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PRAKTISKE  
OPLYSNINGER

Velkommen til et begivenhedsrigt forår på 
biblioteket.

Det kan ikke kun være mig, der længes efter foråret? 
Sådan synes jeg næsten altid det er, når det har været 
nytår, og lyset meget langsomt vender tilbage. Så 
ser vi fremad. Vi starter dog året med at se tilbage 
– til 1996. I januar og februar kan man opleve vores 
udstilling om tidskapsler og Albertslund i 1990erne. 
Det bliver underholdende!

Samfund og klima er væsentlige temaer i bibliotekets 
forårsprogram. Mange af os er alvorligt optaget af 
klimaet og af at passe på vores jord. Det er på høje 
tid. 

Biblioteket arrangerer fire litterære folkehøringer, 
hvor vi skal tage os tid til at tænke over og tale 
om, hvad det betyder at leve i en verden med 
klimaforandringer, og hvordan demokratisk 
dannelse og litteraturens og kulturens kraft spiller 
ind i den forbindelse. Vi skal debattere dette med 
forfattere og fageksperter og også ud fra en litterær 
vinkel. 

Litteraturen og musikken er som altid væsentlig!
Derfor har biblioteket også forfattermøder, 
forlagsaften, koncerter og foredrag og mange andre 
arrangementer i kalenderen. For børn, unge og 
familier planlægger vi desuden fællesspisning, 
vinterferieaktiviteter og ikke mindst en stor 
fantasidag i marts, hvor man kan få lov til at ae og 
holde en rigtig, levende og vaskeægte ugle. 

Og hvis andre end jeg oplever længslen efter at 
opholde sig udendørs, så er det værd at lægge mærke 
til bibliotekets vandreture, som giver både frisk luft 
og åndelig føde. Lea og Sigrid tager os med på tur og 
læser op undervejs af litteratur, der er tilpasset både 
landskabet og ruten. 

Jeg glæder mig til vi ses på biblioteket.

Marie-Louise Fischer Hoffmann
Bibliotekschef

VELKOMMEN
ARRANGEMENTER FORÅR 2023

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, tirsdag, 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

BEBOERLOKALET
Kanalens Kvarter 198

MUSIKTEATRET
Bibliotekstorvet 1

OPSTANDELSESKIRKEN
Gymnasievej 2

PORTEN, TIDL.  
VRIDSLØSELILLE  
STATSFÆNGSEL
Fængselsvej 39

LITTERATUR
SIDE 4

SAMFUND OG KLIMA
SIDE 24

MUSIK MED MERE
SIDE 14

FAMILIER, BØRN OG UNGE
SIDE 38

BIBLIOTEK MED MERE
SIDE 46
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LITTERATUR
I foråret får du inspiration til ny læsning og 

nye læsefællesskaber. Du bliver klogere på 
lytningens fascinerende univers i fag- 
litteraturen, og du inviteres på fælles 
vandretur med litteratur i rygsækken.

Få endnu mere litteratur med de litterære 
folkehøringer på s. 30-35
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HERSTEDØSTER FORSAMLINGSHUS

FOREDRAG MED KASPAR COLLING NIELSEN
Denne aften gæster én af landets mest spekulative og  
samfundssatiriske forfattere Albertslund.

Kaspar Colling Nielsen giver med udgangspunkt i sin 
anmelderroste roman Frelseren fra Hvidovre sit spiddende 
og ildevarslende portræt af tiden vi lever i netop nu. Det er 
den bizarre, samfundskritiske fortælling om et handlings-
lammet Europa i undtagelsestilstand. Med inspirations- 
kilder så forskellige som Franz Kafka, Mikkel Kesler og 
Michel Houellebecq bliver det en aften krydret med den 
særligt boblende humor, der kendetegner forfatterskabet. 

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk

ONSDAG 8. FEBRUAR KL. 19.30

FRELSEREN FRA HVIDOVRE

ONSDAG 15. FEBRUAR KL. 19

INGE LEHMANN –  
DANMARKS UKENDTE 
VERDENSSTJERNE 
 

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS 

LOTTE KAA ANDERSEN FORTÆLLER OM INGE LEHMANN
Hun er anerkendt som en af verdens største videnskabs- 
kvinder sammen med bl.a. Marie Curie, men kun de færre-
ste danskere kender til Inge Lehmann, den danske  
matematiker og jordskælvsforsker, der i 1936 opdagede 
Jordens indre kerne. Måske fordi hun var kvinde?
Forfatter Lotte Kaa Andersen har skrevet en roman om Inge 
Lehmann og fortæller denne aften om hendes liv og virke 
og om arbejdet med at finde ind i en historisk persons sind 
og tanker – bl.a. takket være en dagbog, som ingen kendte 
til, før den blev hentet ned fra et loft i Klampenborg for tre 
år siden...

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk 

MANDAG 27. FEBRUAR KL. 19

NYE BØGER TIL  
FORÅRSLÆSNINGEN

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

MØD FORLAGENE OG FÅ INSPIRATION TIL LÆSNING
Hvilke nye bøger skal læses i foråret? Kom til en aften med 
masser af aktuel inspiration, når Forlaget Grif, Gads Forlag 
og bibliotekets egen formidler Lea anbefaler masser af 
interessante, dugfriske bøger for enhver smag. 

Mød forlægger og redaktør Charlotte Jørgensen fra  
forlaget Grif, der udgiver kvalitetslitteratur fra hele verden, 
de to skønlitterære redaktører Jakob Slebsager Nielsen og 
Lise Bech Olsen fra Gads Forlag – et ambitiøst forlag med 
masser af brede og smalle titler – og litteraturformidler Lea 
Fløe Christensen, der gør sit bedste for at have fingeren på 
pulsen hvad angår nye, interessante udgivelser på dansk.

Med hjem får du masser af inspiration til lystdrevet  
forårslæsning!

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk
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LITTERATURVANDRINGER

VANDRETURE MED  
LITTERATUR OG  
NATUR

Snør vandreskoene, fyld vanddunken og kom med  
bibliotekets litteraturformidlere på hyggelige, sunde og 
inspirerende vandreture. 

Hver gang mødes vi og går en god times tid sammen i den 
smukke og interessante lokale natur – undervejs bliver der 
læst stemningsfulde, underholdende eller lærerige passa-
ger op fra bøger udvalgt specielt til turene. 

TORSDAG 16. FEBRUAR KL. 15
Vikingelandsbyen og Store Vejleådal

TORSDAG 20. APRIL KL. 17
Kroppedal og Vestskoven

TIRSDAG 16. MAJ KL. 11
Thomas på Bjerget og Vandhaverne

Inden de enkelte vandreture sender vi besked om det 
præcise mødested til alle tilmeldte deltagere. 

Påklædning efter vejret. Naturen og litteraturen er 
skøn i al slags vejr, og derfor aflyses turene som ud-
gangspunkt ikke i regnvejr.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk

TORSDAG 9. MARTS KL. 17

BØGER & KAFFE MED  
LILIAN MUNK RÖSING

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

Forfatter, oversætter, litterat og kritiker Lilian Munk  
Rösing lever i tæt dialog med litteraturen, når hun under- 
viser, anmelder, skriver og oversætter. Mød hende til en 
snak med litteraturformidler Lea Fløe om at oversætte 
nobelprisvinderen Annie Ernaux og om at være akade-
misk skolet, men skrive frit, personligt og bramfrit. Og få 
masser af boganbefalinger med hjem, når den læsende og 
livlige lektor fortæller, hvilke bøger der er blandt hendes 
egne favoritter.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 2. MAJ KL. 11

BØGER & KAFFE MED 
BIBLIOTEKETS  
LÆSEHESTE

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

Bliv inspireret til og måske endda klogere på dit eget bog-
behov, når bibliotekets egne læseheste og garvede formid-
lere Sigrid og Lea anbefaler bøger, de for nyligt har læst og 
elsket. De taler også om læsesmag og læsehumører - for en 
læser behøver ikke nødvendigvis kun have een læsesmag! 
Undervejs er deltagerne meget velkomne til at dele  
anbefalinger og tanker om læsning.  

Gratis  med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk

BØGER & KAFFE 
HYGGELIG BOGSNAK MED KAFFE PÅ KANDEN. Den hyggelige og læseinspirerende  
arrangementsrække fortsætter i foråret. Kom med til uformelle samtaler om det, vi læser. 
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MANDAG 20. MARTS KL. 19.30

MED PÅ EN LYTTER

PORTEN, TIDL. VRIDSLØSELILLE STATSFÆNGSEL 

FOREDRAG OM LIVET MED LYDENE
I bogen Med på en lytter dykker forfatter og viden-
skabsjournalist Annette K. Nielsen ned i lytningens rige 
univers. Spids ørerne og hør den vidende og underholdende 
forfatter fortælle om sin fascinerende og overraskende 
rejse ind lytningens mange afkroge. 

Hvordan griber man hverdagsstøjen an som lydfølsom? 
Hvorfor kvidrer solsortehunner? Hvad fortæller histo- 
riske lydlandskaber?  Kan man høre for mange podcasts? 
Og hvorfor skal vi tænke meget mere i sonisk medborger-
skab?

Kom med til en spændende aften i stemningsfulde  
omgivelser i det tidligere fængsel.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk
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3. TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 17-18.30

KVINDELIGE  
KLASSIKERE
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

FØRSTE GANG 21. MARTS
Vi gentager efterårets succes med kvindelige klassikere 
fra det 20. århundrede. Et nykurateret udvalg af seks 
meget forskellige og evigt aktuelle klassikere er på  
sæsonens læseliste.

Sigrid Undset: Fru Marta Oulie
Carson McCullers: Hjertet er en ensom vandrer
Svetlana Aleksijevitj: Krigen har ikke et kvindeligt ansigt
Marguerite Duras: Elskeren
Agnes Henningsen: Let gang på jord
Nella Larsen: Kviksand

Læsekredsen holder ferie i juli og august.
 
Tilmeld dig på mail: swt@albertslund.dk

NYE LÆSEKREDSE 
KOM MED I HYGGELIGE OG INSPIRERENDE LÆSEFÆLLESSKABER
At læse bøger kan sagtens være en alenesag, men at dele læseoplevelser er en fælles sag - og en 
læseoplevelse bliver altid større, når man mødes om den. 

1. TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 17.15-18.30

LUCINDA RILEY OG 
NOGET DER LIGNER
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

FØRSTE GANG 7. MARTS
Elsker du også Lucinda Rileys bøger? Nu har du  
mulighed for at være med i en ny læsekreds, hvor der 
både læses udvalgte Lucinda Riley-romaner og andre, 
der minder om.

Lucinda Riley: Lavendelhaven
Caroline Säfstrand: Vingården for vilde drømme
Lucinda Riley: Pigen fra Napoli
Nikola Scott: Altid ved din side
Tracy Rees: Florence Graces to liv

Du kan sagtens være med, selvom du allerede har læst 
nogle af bøgerne.
Læsekredsen holder ferie i juli og august.
 
Tilmeld dig på mail: cca@albertslund.dk
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LITTERATUR, CROQUIS, KONCERT OG FÆLLESSPISNING
Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen lørdag den  
3. juni 2023, hvor Albertslunds helt egen litteratur- 
festival Avisen Live vender tilbage og flytter ind i PORTEN  
i de historiske bygninger, der tidligere husede Vridsløselille 
Statsfængsel. 

Kom med til en sommerdag fyldt med levende litteratur- 
oplevelser ud over det sædvanlige, croquis, fællesmiddag, 
koncert og hygge. 

TID: LØRDAG 3. JUNI KL. 12-18
STED: PORTEN, TIDLIGERE VRIDSLØSELILLE  
STATSFÆNGSEL, FÆNGSELSVEJ 39

Billetter kan købes på www.forbraendingen.dk – hvis du 
er hurtig, kan du i hele januar måned få fingrene i en billet 
med 50% Early Bird rabat til kun 105 kr. 

Avisen Live organiseres af Albertslund Bibliotek i  
samarbejde med Forbrændingen og A. Enggaard. 
Avisen Live er støttet af Statens Kunstfond.

AVISEN LIVE VENDER TILBAGE  
LØRDAG 3. JUNI 2023
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MUSIK MED 
MERE

Glæd dig til en sansemættet koncert- 
oplevelse, dokumentarfilm, rock, den  

underholdende historie om dansk  
børnemusik og ikke mindst  

kombinationen af musik,  
oplæsning og croquis i  

én delikat mundfuld.
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MUSIK OG  
FÆLLESSKAB
Elsker du musik? Kan du lide at snakke med andre om 
musik og udvide din musikalske horisont? Så er vores 
Musikkreds lige noget for dig.

Musikkredsen, der blev dannet i 2015, drives af en  
gruppe musikglade albertslundere. Gruppen mødes 
månedligt og beskæftiger sig med alle genrer, lige fra 
klassisk og jazz til rock og blues.

TIRSDAG 18. APRIL KL. 16.30-18

FORÅR I DEN  
KLASSISKE MUSIK

FORBRÆNDINGEN

KLUB KLASSISK MED MATHIAS HAMMER
Hvordan klinger foråret musikalsk? Mathias Hammer 
dykker ned i forårets tonesprog og foretager et tværsnit 
gennem klassisk musik fra fire århundreder for at under-
søge, hvordan komponister af forskellig nationalitet og i 
forskellige tidsaldre har sat toner på friskheden, det  
spirende og dejlige som foråret møder os med. Fra  
Schuberts håbefulde møllersvend i ’Die schöne Müllerin’, 
til liflige blomsterskildringer, berusende forelskelser,  
Stravinskijs dyriske afgudsdyrkelse i ’Le sacre du  
printemps’ og danske Carl Nielsens hjemstavnsskildring  
i ’Fynsk forår’.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk 

cello-suite i G-dur, elektroniske musikere fra Albertslund 
Musikskole, der skaber smukke og dragende lydkulisser, 
og 7 fredsmeditationer af kirkens organist Carsten Johs. 
Mørch inspireret af lyde fra rummet optaget af Nasa.  
Kirkekoret lægger stemmer til.

Præst Marianne Fischer vil præsentere sine malerier og 
billedkunst og Carsten Johs. Mørch vil spille meditativ 
musik på kirkens Steinway koncertflygel.
 
Det hele introduceres og bindes sammen af bibliotekets 
populære Klub Klassisk-vært Mathias Hammer. 

Arrangeret i samarbejde med Albertslund Kommune,  
Opstandelseskirken og Albertslund Musikskole.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk 

TORSDAG 2. FEBRUAR KL. 17-20

MUSIK OG POESI
OPSTANDELSESKIRKEN

EN UNIK KONCERTOPLEVELSE MED MATHIAS HAMMER 
SOM VÆRT 
Musik og poesi kan skabe en stemning og forandre et rum 
og mennesker fuldstændigt.

Denne aften i Opstandelseskirkens smukke rum inviterer 
vi på forskellige musikalske og sanselige oplevelser, der 
løfter og forandrer rummet.

Hør blandt andet solocellisten Joel Laakso, der spiller Bachs 

 
Der kræves ingen forkundskaber for at være med i kred-
sen, blot interesse og nysgerrighed på at lytte til kendt 
eller mindre kendt musik. Det er helt frivilligt, om du vil 
holde oplæg for de andre om lige præcis din yndlings-
musik eller blot deltage i snakken og lytte til musikken 
eller nyde koncerter og filmklip, der vises på storskærm.

Musikkredsen mødes den sidste tirsdag i hver måned 
kl. 15-17 på Albertslund Bibliotek. 

Vil du vide mere og deltage i Musikkredsen, så skriv til 
kontaktperson Ingrid Simonsen på  
1956simonsen@gmail.com eller til bibliotekets  
kulturformidler René på rlq@albertslund.dk 
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FORBRÆNDINGEN

HYGGE, OPLÆSNING, MUSIK OG CROQUIS
Vi fortsætter successen med de hyggelige aftener på  
Forbrændingen. Kom og vær med, når vi krydrer croquis 
med oplæsning, musik og fælles hygge.

Hver gang møder du et nyt og gnistrende samspil mellem 
en forfatter, en musiker og croquismodel, der aldrig  
tidligere har optrådt sammen.

9/2 møder musikeren Steingrímur Rohloff  
forfatteren Liv Ea

2/3 møder musikeren Gustaf Ljunggren forfatteren Gry 
Stokkendahl Dalgas

13/4 møder musikeren Fine Glindvad forfatteren  
Fine Gråbøl

4/5 møder musikeren Peter Kohlmetz Møller
 forfatteren Charlotte Bonnevie Mwakitalu 

TORSDAG 9. FEBRUAR KL. 19-21 / TORSDAG 2. MARTS KL. 19-21  
TORSDAG 13. APRIL KL. 19-21 / TORSDAG 4. MAJ KL. 19-21

CROQUIS, KULTUR & COCKTAILS

Hver gang er der en croquismodel på scenen og en bar  
med kaffe, øl, vand og cocktails.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med. 
Bare villighed til at gribe blyanten eller kulstykket og  
evnen til at lytte og hygge.

Har du lyst til mere, er der også croquis med forfattere og 
musikere på vores litteraturfestival Avisen Live, der finder 
sted 3. juni i det tidligere Vridsløselille Statsfængsel.

Billetter á 20 kr. til tegnematerialer kan købes på  
www.albertslundbibliotek.dk eller i baren på  
Forbrændingen
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Steingrimur Rohloff -  
foto: Niklas Ottander

Charlotte Bonnevie Mwakitalu 
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Peter Kohlmetz Møller - foto: Lasse Skov Hansen

Gry Stokkendahl Dalgas -  
foto: Sarah Marie Winther
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TORSDAG 16. MARTS KL. 19

KONCERT MED NEDGANGG
 

TIRSDAG 7. MARTS KL. 19

THOMAS BLACHMAN 
OM MUSIK
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

I SAMTALE MED NIELS CHRISTENSEN
Thomas Blachman er en af dansk musiklivs mest  
innovative, modige, skarpsindige og bredt favnende  
personligheder. Han er bachelor fra Berklee School 
of Music, og hans musikalske meritter tæller alt fra 
hip-hop, electronica, jazz og rock til suiter for kam-
merorkester. Og så er han landskendt som tv-dommer 
i X-factor.

Alle har en mening om Thomas Blachman. Thomas  
Blachman har en mening om alt. Denne aften  
interviewes han af jazzbooker og redaktør Niels 
Christensen om musik, og de kommer med garanti 
vidt omkring. Én ting kan garanteres: Det bliver ikke 
kedeligt.

 Gratis med tilmelding på
www.albertslundbibliotek.dk 

GALGEBAKKENS BEBOERHUS

FOLK, ROCK OG RÅ REPORTAGE
Bandet Nedgangg (den er god nok, det staves med to 
g’er) spiller en folket form for rock. Teksterne, der alle 
er skrevet af journalist og Cavlingprisvinder Jeppe  
Facius, er en rejse ind i betydningsfulde historier og 
skæbner, der på en gang tryllebinder og giver stof til 
eftertanke. Det er musik leveret som rå reportage. 

Kom med til en rå koncert i Galgebakkens hyggelige 
beboerhus.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk
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GALGEBAKKENS BEBOERHUS

TIRSDAG 25. APRIL KL. 19

HVIS MAN SIGER  
MISSETAND...

TIRSDAG 28. MARTS KL. 19 
TORSDAG 30. MARTS KL. 19

VESTEGNS:DOX

MUSIKTEATRET

GRATIS VISNING AF NYE DANSKE DOKUMENTARFILM
Vi viser to helt nye danske dokumentarfilm, der med 
varme, nærvær og humor stiller skarpt på menneskelige 
relationer i svære livssituationer.
 
28/3 ”Bjergene” af Christian Einshøj 
Portræt af en familie, der deler en tragedie, men håndterer 
det på forskellige måder. Bl.a. med en polarcirkel-super-
heltemission!

30/3 ”Lige før døden” af Anne Wivel
Instruktøren vender tilbage til det hospice, hvor hun  
mistede sin mand Svend Auken 12 år tidligere og under-
søger, hvordan liv og død kan være så intenst til stede på 
sådan et sted. En hyldest til livet. 

Visningerne er en del af VESTEGNS:DOX, der viser en lang 
række dokumentarfilm på hele Vestegnen i samarbejde 
med dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX.

Gratis. Læs mere om filmene og tilmeld dig på  
www.albertslundbibliotek.dk 

DANSK BØRNEMUSIK GENNEM 100 ÅR
Fra Rousseau til Onkel Reje. Dansk børnemusik er et 
stykke kulturhistorie, der fortæller om samfunds- 
udviklingen herhjemme de sidste 100 år. Og her spiller 
både den franske oplysningsfilosof Rousseau og de  
senere års enfant terrible i dansk børnekultur Onkel  
Reje en rolle.
Musikjournalist og forfatter Espen Strunk giver med 
udgangspunkt i sin nye bog denne aften et farverigt  
foredrag om dansk børnemusik de sidste 100 år.
Velkommen til en nostalgisk og underholdende aften!

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk
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SAMFUND OG  
KLIMA

Klimakrisen kalder på nye handlinger og nye 
samtaler. Kom og tal med til bibliotekets nye 

folkehøringer. Bliv også klogere på  
drabsefterforskning, krigsfotografi og  

politiske systemer hjemme og ude eller  
tag en tidskapsel tilbage til 1990erne.
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12. JANUAR – 26. FEBRUAR 

UDSTILLING:  
TIDSKAPSLER – 
ALBERTSLUND I 
1990ERNE 
Husker du Albertslund i 1990erne? Hvad lavede du?  
Og hvordan så du ud?

I 1996 blev der i hele Storkøbenhavn indsamlet 500 tids-
kapsler, heraf en del i Albertslund. I bokse af plexiglas 
kunne borgere og institutioner lægge udvalgte, tidstypiske 
ting til eftertiden. Tidskapslerne har i de godt og vel 25 år, 
der er gået siden da, været gemt væk for offentligheden. 
Nu er de fundet frem fra gemmerne, og vi kan helt  
ekstraordinært udstille de 44 albertslundske tidskapsler  
på Albertslund Bibliotek. 
På udstillingen finder du alt fra konfiskerede effekter fra 
Vridsløselille Statsfængsel til kassettebånd fra Foreningen 
bag Forbrændingen. Tag med på en tur til ’90erne!

Udstillingen vises i samarbejde med Kroppedal Museum 
og Albertslund Verdensmål Center.

VIND BIOGRAF- 
BILLETTER!

Gå på opdagelse i tidskapslerne og find skøre, skæve 
og sjove ting fra ’90erne. Hvis du kan finde alle tin-
gene og svare på spørgsmålene, har du chancen for 
at vinde 4 stk. biografbilletter til Musikteatret.
Vinderen bliver udtrukket den 24. februar. Du kan 
finde konkurrenceblanketterne på biblioteket.  
Konkurrencen er både for børn og voksne.

TIRSDAG 14. FEBRUAR KL. 17-18.30

HISTORIER FRA 
‘90ERNE

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

HØR LOKALE HISTORIER OG DEL DINE EGNE
Vi går ind i tidsmaskinen og rejser tilbage til 1990erne 
sammen. Vi finder sjove historier i gamle numre af  
Alberslund Posten og tre kendte albertslundere stiller op  
og fortæller nogle gode historier.
Kom og mød standupkomiker Dan Andersen, der voksede 
op i byen, aktivitetsmedarbejder på Galgebakken Henrik 
Seidenfaden med stort kendskab til ungdomsklubberne 
dengang og leder af Albertslund Verdensmål Center og 
inkarneret albertslunder Povl Markussen.
Undervejs byder vi på lidt tidstypiske snacks fra ’90erne. 

Alle er velkomne
Gratis adgang, ingen tilmelding

Vi vil også meget gerne høre dine historier fra 1990erne 
i Albertslund. Du kan dele dem til arrangementet, eller 
du kan dele dem med os på vores Facebook- 
begivenhed, så vi kan fortælle dem videre. Hvad lavede 
du, hvordan var din frisure og dit liv og hvilke  
spændende historier var du frivilligt eller ufrivilligt  
involveret i? Det kan være børneliv, festuger,  
arbejde, politik, kunst med meget mere.

LØRDAG 21. JANUAR KL. 11

LAV DIN EGEN TIDS-
KAPSEL
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

FOR BØRN 6-12 ÅR OG FAMILIE

Hvad er en tidskapsel egentlig? Og hvorfor er de så  
spændende for en historiker? 
Det får vi svar på denne dag – og så kan du lave din helt 
egen tidskapsel på papir, hvor du fortæller din egen  
historie. 
Alle papirtidskapslerne bliver afleveret til Kroppedal  
Museum, der vil gemme dem i deres arkiv, så din tidskapsel 
er med til at fortælle fremtidens børn om Albertslund.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk
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ONSDAG 22. MARTS KL. 19

DRABSEFTER- 
FORSKNING

KANALENS KVARTER 198

HØR OM POLITIETS ARBEJDE INDEFRA
Arne Woythal har som kriminalassistent beskæftiget sig 
med drabsefterforskning i mere end 25 år. Sideløbende 
med sin aktive karriere som drabsefterforsker ved  
Københavns Vestegns Politi har han skrevet flere kriminal- 
romaner, senest Mysteriet om Jenny og Skrædderen fra 
Bagdad. I sit foredrag tager Arne Woythal udgangspunkt 
i romanerne og kommer ind på politiets efterforsknings-
arbejde, afhøringsteknik, retsmedicin, kriminalteknik og 
ikke mindst DNA-registrering, og du får et indblik i det 
minutiøse arbejde, der ligger bag drabsefterforskning.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk

ONSDAG 8. MARTS KL. 19.30

ENTREPRENØRSTATEN
HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

FOREDRAG MED SIGGE WINTHER NIELSEN
Politisk analytiker Sigge Winther Nielsen er træt af 
pseudopolitik, luftige reformer og et politisk system ude af 
stand til at løse de store, komplekse problemer som klima, 
tech, ulighed eller bare folkeskolen, integration og skatte-
indkrævning. 
Med udgangspunkt i sin bog Entreprenørstaten spørger 
han denne aften om det politiske system af i dag over- 
hovedet kan skabe politiske forandringer, og han skitserer 
idéen om en entreprenørstat, der i højere grad kan løse 
komplekse problemer på tværs af det offentlige, private og 
civilsamfundet.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 7. FEBRUAR KL. 19

KAN VERDEN REGNE 
MED USA ?

GALGEBAKKENS BEBOERHUS

FOREDRAG MED DAVID TRADS
Engang kunne vi altid regne med USA – for når det virkelig 
gjaldt, stod de på vores side. I dag er det store spørgsmål: 
Kan vi fortsat regne med USA? Med Obama som præsident 
begyndte USA at flytte fokus væk fra Europa, og Trump 
accelererede udviklingen med trusler om at nedlægge Nato. 
Netop nu er præsident Biden – en ældre herre på over 80 – 
en ven af Europa, men det er måske bare en stakket frist. 
Journalist David Trads, en af Danmarks fremmeste 
USA-kendere, senest forfatter til På jagt efter Amerikas 
sjæl, giver sit spændende, underholdende og seriøse svar 
på de store spørgsmål.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk

ONSDAG 19. APRIL KL. 19

AND THEN THERE 
WAS SILENCE
 

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

VERDENSKENDT FOTOGRAF JAN GRARUP
Jan Grarup er prisvindende fotograf med speciale i  
krisezoner og krigsfotografi. Denne aften tager han os 
med ind i bogværket And then there was silence. Bogen 
er et fotografisk monument over hans årtier lange  
arbejde som fotograf i nogle af klodens absolutte krise-
zoner. Det er et personligt og absolut aktuelt værk.
Foredraget giver et sjældent indblik i hvordan han har 
fotograferet, udvalgt og skabt æstetik i en bog, der viser 
nogle af de værste sider af verden, men også indeholder 
glimt af håb og menneskelige egenskaber som  
overlevelse, omsorg og kærlighed.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk
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Den litterære folkehøring
For at give naturen en stemme præsenterer Albertslund 
Bibliotek en ny form for arrangement: Den litterære 
folkehøring.
Til en folkehøring har vi mulighed for at blive klogere 
på et problemfelt og kvalificere vores mening i samtale 
med andre, inden vi tager stilling til store samfunds-
mæssige og eksistentielle spørgsmål. Med andre ord: 
Hvad mener vi, når vi har haft mulighed for at tænke 
os om og har haft mulighed for at opsøge viden og blive 
klogere på emnet?

Først lytter vi altså og så taler vi, sammen!

For at gøre os klogere på emnerne, har vi inviteret 
videnskabelige eksperter og skønlitterære forfattere til 
Albertslund for at give deres bud på, hvordan vi kan og 
må forstå naturen og vores plads i verden. Og deri- 
gennem passe bedre på kloden. Eksperterne har deres 
specialviden på området, men forfattere kan reflektere 
over denne viden og gøre den eksistentielt nærværende.

Både kunsten og videnskaben må anvendes, når vi vil 
lytte til naturen og give den stemme.

Vær med til at give naturen en stemme til de nye  
litterære folkehøringer i Albertslund
Skovene brænder, havene stiger, jorden pines og luften 
gisper efter vejret. Klimakrisen er en realitet og  
naturen kalder. Hvordan kan vi lære at lytte til den? Hvilke 
sanser må vi skærpe?

Kan vi give naturen stemme? En stemme, der måske også 
bør tælle politisk?

GIV NATUREN EN STEMME

De litterære folkehøringer er et udviklingsprojekt støttet af 
Slots- og Kulturstyrelsen og foregår i samarbejde mellem  
Albertslund Bibliotek, Glostrup Bibliotek, Albertslund  
Verdensmål Center, Bedsteforældre for Klimaaktion  
Albertslund, Dansk Naturfredningsforening Glostrup og  
Center for Applied Ecological Thinking. Glostrup Bibliotek vil 
afholde to litterære folkehøringer til efteråret.

Deltagerne vender tankerne i fællesskab og alle får 
mulighed for at komme til orde, snakke med hinanden, 
eksperterne og med forfatterne. Sammen søger vi fælles 
forståelse og svar på svære spørgsmål.

Den litterære folkehøring er noget vi gør i fællesskab!

Forårets fire litterære folkehøringer har alle natur,  
natursyn og bæredygtighed som tema. De er inddelt 
efter de fire naturelementer, ild, luft, vand og jord.
Albertslund Verdensmål Center giver en lokal kontekst 
for temaerne. De videnskabelige eksperter præsenteres 
løbende og kommer alle fra Center for Applied  
Ecological Thinking fra Københavns Universitet.

Læs mere om elementerne og forfatterne  
på de næste sider.
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ONSDAG 29. MARTS KL. 17-19

ILD

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

Ild kan være solen, der nærer alt liv på jorden, men den kan 
også være drabelig. Det kan være olien, der brændes af i 
dieselmotorer. Det kan være den ild, Prometeus gav men-
nesket, som ofte forbindes med teknikken. Det kan være de 
tiltagende skovbrande. Det kan være den ild, der antændes 
af aktivister eller magthavere. Det kan være et brændende 
engagement eller forsøget på at skabe kold fusion.

Til denne folkehøring vil Carsten Jensen, forfatter, og  
Alexandra Moltke Johansen, forfatter og dramatiker, 
præsentere nyskrevne tekster om ildens væsen. De viden-
skabelige eksperter og lokale aktører leverer ekspertviden. 
Herefter tænker og taler vi sammen - og bliver klogere.

Arrangementet er gratis, men reservér gerne plads på 
www.albertslundbibliotek.dk

ONSDAG 12. APRIL KL. 17-19

LUFT

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

Luft kan være udveksling af åndedræt, den centrale del af 
biosfæren, der forbinder mennesker, dyr, planter og træer. 
Det kan være luftforurening eller utopiske luftkasteller. 
Det kan være køernes udledning af metan eller de gaslom-
mer, der gemmer sig under indlandsisens permafrost. Det 
kan være smog, åndenød eller atmosfærens sammensæt-
ning. Det kan være trækfuglenes og flytrafikkens flugt over 
himlen. Det kan være drømmen om en grønnere verden.

Til denne folkehøring vil C.Y. Frostholm, forfatter og 
billedkunstner, og Sheküfe Tadayoni Heiberg, forfatter og 
redaktør, præsentere nyskrevne tekster om luftens væsen. 
De videnskabelige eksperter og lokale aktører leverer  
ekspertviden. Herefter tænker og taler vi sammen - og 
bliver klogere.

Arrangementet er gratis, men reservér gerne plads på 
www.albertslundbibliotek.dk
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OBS! Før arrangementet kan du være med til at plante 
klatreplanter ved egetræerne bag biblioteket sammen 
med Albertslund Verdensmål Center.  
Du skal bare møde op foran bibliotekets indgang kl. 16,  
så følges vi derhen.
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ONSDAG 26. APRIL KL. 17-19

VAND

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

Vand kan være dammens kredsløb eller havets voldsom-
hed. Det kan være regnen og det forhold, at træer i større 
regnskovsområder tilsyneladende er med til at styre vejret. 
Det kan være floderne, der har været handelsruter og som 
gjorde det antikke Ægypten til en stormagt. Det kan være 
supertankernes centrale rolle for den globale handelsud-
veksling af varer eller de tankere, der ligger til ophug, som 
varetages af fattige mennesker under elendige forhold. Det 
kan være floden, man (ikke) kan bade i to gange. Den evige 
strøm af tilblivelse og forfald. Eller Nestlé’s forsøg på at 
privatisere regnvand.

Til denne folkehøring vil Josefine Klougart, forfatter, og 
Peder Frederik Jensen, forfatter og debattør, præsentere 
nyskrevne tekster om vandets væsen. De videnskabelige 
eksperter og lokale aktører leverer ekspertviden. Herefter 
tænker og taler vi sammen - og bliver klogere.

Arrangementet er gratis, men reservér gerne plads på 
www.albertslundbibliotek.dk

ONSDAG 10. MAJ KL. 17-19

JORD
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

Jorden kan være mulden og det, der vokser heri. Det kan 
være mycelierne, mossen, planterne eller det, der udvindes 
af jorden, mineralerne, jernet og de diamanter, der indgår i 
vores smartphones. Det kan være den udpinte landbrugs-
jord, ørkenen eller mulden. Det kan være trøffelgrisenes 
undersøgelse af skovbunden eller vulkanernes udbrud. Det 
kan være territorier, vi kæmper om eller jorden set udefra.

Til denne folkehøring vil Ursula Andkjær Olsen,  
forfatter og digter, og Lea Marie Løppenthin, forfatter og 
digter, præsentere nyskrevne tekster om jordens væsen. 
De videnskabelige eksperter og lokale aktører leverer  
ekspertviden. Herefter tænker og taler vi sammen - og 
bliver klogere.

Arrangementet er gratis, men reservér gerne plads på 
www.albertslundbibliotek.dk
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TORSDAG 8. JUNI KL. 18-20

IRAKISK KULTURAFTEN

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

SMAG, SE OG LYT 
Til irakisk kulturaften åbner vi op for en udstilling om 
irakiske kvinder og den traditionelle arabiske klædedragt 
abayaen. Du kan se malerier af den lokale maler Hawra 
Ghaeib og høre traditionel arabisk og irakisk musik med 
musikgruppen Babylon. Der vil blive serveret irakisk te 
og småkager til arrangementet – og så kan du også se en 
traditionel abaya udstillet på biblioteket. 

Udstillingen af Hawra Ghaeibs malerier kan ses på  
biblioteket 8. juni-9. juli. 

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 23. MAJ KL. 18

FRA PRODUKTIONS-
SKOV TIL URØRT SKOV
 

MØDESTED: BADESØEN

CYKELTUR I VESTSKOVEN MED GUIDER
I dag er Vestskoven produktionsskov. Træerne bliver  
plantet, vokser op, bliver fældet og brugt. Men nu skal den 
omlægges til urørt skov. Vi cykler rundt i Vestskoven og 
kigger på de forskellige plantesamfund og slutter i den nye 
”Alle tiders skov”, der viser hvordan træer og plantesam-
fund er indvandret og har udviklet sig siden istiden,  
og hvordan fremtidens klima- og biodiversitetsskov  
 kan se ud.

De lokale guider på turen er Jens Thejsen, forfatter og 
natur- og landskabsplanlægger og Povl Markussen, leder af 
Albertslund Verdensmål Center.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk

36 37



FAMILIER, BØRN  
OG UNGE

Det begynder altid med børnene. Til dem er 
der bogklub, fællesspisning, musik- 

fortællinger og vinterferiesjov. I marts  
hylder vi fantasien med en dag fuld af  

magiske oplevelser - og ugler.

Børnene kan også godt glæde sig til at  
bygge deres egen tidskapsel på s. 26
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FØRSTE TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 15-16

BOGKLUBBEN BOGBUSTERS
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

MAD OG LÆSEANBEFALINGER FOR HELE FAMILIEN
Det er så hyggeligt at spise sammen, og når man samtidig 
får spændende og herlige tips til læsningen, bliver det hele 
ekstra skønt. Vi sørger for alt og tager de bedste læse-  
anbefalinger med. Der bliver anbefalet bøger i alle genrer 
og for alle aldre – både til når I læser alene og når I læser 
sammen.

Tag familien under armen – bedsteforældre, onkler,  
mødre, små søskende m.m. – alle er hjerteligt velkomne.
Vi ses på biblioteket til god stemning og hygge.

Pris: 30 kr. pr. person 
Drikkevarer til maden kan købes billigt.

Billetter købes på www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 31. JANUAR KL. 17-18.30 / TIRSDAG 28. FEBRUAR KL. 17-18.30 / TIRSDAG 28. MARTS KL. 17-18.30

FÆLLESSPISNING PÅ BIBLIOTEKET

VIL DU LAVE PODCAST?
Vi pønser på at starte Albertslund Podcastklub på biblioteket - med adgang til udstyr,  

undervisere, inspiration og andre podcastere. Podcastklubben er for store og små.

Vil du være med til at forme podcastklubben eller vil du bare gerne høre mere, når den  
starter? Så send en mail til Niels Offenberg på nof@albertslund.dk.

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

BIBLIOTEKETS HELT EGEN BOGKLUB FOR  
BØRN OG UNGE
Vær med i Albertslunds hyggeligste bogklub for børn og 
unge! Vi anbefaler bøger til hinanden og laver alt mellem 
himmel og jord, der har med bøger og litteraturens verden 
at gøre. Det er DIN bogklub, så du kan være med til at sætte 
dit præg på klubben. Vi mødes den første tirsdag i  
måneden.

Lige nu er vi fem i bogklubben, og vi vil gerne være flere.
Hvis du kan lide bøger og har lyst til at dele det med andre, 
så duk op næste gang tirsdag den 7. februar kl. 15
Du behøver ikke at tilmelde dig, men du kan altid skrive til 
litteraturformidler Helle på hof@albertslund.dk  

Fra 10 år
Gratis. Ingen tilmelding, du møder bare op
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VIDUNDERLIG  
VINTERFERIE 

LØRDAG 18. FEBRUAR KL. 12

HØJTLÆSNING OG 
HYGGE MED ASTA  
VIOLA

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

ANNETTE SOHN LÆSER HØJT FRA SIN NYESTE BOG
Asta Viola er en pige med spræl i! Nu er den nyeste 
bog om hende kommet: Asta Viola har en hemmelig 
plan. Forfatter Annette Sohn læser højt og vi hygger 
os sammen.

Gratis uden tilmelding

FREDAG 24. FEBRUAR KL. 11-13

VINTERFILM

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

BIOGRAF FOR DE 8-12 ÅRIGE
Når det er koldt og blæsende udenfor, er det hyggeligt 
at slappe af med en god film – og popcorn! Vi laver 
filmlounge, finder vores popcornmaskine frem og gør 
klar til hygge. Vi finder en god og hyggelig film, gerne 
med vintertema, til de 8-12-årige.
Mest for børnene, men voksne i følgeskab med børn 
må selvfølgelig også gerne hygge med.

Gratis, men husk at booke en plads på  
www.albertslundbibliotek.dk

TORSDAG 23. FEBRUAR KL. 13-16

VINTERSPIL MED  
SPILAKADEMIET

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

BRÆTSPIL FOR HELE FAMILIEN
Ferietid er hygge-sammen-tid. Derfor inviterer  
Spilakademiet indenfor til en hyggelig vinterferie- 
eftermiddag for store og små. Vi vælger en række spil, 
som vi kan spille sammen – og har du ikke prøvet det 
før, får vi jer godt i gang. 

Der er både spil, hvor I skal samarbejde og spil, hvor 
I spiller mod hinanden – uanset hvad bliver det sjovt 
og hyggeligt!

Gratis uden tilmelding

SØNDAG 5. MARTS KL. 11-13

KLIP GÆKKEBREVE MED  
KARIN HALD

 

HERSTEDØSTER FORSAMLINGSHUS 

MIT NAVN DET STÅR MED 
Traditionen med at klippe og sende fine gækkebreve for at gøre sig fortjent  

til et påskeæg går meget langt tilbage i historien. 
At klippe gækkebreve med Karin Hald er også en god gammel  

tradition i Albertslund. 
Før vi går i gang med at klippe, vil Karin fortælle om den smukke tradition.  

Alle kan være med, når vi klipper løs uden brug af skabeloner.

Arrangementet henvender sig både til børn og voksne og er arrangeret i  
samarbejde med Herstedøster Forsamlingshus.

Husk en skarp lille saks.

Gratis med tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk
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LØRDAG 22. APRIL KL. 13

MUSIKFORTÆLLINGER 
FOR HELE FAMILIEN
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

UNG TRIO LADER MUSIKKEN FORTÆLLE FOR STORE OG 
SMÅ
Kan musikken andet end at blive spillet og lyttet til? JA, 
lyder det fra Trio Rachmaninoff, den kan fortælle historier! 
Denne lørdag åbner de den klassiske musiks skatkammer, 
så både voksne og børn kan være med.

Trio Rachmaninoff består af de tre unge musikere Li-Or 
Ginnerup på violin, Stinus Rönnow Pade på cello og Anton 
Juhl Madsen på klaver. Sammen elsker de at vise, hvordan 
den klassiske musik kan fortælle de vildeste, eventyrligste 
og spændende historier – helt uden at bruge ord. 

For børn 6-9 år og deres familier

LØRDAG 11. MARTS KL. 10-16

SLIP FANTASIEN LØS

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

EN DAG FULD AF MAGISKE OPLEVELSER
Vær med, når vi denne lørdag tager på eventyr i  
fantasiens forunderlige univers og slår dørene op  
til en dag fuld af magiske oplevelser.

Vi får bl.a. besøg af forfatter Cecilie Eken, der invi- 
terer os indenfor i sine magiske bøger. Og så kigger  
der en vaskeægte uglefamilie med hele fem ugler  
forbi – og du må holde dem!

Der bliver flere fantasifulde indslag og  
kreative workshops, som du gratis kan  
deltage i. Hold øje med hjemmesiden og  
vores sociale medier op til dagen for at  
se det fulde program.

Gratis - se hjemmeside for tilmelding
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BIBLIOTEK  
MED MERE

Biblioteket er dit hus og fællesskabernes 
hus. Vi vil altid gerne lave mere sammen 

med foreninger, ildsjæle og dig i  
Albertslund

MÅNEDLIGT HELE FORÅRET

REPAIR CAFÉ

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

HAR DU BRUG FOR AT FÅ NOGET FIKSET – ELLER ER 
DU SELV GOD TIL AT FIKSE TING?
Repair Café er en frivillig nonprofit organisation med 
lokale afdelinger i hele landet. Repair Café Alberts-
lund holder til på biblioteket. Her kan du få hjælp til at 
reparere ting, som du måske ellers ville have smidt ud. 
Sammen forlænger vi tingenes holdbarhed, gør vores 
hverdag mere bæredygtig - og hygger os imens!

Alle er velkomne med noget, der trænger til  
reparation. Er du selv fiks på fingrene, og har du lyst 
til at hjælpe andre, må du meget gerne tage kontakt til 
Repair Café Albertslund på biblioteket, Facebook eller 
på repair.cafe.albertslund@gmail.com.

Repair Café findes på biblioteket ca. hver 3. mandag  
kl. 15.30-19. 
Første gang i 2023 er 9. januar, derefter 30. januar, 
13. februar og 6. marts. Se alle datoer på bibliotekets 
hjemmeside eller Repair Café Albertslunds  
Facebookside.
Hvis der ikke er flere med behov for hjælp kl. 18,  
lukker caféen lidt tidligere ned.

Gratis uden tilmelding - du dukker bare op med det, 
du skal have hjælp til at få repareret.

TILBUD TIL ORDBLINDE
 GRATIS ORDBLINDETEST 

I samarbejde med VVC - Skolen for voksne stiller vi en gratis ordblindetest til rådighed. Vi hjælper med at finde 
de helt rette læsevenlige bøger. Bøgerne er for alle aldersgrupper. Finder du ud af, at du er ordblind, har VVC en 

hel masse tips og undervisning, der kan hjælpe dig videre og gøre hverdagen lettere.

VVC vil være til stede på Albertslund Bibliotek hver 3. tirsdag i måneden kl. 15-17. Her kan du blive testet for  
ordblindhed og få en samtale med ordblindekonsulenten.

Første gang 17. januar, herefter 14. februar og 14. marts og så videre.
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 DAG TID ARRANGEMENT SIDE  DAG TID ARRANGEMENT SIDE

ARRANGEMENTER FORÅR 2023

MEST FOR VOKSNE MEST FOR BØRN OG UNGE

21/1 kl. 11 Lav din egen tidskapsel 26
31/1 kl. 17-18.30 Fællesspisning 41
18/2  kl. 12  Højtlæsning og hygge med Asta Viola 42
23/2  kl. 13-16  Vinterspil med Spilakademiet 42
24/2 kl. 11-13  Vinterfilm 42
28/2 kl. 17-18.30 Fællesspisning 41
5/3  kl. 11-13 Klip gækkebreve med Karin Hald 43
11/3 kl. 10-16 Slip fantasien løs 44
28/3 kl. 17-18.30 Fællesspisning 41
22/4 kl. 13 Musikfortællinger for hele familien 45

2/2  kl. 17-20 Musik og poesi 16
7/2  kl. 19 David Trads: Kan verden regne med USA? 28
8/2  kl. 19.30 Kaspar Colling Nielsen: 6
   Frelseren fra Hvidovre
9/2  kl. 19 Croquis, kultur & cocktails 18
14/2 kl. 17 Tidkapsler: Historier fra ‘90erne 27
15/2 kl. 19 Lotte Kaa Andersen: Om Inge Lehmann 7
16/2 kl. 15 Litteraturvandring:  8
   Vikingelandsbyen og Store Vejleådal
27/2 kl. 19 Nye bøger til forårslæsningen 7
2/3  kl. 19 Croquis, kultur & cocktails 18
7/3  kl. 19 Thomas Blachman om musik 20
8/3  kl. 19.30 Sigge Winther: Entreprenørstaten 28
9/3  kl. 17 Bøger & kaffe med Lilian Munk Rösing 9
16/3 kl. 19 Koncert: Nedgangg 21
20/3 kl. 19.30 Med på en lytter 11
22/3 kl. 19 Drabsefterforskning 29
28/3 kl. 19 VESTEGNS:DOX: Bjergene 22
29/3 kl. 17-19 De litterære folkehøringer: Ild 32
30/3 kl. 19 VESTEGNS:DOX: Lige før døden 22
12/4 kl. 17-19 De litterære folkehøringer: Luft 33
13/4 kl. 19 Croquis, kultur & cocktails 18
18/4 kl. 16.30 Klub Klassisk med Mathias Hammer 17
19/4 kl. 19 Jan Grarup: And then there was silence 29
20/4 kl. 17 Litteraturvandring:  8 
   Kroppedal og Vestskoven
25/4 kl. 19 Espen Strunk: Hvis man siger missetand 23
26/4 kl. 17-19 De litterære folkehøringer: Vand 34
2/5  kl. 11 Bøger & kaffe med Sigrid og Lea 9
4/5  kl. 19 Croquis, kultur & cocktails 18
10/5 kl. 17-19 De litterære folkehøringer: Jord 35
16/5 kl. 11 Litteraturvandring:  8 
   Thomas på Bjerget og Vandhaverne
23/5 kl. 18 Cykeltur i Vestskoven 36
3/6  kl. 12-18 Avisen Live Litteraturfestival 12
8/6  kl. 18-20 Irakisk kulturaften 37

FØLG MED
Her i programmet kan du læse om alt det, vi har 
planlagt. Men der kan altid opstå nye gode idéer 
og arrangementer. Tilmeld dig vores nyhedsbreve 
på hjemmesiden www.albertslundbibliotek.dk og 
følg os på Facebook og Instagram for at få det hele 
med.


