wengel - bibliotekar

#horsenslæser

Hvilken bog?

Anders de la Motte
Sensommerjagt

Modtryk

Se også 
Årets Bøger

side 11
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#horsenslæser

...jeg var blevet
suget ind i
historien!

”Bogen starter langsomt, rytmen er lidt gammeldags 
- og så pludselig en dag, da jeg cyklede hjem med 
lydbogen i ørerne, opdagede jeg, at jeg ikke havde 
lyst til at være hjemme endnu, fordi jeg var blevet 
suget ind i historien. Selv når jeg lavede andre ting, 
var mine tanker ved bogen: Hvordan vil det gå Will 
og baby Lyra? Det hemmelige Samfund som er fort-
sættelsen, forventes at udkomme på dansk i marts 
2020.”
                                    Anna Mathilde Nielsen - bibliotekar 

Hvilken bog?

Philip Pullman
Forestillinger om støv: La Belle Sauvage
Gyldendal

Følg os og
få mange flere 

bogtips
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#horsenslæser

Kalender for Horsens Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

6.1 16.00-18.00 Hjælp til slægtsforskning 56

7.1 19.00-20.30 Fællessang og fællesskab 16

16.1 16.30-18.00 Årets film 2019 - få overblik og varme anbefalinger 34

19.1 10.30-11.30 Formiddagskaffe og fællesskab 34

21.1 18.30-21.00 Din kompetente krop 22

22.1 17.00-18.30 Hold hackerne ude 49

22.1 17.00-19.30 Årets bøger 2019 11

27.1 10.00-12.00 Årets bøger 2019 11

28.1 10.00-12.00 Introduktion til slægtsforskning 56

28.1 19.00-20.30 Lyden af jazzhistorien 19

29.1 17.00-18.30 Bæredygtighed, zero waste og simple living 37

31.1 9.30-10.00 Vi synger dagen i gang 18

3.2 16.00-18.00 Hjælp til slægtsforskning 56

3.2 16.30-18.00 Stemmer på tour 9

4.2 18.50-21.00 Einsteins relativitetsteori - du bliver overrasket 28

4.2 19.00-20.30 Fællessang og fællesskab 16

6.2 15.00-16.00 Program for Krimimessen løslades 12

11.2 19.00-21.00 Forfatterforedrag: Om hundrede år 6

17.2 19.00-21.00 Horsens Taler: Om plastik 44

18.2 10.30-12.00 Da mor blev væk 22

18.2 17.00-19.30 Læsetips om 2. verdenskrig 6

18.2 18.50-21.00 Kvantecomputeren og en ny kvanterevolution 28

19.2 10.00-11.30 Facebook 48

19.2 11.00-12.00 Litteratursalon: Et liv levet gennem kunsten 10

23.2 10.30-11.30 Formiddagskaffe og fællesskab 34

24.2 11.00-12.00 Litteratursalon: Hvorfor læse noveller? 10

24.2 19.00-21.00 Foredrag med Esben Kjær 23

27.2 10.00-11.30 Fyld biblioteket i din smartphone 49

27.2 16.30-18.00 Dokumentarfilm: Løgnefabrikken 35

27.2 19.00-21.00 Horsens i 1960'erne 54

28.2 9.30-10.00 Vi synger dagen i gang 18

2.3 16.00-18.00 Hjælp til slægtsforskning 56

3.3 19.00-20.30 Fællessang og fællesskab 16
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Kalender for Horsens Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

3.3 18.50-21.00 Det er bare en virus - men hvordan ’tænker’ virus? 29

9.3 10.00-11.30 iPad og iPhone - for begyndere 48

9.3 16.30-18.00 Dokumentarfilm: Hjertelandet 35

10.3 18.50-21.00 Fremtidens natur - hvordan bliver den? 29

11.3 19.00-21.00 Fra Bellini til Puccini: Foredrag om den italienske opera guldalder 17

16.3 19.00-21.00 Horsens Taler: Om biodiversitet 44

16.3 19.00-21.00 Lav stilfuld og personlig vægudsmykning 40

18.3 16.30-18.00 Tænk, hvis vi bliver 100 år 26

19.3 11.00-12.00 Litteratursalon: Herbjørg Wassmos forfatterskab 10

21.3 6.30-21.00 Bustur til Historiske Dage i København 55

22.3 10.30-11.30 Formiddagskaffe og fællesskab 34

23.3 10.00-11.30 iPad og iPhone - kom videre 48

27.3 9.30-10.00 Vi synger dagen i gang 18

31.3 10.00-11.30 Android - introduktion 48

31.3 18.50-21.00 Dybhavet – nyt fra en ukendt verden 30

1.4 10.00-11.30 Rediger dine billeder 49

14.4 10.00-11.30 iPad og iPhone - for begyndere 48

14.4 18.50-21.00 Ig Nobel Prize: First laugh, then think 30

19.4 10.30-11.30 Formiddagskaffe og fællesskab 34

20.4 19.00-21.00 Horsens Taler: Om cirkulær økonomi 44

20.-24.4 14.00-15.00 Kaffe og en god historie 8

21.4 19.00-21.00 Rask og glad – tak dine unikke mikrober 31

22.4 - Kom helt tæt på den nyeste forskning fra Horsens 31

23.4 16.30-18.30 Gå en bog: På en vandring ud i både livslede og livslyst 7

24.4 9.30-10.00 Vi synger dagen i gang 18

28.4 10.00-11.30 iPad og iPhone - kom videre 48

5.5 17.00-18.15 Vi synger et udvalg af Alsangs fællessange 16

14.5 17.00-18.30 Bliv klogere på Rigspolitiets digitale sporhunde 42

17.5 10.30-11.30 Formiddagskaffe og fællesskab 34

29.5 9.30-10.00 Vi synger dagen i gang 18

3.6 16.30-18.30 Gå en bog: På tur med Virginia Woolf i Bygholm Park 7

8.6 19.00-20.00 Koncert med Bel Canto Horsens 18

8.-11.6 9.00-13.00 Litteraturdage 13
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Kalender for Brædstrup Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

22.1 19.00-21.00 Mathias Iversen fortæller om livet på Øen 37

17.2 19.00-20.30 Årets bøger 2019 11

30.3 19.00-21.00 1800-tals strik i by og på land 36

18.4 9.30-11.30 Plagede babyer - et foredrag om spædbørn og søvn 26

Kalender for Horsens Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

21.6 10.30-11.30 Formiddagskaffe og fællesskab 34

24.6 19.00-20.30 Få din urtepotte til at vande sig selv i ferien 41

28.7 18.30-21.00 Krimisommer på kroen: Michael Katz Krefeld 8

Kalender for Gedved Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

28.1 16.00-17.30 Årets bøger 2019 11

4.2 18.50-21.00 Einsteins relativitetsteori - du bliver overrasket 28

17.2 19.00-21.00 Krigsbarn i dansk skole 56

18.2 18.50-21.00 Kvantecomputeren og en ny kvanterevolution 28

3.3 18.50-21.00 Det er bare en virus - men hvordan ’tænker’ virus? 29

10.3 18.50-21.00 Fremtidens natur - hvordan bliver den? 29

16.3 19.00-20.30 Computersikkerhed 48

31.3 18.50-21.00 Dybhavet – nyt fra en ukendt verden 30

14.4 18.50-21.00 Ig Nobel Prize: First laugh, then think 30

21.4 19.00-21.00 Rask og glad – tak dine unikke mikrober 31

Kalender for Hovedgård Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

3.2 19.00-21.00 Hjem til gården med Peter Præst 36

18.2 19.00-21.00 Borgmesterens visioner 43

3.3 19.00-20.30 Årets bøger 2019 11

24.3 19.00-21.00 Da den spanske syge kom til Danmark 54
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Kalender for Østbirk Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

18.2 19.00-21.00 Matchday - turen går til engelsk fodbold 43

5.3 19.00-20.30 Årets bøger 2019 11

10.3 19.00-21.00 Fremtidens natur - hvordan bliver den? 29

18.3 19.00-21.00 Ta’ med Agnes P. Australien rundt på motorcykel 40

21.4 19.00-21.00 Rask og glad – tak dine unikke mikrober 31

Kalender for Horsens Bibliotek - Børn & Unge
Dato Tid Arrangement Side

28.1 10.00-10.30 Højtlæsning og film: Hodja fra Pjort 60

12.2 10.30-11.15 Eventyrlig koncert - Eventyrduoen 64

13.2 12.00-00.00 Readathon - læs et halvmarathon! 67

8.-16.2 10.00-14.00 Krea og hygge i alle skoleferier - fra os til dig 61

16.2 10.00-14.00 Kom til fastelavnstøj-byttedag på biblioteket 61

25.2 15.30-17.30 Gå til fantasy: Første workshop 62

4.3 10.00-10.30 Koncert: Anna Banana & Helle Frikadelle 64

16.3 10.30-11.40 Teater Apropos: Hva’ tror du selv? 66

24.3 15.30-17.30 Gå til fantasy: Anden workshop 62

4.-8.4 10.00-14.00 Krea og hygge i alle skoleferier - fra os til dig 61

6.4 10.00-14.00 Skriv din egen MGP-sang 69

8.4 15.30-17-30 Workshop: Byg din egen synthesizer med micro:bits 69

22.4 10.00-11.00 Fantastiske hajer! Rune Kristiansen fortæller 60

28.4 15.30-17.30 Gå til fantasy: Tredje workshop 63

13.5 10.00-10.30 Højtlæsning og film: Otto er et næsehorn 60

26.5 15.30-17.30 Gå til fantasy: Fjerde workshop 63

27.6-9.8 10.00-14.00 Krea og hygge i alle skoleferier - fra os til dig 61

Kalender for Søvind Bibliotek - voksne
Dato Tid Arrangement Side

6.2 19.00-21.00 Hundefører i Kriminalforsorgen 42

25.2 19.00-20.30 Årets bøger 2019 11

12.3 19.00-21.00 Barakkerne og Vestbyen 57
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Kalender for Gedved Bibliotek - Børn & Unge
Dato Tid Arrangement Side

29.1 10.00-10.30 Koncert: Anna Banana & Helle Frikadelle 64

Kalender for Brædstrup Bibliotek - Børn & Unge
Dato Tid Arrangement Side

22.1 10.00-10.30 Koncert: Anna Banana & Helle Frikadelle 64

19.5 10.30-11.15 Teaterværkstedet Madam Bach: Hjem 68

Kalender for Hovedgård Bibliotek - Børn & Unge
Dato Tid Arrangement Side

11.3 10.00-10.30 Koncert: Anna Banana & Helle Frikadelle 64

22.4 12.30-13.30 Fantastiske hajer! Rune Kristiansen fortæller 60

Kalender for Østbirk Bibliotek - Børn & Unge
Dato Tid Arrangement Side

23.1 10.00-10.45 Det fortællende teater: I Guder! 66

25.3 10.00-10.30 Koncert: Anna Banana & Helle Frikadelle 64

Kalender for Søvind Bibliotek - Børn & Unge
Dato Tid Arrangement Side

18.3 10.00-10.30 Koncert: Anna Banana & Helle Frikadelle 64

 Foto følgende side: Sharon McCutcheon/Pexels
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