Sammen om
oplevelsen
september og oktober

Haderslev Vojens Gram

Henrik Wivel

Hammershøis originale billedsyn
Forfatter Henrik Wivel fortæller om
Hammershøis kunst og dens forudsætninger i hans samtids fotografiske
billedsyn og åndelige strømninger.
Med nedslag i Hammershøis liv og
nære relationer til sin familie tegnes
konturerne op af en usædvanlig
kunstners skæbne.
I samarbejde med Haderslev Kunstforening.
Tirsdag 7. september kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 85/50 kr. for medlemmer

Elsebeth Egholm

Krimiforfatteren skifter spor
Elsebeth Egholm, der blandt andet
er kendt for sin krimiserie om Dicte
Svendsen, lægger vejen forbi Vojens
og fortæller om sin seneste roman
”Som natten kender stjernerne”, hvor
Egholm afprøver nye veje i forfatterskabet da bogen primært er en
kærlighedsroman.
I samarbejde med OrdFraNord
Onsdag 15. september kl. 19
Vojens Musik- og Kulturhus
Entré: 80 kr. inkl. kaffe

Skovalfernes
hemmelige verden
Familieworkshop

Mød forfatteren til den skønne højtlæsningsserie om Mirja Gunvor Ganer
Krejberg og hør lidt fra skovalfernes
magiske verden, mens vi selv er
kreative og bygger små alfehuse af
naturmaterialer og hygger med boller
og kaffe/juice.
Lørdag 18. september kl. 10
Kulturhuset Bispen
Entré: 50 kr. for børn Voksne: Fri entré

Litterær Strikkecafé
Kreativ læsekreds

Tag strikkepinde og garn med til en
aften, hvor vi kombinerer strikning
med litteraturen.
Vi vælger et forfatterskab og har
bøger og tekster med, som vi læser
op fra og snakker om, mens vi strikker. Vi har også et udpluk af
spændende strikkebøger med
samt en quiz med præmier.
Førstkommende datoer:
Mandag 20. sept. + 25. okt. kl. 18.30
Kulturhuset Bispen
Entré: 25 kr. inkl. kaffe og kage

Læs sammen
Læsekredsopstart

Bibliotekarerne fortæller om, hvordan
en læsekreds kan organiseres,
og hvordan biblioteket kan hjælpe
med bestilling af bøgerne. Der vil
være tid til snak og til at danne læsekredse, hvis nogen ønsker dette.
Torsdag 30. september kl. 17.30
Kulturhuset Bispen
Fri entré - med billet

Knæk en tekst

Med Liselotte Wiemer
Inspiration til læsekredse og andre
læseheste. Vi får besøg af litteraturanmelder og præst Liselotte Wiemer,
der giver gode tips til, hvordan du
kan knække en tekst. Hvordan man
får hul på teksten og griber den an
både som ivrig boglæser og
i samtalen med læsegruppen.
Torsdag 30. september kl. 19
Kulturhuset Bispen
Fri entré - med billet

Jesper Wung-Sung
Kvinde set fra ryggen

Forfatter Jesper Wung-Sung fortæller
om sin roman ”Kvinde set fra ryggen”,
der handler om Vilhelm Hammershøis kone Ida. Hun bliver den store
malers livsledsagerske og foretrukne
model. I dag sælges malerierne af
den ofte rygvendte kvinde for tocifrede millionbeløb, men hvem var hun?
I samarbejde med
Haderslev Kunstforening.
Mandag 4. oktober kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 100/50 kr. for medlemmer

Forbudte bøger
Foredrag

Bøger har i tidens løb haft så stor
indflydelse, at magthaverne undertiden er blevet bange for dem. Derfor
har de forbudt dem, gemt dem væk
eller ligefrem brændt dem. Ph.d. og
Lektor Emeritus Leif Søndergaard
giver et bud på, hvilke bøger de har
været bange for og hvorfor.
Tirsdag 6. oktober kl. 18.30
Sundhedscenter Vojens
Entré: 50 kr.

Jeanette Varberg

Viking, Ran, ild og sværd
Jeanette Varberg, der er Museumsinspektør ved Nationalmuseet,
arkæolog og forfatter giver os en
bred indføring i Vikingetiden - en tid,
hvor det danske rige blev grundlagt,
og vi skal høre om togterne, plyndringerne, strategierne, handelsaftalerne, magtkampene og kvinderne,
der også spillede stærke roller.
I samarbejde med Historie Haderslev
Tirsdag 14. oktober kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 85 kr.

Mis med de blå øjne
Teater

Børneteater efter Egon Mathiesens
bog ”Mis med de blå øjne”. Stykket
handler om Mis, der ikke er som
andre katte. Det giver udfordringer,
når Mis leder efter landet med
mange mus. Forestillingen er for
børn fra 3-8 år og deres voksne.
Mandag 18. oktober kl. 10.30 / kl. 14
Kulturhuset Bispen/ Vojens Bibliotek
Fri entré: - med billet

FO RBU DT E
BØGER
- Or d e ts m a gt

Den lille prins
Teater for børn

Prisnomineret komponist Stine
Michel bringer Antoine
de Saint-Exupérys magiske
historie om ”Den lille prins” til live
i en koncert, der folder historien ud
i fortælling, musik og en stak helt
nyskrevne sange!
For børn 3-8 år.
Torsdag 21. oktober kl. 13
Kulturhuset Bispen
Fri entré - med billet

Mikael Jarnvig

Hvad er op og ned i klimadebatten?
Vi snakker hele tiden om vejret og
vores klima, men hvad er rigtigt og
forkert i klimadebatten? Det vil hele
Danmarks vejrvært Mikael Jarnvig
gøre os klogere på.
Torsdag 28. oktober kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 85 kr.

Nomerne

Familieworkshop
Er I også vilde med Jan Kjærs historier om “Nomerne”, så kom og vær
med til familieworkshop på Vojens
Bibliotek, hvor vi skal fordybe os i
Nomernes univers og hygge med boller og kaffe/juice.
Lørdag 30. oktober kl. 10
Vojens Bibliotek
Entré: Børn: 50 kr. Voksne: Fri entré

Bogsalg

Kom og gør et genbrugskup
Bibliotekerne sælger ud af brugte
bestsellere og andre materialer. Alle
materialer koster 10 kr. – tidsskrifter
3 for 10 kr. Du kan betale med
kontanter eller MobilePay.
Se åbningstider på
haderslevbibliotekerne.dk

Sammen om oplevelsen - sådan kommer du med
Billetter købes:
Online: på haderslevbibliotekerne.dk eller bispen.dk
I Kulturhuset Bispen, i biblioteket i Vojens og Gram
Ved døren - såfremt oplevelsen ikke er udsolgt.
Fri entré: du skal booke en billet.
Se yderligere beskrivelse på haderslevbibliotekerne.dk og bispen.dk
Du er også velkommen til at ringe på tlf. 7434 7777
Følg os på Facebook og Instagram - så er du opdateret på de oplevelser, du vil
deltage i og går ikke glip af resten af programmet for 2021

