Oplevelser
efterår 2022

Haderslev Vojens Gram

Søren Ulrik Thomsen
Store Kongensgade 23

Hør om det anmelderroste erindringsessay ”Store Kongensgade 23” der
er fuld af minder om hans tidlige
ungdom, kærligheden og forholdet
til forældrene, moderens sygdom og
de første favntag med den berusende
storby, København.

1. september kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 100 kr.

Barselscafé Vojens
For mor, far og barn

Åben Barselscafé i Sundhedscenter
Vojens onsdage fra kl. 10-10.45. Vi har
kaffe på kanden og tid til snak om alt
fra sprogstimulering, motorik eller
den første start i dagtilbud.

7. september - 30. november
Onsdage kl. 10.00-10.45
Sundhedscenter Vojens
Fri entré uden tilmelding

Oplæsning for Børn
3-4 år / 4-5 år

Vi læser en god historie, og I kan lege
og hygge på biblioteket.
8. september kl. 9.30-10
24. november kl. 9.30-10
Alder: 3-4 år
8. september kl. 11-11.30
24. november kl. 11-11.30
Alder: 4-5 år
Gram Bibliotek
Fri entré med tilmelding

Læs sammen

Læsekredsopstart i Haderslev
Hør hvordan du organiserer en læsekreds. Elsker du at læse, og kunne du
tænke dig at tale med andre om de
bøger, du læser? Så er en læsekreds
måske noget for dig.

13. september kl. 16.30 Haderslev Bib.
20. september kl. 16.30 Gram Bibliotek
26. september kl. 16.30 Vojens Bibliotek
Fri entré med tilmelding

Livet på vejen i Hugo
Anja Robanke

Freelance grafiker og fotograf Anja
Robanke fortæller om, hvordan
hendes minimalistiske liv i autocamperen Hugo startede, hvad der
inspirerede hende til at tage skridtet
helt ud, opsige hus og bil, sælge alt
og kun lige have de ting med sig, som
var nødvendige, og som betyder
noget for hende.
14. september kl. 19
Gram Bibliotek
Entré: 80 kr.

Vindens port
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Anne-Cathrine Riebnitzsky
Mød prisbelønnede forfatter AnneCathrine Riebnitzsky, der både kan
kalde sig forfatter af første grad og
Premierløjtnant i hæren. Kombinationen er usædvanlig og fra siderne i
hendes bøger rejser, både poesien
og brutaliteten sig.
Arrangeres i samarbejde med
litteraturfesten Ord fra Nord
15. september kl. 19
Vojens Kultur- og Musikhus
Entré: 80 kr.

Klassisk koncert
Duo Sustain

Oplev Malthe Volfing Højager på cello
og guitarist Andreas Lassen Nielsen,
der sammen udgør Duo Sustain.
Duoen fra Det Jyske Musikkoncervatorium spiller en bred blanding af
klassisk musik med særlig vægt på
spansk, balkansk og latinamerikansk
musik. I samarbejde med Haderslev
Musikforening.
18. september kl. 16
Spillestedet Månen
Entré: 125 kr. / medl. 75 kr.

Litteratur & strik
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. Der vil også være et
udpluk af spændende strikkebøger,
samt en quiz med præmier.
19. september kl. 18.30 Haderslev Bib.
31. oktober kl. 18.30 Haderslev Bib.
30. november kl. 18.30 Haderslev Bib.
Entré: 25 kr.

Gopler ældes baglæns
-Hvordan lever man længere?

Med afsæt i sin bestsellerbog fortæller forskningstalentet inden for
bioteknologi Nicklas Brendborg om
videnskabens svar på et langt liv.
Svarene findes på klodens fjerneste
egne og mest højteknologiske laboratorier. Undervejs møder vi zombieceller, gopler, der ældes baglæns
og både gale og geniale videnskabsmænd og –kvinder.
22. september kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 100 kr.

Tiny House

Om det bæredygtige boliv på 14m2
Anders Boisen har sagt farvel til
hamsterhjulet for at bo bæredygtigt
i sit selvbyggede Tiny House på kun
14m2. Kom og hør om hans erfaringer,
og hvordan hans idéer kan skabe et
mere bæredygtigt samfund.

4. oktober kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 50 kr.

Craft Psykologi

Sundhedsfremmende håndarbejde
Hør håndarbejdslærer, psykolog,
Ph.d. og ophavskvinde til området
Craft-psykologi Anne Kirketerp, fortælle om de sundhedsfremmende
fordele det har at crafte og ikke
mindst om det videnskabelige argument for, hvorfor det er vigtigt at
have 10 projekter i gang samtidig!
5. oktober kl. 19
Vojens Bibliotek
Entré: 85 kr.

Viden om ordblindhed
Trine Trentemøller

Forfatter Trine Trentemøller har skrevet flere bøger om hukommelse og
dysleksi.
Denne aften gæster hun os til en
snak med forældre til ordblinde børn,
unge og voksne i ordblindevanskeligheder eller med fagpersoner, der til
daglig arbejder med ordblindhed.
Et event i Ordblindeugen.
6. oktober kl. 19
Kulturhuset Bispen
Fri entré med tilmelding

Fællessang

Fra Grundtvig til Kim Larsen
En musikalsk tidsrejse med den
professionelle pianist og tidligere
Højskoleforstander ved bl.a. Ryslinge
Højskole, Birgitte Hansen.
Sangene genfortæller Danmarkshistorien på en poetisk måde, minder os om glæden ved årstidernes
skiften og vækker store og varme
følelser til live. I samarb. med Sprogforeningen & Grænseforeningen.
12. oktober kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 50 kr. inkl. kaffe og kage

Katinka Band
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Koncert

Stemningen er nærværende og fyldt
med omsorg når Katinka Band går på
scenen. Katinkas tekster er en mosaik
af både hjertelige og smertelige
følelser, som lige så vel som at varme
også hellere end gerne må gøre ondt.
Tekstuniverset har rod i hendes egen
dagbog, men trækker tråde tilbage til
store danske digtere som Frank Jæger
og Tom Kristensen.
14. oktober kl. 20
Spillestedet Månen
Entré: 190 kr.

Gyselige historier
For modige børn

Musiker Ole Bisbjerg og forfatter Jim
Højberg fortæller med ord og musik
en gyselig historie baseret på bøgerne ”Mystik på Ravnegården” fortalt
for modige børn fra 7-12 år og deres
voksne.

19. oktober kl. 10
Kulturhuset Bispen
Entré: 25 kr.

Flyvende Flagermus
Krea-Workshop

Kom og vær med til at lave uhyggelige, seje eller nuttede flagermus, der
kan flyve! Deltag med din flagermus i
konkurrencen om hvilken flagermus
der kan flyve længst!
Vi laver også skræmmende uhyggelige, gyselige, og lysende halloweenkort.
18. oktober kl. 10
Kulturhuset Bispen
Fri entré

Kryb og kravl
Du bli’r bidt af det

Vi får besøg af Vissenbjerg Terrariet
og deres kryb og kravl. Terrariet er en
specialzoo med en af Skandinaviens
største samlinger af krybdyr, padder,
skorpioner, edderkopper, og insekter,
og i dag kan du komme helt tæt på
nogle af dem – hvis du tør!

20. oktober kl. 10
Vojens Bibliotek
Entré: 25 kr.

Bogforum

Dagstur til bogmessen
Vi kører med bus til den store bogmesse Bogforum, hvor du kommer
helt tæt på litteratur, debat og samtaler i selskab med Danmarks bedste
forfattere.
Billetprisen inkluderer bus tur/retur,
rundstykker og kaffe/te på vej derover, samt indgangsbillet til Bogforum. Afg. fra Haderslev Bibliotek
5. november kl. 07-19
Bella Center, København
Entré: 350 kr.

Bibtok med KARLA
Event for de 8-12 årige

BIBTOK-dag, hvor du blandt andet
kan besøge vores “Selfie-Booth”, fællesdanse til Just Dance på storskærm,
pimpe keyhangere og ikke mindst
møde KARLA kendt fra YouTube, Tik
Tok og DR Ultra, som slutter af med
en fed koncert.

5. november kl. 11-15
Kulturhuset Bispen
Dagsbillet: 85 kr.

Snak og stik

Broderist Trine Runge Jessen
Udover snak skal vi brodere og få
ideer fra Trine, som man kan arbejde
videre med selv. Materialer er inkluderet i prisen. Man behøver ikke at
have broderet før - som Broderisten
siger: ”Jeg nyder at dele min glæde
ved det anderledes broderi med andre og jeg håber du har lyst til at sy
skævt sammen med mig”.
9. november kl. 18.30
Kulturhuset Bispen
Entré: 125 kr. inkl. materialer

Sebastian Solo
Koncert

Overskriften på solokoncerten er
“Trubadourens aften”. Sebastian tager
publikum med rundt i sit store repertoire – de finurlige, de stille og tænksomme, de rockede og ikke mindst de
eviggrønne sange, vi alle kan synge
med på.

12. november kl. 20
Spillestedet Månen
Entré: 365 kr.

Morgengry/Aftenskumring
Højtlæsning i stearinlysets skær

I år indbyder Nordisk Litteraturuge
til højlæsning med ”Natur i Norden”
som tema. Om aftenen læser Martin
Abrahamson årets tekst. Efter oplæsningen vil 3GramBlandet spille et par
numre. I samarb. m. Forening Norden.
Der serveres kaffe og kage.
14. november
Kl. 9 for 4-5-årige / kl. 19 for voksne
Gram Bibliotek
Fri entré med tilmelding

Leif Davidsen
Lenins Bodyguard

Davidsen fortæller om sin seneste,
aktuelle roman Lenins bodyguard,
en stort anlagt historisk roman, der
foregår i den højspændte politiske
periode, som skabte Sovjetstaten og
den kommunisme, som også præger
Rusland i dag. Davidsen er kendt
som en vidende og humoristisk foredragsholder, der øser af sin viden om
Rusland.
15. november kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 100 kr.

Sansecirkus
For de mindste

Kom og vær med til en sanselig stund
med cirkusleg sammen med kulturagenten Mia. Sansecirkus er for de
allermindste børn på 0-3 år og deres
voksne.

28. november kl. 10-10.45
Gram Bibliotek
Fri entré med tilmelding

Sammen om oplevelsen
- sådan kommer du med
Billetter og tilmelding:
Online på haderslevbibliotekerne.dk, bispen.dk eller spillestedetmaanen.dk
På bibliotekerne i Haderslev, Vojens og Gram.
Dørsalg såfremt oplevelsen ikke er udsolgt.
Tilmelding kræves til oplevelser med fri entré
Købte billetter refunderes ikke.
Se yderligere beskrivelser på haderslevbibliotekerne.dk og bispen.dk
Du er også velkommen til at ringe på tlf. 7434 7777
Følg os på Facebook og Instagram og hold dig opdateret på oplevelser og pop-up
events.

