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PRAKTISKE  
OPLYSNINGER

Velkommen til et nyt læseår og til et nyt arrange-
mentsprogram.

Det bedste man kan spørge en biblioteksansat om, 
er: ”Kan du hjælpe mig med at finde en god bog?” 
Men måske er det de færreste, der ved, at når man 
stiller det spørgsmål, går bibliotekaren ikke i gang 
med at finde den bog, han eller hun selv synes er 
god. For den gode læseoplevelse er individuel, og 
det er din læsesmag, der skal behages. Biblioteks-
personalet er uddannet til at finde den gode læse-
oplevelse til rigtig mange læsertyper og sidder klar 
til at finde spændende, rørende, lærerige, smukke 
eller hyggelige læseoplevelser alt efter dit behov.
Det kan også være, du har brug for hjælp til det 
praktiske ved læsningen: finde bøger med større 
skrift, lytte til lydbøger, læse bøger på andre sprog? 
Spørg hellere en gang for meget, du forstyrrer os 
ikke, det er vores fornemste opgave at fremme de 
gode læseoplevelser.

Men det er ikke kun i udlånet, vi inviterer til gode 
læseoplevelser. For måske er læsning ikke det mest 
sociale, men det er litteraturen! Og årets første  
måneder byder på masser af bogmøder: anbe- 
falinger, forfattersamtaler, ja endda kaffeslabbe-
raser, hvor jeg som litteraturformidler hver gang 
inviterer en interessant læser ind for at fortælle om 
sit liv med bøgerne.

Og vi trænger til at mødes, gør vi ikke? Vi skal fort-
sat passe på hinanden, og det gør vi, med afstand, 
håndsprit osv. Og vi mødes ikke kun om littera-   
turen: Uanset om du er til Grundtvig eller gåtur, 
klima eller kapitalismekritik, lokalhistorie eller 
Sierra Leone, opera eller jazz, så er der noget for dig 
her i årets første arrangementsprogram.
Vi glæder os gevaldigt til at se dig!

Lea Fløe Christensen
Litteraturformidler på Albertslund Bibliotek

VELKOMMEN
ARRANGEMENTER FORÅR 2022

ÅBNINGSTIDER
 
ALBERTSLUND BIBLIOTEK
Bibliotekstorvet 2
Telefon: 43 68 70 00

Mandag-torsdag 6-21
Fredag 6-17
Lørdag 8-18
Søndag 8-17

Bemandet åbningstid
Mandag-torsdag 10-18
Fredag 10-17
Lørdag 10-14

Bemærk! Borgerservice har andre åbningstider

ADRESSER PÅ EKSTERNE ARRANGEMENTER

Vi forbeholder os ret til ændringer  
i programmet

Tilmelding til 
arrangementer på  
bibliotekets hjemmeside: 
www.albertslundbibliotek.dk

FORBRÆNDINGEN
Vognporten 11

GALGEBAKKENS BEBOERHUS 
Galgebakken Torv 2/12

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS
Herstedvesterstræde 66

HERSTEDØSTER FORSAMLINGSHUS
Herstedøstervej 45

RYTTERSKOLEN I HERSTEDVESTER 
Storstræde 22

BEBOERLOKALET
Kanalens Kvarter 198

SØNDAG 6. FEBRUAR KL. 11

KYNDELMISSE I  
FÆNGSELSPARKEN

MØDESTED: FÆNGSELSPORTEN PÅ EGON OLSENS VEJ

GÅTUR MED NATURGUIDER
Den gamle fængselspark er fyldt med fine, sjove og værdi-
fulde træer og buske. Hvordan tager de sig ud i den koldeste 
tid? Biodiversiteten stoppes ikke af sne og kulde, og også i 
vintertilstand er der masser af skønhed og liv. Bliv intro-
duceret til parkens flora af de to guider på gåturen, Jens 
Thejsen, forfatter og natur- og landskabsplanlægger, og 
Povl Markussen fra Albertslund Verdensmål Center.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

ONSDAG 9. FEBRUAR KL. 19

VI OVERLEVEDE
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

FILMVISNING OG FOREDRAG MED RENÉ MEYROWITSCH
Filmen fortæller historien om redningen fra kz-lejrene i 
1945 med nogle af vidnernes egne ord. De var enten børn 
eller unge, da de oplevede at blive reddet af de hvide bus-
ser. Filmen er et samarbejde mellem Steen Herdel og Renè 
Meyrowitsch, der har researchet nogle af de sidste overle-
vende. 

Albertslunderen René Meyrowitschs mor, far og bror var 
i kz-lejren Theresienstadt. René har skabt filmen ’Vi 
overlevede’ og tidligere filmen ’Befriet fra Hitlers helvede’ 
i taknemmelighed over, at de hvide busser reddede hans 
familie og omtrent 17.000 kz-fanger. Filmens budskab er, 
at vi som medborgere skal hjælpe andre medmennesker i 
nutiden og fremtiden.

René Meyrowitsch introducerer selv filmen og svarer på 
spørgsmål efter visningen.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk
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TORSDAG 10. FEBRUAR KL. 19

MELLEMØSTEN OG  
ZIONISMEN

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

FOREDRAG MED TIDL. PET-CHEF OLE STIG ANDERSEN
I over 100 år har Mellemøsten været et kludetæppe af stor-
magters ambitioner og forsøg på at dele regionen op. Den 
tidligere leder af PET, Ole Stig Andersen, vil give sit per-
spektiv på, hvordan kludetæppet er sat sammen, hvordan 
situationen i Mellemøsten tegner sig historisk og aktuelt, 
og hvordan Israel er blevet som det er i dag. Verdenskrige, 
religion, myter og stormagtspolitik indgår i hans fremstil-
ling af vor tids måske mest tragisk-komplekse problem-
stilling.
Ole Stig Andersen var øverste chef for PET 1975-1984.  
Herefter var han i en tiårig periode generalsekretær for  
Advokatsamfundet og fra 1995-2000 direktør for  
Folketinget. 

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 15. FEBRUAR KL. 19

KULTURMØDER OG 
KØNSNORMER

KANALENS KVARTER 198

FOREDRAG OG DEBAT OM AT VÆRE EFTERKOMMER I 
ALBERTSLUND
Vi er vant til at høre om dem i negative nyhedsindslag om 
overførselsindkomster og fejlslagen integration: De mino-
ritetsetniske mødre med ikke-vestlig baggrund. De er en af 
de mest usynlige, men på samme tid mest stigmatiserede 
minoritetsgrupper i mediebilledet, og de sakker bagud i 
beskæftigelsestallet på arbejdsmarkedet. 
Hvordan er det at vokse op som kvindelig efterkommer 
af en generation, som bærer på en rig kulturarv og mange 
kønsnormer? 
Hvordan kan man balancere sine egne livsønsker, normer 
og behov med de forventninger og normer den ældre gene-
ration har?
Souha Al-Mersal er vokset op i Albertslund. Hun er født i 
Syrien, men flygtede til Danmark sammen med sin mor fra 
borgerkrigen i Libanon som 2-årig – og tager dagligt bladet 
fra munden om kulturforskelle og hvordan man kan finde 
sig selv i det danske samfunds frisind og forventninger.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 

LØRDAG 5. MARTS KL. 12-15

MENNESKE- 
BIBLIOTEKET
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

MENNESKEBIBLIOTEKET BESØGER IGEN ALBERTSLUND
På Menneskebiblioteket kan du, som på et hvert andet 
bibliotek, låne fra hylderne. Forskellen er blot, at ’bøgerne’ 
er levende mennesker med personlige historier og liv-
serfaringer. De repræsenterer grupper i samfundet, som 
hyppigt er udsat for fordomme og diskrimination på grund 
af deres livsstil, beskæftigelse, sociale status, etniske op-
rindelse eller lignende.

Sidst Menneskebiblioteket besøgte Albertslund lånte man-
ge nysgerrige brugere flittigt af menneske-bøgerne – det 
glæder vi os til at opleve igen.

Menneskebiblioteket er en forening, som arbejder for at 
skabe større tolerance og forståelse for mangfoldighed i 
samfundet. 

Udgangspunktet er, at vi alle har godt af at få udfordret 
vores fordomme og hos Menneskebiblioteket må du spørge 
om alt.
Læs mere på  menneskebiblioteket.dk

Gratis adgang – ingen tilmelding
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TIRSDAG 5. APRIL KL. 16.30

GENNEM DEN  
KREATIVE KRISE
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

KLASSISK LYTTEKLUB 3:3
Det 20. århundrede begynder som et afdansningsbal for 
verden af i går. De fleste operahuse er stivnet i at præ-
sentere nye sangere og dirigenter i endeløse gentagelser 
af de samme værker i de samme dekorationer sæson 
efter sæson. I løbet af århundredet sker der gradvist en 
ændring i hele måden at skabe operaforestillinger på.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 1. MARTS KL. 16.30

DEN ROMANTISKE 
DRØM

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

KLASSISK LYTTEKLUB 2:3
Operahusene er en vigtig del af det europæiske samfund 
i år 1800. Opera er mange steder klart den mest popu-
lære underholdningsform – måske lige bortset fra de 
offentlige henrettelser – og på caféer og gadehjørner i 
Napoli, Paris og Wien diskuterer man ivrigt den nye pri-
madonnas kjoleudskæring eller hører de sidste rygter 
fra prøverne på den næste premiereforestilling.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

Operaeksperten Henrik Engelbrecht er guide på en 
medrivende tur tilbage i operaens historie, fortalt i tre 
kapitler. De tre foredrag giver et overblik over operaens 
verden for alle, der er nysgerrige på genren. 

Du får historier fra 400 års operaliv med både kastrerede 
drenge, komponister med storhedsvanvid og opera-
chefer, der svindler løs – med videoklip og fantastiske 
eksempler på sangere fra før og nu undervejs. 

Henrik Engelbrecht fortæller levende og engageret, og 
alle kan være med, uanset om du endnu aldrig har set en 
opera eller du allerede er stamkunde i alverdens opera-
huse. Det sidste kan du risikere at blive – for begejstring 
smitter som bekendt.
 

TIRSDAG 1. FEBRUAR KL. 16.30

HVORDAN BEGYNDTE 
DET?
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK 

KLASSISK LYTTEKLUB 1:3
Fra græske myter til italiensk gætteri. Mød kastrerede 
superstjerner i en operaverden, der i løbet af 1600- og 
1700-tallet går fra først og fremmest at være stjernefik-
seret freakshow til at blive politisk musikteater.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

PÅ OPDAGELSE I 

OPERAENS HISTORIE
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TORSDAG 28. APRIL KL. 19

TRE GENERATIONER I 
DANSK JAZZ

GALGEBAKKENS BEBOERHUS

SAMTALE OG MUSIK
Denne aften kan du høre musikere fra tre forskellige gene-
rationer dele perspektiver fra deres liv i dansk jazz. Under-
vejs kommer de ind på beskrivelser af jazzens nuværende 
situation samt forventninger til, hvordan dansk jazz kan 
udvikle sig i fremtiden. Forvent indsigtsfulde og med ga-
ranti underholdende og bramfri anekdoter og debat mellem 
basunist og kapelmester Ole ”Fessor” Lindgreen, saxofo-
nist, komponist og kapelmester Fredrik Lundin og pianist, 
komponist og kapelmester Jeppe Zeeberg. De tre vil også 
give deres bud på vigtig musik fra hver deres æra samt  
spille lidt musik sammen som afslutning på aftenen.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

TORSDAG 24. MARTS KL. 19

HISTORIEN OM DANSK 
FUSIONSJAZZ
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

MØD TO GUITARISTER FRA DANSK FUSIONSJAZZ
I slutningen af 1960erne begyndte jazzens absolutte front-
løber, Miles Davis, at inddrage kraftige inspirationer fra 
funk, soul og rock i sin musik. Da den første forskrækkel-
se havde lagt sig, begyndte danske grupper med stor lyst 
at gøre det samme. Blandt de mest succesfulde var V-8, 
Entrance og Buki-Yamaz. Guitarist i sidstnævnte gruppe, 
Kim Sagild, og den forrygende trommeslager Niels Ratzer  
var med til udviklingen af den danske fusionsjazz. De to 
fortæller om at være i orkanens øje, mens fusionsjazzen 
udviklede sig og spiller eksempler på det bedste fra den-
gang for længe siden.

Gratis adgang  med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 22. MARTS KL. 19

RUMPISTOL ENSEMBLE 
LIVE

GALGEBAKKENS BEBOERHUS

NYKLASSISK KONCERT
Bag kunstnernavnet Rumpistol gemmer sig Jens Berents 
Christiansen, der gennem 20 år har haft en karriere som 
både pladekunster og optrædende i Danmark og rundt om 
i verden med elektronisk musik. Han har desuden skrevet 
musik til diverse film, spil og teaterforestillinger. 
Denne koncert præsenterer blandt andet helt ny musik fra 
Rumpistols 7. album, ’Isola’, der udkommer i april 2022. 
Stemningen på ’Isola’ er præget af den tvungne isolation, 
som de fleste har oplevet under Covid-19-nedlukningerne. 
Det er stemningsfuld, sfærisk musik spillet af et meget 
kompetent hold af musikere i en blanding af strygere, 
flygel og synths. Albummet markerer samtidig 20-året for 
Rumpistol som pladekunstner. Jens Berents Christian-
sen og musiker Kristian Hoffmann, der spiller med denne 
aften, er i øvrigt opvokset på Galgebakken i Albertslund og 
begge spillede nogle af deres første toner i fritidsklubben 
Bakkens Hjerte.      

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 

I det tidlige forår kan du med tre arrangementer blive 
klogere på, hvordan dansk jazz har udviklet sig til frem til 
i dag. Lyst, nødvendighed, inspiration og knopskydning-
er har givet den danske jazzscene en fortjent status som 
en af Europas primære fødekæder for jazz i det 20. og 21. 
århundrede. Udviklingen i dansk jazz bliver grundigt og 
kærlighedsfuldt beskrevet og kommenteret af nogle af de 
personer, der har været med til at skabe, udvikle og doku-
mentere den særlige danske udgave af genren.
 
Moderator ved alle tre arrangementer er den legendariske 
jazz-alt-muligt-mand Niels Christensen, der som både 
musikchef, lydtekniker, booker m.m. selv har været en 
stor del af den danske jazzscene.  Torsdag den 24. februar 
kan du møde nogle af de ildsjæle, der opererer bag kulis-
serne i dansk jazz, mens det til gengæld handler om dansk 
fusionsjazz den 24. marts. Den 28. april slutter vi treenig-
heden af med at bevæge os fra den traditionelle jazz over 
den moderne jazz, til de nye strømninger, der fantasifuldt 
inddrager inspirationer fra hele musikverdenen.

TORSDAG 24. FEBRUAR KL. 19

BAG JAZZENS  
KULISSER
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

MØD ILDSJÆLENE BAG PLADESELSKABET, TIDSSKRIFTET 
OG SPILLESTEDET
Pladeselskabet Stunt, tidsskriftet Jazz Special og spilleste-
det Jazzcup er helt centrale navne på den danske jazzscene. 
Samme scene havde set meget anderledes ud, hvis ikke 
bagmændene Peter Littauer, Søren Friis og Cim Meyer hav-
de meldt sig under fanerne. Denne aften kan du møde dem 
i samtale med moderator Niels Christensen.
Ligesom humlebien, der ikke ved, at den ikke kan flyve, 
har landets førende jazzpladeselskab, et af Europas fineste 
jazztidsskrifter og Københavns ikoniske jazzspillested 
overlevet alle tænkelige kriser. Få hele den interessante 
historie om hvem, hvornår, hvorfor, samt ikke mindst 
hvordan, det er lykkedes at holde disse skuder oven vande 
og med kursen fremad.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

RUNDT OM

DANSK JAZZ
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Er du på udkig efter gode boganbefalinger og nyt om 
spændende kulturtilbud for alle aldre? Så følg dit 
biblioteket på Instagram @albertslundbibliotek.

Som noget nyt kan du nu også få anbefalinger og  
forfattersamtaler direkte hjem til sofaen, når vi 

sender live.

ONSDAG 9. MARTS KL. 17

FORÅRSBØGER

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

INSPIRATION TIL FORÅRSLÆSNINGEN 
Det spirer og lysner. Med udgangspunkt i temaet forår, vil 
bibliotekets litteraturformidlere læse op fra og anbefale 
bøger med masser af forårsfornemmelse i. 
Foråret sniger sig ind mange steder i litteraturen og der vil 
dykkes ned i både romaner, faglitteratur, kunstbøger og 
digte. 

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

TORSDAG 3. MARTS KL. 17.30 
TIRSDAG 15. MARTS KL. 10 
TORSDAG 7. APRIL KL. 17.30 
TIRSDAG 26. APRIL KL. 10

BØGER & KAFFE

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

BOGSNAK MED KAFFE PÅ KANDEN 
Litteraturformidler Lea Fløe inviterer hver gang en gæst til 
en hyggelig og inspirerende samtale om læsning, yndlings-
bøger, litterære tendenser og anden bogsnak. 
Gæsten er et bogmenneske, fx en forlagsredaktør,  
bibliotekar eller forfatter.  

Hold øje med aktuelle gæster og temaer på bibliotekets 
hjemmeside. 

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

TORSDAG 17. FEBRUAR KL. 19-20.30

ÅRETS BØGER
ALBERTSLUND BIBLIOTEK

ANBEFALINGER FRA BOGÅRET DER GIK
Mangler du inspiration til de næste læseoplevelser? Kom 
og hør om de spændende, de rørende, de oplysende,  de 
eksotiske, de lærerige, de sjove, de modige, de smukke – og 
mange andre bøger fra 2021.
De dedikerede litteraturformidlere Sigrid og Lea vil komme 
vidt omkring i genrer, stemninger og emner, så alle slags 
læsere kan gå inspirerede hjem.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

Mangler du inspiration til din næste læseoplevelse? 
Så kom med, når vi i foråret skruer op for læseinspira-     
tionen og inviterer til bogcaféer, hyggelige samtaler om 
gode bøger og forfattersamtaler på Instagram.

NYE VEJE IND I 

LITTERATUREN
FØLG ALBERTSLUND BIBLIOTEK PÅ

 INSTAGRAM
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TORSDAG 31. MARTS KL. 19

FORFATTERBESØG: IBEN MONDRUP OG VITTU

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

IBEN MONDRUP ER AKTUEL MED VITTU – EN ROMAN OM 
KÆRLIGHED, IDENTITET OG AFHÆNGIGHED

En grønlandsk dreng med ar på sjælen adopteres af et 
dansk par, hvor kvinden er fotograf. Men hvad er motivet? 
En blanding af omsorg og fotografisk leg bliver starten på 
et psykologisk spil om kærlighed, svigt og menneskelig 
afhængighed.

Med udgangspunkt i sin nyeste roman Vittu - den selv-
stændige fortsættelse til succesromanen Tabita - vil Iben 
Mondrup i samtale med litteraturformidler Lea Fløe dykke 
ned i tematikker som tilknytning, omsorg, fotografi,  
afhængighed og kærlighed.
  
Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

TORSDAG 3. FEBRUAR KL. 19-21 / TORSDAG 3. MARTS KL. 19-21 / TORSDAG 7. APRIL KL. 19-21

CROQUIS, KULTUR OG COCKTAILS

FORBRÆNDINGEN

HYGGE, OPLÆSNING, MUSIK OG CROQUIS 
Vi blænder op for et nyt koncept: CROQUIS, KULTUR OG 
COCKTAILS. Kom og tegn med, når vi krydrer croquis med 
oplæsning, musik og fælles hygge.

Den første torsdag kl. 19-21 i hver måned fra februar til 
april kan du troppe op på spillestedet Forbrændingen, 
hvor billedskolen, biblioteket og Forbrændingen er gået 
sammen om et helt nyt koncept, hvor vi blander tegning, 
litteratur, musik og ikke mindst hygge!

Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med. 
Bare villighed til at gribe blyanten eller kulstykket og ev-
nen til at lytte og hygge.
En croquismodel/instruktør vil guide os fra scenen, og til 
hver gang vil vi præsentere et nyt overraskende og inspi-
rerende element. Det kunne være en litteraturoplæsning, 
livemusik eller noget helt andet. Alt imens kan I tegne 
med, lytte og forsyne jer i den åbne bar, hvor man kan købe 
kaffe, øl, vand og cocktails. 

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk
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TORSDAG 10. MARTS KL. 19.30

HANS BYGGEDE EN BY

HERSTEDØSTER FORSAMLINGSHUS

FOREDRAG OM ALBERTSLUNDS TILBLIVELSE
’Hans byggede en by’ – dette er titlen på en lille bog, der 
udkom i november 2021. Hans hed Nielsen til efternavn og 
var i sin egenskab af borgmester den person, der stod bag 
planlægningen af byen Albertslund.

Til dette foredrag kan du møde barnebarnet Hans Thiil 
Nielsen, som har skrevet bogen. Han vil fortælle om tilbli-
velsen af Albertslund og ikke mindst byens grundlægger 
Hans Nielsen.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

I forbindelse med CPH:DOX-festivalen, der løber fra 23. 
marts til 23. april viser Albertslund Bibliotek igen i år to 
dokumentarfilm. Filmene bliver vist på stort lærred og 
efterfølges af debat om filmene. Hold øje med bibliotekets 
hjemmeside i løbet af foråret – der vil vi annoncere de  
eksakte datoer og hvilke film, der vil blive vist.

FORSAMLINGSHUSET – 
FÅ DE LOKALE  
NYHEDER HER!

FORSAMLINGSHUSET er en livestreamet række af pro-
grammer fra Albertslund Bibliotek, der tager lokale aktu-
elle emner op. Arrangementerne livestreames og kan også 
ses efterfølgende. 
 
I foråret 2022 vil der igen være en række programmer med 
aktuelle emner fra Albertslund og altid med en håndfuld 
lokale gæster i studiet. Der er lagt op til både debat, hygge-
lig samtale og ikke mindst mulighed for kendskab til, hvad 
der rører sig i kommunen.
 
Du kan streame programmerne på bibliotekets Face-
book-side, og i løbet af udsendelsen kan du stille spørgs-
mål til deltagerne i chatten. Hvis du har spørgsmål til 
deltagerne på forhånd, så send dem gerne til  
nof@albertslund.dk. Vi hører også meget gerne fra jer, 
hvis I har forslag til fremtidige emner, som vi kan tage op i 
FORSAMLINGSHUSET. 
 
TIRSDAG DEN 8. MARTS KL. 17 – på Kvindernes Kampdag 
– vil der være en helt særlig udgave af FORSAMLINGSHU-
SET, hvor vi udelukkende inviterer markante kvinder fra 
Albertslund i studiet og fokuserer på, hvordan de arbejder 
med kvinders vilkår i deres forskellige ståsteder. Følg med 
på vores Facebook-side for at se, hvilke emner vi ellers 
tager op i FORSAMLINGSHUSET i løbet af foråret.

Programserien startede i foråret 2021, hvor vi havde fokus 
på kulturen – både for voksne og børn, ensomhed og frem-
tiden for Vridsløselille fængsel. Disse programmer kan 
stadig ses på bibliotekets Facebook-side.

CPH:DOX
I ALBERTSLUND
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TORSDAG 24. MARTS KL. 19

HVORDAN SKAL VI 
HÅNDTERE KLIMAET ?
 

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

FOREDRAG MED CONNIE HEDEGAARD
I dette foredrag taler Connie Hedegaard om, hvordan vi 
på en succesfuld måde kan forene klimaudfordringerne, 
den stigende befolkning på kloden og den vækst, som vi 
har brug for. Som miljøminister og EU-kommissær fik 
Connie Hedegaard ofte stillet spørgsmålet om, hvad hun 
havde tænkt sig at gøre ved klimaet. Hvad kan politikerne 
og erhvervslivet gøre, og hvad skal vi alle som ansvarlige 
borgere gøre? Connie Hedegaard beretter personligt og 
veldokumenteret om en af tidens helt store udfordringer, 
hvis ikke den største.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

ONSDAG 20. APRIL KL. 19

FRA ALBERTSLUND 
TIL SIERRA LEONE: 
MASANGA HOSPITALET
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

MØD STIFTEREN PETER BO JØRGENSEN 
I verdens fattigste land, Sierra Leone, findes et projekt med 
en kæmpe vision, der har direkte forbindelse til Alberts-
lund. Projektet er Masanga hospitalet med 110 medar-
bejdere, der årligt behandler 12.000 patienter. Visionen 
er langsigtet bæredygtighed med fokus på mennesker og 
miljø, sikring af adgang til basale sundhedsydelser og ud-
dannelse og herigennem at skabe udvikling. Og forbindel-
sen til Albertslund er projektets stifter, speciallæge Peter 
Bo Jørgensen, der bor i Albertslund, og som denne aften vil 
fortælle om det store og spændende arbejde med at reali-
sere visionen. Find mere om hospitalet på  
www.Masanga.dk

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 

TORSDAG 28. APRIL KL. 19 

STUM TVANG
ALBERTSLUND BIBLIOTEK 

KAPITALISMEKRITIK VED SØREN MAU
Filosof Søren Mau har udgivet en grundig og imponerede 
analyse af kapitalismens økonomiske magt og den stum-
me tvang, vi alle er underlagt. ”Trods kriser, opstande, 
pandemier og klimaforandringer er kapitalismen stærkere 
end nogensinde før. Hvordan er det muligt, at et så ustabilt 
og livsfjendtligt økonomisk system, der kalder ødelæggelse 
ned over så mange mennesker og naturen som helhed for 
at gøre en mikroskopisk gruppe mennesker rige, ikke for 
længst er blevet henvist til historiens mødding?”, skiver 
forlaget. Svaret er en upersonlig magt, en stum tvang, der 
er indlejret i selve systemet. Kom og hør Maus foredrag, 
diskuter, vær enig eller uenig og bliv klædt på til 1. maj.

Gratis adgang med tilmelding  på  
www.albertslundbibibliotek.dk

TORSDAG 21. APRIL KL. 19

GRUNDTVIG 
 

RYTTERSKOLEN

FOREDRAG MED OVE KORSGAARD OM EN GIGANT I 
DANSK KULTUR OG ÅNDSLIV
N.F.S. Grundtvig er ikke til at komme uden om. Man støder 
konstant på ham i debatter om dansk kultur og identitet, 
i diskussioner om skole og kirke, i historieundervisning 
og sangbøger og ikke mindst, når vi synger hans sange 
og salmer i forbindelse med årets højtider. Men hvem var 
Grundtvig? Hans livshistorie er et drama, hans tankeuni-
vers fyldt med ideer og hans visioner så vilde, at vi først nu 
er i færd med at forstå flere af dem. I foredraget gives en 
introduktion til giganten i dansk kultur og åndsliv.
Oplægsholder Ove Korsgaard er professor emeritus i  
pædagogik og forfatter til flere bøger om Grundtvig.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 
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ALBERTSLUND BIBLIOTEK

BYD MAJ VELKOMMEN MED KORKONCERT
Albertslundkoret vil til aftenens koncert underholde med 
en stribe dejlige forårs- og sommersange. Repertoiret vil 
være en smuk blanding af klassiske og rytmiske satser, så 
der vil være noget for alle ører.

Albertslundkoret har eksisteret som kor siden 1976 og er 
dermed en institution i Albertslunds kulturliv. Koret ledes 
af dirigent Phillip Vestergaard og ved klaveret sidder  
pianist Peter Lindgren.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

ONSDAG 4. MAJ KL. 19

KONCERT MED ALBERTSLUNDKORET

Læs om flere maj-arrangementer 
i vores næste arrangementsprogram

BØRNEPROGRAM
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ALBERTSLUND BIBLIOTEK

TAG ET PUSTERUM MED FAMILIEN OG FÅ EN GOD  
HISTORIE MED PÅ VEJEN
Højtlæsning er hyggeligt og en skøn måde for familien at 
være sammen på. Og på Børnebiblioteket elsker vi både 
højtlæsning og at hygge om vores mange besøgende bør-
nefamilier. Derfor inviterer vi til LØRDAGSHISTORIER for 
hele familien, hvor vi læser højt af nogle af de bedste sjove, 
spændende, overraskende, nye og gamle historier, der 
gemmer sig på hylderne. Imens vi læser, kan store og små 
slappe af og lytte sammen.

LØRDAG 5. FEBRUAR KL. 10-12

ET HJEM MED LYRIK TIL 
FUGLENE

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

VI BYGGER FINE FUGLEKASSER OG GIVER FUGLENE ET 
DIGT MED PÅ VEJEN
Fugle mangler ofte et sted at bygge rede og et trygt sted 
til deres unger. Det hjælper vi dem med, når naturvejle-
der Trine Bang Hansen kommer forbi biblioteket. Trine 
fortæller mere om de spændende dyr, der nedstammer helt 
fra dinosaurerne, og vi ser på udstoppede fugle. Vi samler 
vores egen fuglekasse i træ og gør den flot og farverig. Og 
så skal fuglene have et digt med på vejen. Måske du selv 
finder på et fint fugledigt, eller vi finder et i en bog.  
Arrangeret i samarbejde med Natur & Ungdom Albertslund

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

ONSDAG 2. FEBRUAR KL. 19-20.30

RADIOBIOGRAF
ALBERTSLUND BIBLIOTEK

HØR LYDFORTÆLLINGER FRA ALBERTSLUND OG DEN 
STORE VERDEN
Har du prøvet at høre historier i mørket? Bare dig, dine 
ører og din hjernes fantastiske evne til at skabe bille-
der? I Albertslund Biblioteks Radiobiograf kan du opleve 
de bedste fortællinger fra radioen i selskab med andre. 
Biblioteket tænder stearinlysene og højttalerne og lader 
et væld af gode historier fascinere, undre og underholde 
lytterne. I radiobiografen sætter man sig godt til rette i 
lænestole og på puder og hører klip fra særligt udvalgte 
og lytteværdige udsendelser - herunder også de bedste 
øjeblikke fra Albertslund Podcastskole i efteråret og 
podcasten Stemmer fra Lunden. Vært er P1-journalist og 
albertslunder Morten Runge. Kom og fold ørerne ud!

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

LØRDAG 12. FEBRUAR KL. 11 / LØRDAG 12. MARTS KL. 11 / LØRDAG 2. APRIL KL. 11

LØRDAGSHISTORIER – HØJTLÆSNING  
FOR FAMILIER

BØGER PÅ PROGRAMMET
12. februar: Kim Fupz Aakeson-historier (familier med 
børn 6-12 år) Børnebibliotekar Louise Greiner læser.

12. marts: Ronja Røverdatter (familier med børn 7-12 år) 
Børnekulturformidler Louise Nabe læser.

2. april: Pigen som ville redde bøgerne (familier med børn 
7-10 år) Børnebibliotekar Helle Flintholm læser.

Gratis adgang – ingen tilmelding
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LØRDAG 5. MARTS KL. 9.30 / 10 / 10.30

OPERAKONCERT FOR 
DE MINDSTE
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

KLASSISK MINIKONCERT
Kom forbi Albertslund Bibliotek og få en skøn musikople-
velse med dit barn. Vi dæmper lyset og lægger bløde lam-
meskind frem, og så er det bare at nyde den smukke sang 
og musik. Det er ret fascinerende, hvad en operasanger kan 
med sin stemme – kom selv og oplev.

For børn 0-6 år.

Du kan også opleve klassisk minikoncert med cello og vio-
lin i vinterferien den 21. februar – se mere på næste side.

Klaver: Johan Sigvard Jensen er uddannet fra Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium og arbejder til daglig som 
organist ved Kastelkirken.

Sang: Line Juul Andersen er mezzosopran og uddannet fra 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Malmö Opera, 
hvor hun debuterede i 2016. 

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk
Der spilles i alt tre små koncerter. Du kan bestille billet til 
kl. 9.30, kl. 10.00 eller kl. 10.30.

TIRSDAGE KL. 9 – 11

BIBI – BARSELSKLUB 
FOR FORÆLDRE 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

KOM OG HYG PÅ ALBERTSLUND BIBLIOTEK MED DIN 
BABY OG ANDRE PÅ BARSEL

B for baby, B for bøger, B for bibliotek, B for bedstemor 
– mange gode ting starter med B, nu også den nye barsels-
klub på Albertslund Bibliotek: BIBI

BIBI Barselsklub er en formiddag om ugen, hvor vi gør det 
ekstra dejligt at komme med sin baby på biblioteket. Vi 
sætter madrasser, pegebøger, legesager og en kande kaffe 
frem. 
Du kan altid snakke med os omkring sprogstimulering af 
din baby eller få råd til gode bøger om alt fra barnets udvik-
ling, højtlæsning til dit barn eller en god krimi til dig selv. 
Bøger er også skønne for de helt små børn.
BIBI Barselsklub er et fast ugentligt tilbud. Cirka en gang 
om måneden tilbyder vi noget ekstra i form af eksempelvis 
rytmik, spændende oplæg eller højtlæsning. Følg med på 
bibliotekets Facebookprofil. 
BIBI er for alle og er helt gratis at være med til – det er et 
frirum for dig på barsel, som gerne vil møde andre forældre 
og babyer og have en god stund på biblioteket. Du dukker 
bare op tirsdage mellem kl. 9 og 11. 

Gratis adgang – ingen tilmelding

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

DUKKETEATER FOR DE MINDSTE
En inddragende og sanselig teateroplevelse for de helt små.
Små bjerge af blå og røde, stribede og prikkede, store og 
små kufferter – og en hel masse overraskelser, der kun 
venter på at blive vist frem. I forestillingen tages de små 
med ind i hver kufferts lille verden. I én kuffert bor de tre 
bamser, der har så svært ved at sove. I en anden bor duk-
ken, der elsker at være med til te-selskab.
I et trygt og roligt tempo, hvor der er plads til at alle små 
får mulighed for at give deres besyv med, skabes en lille 
oase fuld af historier.

For børn 1-3 år.
Varighed: 35 minutter

Forestillingen er en co-produktion af Teater Refleksion og 
Teater Håndholdt efter idé af Sif Jessen Hymøller, instrue-
ret af Bjarne Sandborg.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk
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LØRDAG 23. APRIL KL. 10 OG KL. 11

LUK OP MED TEATER HÅNDHOLDT 
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OPLEV EN VIDUNDERLIG VINTERFERIE PÅ  
BIBLIOTEKET
Musik for de mindste, fantasifuld kreativitet, billed-   
skoleworkshop, sjove brætspil og gode fortællinger.  
Dét er, hvad du kan opleve i bibliotekets VIDUN-
DERLIGE VINTERFERIE, hvor du kan møde alle os på 
Børnebiblioteket, Billedskolen og dygtige musikere, 
der lægger vejen forbi.

FREDAG 25. FEBRUAR KL. 9.30/10/10.30

RITA & KROKODILLE
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

Rita er en bestemt og nysgerrig pige på 4 år. Hendes bedste 
ven er en temmelig ustyrlig krokodille, der bor i hendes 
badekar. Sammen tager Rita og Krokodille på en masse 
eventyr ude i den store verden.

Vi sætter os godt til rette i sofaen med nypoppede popcorn, 
og sammen ser vi et par af de sjove film om Rita & Kroko-
dille. Før og efter læser børnebibliotekar Louise et par af 
bøgerne højt.

For børn 3-5 år og deres forældre

Find flere gode film til de mindste på Børnebiffen.dk, som 
er et nyt bibliotekstilbud, skræddersyet til de 3-7-årige. 
Log in på Børnebiffen.dk via vores hjemmeside.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk
Der spilles i alt tre små koncerter. Du kan bestille billet til 
kl. 9.30, kl. 10.00 eller kl. 10.30.

ONSDAG 23. FEBRUAR KL. 11-13

LAV DIT EGET BADGE

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

 
KOM PÅ BIBLIOTEKET OG VÆR KREATIV I DIN  
VINTERFERIE
Hyggeligt kreaværksted på biblioteket, hvor alle er vel-
komne til at komme og lave deres helt eget badge. Vi klip-
per i forskelligt papir og tegner og skriver. Og vipti vupti 
har du et sejt badge!

Fra 5 år

Gratis adgang – ingen tilmelding 

TIRSDAG 22. FEBRUAR KL. 11-13

LAV FLOTTE  
GARNUROER

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

KOM PÅ BIBLIOTEKET OG VÆR KREATIV I DIN  
VINTERFERIE
Hyggeligt kreaværksted på biblioteket, hvor alle er vel-
komne til at komme og lave deres egen flotte garnuro lige 
til hænge op i vinduet. Vi lægger materialer frem og står 
klar til at hjælpe i gang. 

Fra 3 år

Små børn i følge med forældre.
Gratis adgang – ingen tilmelding

MANDAG 21. FEBRUAR KL. 9-14 
TIRSDAG 22. FEBRUAR KL. 9-14 
ONSDAG 23. FEBRUAR KL. 9-14

VINTERFERIEKURSUS

ALBERTSLUND BILLEDSKOLE

KOM PÅ BILLEDSKOLE I VINTERFERIEN 
Kom og vær med til et spændende vinterferiekursus, hvor 
vil lave flotte billeder og skulpturer i seje materialer. 

For 8-16 år

Læs mere og tilmeld dig på 
www.billedskolen.albertslund.dk/korte-kurser

HELE VINTERFERIEN (UGE 8) 
MANDAG-FREDAG KL. 10.30

VINTER- 
FORTÆLLINGER

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

FYLD VINTERFERIEN MED GODE, SJOVE, SPÆNDENDE OG 
FINURLIGE VINTERFORTÆLLINGER I BIBLIOTEKETS  
HYGGELIGE FORTÆLLEHJØRNE
Når vinteren er kold og mørk, er det skønt at komme  
indenfor til varme, hygge – og en god historie. 

Historier har vi masser af på Børnebiblioteket. Varmen og 
hyggen finder vi i det stemningsfulde fortællehjørne. Så 
kom forbi og få varmen med en Vinterfortælling eller to 
fortalt af børnekulturformidler Louise Nabe.

Fortællingerne vil alle handle om vinter på en eller anden 
måde. Men hvor i fortællingernes verden, de tager os hen, 
vil tiden vise. 

For børn 6-9 år

Gratis adgang – ingen tilmelding

ALBERTSLUND BIBLIOTEK 

KLASSISK MINIKONCERT 
Kom forbi Albertslund Bibliotek i vinterferien og få en 
skøn musikoplevelse med dit barn. Vi dæmper lyset og 
lægger bløde lammeskind frem, og så er det bare at nyde 
den smukke musik spillet af to professionelle klassiske 
musikere. Der bliver både spillet klassiske musikstykker og 
egne kompositioner.

Kirstine Elise Pedersen og Karen Johanne Pedersen spiller 
på hhv. cello og violin. Violinen er en Giovanni Granchino 
violin fra 1699(!), venligst udlånt af Augustinus fonden.

For børn 0-6 år.

Du kan også opleve klassisk minikoncert med opera den 5. 
marts – se mere på side 22-23.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 

Der spilles i alt tre små koncerter. Du kan bestille billet til 
kl. 9.30, kl. 10.00 eller kl. 10.30.

VIDUNDERLIG  
VINTERFERIE

MANDAG 21. FEBRUAR KL. 9.30/10/10.30

VIOLIN OG CELLO FOR DE MINDSTE
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ALBERTSLUND BIBLIOTEK

 
BLIV EN DEL AF ET FANTASTISK FÆLLESSKAB OG 
VÆR MED TIL AT HJÆLPE BØRN OG UNGE SOM DIG 
SELV
Ungepanelet er et fællesskab, hvor unge fra Alberts-
lund hjælper andre børn og unge med at svare på deres 
spørgsmål om livets store og små bekymringer.
Ungepanelet – der før hed Børnepanelet – har hjulpet 
andre børn og unge i over 40 år. Og de eneste færdighe-
der, der skal til for at være med, er at man er mellem 12 
og 17 år, har noget på hjertet, mod på at hjælpe andre 
og lyst til at være med i et stærkt fællesskab. Det koster 
ikke noget at være med. Så er du eller kender du en, der 
kunne være interesseret i at blive en del af Ungepane-
let? Så bare kom. 

SIDSTE ONSDAG HVER MÅNED 
STARTER: ONSDAG 23. FEBRUAR KL. 15.15-16.15

BOGKLUBBEN  
BOGBUSTERS

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

 
BIBLIOTEKS NYE BOGKLUB FOR BØRN OG UNGE
Elsker du at læse? Og vil du gerne mødes og have det 
hyggeligt med andre, der også elsker at læse og samtidig 
få masser af inspiration til din læsning? Så er Bogklubben 
Bogbusters lige noget for dig! 
Vi mødes den sidste onsdag i måneden på Albertslund 
Bibliotek, hvor vi anbefaler bøger til hinanden og laver alt 
muligt, der har med bøger og litteratur at gøre. Det er DIN 
bogklub, så du kan også være med til at sætte dit præg på 
klubben. Vi mødes første gang onsdag 26. januar kl. 15.15-
16.15. Det bliver fantastisk!

Fra 11 år

Gratis adgang – ingen tilmelding

ONSDAG 16. MARTS KL. 17-19

FALAFLER OG FANTASY

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

DU ELSKER FANTASY OG DU ELSKER FALAFLER!
Elsker du at læse fantasy? Og er du vild med at spise pita 
falafel fra den lokale shawarma-bar? Så er Albertslund Bib-
liotek the place to be denne dag, når bibliotekarerne byder 
på mad og et sandt bombardement af læseinspiration til 
læselystne børn og unge. 

For 12-16 år

Gratis med tilmelding til hof@albertslund.dk.  
Skriv din alder + din yndlingsbog, når du tilmelder dig. 
Tilmeldingsfrist: 14. marts

 

Bogklubben Bogbusters FalafleR & FantasY

Og bakser du eller en, du kender, med noget, der  
bekymrer dig? Så skriv! For så står Ungepanelet klar til 
at hjælpe dig.   
Vil du være med i Ungepanelet? Send en mail til  
ona@albertslund.dk eller kom forbi biblioteket en  
onsdag kl. 16-18 og hør nærmere. 

Har du et spørgsmål til Ungepanelet? Send en mail til 
kontakt@ungepanelet.dk eller en personlig besked 
på Instagram. Ungepanelets svar kan læses på www.
ungepanelet.dk og alle henvendelser sikres selvfølgelig 
100% anonymitet.

ALLE ONSDAGE KL. 16-18

UNGEPANELET – FOR OG MED UNGE
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LØRDAG 9. APRIL KL. 10-13

DET VILDE VEST:  
LAV DINE EGNE  
WESTERNSCENER

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

SEJ WORKSHOP MED BILLEDSKOLEN
Kender du Lucky Luke? Som er hurtigere end sin egen skyg-
ge og rider ud over prærien i solnedgangen? Han klarer  
ærterne. På denne workshop skal vi lave seje western- 
scener med Anders fra Albertslund Billedskole. Vi får  
inspiration fra Lucky Luke-tegneserierne og arbejder med 
forskellige teknikker. 

Børn fra 6 år

Gratis adgang med tilmelding på   
www.albertslundbibliotek.dk

HELE APRIL

DET VILDE VEST:  
QUIZ I DET FRI

UDENDØRS – START VED ALBERTSLUND BIBLIOTEK

QUIZ HURTIGERE END DIN EGEN SKYGGE
Kom med på en digital gåtur for hele familien, når biblio-
teket inviterer til en sjov Lucky Luke-quiz. Turen starter 
ved biblioteket og slutter ved det nedlagte fængsel Vrids-
løselille. Undervejs møder du poster, hvor du skal svare på 
spørgsmål om Lucky Luke-universet. Ruten er ca. 1,5 km 
lang. Turen kræver en smartphone, og at du downloader 
den gratis app WOOP, som er udviklet af Det Danske Spej-
derkorps. 

Modtag et Vilde Vest-diplom, når du har gennemført og 
deltag automatisk i lodtrækning om et lækkert Lucky 
Luke-album – send et screenshot af gennemførelsen plus 
navn til marie.blaedel.larsen@albertslund.dk

Sådan gør du:
- Download app’en ”Woop” i App Store eller Google Play
- Gå til indgangen af Albertslund Bibliotek
-  Start app’en og log ind med Facebook eller mail eller som 

gæst
- Tryk på ”Jagt”
-  Find jagten ”Det Vilde Vest-quiz i Albertslund” og tryk på 

den
- Tryk på ”Start”
-  Følg kortet og besvar de spørgsmål, som dukker op på din 

skærm

OBS! Appen skal være åben under hele løbet, så det er 
en god ide at lade sin telefon helt op inden eller tage en 
powerbank med.

Gratis 

SØNDAG 20. MARTS KL. 12-14

KLIP GÆKKEBREVE 
MED KARIN HALD

HERSTEDØSTER FORSAMLINGSHUS

 
MIT NAVN DET STÅR MED   ...
Gækkebreve er en hel lille fortælling i sig selv, ofte med en 
tørret blomst og med et lille mysterium – hvem mon har 
sendt det? Traditionen med at klippe og sende fine gække-
breve for at gøre sig fortjent til et påskeæg går meget langt 
tilbage i historien. 
At klippe gækkebreve med Karin Hald er også en god gam-
mel tradition i Albertslund, faktisk har hun holdt gække-
brevearrangementer i over 30 år. Karin Hald er medforfat-
ter til to bøger om gækkebreve og starter med at fortælle 
om den smukke tradition. Alle kan være med – store som 
små – når vi klipper løs uden brug af skabeloner.

Arrangementet henvender sig både til børn og voksne og 
er arrangeret i samarbejde med Herstedøster Forsamlings-
hus.

Husk en skarp lille saks.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 

HELE MARTS OG FREM TIL 6. APRIL 

KLIP ET GÆKKEBREV 
OG VIND ET PÅSKEÆG

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

VÆR MED I BIBLIOTEKETS PÅSKEKONKURRENCE
Når du er færdig med at sende gækkebreve til familie og 
venner, kan du lave et til Albertslund Bibliotek – vi bliver 
mindst lige så glade! Hvis du afleverer et gækkebrev, delta-
ger du automatisk i vores påskekonkurrence. Der skal være 
et påskerim og en blomst med i brevet.
Skriv navn og telefonnummer på bagsiden, så trækker vi 
lod om et helt særligt påskeæg og giver den heldige vinder 
direkte besked. 

Alle er velkomne til at aflevere et gækkebrev
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ONSDAG 27. APRIL KL. 10

OMVENDT – BØRNETEATERFORESTILLING
LØRDAG 2. APRIL KL. 10-13

TANGTROLDE
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

LAV DIN EGEN TANGTROLD SAMMEN MED ILLUSTRATOR 
ANNIKA ØYRABØ
Hvert sogn har sine trolde, synger vi hvert år til Sankt 
Hans. Også her i Albertslund. I denne workshop lader vi 
os inspirere af det færøske sagn om den fæle Tangtrold, 
der lever i havet. Ved skumringstid dukker den op på land, 
fuldstændig overgroet af tang og klippestykker, for at jage 
voksne og børn en skræk i livet med sit grufulde udseende. 

Hvordan tror du, at Tangtrolden ser ud? Har den en stor 
eller lille mund? Og armene – er de mon fulde af mus-
lingeskaller? Det bestemmer du helt selv! Du får nemlig 
muligheden for at lave din helt egen Tangtrold-collage med 

akvarelmaling og silkepapir. Vi starter dagen med at se på 
tangtrolde og på de mange forunderlige slags færøsk tang, 
som findes. Bagefter går vi i gang med at male, rive og lime 
Tangtrold-collagerne, hvor kun din fantasi sætter grænsen 
for, hvordan de kan se ud! 

For børn 5-12 år 

Annika Øyrabø har skrevet hobbybøger og illustreret 
børnebøger gennem de sidste 15 år og har netop modtaget 
Torshavns Børnekulturpris for illustrationerne til den fær-
øske bog „Abbi og eg og abbi“, skrevet af Dánial Hoydal. 

Gratis adgang – ingen tilmelding

FORBRÆNDINGEN

FLAMMEKLUBBEN INVITERER TIL NYCIRKUSFORESTIL-
LING FOR DE SMÅ
Der var en, og der var en anden. Så der var to. Nej, der var 
to, og de var en og en – eller var det omvendt? En står på 
hænder. En er inde i en kasse. To kasser, to kroppe, oppe og 
nede, inde og ude. De er ens. Og omvendte.
To håndstandsartister skaber et fantasiunivers med 
overraskende koreografier og finurlige bevægelser, der 

bytter rundt på perspektiver og inviterer publikum ind i 
begejstringen for det omvendte. Omvendt er en elegant og 
legende nycirkusforestilling og en eftertænksom fortælling 
om at være menneske.

Medvirkende: Signe Løve Anderskov, Henriette Aarup
Teater Kimone

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk
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 DAG TID ARRANGEMENT SIDE  DAG TID ARRANGEMENT SIDE

ARRANGEMENTER JANUAR-APRIL 2022

 1/2 16.30 Klassisk lytteklub 1:3 Om opera 7

 3/2 19-21 Croquis, kultur & cocktails 13

 6/2 11 Kyndelmisse i fængselsparken 3

 9/2 19 Vi overlevede. Filmvisning og foredrag 3

 10/2 19 Mellemøsten og zionismen  4

 15/2 19 Kulturmøder og kønsnormer 4

 17/2 19 Årets bøger. Bogcafé 10

 24/2 19 Bag jazzens kulisser 8

 1/3 16.30 Klassisk lytteklub 2:3 Om opera 7

 3/3 17.30 Bøger & kaffe 11

 3/3 19-21 Croquis, kultur & cocktails 13

 5/3 12-15 Menneskebiblioteket 5

 8/3 17 Forsamlingshuset: Kvindernes Kampdag 15

 9/3 17 Forårsbøger. Bogcafé 10

 10/3 19.30 Hans byggede en by 14

 15/3 10 Bøger & kaffe 11

 22/3 19 Rumpistol Ensemble Live  9

 24/3 19 Historien om dansk fusionsjazz 9

 24/3 19 Hvordan skal vi håndtere klimaet?  16

 31/3 19 Forfatterbesøg: Iben Mondrup og Vittu 12

 5/4 16.30 Klassisk lytteklub 3:3 Om opera 7

 7/4 17.30 Bøger & kaffe 11

 7/4 19-21 Croquis, kultur & cocktails 13

 20/4 19 Fra Albertslund til Sierra Leone 16

 21/4 19 Grundtvig – en gigant i dansk kultur og åndsliv 17

 26/4 10 Bøger & kaffe 11

 28/4 19 Foredrag og debat: Stum tvang 17

 28/4 19 Tre generationer i dansk jazz 9

 4/5 19 Korkoncert med Albertslundkoret 18

 25/1 9-11 BIBI Barselsklub starter op 22

 2/2 19-20.30 Radiobiograf 20

 5/2 10-12 Et hjem med lyrik til fuglene 20

12/2 11 Lørdagshistorier 21

21/2 9.30/10/10.30 Violin og cello for de mindste 25

 21/2 10.30 Vinterfortællinger i Fortællehjørnet 24

 21/2 9-14 Billedskolen: Vinterferiekursus 24

 22/2 10.30 Vinterfortællinger i Fortællehjørnet 24

 22/2 11-13 Lav flotte garnuroer 25

 22/2 9-14 Billedskolen: Vinterferiekursus 24

 23/2 10.30 Vinterfortællinger i Fortællehjørnet 24

 23/2 11-13 Lav dit eget badge 24

 23/2 9-14 Billedskolen: Vinterferiekursus 24

 23/2 15.15-16.15 Bogklubben Bogbusters starter op 26

 24/2 10.30 Vinterfortællinger i Fortællehjørnet 24

 25/2 10 Rita & Krokodille 25

 25/2 10.30 Vinterfortællinger i Fortællehjørnet 24

Hele marts Klip et gækkebrev og vind 29

 5/3 9.30/10/10.30 Operakoncert for de mindste 22

 12/3 11 Lørdagshistorier  21

 16/3 17-19 Falafler og fantasy 26

 20/3 12-14 Klip gækkebreve med Karin Hald 29

 Hele april Det vilde vest: Quiz i det fri 28

 2/4 10-13 Tangtrolde. Workshop 30

 2/4 11 Lørdagshistorier  21

 9/4 10-13 Det vilde vest: Workshop 28

 23/4 10/11 LUK OP med Teater Håndholdt 23

 27/4 10 OMVENDT. Nycirkus for de små 31

MEST FOR VOKSNE MEST FOR BØRN OG UNGE




