
 

Oplevelser
Forår 2023

Haderslev  Vojens  Gram



Ginne Marker
Koncert

Oplev Årets Talent og Årets Jazz-
komponist 2020 singer/songwriter 
og guitarist Ginne Marker, der på 
rekordtid har sat sine fodspor i det 
danske musiklandskab. Debutalbum-
met For Seasons to Come fra 2019 fik 
strålende anmeldelser og sangene er 
streamet over 10 millioner gange. 

28. januar kl. 20
Spillestedet Månen
Entré: 165 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. Kig forbi 
og få en folder med forårsprogram-
met med hjem. I samarbejde med 
Sundhedscenter Vojens. 

11. januar til 29. marts
Onsdage kl. 10-10.45 
Sundhedscenter Vojens
Fri entré uden tilmelding

Sansecirkus
For de allermindste

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

23. januar kl. 10
Vojens Bibliotek
Fri entré med tilmelding

Oplev Europa med tog
Forfatter Britt Sallingboe

Forfatter Britt Sallingboe fortæller 
om ”Oplev Europa med tog - en 
anderledes rejsebog”, der kommer 
omkring næsten alt, man har brug for 
at vide om spændende togrejser til 
betagende destinationer suppleret 
med inspirerende lysbilleder.

25. januar kl. 19
Gram Bibliotek
Entré: 50 kr.

Musikalsk sanserejse
For de allermindste

Tag med Julie Ben Semmane på en 
eventyrlig og afslappende sanserejse 
med instrumenter og lyde fra hele 
verden. Børnene sidder på gulvet 
og lytter til en let historie imens de 
bliver hyllet ind i smukke klange og 
lyde fra bl.a. tibetanske syngeskåle, 
klokkespil, windchimes, trommer og 
vuggeviser. For børn på 0-3 år og
deres voksne.
30. januar kl. 10-10.45
Gram Bibliotek
Fri entré med tilmelding



De løse ender
- en strikkepodcast

Mød de to festlige damer bag strik-
kepodcasten “De løse ender” og få 
masser af inspiration af de to dygtige 
strikkere Merete Lydiksen og Helle 
Bjeldorf. Se deres flotte strikkeprojek-
ter, få strikkefifs og hør, hvordan det 
er at lave en podcast.

8. februar kl. 19
Kulturhuset Bispen
Fri entré med tilmelding

Amdi, Tvind
og de vilde 70’ere

Den prisbelønnede forfatter Peter 
Tygesen, der er aktuel med den roste 
bog om iværksætteren Mogens Amdi 
Petersen og Tvind, fortæller om Am-
dis skelsættende jordomrejse og in-
spirationen til Den Rejsende Højskole 
og Det Nødvendige Seminarium.

31. januar kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 100 kr.

Dodo synger Benny A.
Koncert

Dodo er faldet pladask for Svantevi-
sernes humoristiske sortsyn, som for 
hende musikalsk taler helt naturligt 
ind i bossanovaens melankolske og 
jazzede tone. Med sig har Dodo følge 
af Jeppe Holst (guitar) og Jens Rud 
(bas, percussion).
 

2. februar kl. 20
Spillestedet Månen
Entré: 225 kr.

Bogsalg
på Haderslev Bibliotek

Brugte bestsellere så langt øjet ræk-
ker! Vi har nu en masse biblioteks-
materialer, som vi sælger ud af. Der 
vil være materialer indenfor diverse 
kategorier for både børn og voksne - 
især er der mange romaner til salg.
Se bogsalgsåbningstiden for dit 
lokale bibliotek på haderslevbiblio-
tekerne.dk

Fra 3. februar
Haderslev Bibliotek

Anna Elisabeth Jessen
Oblivion

Forfatter og journalist Anna Elisabeth 
Jessen, der er født i Haderslev, de-
buterede i 2019 med den populære 
roman Om hundrede år - en søn-
derjysk familiekrønike. Vi skal høre 
om hendes nyeste bog Oblivion - en 
skæbnefortælling om den unge mand 
Hans’ tragiske død. I samarbejde med 
Haderslev Soroptimistklub.

7. februar kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 100 kr.

Fo
to

: J
ac

ob
 C

ra
w

fu
rd



Virtual Reality - drop in
Tegneworkshop

Prøv at tegne med tegneprogrammet 
Tilt Brush i Virtual Reality. Du får et 
VR-headset på og så kan du tegne 
rundt om dig med mange forskellige 
”pensler” blandt andet ild, stjerner 
regnbuer og lysstråler. 

13. februar kl. 10 og kl. 11.15
Vojens Bibliotek
Fri entré

Spred kærlighed
med Valentines hjerter

Vi laver skønne kærlighedshjerter 
til biblioteket. De smukke hjerter 
hænges op i børnebiblioteket, og skal 
sprede kærlighed og smil. Du kan 
også lave dit eget kort og tage med 
hjem eller give til én du holder af.

14. februar i betjent åbningstid
Haderslev Bibliotek
Fri entré

Broderi og collage
Drop In i Håndværkeriet

Vi laver enkle og sjove motiver i kors-
sting. Måske kan du brodere et dyr, et 
skib eller en lakridspibe? 
Vi laver flotte billeder af papir, farver 
og tråd. Du kan lave dit billede efter 
en model eller bruge din egen fan-
tasi. Børn under 12 år i følge med en 
voksen.

13. + 14. februar kl. 10-14
Kulturhuset Bispen
Entré: 50 kr. pr. barn Voksne: fri entré        

Perlemagi - drop in
Event for de 6-12 årige

Designer Pernille Fisker guider dig 
igennem en workshop, hvor du lærer 
at lave din egen perlemagi. Du lærer 
at lave din egen nøglering, smykker 
eller noget helt andet. Kun fantasien 
sætter grænser.

15. februar kl. 10-14
Kulturhuset Bispen
Fri entré

Maker Day - drop in
For de 6-12 årige

Maker-dag med robotter, raketter & 
Virtual Reality.
Lav en raket og se om du kan fyre 
den af og ramme månen fra vores 
affyringsrampe med trykluft. Lær at 
programmere en mBot – robot eller 
tegn lys, ild og stjerner om dig selv 
med VR-briller.

17. februar kl. 10-14
Kulturhuset Bispen
Fri entré



Litteratur & strik
Fællesskab

Vi kombinerer strikning med littera-
turen. Med udgangspunkt i et forfat-
terskab læser vi højt eller ser en vi-
deo og snakker om litteraturen, mens 
vi strikker. Der er et udpluk af gode 
strikkebøger med, samt en quiz eller 
litteraturbingo med præmier.

22. februar/ 15. marts/ 26. april 
kl. 18.30
Kulturhuset Bispen
Entré: 25 kr.

Mike Stern Quintet
Feat. Chris Minh-Doky

Oplev en sjælden koncert med gui-
tarlegenden Mike Stern når han 
gæster Månen. Stern er især kendt 
som guitarist hos Miles Davis, Brecker 
Bros og Blood, Sweat and Tears.  
Stern spiller med sit band, der blandt 
andet tæller den danske bassist Chris 
Minh Doky. I samarbejde med 
Sønderborghus.

23. februar kl. 20
Spillestedet Månen
Entré: 225 kr.

Du er ikke f**cked
- du er bare ung

Forfatter Julius Mygind sætter fokus 
på de udfordringer, der kan være 
med skole, trivsel, selvværd, selvtillid 
og fremtidsbekymringer, samt mødet 
med sex og stoffer. Julius giver et 
kærlig, oprigtigt og inspirerende op-
råb til alle unge, som har det svært.
I samarbejde med Headspace.

21. februar kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: Ung: 50 kr. til og med 25 år
Voksen: 100 kr.

Pernille Juhl
Holmgreen-triologien

Mød forfatter Pernille Juhl og famili-
en Holmgreen i Juhls anmelderroste 
trilogi, der foregår delvist i Aabenraa. 
Vi bliver taget med på en spændende 
tidsrejse i Sønderjylland, rundt om 
begivenheder i Danmarkshistorien fra 
1914 frem til 1971 og Den Kolde Krig.

23. februar kl. 18.30
Vojens Bibliotek
Entré: 100 kr.Fo
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Læs sammen
Læsekredsopstart

Kom med i en læsekreds eller hør om 
hvordan du starter én. 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.
Vi fortæller om hvordan biblioteket 
hjælper læsekredse.

28. februar kl. 16.30-18
Kulturhuset Bispen
Fri entré med tilmelding



Sansecirkus
for de allermindste

Kom og vær med til en sanselig 
cirkusleg stund sammen med kul-
turagenten Mia. Alle sanser kommer 
i brug, når musik bliver noget, man 
både kan høre, se, lugte, smage, føle 
og bruge hele kroppen til. Fra 0-3 år.

13. marts kl. 10-10.45
Kulturhuset Bispen
Fri entré med tilmelding

Rasmus Walter
Koncert

Rasmus Walter, kendt fra Toppen af 
Poppen og en lang række hits, spiller 
sine sange i akustiske udgaver, sam-
men med musikeren Max Winding. 
De lover, at der både bliver noget til 
hjertet og energi helt op under loftet.

3. marts kl. 20
Spillestedet Månen
Entré: 265 kr..

Hvad skal vi læse?
Litteraturanmelder Liselotte Wiemer

Vi får igen besøg af litteraturan-
melder & præst Liselotte Wiemer, 
som giver os en hæsblæsende tur 
igennem det seneste års danske, 
nordiske & udenlandske romaner 
med læsetips og tendenser i tiden.

7. marts kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 85 kr.

Geeti Amiri
Glansbilleder og mosaik

Geeti Amiri er født i 1989 i Kabul, men 
flygtede som 1-årig med sin mor og 
søskende til Indien og videre til Dan-
mark. I dag er hun forfatter og sam-
fundsdebattør og vil på Kvindernes 
Kampdag fortælle om sine seneste 
bøger med fokus på kvindesyn, kær-
lighed, ophav og identitet.

8. marts kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 100 kr.Fo
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Lær at lave Podcast
Workshop

Vi udforsker podcast-mediet og lærer, 
hvordan man optager, redigerer og 
klipper lydoptagelser og om forskel-
lige fortælleteknikker. Vi arbejder i 
gratisprogrammet Audacity.

14. marts kl. 18
Kulturhuset Bispen
Fri entré med tilmelding



Skrallebang
Børnekoncert for de 0-3 årige

Gruppen Skrallebang har sange med 
fra H.C. Andersens og Grimms even-
tyr, som for eksempel Guldlok, Klods 
Hans, Den Lille Havfrue, De 3 bukke-
bruse. Selvfølgelig krydret med skøre 
rekvisitter, lidt løgn og en masse grin. 

3. april kl. 10.30-11.15
Kulturhuset Bispen
Entré: 25 kr. 

Sofie Østergaard
Sparegrisanarkisten

Tv-vært, forfatter og iværksætter 
Sofie Østergaard har altid interesse-
ret sig for økonomi. Med sprudlende 
energi, højt humør og masser af grin 
deler Sofie sine mange erfaringer 
med investering, aktier og opsparing 
– både de gode og de dårlige.

30. marts kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 100 kr.

Tom Buk-Swienty
Safari fra Helvede

Mød forfatter Tom Buk-Swienty, og 
hør ham fortælle om sin seneste 
bogs tilblivelse - og om et stykke 
medrivende dansk verdenshistorie 
under 1. Verdenskrig. Buk-Swienty 
supplerer med enestående samtidige 
fotografier, der bringer os helt tæt på 
de dramatiske begivenheder.

22. marts kl. 19
Gram Bibliotek
Entré: 100 kr.Fo
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Sinne Eeg
Jazzfestival - koncert

Oplev Sinne Eeg - en af Danmarks 
mest populære jazzsangerinder, der 
jævnligt synger med DR’s Bigband og 
optræder som solist i ind- og udland. 
Eeg fortolker mesterligt den ameri-
kanske sangskat, men synger også 
sine egne kompositioner med en ty-
delig skandinavisk melankoli.

17. marts kl. 20
Spillestedet Månen
Entré: køb på bispen.dkFo
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Steffen Jensen
Korrespondent i Mellemøsten

Journalist og mellemøstkorrespon-
dent for TV2, Steffen Jensen har 
dækket utallige krige og konflikter 
i Mellemøsten, bl.a. borgerkrigen i 
Libanon og den israelske invasion. 
Hør ham fortælle om Mellemøstens 
komplicerede sammenhænge og
fantastisk fascinerende forhold. I 
samarbejde med Historie Haderslev.

20. april kl. 19
Kulturhuset Bispen
Entré: 100 kr.



Sko/Torp
Koncert

Oplev en af Danmarks mest populære 
duoer hitmagerne Sko/Torp, der spil-
ler god, langtidsholdbar popmusik 
du kan synge med på. Hvem husker 
ikke On a Long Lonely Night, Familiar 
Roads, og Glorious Days?

22. april kl. 20
Spillestedet Månen
Entré: 265 kr.

Helt sin egen
Bispens Café

Du finder os på 1. sal i Kulturhuset 
Bispen, med den skønneste udsigt 
over Haderslev indre dam.
I dagtimerne kan du nyde klassiske, 
lette retter, tilberedt af friske og ærli-
ge råvarer. Du kan også bare købe en 
kop kaffe og et stykke hjemmebagt 
kage.
Vi hjælper også med forplejning, når 
der er møder i huset.

Tag en lille pause. Brug os. Vi er her 
for det samme.

Billetter og tilmelding
Praktisk information

Online på haderslevbibliotekerne.dk, 
bispen.dk eller spillestedetmaanen.dk

På bibliotekerne i Haderslev, Vojens og 
Gram.

Dørsalg muligt hvis ikke oplevelsen er 
udsolgt.

Tilmelding kræves til oplevelser med 
fri entré med mindre andet er nævnt.

Billetter refunderes ikke.

Kulturhuset Bispen
Sammen om oplevelsen

Vores kulturhus er det offentlige 
samlingspunkt, hvor alle er velkomne.
Det er stedet, hvor du kan møde ven-
ner, familie og andre, der brænder for 
det samme som dig, men også men-
nesker, som du endnu ikke kender.
Stemningen i kulturhuset er varm, 
uformel og rummelig.

Velkommen. 
Vi glæder os til at se dig.

Har du spørgsmål?
Se yderligere informationer og omtale på bispen.dk, haderslevbibliotekerne.dk og 
spillestedetmaanen.dk

Har du spørgsmål til programmet er du altid velkommen til at kontakte os  på 
tlf. 7434 7777 eller sende en mail på bispen@haderslev.dk

Følg os på Facebook og følg os på Instagram: @kulturhusetbispen og hold dig op-
dateret på alle oplevelser.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Hold øje med hjemmesiden.


