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oplevelsen
november 2021

Haderslev Vojens Gram

IT sikkerhed

Beskyt dig selv og dine data
Med dette kursus bliver du klogere på
IT-sikkerhed, så du kan færdes mere
sikkert online. Få forklaret begreber
som virus, hacking og identitetstyveri. Lær hvordan du bedst holder dit
udstyr opdateret, og få tips til gode
vaner, der hjælper dig med at beskytte dit privatliv og dine personlige
informationer.
1. november kl. 10-12
3. november kl. 14-16
Kulturhuset Bispen
Fri entré - husk tilmelding

Syng med Lasse

Den nye Højskolesangbog
En hyggelig aften med fællessang
under ledelse af Lasse Sørensen.
Lasse vil introducere nogle af de nye
sange fra den seneste udgave af højskolesangbogen. Gram Fritidscenter
serverer en let anretning og drikkevarer kan tilkøbes.
1. november kl. 17.30-20
Gram Bibliotek
Entré: 125 kr. inkl. let anretning
Tilmelding senest 27. oktober

Asta Olivia Nordenhof
Foredrag

Hør forfatter Asta Olivia Nordenhof,
nomineret til DR’s Romanpris 2021,
fortælle om den spændende socialrealistiske roman ”Penge på lommen”
med mordbranden på Scandinavian
Star som omdrejningspunkt. Vi byder
på et glas øl/vin.
1. november kl. 19-22
Kulturhuset Bispen
Fri entré - husk tilmelding

Litterær Strikkecafé

Lyt og strik
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.
3. november kl. 18.30-20.30
Vojens Bibliotek
29. november kl. 18.30-20.30
Kulturhuset Bispen
Entré: 25 kr. inkl. kaffe og kage

Steno & Steno

Kommunalpolitisk Talkshow
Bliv klar til kommunalvalg med
journalist, musiker, entertainer og
radiovært Torben Steno og niecen
tidligere lokalpolitiker, stemmesluger, politisk rådgiver Maria Steno. De
ser på niveauet i den lokale debat,
hvor alle vil have mere, og ingen vil
have konflikt, og tager store og små
mærkesager under kritisk og kærlig
behandling.
5. november kl. 12-14
Kulturhuset Bispen
Fri entré - husk tilmelding

Bogforum 2021

Hvor de gode historier mødes
Tag med os på Bogforum, hvor du
kommer helt tæt på forfatterne og får
mulighed for en lille snak og en autograf. De mange stande fra boghandlere og forlag frister med tilbud på
gode bogkøb. Turen arrangeres i samarbejde med Personaleforeningen for
ansatte ved Haderslev Kommune.
6. november kl. 7-19
Afgang fra Kulturhuset Bispen
Entré: 350 kr. inkl. bus, rundstykke
med kaffe/te og indgang

At gå gennem USA
Foredrag med Gitte Holtze

Ledsaget af smukke fotos beskriver
rejsejournalist Gitte Holtze sin gåtur
ud af en livskrise. En tur på mere end
4000 km fra Mexico til Canada gennem USA’s vildmark. For de, der har
lyst, starter vi med en gåtur rundt om
Inder-Dammen kl. 18.00.
Vi mødes foran Kulturhuset Bispen.
10. november kl. 19
Kulturhuset Bispen
Fri entré - husk tilmelding

Haderslev Bibliotek
fylder 100 år
Vær med til at fejre os!

Haderslev bibliotek fejrer 100 års
fødselsdag med masser af
balloner, kage og oplevelser.
Hold øje med facebook og hjemmesiden for dagens program.
10. november kl. 10-17.30
Haderslev Bibliotek

Bag om Badehotellet
En aften med hr. Weyse

Skuespiller Jens Jacob Tychsen, også
kendt som Hr. Weyse, tager os med
på en forrygende tur bag kameraet og
fortæller historien bag den folkekære
TV2-serie Badehotellet. Jens Jacob
viser fotos, film og fraklip og fortæller
om sangene, medskuespillerne og
seriens tilblivelse.
12. november kl. 20
Kulturhuset Bispen
Entré: 215 kr.

Mød
Villads fra Valbys mor

Familieworkshop
Kan I ikke få nok af historierne om
Villads fra Valby, så kom og mød forfatteren Anne Sofie Hammer til vores
familielæsecafe på Gram Bibliotek
Vi skal også dyste om skønne præmier og hygge med boller og kaffe/
juice.
13. november kl. 10-12
Alder: 5-9 år + voksne Gram Bibliotek
Entré: 50 kr. for børn / Fri entré for
voksne

Skumringstime

Oplæsning i stearinlysets skær
Som en del af Nordisk Biblioteksuge,
hvor højtlæsere i hele Norden læser
op af den samme bog på samme tid,
inviterer Gram Bibliotek til hyggelig
højtlæsning. Martin Abrahamsson
læser op, og spiller efterfølgende
sammen med Ove Bugge og Peder
Moesgaard.Kaffe og kage ved
Foreningen Norden.
15. november kl. 19-20.30
Gram Bibliotek
Fri entré: - bare mød op

YouTuber Naja Münster
& Line Kyed Knudsen
Om YouTubelivet og bøgerne

Hør om Line Kyed Knudsens bogserie
om Naja Münster og om Youtuberlivet. Stil spørgsmål, få en autograf,
tag en selfie og se de to dyste mod
hinanden i den store quiz om Naja
og Line.
Alder: 8-12 år + voksne
19. november kl. 15.30-17-30
Kulturhuset Bispen
Entré: 50 kr.

Dorthe Gerlach
Koncert

Oplev Dorthe Gerlach LIVE i intime
rammer med nye sange og fortolkninger på dansk. Det er tid til fordybelse,
nærvær og smukke toner, fra en af
kongerigets mest velkendte og elskede stemmer, når Gerlachs akustiske
Danmarksturné lander på Månen.
20. november kl. 20
Kulturhuset Bispen
Entré: 265 kr.

Mike Tramp 

Storyteller: Finn P. Madsen
Med mere end 40 år i rockbranchen,
har Mike Tramp oplevet den helt
store musikale rutsjebanetur.
Gennem musik og snak vil Mike
Tramp og Gaffa-journalist Finn P.
Madsen tale om karrieren, sangenes
tilblivelse og betydning samt rockkulturen som helhed.
30. november kl. 19
Kulturhuset Bispen,
Forsalg: 125 kr./ Dørsalg 150 kr.

Sammen om oplevelsen - sådan kommer du med
Tilmelding og billetter:
Online: på haderslevbibliotekerne.dk eller bispen.dk
I receptionen på Kulturhuset Bispen og på biblioteket i Vojens og Gram
Ved døren - såfremt oplevelsen ikke er udsolgt.
Fri entré: du skal booke en billet.
Billetter refunderes ikke
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 kommende oplevelser.

