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PRAKTISKE  
OPLYSNINGER

Det er med læseglæde og sommerstolthed, at 
biblioteket inviterer indenfor – og udenfor – til de 
kommende måneders litteratur- og kultur- 
oplevelser i Albertslund.

Hvis nogen tror, at biblioteket lægger an til at 
tage på sommerferie og ligge i dvale i liggestol 
med kulørte drinks, så tager de fejl. Sommertid 
er læse-højtid, så snyd endelig ikke dig selv for at 
komme og hente forsyninger og få læse- eller lytte-
inspiration, inden du drager af på ferie.
Kom til Bøger & Kaffe, bibliotekets uformelle bog-
snak med kaffe på kanden, og bliv inspireret. Her 
kan du sammen med Lea Fløe og udvalgte gæster 
tale om gode bøger, dårlige bøger, bogdrømme –  
og læsning.
 
Gå heller ikke glip af litteraturfestivalen Avisen 
Live, som i år foregår udenfor i Portens gård, det 
tidligere Vridsløselille Fængsel. Her kan du læne 
dig tilbage i hyggelige rammer under teltdugen og 
nyde forfattersamtaler, oplæsning, fællesspisning 
– og også være med til at tegne croquis. 

Der foregår også en masse for børn og unge, tag 
f.eks. med på dragejagt eller digital gåtur med 
Lucky Luke eller kom op til Slush Ice & Sommer- 
bøger og bliv inspireret til lækker læsning til de 
lange sommerdage. Der vil igen også være Som-
merbogen på biblioteket, hvor alle børn mellem 6 
og 15 år kan læse bøger, skrive anmeldelser og vinde 
præmier. 

Sammen med Albertslund Musikskole inviterer vi 
til fællessang fra Højskolesangbogen, så kom og 
syng dig glad med os – det er ganske gratis at synge 
af hjertets lyst. 

Vi håber, du finder inspiration i arrangements-
programmet. Der er altid en god grund til at gå på 
biblioteket.
Rigtig god sommer.

Marie-Louise Fischer Hoffmann
Bibliotekschef

VELKOMMEN
ARRANGEMENTER SOMMER 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

BADESØEN
Skallerne 14

MATERIALEGÅRDEN
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FAMILIER OG UNGE
SIDE 22

SANG OG TEATER
SIDE 34
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LITTERATUR
Litteratur bringer os sammen i Albertslund 

denne sommer. Når vi møder forfattere bag 
romaner, der giver stemme til de socialt 
sårbare og bringer os sammen på tværs 

af samfundet. Når vi drikker kaffe og hører 
hvordan litteratur former det enkelte bog-
menneskes liv. Eller når vi nyder litteratur 

live sammen med andre til litteraturfestival 
en lys sommerdag.
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TIRSDAG 16. AUGUST KL. 17

BØGER & KAFFE 
MED FORFATTER  
MARTIN GLAZ SERUP

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

Denne gang er gæsten forfatter og ph.d. Martin Glaz Serup, 
der med sin smittende litterære energi vil fortælle om et 
aktivt og alsidigt liv som forfatter, underviser, kritiker 
m.m. 

Og så vil han fortælle, hvordan Albertslund Bibliotek  
spiller en stor rolle både i hans bøger og liv.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 14. JUNI KL. 11 

BØGER & KAFFE 
MED BRÆTSPIL

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

Prøv kræfter med din litterære paratviden og hyg dig med 
andre læseglade. 
Vi spiller det nye brætspil LÆST, der kommer vidt omkring 
i den litterære verden. Vi lover kaffe på kanden og en  
underholdende og anderledes litterær oplevelse. 

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 31. MAJ KL. 17

BØGER & KAFFE 
MED FORLÆGGER  
MARIE VINTER

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

Sidst i maj er gæsten forlægger og redaktør på det lille, 
succesfulde forlag Vinter Forlag, Marie Vinter. Marie vil 
fortælle om et liv backstage med bøgerne: om at starte et 
forlag op fra bunden, om at udgive verdensstjerner som 
Michel Houellebecq og ikke mindst om, hvilke bøger, hun i 
fremtiden gerne vil have ud til de danske læsere.
 
Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 17. MAJ KL. 11

BØGER & KAFFE 
MED SOGNEPRÆST 
HENRIK FRIBERG

TERASSEN FORAN OPSTANDELSESKIRKEN

Denne gang mødes vi på terrassen foran Opstandelses-
kirken ved kanalen. Gæsten er nemlig sognepræst Henrik 
Friberg. Henrik er en engageret læser, og han og Lea vil 
med udgangspunkt i Stine Pilgaards charmerende og men-
neskekloge roman ’Meter i sekundet’ (2020) blandt andet 
tale om, hvordan vi som mennesker når hinanden, hvad 
der skal til for at føle, at man har hjemme og mange andre 
af de eksistentielle temaer, som romanen ser på med stor 
varme og humor. 

I tilfælde af regn afholdes arrangementet på biblioteket.
 
Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

BØGER & KAFFE 
Bøger & kaffe er uformel bogsnak med kaffe på kanden. Litteraturformidler Lea Fløe inviterer 
hver gang en gæst til en hyggelig og inspirerende samtale om læsning, yndlingsbøger,  
litterære tendenser og anden bogsnak.
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LØRDAG 4. JUNI KL. 13-18

AVISEN LIVE 2022
 

PORTEN (TIDL. VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL)

FESTIVALEN ER TILBAGE MED LITTERATUR, CROQUIS OG 
FÆLLESSPISNING
Lørdag den 4. juni kl. 13-18 vender Albertslunds helt egen 
litteraturfestival Avisen Live tilbage. På denne sommerdag 
flytter vi ind i PORTEN i de historiske bygninger, der 
tidligere husede Vridsløselille Statsfængsel til en dag fyldt 
med litteraturoplevelser ud over det sædvanlige. 

I PORTENS gård kan du læne dig tilbage under teltdugens 
skygge og lade dig inspirere af forfattersamtaler, oplæs-
ninger og talks med både velkendte navne såvel som nye 
stemmer over en hyggelig og inspirerende eftermiddag. 
Den danske forfatter Josefine Klougart besøger bl.a. festi-
valen og skal snakke om litteratur og eksistens med den 
norske forfatter Tomas Espedal og den færøske digter og 
filosof Liv Maria Róadóttir Jæger.

Undervejs i programmet kan du også prøve kræfter med 
croquistegning, høre en koncert og smage på Menageriets 
mad til den hyggelige fællesspisning der afslutter dagen. 
Festivalens vanlige vært digter og musiker Lars-Emil Foder 
står for en poetisk kryds-og-tværs med bogpræmier på 
højkant.

Kom alene eller medbring din ven, nabo, læsekredsen, dit 
voksne barn eller andre, der holder af at få nye perspektiver 
på stort og småt eller bare er nysgerrige på en anderledes 
kulturoplevelse. 

Køb billet til hele festivalen for 220 kr. på  
www.forbraendingen.dk
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MANDAG 20. JUNI KL. 19

SOCIALROMANERNES 
STEMMER

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

FORFATTERSAMTALE MED GLENN BECH OG STINE 
ASKOV
Hvem har retten til at skrive og læse litteraturen? Hvordan 
får også mindre privilegerede stemmer plads i bøgerne – 
og hvordan får vi litteraturen ned fra sin piedestal, så den 
føles tilgængelig for alle? 

Denne aften kan du møde forfatterne Glenn Bech og Stine 
Askov i en åben samtale om samfundets sårbare og  
litteraturen.

Fælles for de to forfattere er et samfundsengagement og en 
tro på litteraturens potentiale. 

Stine Askovs succesroman ’Nøjsomheden’ er en hjerte-
varm fortælling om en ung kvinde, der har lært at nøjes. 
Men i litteraturen finder hun et alternativ til hverdagen. 

Glenn Bechs prisvindende debutroman ’Farskibet’ er en 
hæsblæsende, selvbiografisk skildring om at forsøge at 
forstå sit ophav og skabe sit eget fundament fra bunden.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 
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TORSDAG 16. JUNI KL. 17

SOMMERFERIE- 
LÆSNING!
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

MASSER AF ANBEFALINGER FRA BIBLIOTEKETS  
EGNE LÆSEHESTE
Skal din ferielæsning være underholdende, rørende, smuk 
eller bare tage dig med til fjerne himmelstrøg, mens du selv 
bliver i liggestolen herhjemme? Bibliotekets formidlere 
Tina og Lea vil anbefale et bredt udvalg af personlige  
feriefavoritter – og så vil de på baggrund af deltagernes 
egne læsebehov komme med konkrete titler til strand- 
tasken, vandrerygsækken og storbykufferten. 

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk
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ONSDAG 31. AUGUST KL. 19

BLIK FOR DET SKØNNE
ALBERTSLUND BIBLIOTEK

EN SAMTALE OM SANSNING OG SKØNHED
I Rakel Haslund-Gjerrilds roman ’Adam i paradis’, som 
udkom sidste år til store roser og en flot normering til  
Nordisk Råds Litteraturpris, inviteres læseren ind i kunst-
neren Kristian Zahrtmanns stærke sanseapparat. 
Med udgangspunkt i romanen vil forfatteren denne aften 
tale med professor i æstetisk kultur Anne Elisabeth Sejten. 
Deres samtale vil kredse om det æstetiske blik,  
sansningen af det smukke – på Zahrtmanns tid og nu –  
og se på hvilken rolle skønhedserfaringen spiller hos  
romanens Zahrtmann og hos alle os andre.
 
Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 
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LØRDAG 6. AUGUST KL. 13-23

AVISEN LIVE PÅ  
BADESØEN FESTIVAL

BADESØEN 

KOM OG BESØG AVISEN LIVES TELT PÅ  
BADESØEN FESTIVAL  
Avisen Live rykker traditionen tro ind med et litte- 
raturtelt på årets Badesøen Festival, der byder på  
musik, mad, vandland og litteratur – og meget mere! 

Her kan du slå dig ned i lænestolen med Samfunds- 
sektionen til en samtale om magt, klasse og nærhed 
med den svenske forfatter og samfundsdebattør Tone  
Schunnesson og journalist og forfatter Lucia Odoom. 
Tone Schunnesons skarpe og humoristiske roman om 
tidens influencerkultur, ’Dagene, dagene, dagene’, 
udkom på dansk sidste år. Den danske sci fi-debutant 
Viggo Bjerring besøger også dagligstuestemningen 
under Avisen Lives teltdug til en snak om sektionen 
Videnskab & Teknologi.

Derudover byder musikprogrammet på Badesøen 
Festival på den danske popkomet Tobias Rahim, den 
ugandiske queer-DJ’en Athentically Plastic og det tyr-
kiske surf/psych-rock-ikon Gaye Su Akyo – og mange 
flere!

Se det fulde program og køb billet på festivalens  
hjemmeside, www.badesoen.dk.

Badesøen Festival er en festival arrangeret i  
samarbejde mellem The Lake Radio, spillestedet  
Forbrændingen, Albertslund Bibliotek og Friluftsbadet 
Badesøen i Albertslund.
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SAMFUND
Biblioteket klæder dig på til at forstå  

samfundet omkring dig. Her bliver du klar til 
at sætte et vigtigt kryds ved folkeafstemnin-

gen om forsvarsforbeholdet, til den lokale 
debat om kunst og kriminalitet og mørkets 

betydning for tryghed i Albertslunds  
natteliv, og du får fortællingen bag en  
af Albertslunds historiske institutioner. 
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TIRSDAG 17. MAJ KL. 17-18

FORSAMLINGSHUSET: 
KUNST OG  
KRIMINALITET

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

DEBAT MED LOKALE AKTØRER 
Kom og hør eller deltag i en samtale om mørke i biblio-
tekets serie Forsamlingshuset. Vi taler om mørke som 
fænomen ud fra forskellige perspektiver, både kunst- 
neriske og kriminalpræventive. Vi taler også mere konkret 
om, hvordan man får et måske tryggere natteliv i Alberts-
lund og forskellige måder at gøre det på.

Deltagere i debatten er de to lokale, unge kunstnere  
Magnus Lind Nielsen og Andreas Holmgaard, der i efteråret 
stod bag en udstilling om mørke under overskriften ’Abyss, 
After Eight’.
Derudover deltager borgmester Steen Christiansen, Helle 
Søby Laursen fra Natteravnene, Kasper Fisker fra Den 
Kriminalpræventive Enhed i Albertslund og endelig Benny 
Klausen, som i sin tid fik gennemført slukningen af gade-
belysning i Galgebakken og som har flere års erfaring med 
arbejdet omkring mørke og lys lokalt i Albertslund. 

Man kan møde fysisk op og være med til arrangementet 
eller streame det live eller se det efterfølgende på biblio-
tekets facebookside. Man er meget velkommen til at stille 
spørgsmål undervejs – både live og digitalt.

Gratis adgang – ingen tilmelding

TIRSDAG 10. MAJ KL. 19

HISTORIEN OM  
HERSTEDVESTER  
RYTTERSKOLE

RYTTERSKOLEN HERSTEDVESTER 

LOKALHISTORISK FOREDRAG
Denne aften åbner vi op for historien om de danske ryt-
terskoler, rytterskolen i Herstedvester og den tidligere 
overlærer og forfatter Zakarias Nielsen. Han var lærer fra 
1868 til 1884, da rytterskolen var indrettet med skolestue 
og lærerbolig.

Kom med når lokalhistoriker Emil Kruse og Jørgen Nielsen 
gør historien levende, og se med egne øjne en ægte skole-
pult og Zakarias Nielsens trebindsværk ’Romaner og andre 
fortællinger’, som udstilles af menighedsrådet.

Arrangementet varmer op til Rytterskolens 300 års jubi- 
læum, som afholdes senere i 2022.

Foredraget er arrangeret i fællesskab mellem Hersted- 
vester Forsamlingshus, Albertslund Bibliotek og  
Herstedvester Menighedsråd

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

MUSIKTEATRETS FOYER

KOM TIL DEBAT OM AFSKAFFELSE AF DET DANSKE 
FORSVARSFORBEHOLD
Den 1. juni skal der stemmes om afskaffelsen af  
det danske forsvarsforbehold. Hvad er substansen i 
argumenterne for eller imod? Hvad er myter og hvad  
er fakta? 

Vi har inviteret to eksperter til at debattere afskaffelsen 
af forsvarsforbeholdet i EU for at klæde dig på til at  
deltage i afstemningen. Mød blandt andet Jacob  
Kaarsbo, der er senioranalytiker i Tænketanken Europa 
og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretnings-
tjeneste.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk 

ONSDAG 18. MAJ KL. 19

JA ELLER NEJ TIL FORSVARSFORBEHOLDET?
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UD I NATUREN
Det grønnes omkring os, og vi er mere og 

mere bevidste om, hvor stor en rolle naturen 
spiller for vores liv. I denne sektion finder du 
en sommeraften med lokal cykeltur, en dag 
med grønne fingre og en poetisk vandretur, 

der kan nydes hele sommeren. Husk også 
vores udendørs litteraturfestival (s. 8) og 
billedskolens sommerkurser for børn på 

Herstedhøje (s. 33).

18 19



ONSDAG 1. JUNI KL. 18

SØERNES MANG- 
FOLDIGHED I VEST-
SKOVEN

MØDESTED: BADESØEN

GUIDET CYKELTUR I VESTSKOVEN
Vestskoven er ikke kun træer, det er også naturlige og 
kunstige søer, moser, våde områder, grøfter, render, åer, 
opstemninger og drikkevandsvandboringer. Og heldigvis 
for det, for vand er liv, og masser af vand er masser af liv. 
Vi cykler rundt og ser stederne, oplever mangfoldigheden i 
beplantningen og nyder Vestskoven med helt andre briller 
på.

Guider på turen er Jens Thejsen, forfatter og natur- og 
landskabsplanlægger, og Povl Markussen fra Albertslund 
Verdensmål Center.

Arrangeret i samarbejde med  
Albertslund Verdensmål Center.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

LØRDAG 7. MAJ KL. 10-14

GRØN DAG: KREA,  
POESI OG NATUR- 
FORTRYLLELSE

MATERIALEGÅRDEN

MØD BIBLIOTEKET OG BILLEDSKOLEN TIL GRØN DAG
Kom og besøg biblioteket og billedskolen på Grøn Dag på 
Materialegården og Genbrugsstationen. Her kan man lave 
naturtryk på muleposer og være med i små naturskrive-
øvelser – uanset alder. 

Glæd dig til en grøn dag med kreativitet, poesi og natur- 
fortryllelse! Følg med i programmet på vores hjemmeside. 

Gratis adgang – ingen tilmelding

HELE SOMMEREN

VANDRETUR MED 
POESI

EGELUNDSPARKEN VED GL. ROSKILDE KRO

Har du lyst til at opleve det albertslundske landskab 
i Egelundsparken på en ny måde? Så tag bibliote-
kets poetiske lydvandring i ørerne og gå den lille 
rute alene eller sammen med andre. Lydvandringen 
‘Måske er et landskab tusinde landskaber’ kan høres 
som podcast, når som helst det passer dig. 

Få en meditativ oplevelse af et landskab, som har 
ændret sig gennem tusinder af år i tæt samspil med 
de mennesker, der har boet på egnen.
Lydvandringen er skrevet specielt til området 
omkring den gamle Roskilde Kro. Lydvandringen er 
skrevet af forfatter Adda Djørup og har forskellige 
afsnit i 5 forskellige vestegnskommuner.

Turen varer ca. 20 minutter.

Du kan finde lydvandringen gratis på alle større 
podcasts-apps (søg på Måske er et landskab tusinde 
landskaber) eller på bibliotekets hjemmeside
www.albertslundbibliotek.dk/lydvandring

-----

MÅSKE ER ET LANDSKAB TUSINDE LANDSKABER
Tekst, idé, indtaling: Adda Djørup
Musik: Nikolaj Hess
Lyddesign: Peter Helms
Lydværket er skabt i samarbejde med bibliotekerne 
i Albertslund, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og 
Vallensbæk, og med støtte fra Statens Kunstfond  
og Friluftsrådet.
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FAMILIER OG UNGE
Biblioteket er et frirum og et pusterum, også 
for travle børn og unge. Her kan du finde og 

dyrke positive fællesskaber for unge, mødes 
med andre som dig selv og hygge og  

snakke om gode bøger, du kan lave din 
egen podcast, være kreativ på billedskolen 

eller dyste i mobile quizzer mod dine venner 
eller familie hele sommeren.
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ONSDAG 31. MAJ KL. 19-20.30

RADIOBIOGRAF

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

LAV DIN EGEN PODCAST
Er du mellem 11 og 16 år? Vil du være vært på din egen 
podcast? Vil du lære at optage et interview på noget fedt 
udstyr, finde ud af hvordan man laver en reportage med 
god lyd og sikre dig, at folk bliver ved med at lytte til lige 
netop din historie?
 
Er du til Mørkeland, true crime eller Sara og Mono- 
polet? Der findes en podcast for enhver smag. Men  
måske mangler lige netop din stemme og idé?

Biblioteket driver selv Albertslund Podcastskole, og her 
får du på fem kursusgange professionel hjælp til at lave 
din helt egen seje lydfortælling, som du kan dele med 
venner og familie og – hvis du tør – spille foran publi-
kum til en særudgave af Albertslund Radiobiograf. 
Albertslund Podcastskole har erfarne undervisere - 
journalist Morten Runge fra DR P1 og dramatiker Jannie 
Schjødt Kold, der har lavet historier til lyd - og alt det 
gear, du skal bruge. Du skal bare have lysten med dig og 
helst være mellem 11 og 16 år.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

Albertslund Podcastskole er  
støttet af Nordea-fonden

5 X ONSDAGE KL. 16-18 
27. APRIL, 4. MAJ, 11. MAJ, 18. MAJ & 25. MAJ

ALBERTSLUND  
PODCASTSKOLE

 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

HØR LYDFORTÆLLINGER FRA ALBERTSLUND OG DEN 
STORE VERDEN
Biblioteket inviterer til en helt unik oplevelse, når vi 
igen holder Radiobiograf. Kom og indtag sommer- 
aftenen med os, oplev historiens vingesus og skum- 
ringen, mens du hører fortællinger fra Albertslund og 
den store verden. Fortællingerne fra Albertslund er 
produceret af unge fra byen på bibliotekets Podcast-
skole. Vært på aftenen er P1-journalist og albertslunder 
Morten Runge.
Kom og fold alle sanserne ud til en forunderlig aften! 

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 31. MAJ KL. 10

BIBI BARSELSKLUB: 
BOGANBEFALINGER
 

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

BLIV INSPIRERET TIL BARSELSVENLIG LÆSNING
BIBI barselsklub inviterer forældre på barsel forbi biblio-
teket til skønne boganbefalinger. Kom og hør om alt fra 
fagbøger og babybøger til den gode krimi eller litterære 
podcast.
 
Bibliotekets litteraturformidler Lea anbefaler til  
lejligheden bøger helt i øjenhøjde med forældre på barsel 
– bøger til de korte pauser, til nysgerrigheden på for- 
ældreskabet eller til at drømme sig væk fra bleerne. 

Vi serverer kaffe/te og stiller legesager frem til børnene.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

TIRSDAG 24. MAJ KL. 9.30

BIBI BARSELSKLUB: 
OPLÆG VED SUND-
HEDSPLEJERSKEN

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

HØR OM BARNETS FØRSTE ÅR
BIBI Barselsklub inviterer til oplæg med sundhedsple-
jersken på biblioteket. Kom og få et sundhedsfagligt 
perspektiv på barnets første år i hyggelige rammer.

Vi serverer kaffe/te og stiller legesager frem til børnene.

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

 
BLIV EN DEL AF ET FANTASTISK FÆLLESSKAB OG GØR 
NOGET FOR UNGE I ALBERTSLUND
UNGEPANELET er et frivilligt fællesskab for unge fra 
Albertslund, der vil gøre noget for deres by og for andre 
unge.
 
Igennem UNGEPANELETS brevkasse, svarer UNGE- 
PANELET på børns og unges spørgsmål om livets store 
og små bekymringer. Det kan handle om at være skils-
missebarn, om mobning, om at føle sig udenfor, om 
udfordringer med kærester eller venner – eller hvad der 
ellers lige trykker. 

UNGEPANELET sætter også fokus på emner, der betyder 
noget for byens børn og unge, deltager i regionale net-
værk med andre ungdomsforeninger og tager fra tid til 
anden på kulturudflugter. 
Lige nu søger UNGEPANELET nye medlemmer mellem 
12-17 år. Skriv til ona@albertslund.dk for at høre mere 
om UNGEPANELET.
 
Spørgsmål til UNGEPANELETS brevkasse sendes til: 
kontakt@ungepanelet.dk

UNGEPANELET – FOR OG MED UNGE

TORSDAG 12. MAJ KL. 17.30

TALK: UNG I ALBERTSLUND

FORBRÆNDINGEN

MØD UNGE I ALBERTSLUND OG HØR DERES ERFARINGER

Hvem er unge i Albertslund, og hvad betyder det for unge  
at bo i denne by? Hvilke interesser og udfordringer  
oplever unge? Eksisterer der positive fællesskaber, hvor 
der er plads til at være sig selv - på egne præmisser? 

Mino Danmark, Albertslund Bibliotek, Forbrændingen og 
nogle seje lokale unge inviterer til Mino Talk med titlen 
'Ung i Albertslund', hvor vi vil besvare netop de spørgsmål 
og temaer. 

Unge i Albertslund har talent, vilje, ambitioner og visioner. 
Vi ønsker at skabe plads til den gode fortælling, der kan 
åbne døre for unge ind i nye positive fællesskaber. Frem 
for alt er det vigtigt at tale ting op, 
inspirere og skabe god energi for 
unge i Albertslund. 

Du inviteres til 'Ung i Albertslund' 
d. 12. maj 2022 kl. 17.30 på For-
brændingen, hvor lokale stjerner 
vil dele deres fortællinger og lokale 
unge vil dele deres erfaringer. 

Arrangementet er gratis  
og åben for alle 

HVEM ER MINO DANMARK?
Mino Danmark er en interesseorganisation for  
minoritetsetniske danskere. Mino Danmark arbejder 
for at styrke minoritetsetniske borgeres stemmer, 
muligheder og samfundsdeltagelse. Det gør Mino 
Danmark ved at skabe positive fællesskaber, bidrage 
til den demokratiske samtale og ved at søge ind- 
flydelse og engagement, der styrker etniske  
minoriteters position i samfundet.  

Se mere på mino.dk
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LØRDAG 25. JUNI KL. 10-10.45 

CYKELHISTORIER FOR 
BØRN OG VOKSNE

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

KOM OG HØR HÆSBLÆSENDE CYKELHISTORIER 
Ser du også frem til at Tour de France i år kommer til 
Danmark? Det gør bibliotekar og cykelromantiker Helle, 
og denne lørdag slår hun cykelstemningen an ved at læse 
hæsblæsende historier om mange af fortidens store cykel-
legender.

Vidste du f.eks. at den store italienske cykelhelt Fausto 
Coppi smuglede hemmelige dokumenter for modstands-
bevægelsen under anden verdenskrig? Kom og hør dén 
historie og mange flere, så du kan blive helt klar til verdens 
største cykelløb, der endelig kommer til Danmark.
For børn fra 6 år og også velegnet for voksne.

Gratis adgang – ingen tilmelding

ONSDAG 22. JUNI KL. 17-18.30

SLUSH ICE &  
SOMMERBØGER

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

FÅ DE ALLERBEDSTE ANBEFALINGER TIL DIN SOMMER-
LÆSNING MENS DU SLUBRER SLUSH ICE 
Lige om lidt venter en dejlig lang sommerferie med masser 
af tid til læsning. Men hvad skal du egentlig læse? 
Vi kommer med de bedste anbefalinger til dig og har både 
nye og gamle bøger i forskellige genrer med, der passer 
perfekt til din sommerferielæsning.
Imens vi fortæller om bøgerne, kan du tage forskud på 
sommeren ved at slubre lækker slush ice og gnaske  
delikate snacks.

Det er gratis, men husk at tilmelde dig på  
www.albertslundbibliotek.dk, så vi ved hvor  
meget slush ice vi skal købe. 
For 10-15 årige

10. JUNI-20. AUGUST

SOMMERBOGEN
ALBERTSLUND BIBLIOTEK

FOR ALLE BØRN MELLEM 6 OG 15 ÅR
Børn der deltager i Sommerbogen skal læse 3 bøger i løbet 
af sommerferien, skrive en kort anmeldelse, og så får de 
deres helt egen sommerbog. 
Børnene kan også løse læseudfordringer, imens de læser, 
og deltage i lodtrækningen om en af de 3 hovedpræmier, 
hvor man får lov til at prøve at tømme en boghandel på 5 
minutter.

Gratis med tilmelding fra fredag den 10. juni og hele  
sommerferien på Albertslund Bibliotek

SIDSTE ONSDAG I MÅNEDEN KL. 15.15-16.15 

BOGKLUBBEN  
BOGBUSTERS

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

VÆR MED I VERDENS HYGGELIGSTE BOGKLUB FOR BØRN 
OG UNGE
Elsker du at læse? Og vil du gerne mødes og have det hyg-
geligt 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 hygger med te og cookies, mens vi anbefaler bøger til 
hinanden og laver masser af fede arrangementer, der 
har med litteratur og læsning at gøre. Det kunne være at 
besøge et forlag, afholde læsemarathon og overnatte på 
biblioteket eller hvad vi nu finder på. Det er DIN bogklub, 
så du kan være med til at bestemme, hvad vi skal lave.

Vi mødes den sidste onsdag i måneden, undtagen i juli.
Fra 10 år.

Gratis adgang - ingen tilmelding
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HELE SOMMEREN

TAG MED PÅ  
DRAGEJAGT

UDENDØRS – START VED ALBERTSLUND BIBLIOTEK

TEST DIN VIDEN OM FANTASY OG UDFODR DINE VENNER
Ildsprudlende drager, ondskabsfulde skovhekse, frygt-
indgydende dementorer og flere andre fantastiske fan-
tasyvæsner er stukket af fra biblioteket! De har gemt sig 
rundt omkring i Albertslund, og vi har brug for din hjælp til 
at få dem tilbage i bøgerne igen. 

Tag på en digital fantasy-jagt med biblioteket og den gratis 
app WOOP. Turen starter ved biblioteket og fører dig rundt 
i Albertslund på din jagt efter bøgernes magiske væsner. 
Undervejs får du testet din viden om nogle af de mest 
kendte fantasyfortællinger – så der er en oplagt mulig-
hed for at dyste mod venner, søskende og forældre. Ruten 
bliver max. 2 km lang.

Vær med i lodtrækningen om en splinterny, spændende 
fantasybog! Send et screenshot senest når du har gennem-
ført quizzen (senest 31. august 2022) til 5177 5106 eller bib.
boer@albertslund.dk.

MOBIL QUIZ – HVORDAN?

HELE SOMMEREN

PÅ TUR MED  
LUCKY LUKE

UDENDØRS – START VED ALBERTSLUND BIBLIOTEK

MOBIL QUIZ FOR HELE FAMILIEN
Kom med på en digital gåtur for hele familien, når bibliote-
ket inviterer til en sjov Lucky Luke-quiz. Turen starter ved 
biblioteket og går forbi det nedlagte fængsel Vridsløselille. 
Undervejs møder du poster, hvor du skal svare på spørgs-
mål om Lucky Luke-universet. 
Ruten er ca. 2,3 km lang.

For at tage på quiz med Lucky Luke og Albertslunds 
fantasy-væsener kræver det en smartphone, og at du 
downloader den gratis app WOOP, som er udviklet af 
Det Danske Spejderkorps.

Sådan gør du:
- Download WOOP i App Store eller Google Play
- Gå til hovedindgangen på Albertslund Bibliotek
-  Start app’en og log ind med Facebook, mail eller som 

gæst
- Vælg ”Find jagt”

-  Find og vælg den jagt du vil prøve ”Skarp på Lucky 
Luke” eller ”Fantastiske fantasyvæsner i  
Albertslund”)

- Tryk på ”Start”
-  Følg kortet i app’en og svar på de spørgsmål, der  

dukker op undervejs

OBS! Appen skal være åben under hele turen, så det er 
en god ide at lade sin telefon helt op inden eller tage en 
powerbank med.
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MANDAG 27. JUNI-SØNDAG 3. JULI

SOMMER I ALBERTSLUND

HELE BYEN

KICKSTART SOMMERFERIEN MED BYENS KULTURLIV
Igen i år kommer hele byen til at summe af kultur og aktiviteter for alle 
i uge 26, ikke mindst for børn og familier. Biblioteket og Billedskolen er 

naturligvis også med. Hold øje med vores hjemmeside for kommende 
aktiviteter.

MANDAG 1. AUGUST-FREDAG 5. AUGUST 
ALLE DAGE KL. 9-14

SOMMERKURSUS 2

HERSTEDHØJE NATURCENTER

KOM PÅ BILLEDSKOLE I SOMMERFERIEN
Albertslund Billedskole inviterer igen i år til sommerkurser 
på Naturcenter Herstedhøje.
I Herstedhøjes fantastiske omgivelser skal vi tegne, male 
og lave skulpturer, der er inspireret af den smukke natur, 
som omgiver os.
De dygtige naturvejledere hjælper os med at få et ekstra 
element af viden om de ting, som vi bliver inspireret af.  
Viden der hjælper med at gøre det mere præcist, når vi teg-
ner efter sommerfugle, små vanddyr eller smukke planter.
Vi vil arbejde med forskellige materialer som blyant, olie-
pasteller, akvarelkridt, pensler, kul og naturens materialer.

For 8-16 årige

Tilmelding på  
www.billedskolen.albertslund.dk/korte-kurser

MANDAG 27. JUNI-FREDAG 1. JULI 
ALLE DAGE KL. 9-14

SOMMERKURSUS 1
 

HERSTEDHØJE NATURCENTER

KOM PÅ BILLEDSKOLE I SOMMERFERIEN
Albertslund Billedskole inviterer igen i år til sommerkurser 
på Naturcenter Herstedhøje.
I Herstedhøjes fantastiske omgivelser skal vi tegne, male 
og lave skulpturer, der er inspireret af den smukke natur, 
som omgiver os.
De dygtige naturvejledere hjælper os med at få et ekstra 
element af viden om de ting, som vi bliver inspireret af.  
Viden der hjælper med at gøre det mere præcist, når vi teg-
ner efter sommerfugle, små vanddyr eller smukke planter.
Vi vil arbejde med forskellige materialer som blyant, olie-
pasteller, akvarelkridt, pensler, kul og naturens materialer.

For 8-16 årige

Tilmelding på  
www.billedskolen.albertslund.dk/korte-kurser
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SANG OG TEATER
I fællessang og gadeteater møder vi  

kunsten med hele vores krop og vores  
sanser, og vi gør det sammen på tværs af  

alder og sprog.  Denne sommer kan du  
nyde italiensk og fransk dukketeater, både 
som barn og voksen. Og du kan nyde den 

brusende fornemmelse af kor, både  
som publikum og deltager.
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ALBERTSLUND BIBLIOTEK

SYNG SOMMEREN IND MED FÆLLESSANG 
Vidste du, at det er sundt at synge sammen med andre? Det 
er skam ganske vist, for forskere har fundet ud af, at når vi 
synger sammen, synkroniserer vi blandt andet vores  
hjerterytmer OG producerer lykkehormoner i kroppen. 

Derfor inviterer vi sammen med Albertslund Musikskole 
store som små til at synge af hjertets lyst fra højskole-
sangbogen. Alle kan være med til at vælge de sange, vi 

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.

ONSDAG 4. MAJ KL. 19

KONCERT MED ALBERTSLUNDKORET

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  
Peter Lindgren.

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

MANDAG 13. JUNI KL. 17-19

SYNG AF HJERTETS LYST

skal synge - kun tiden sætter grænser. Ved klaveret sidder 
musikskoleleder Ulrik Sørensen, og eftermiddagen krydres 
af små fortællinger om sangene. 

Der vil være kaffe, te og vand, så vi kan holde stemmerne 
velsmurte. Så kom og syng med, og tag din nabo, din kære-
ste, din familie og din yndlingssang med.

Medbring gerne egen højskolesangbog, hvis du har en.

Gratis adgang – ingen tilmelding
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ONSDAG 8. JUNI KL. 17

GADETEATER MED 
FÆLLESSPISNING

UDENDØRS – KANALENS KVARTER, VED CAFÉ 72

OPLEV FANTASTISK DUKKETEATER FRA ITALIEN OG SPIS 
LÆKKER MAD MED DIN NABO
Hele vejen fra Italien er teatertruppen Di Filippo Mario-
nette kommet til Albertslund for at vise deres fantastiske 
forestilling ’Hanging by a Thread’.
Forestillingen er med marionetdukker, og du kan glæde dig 
til dukkespil i verdensklasse, når dukkeførerne skaber magi 
gennem små fortællinger. Forestillingen er med musik og 
uden ord, så alle kan være med.  

’Hanging by a Thread’ har turneret i mere end 20 lande og 
vundet flere priser.

Efter forestillingen kan du deltage i Kulturmad i Café 72, 
hvor lokale albertslundere byder på mad fra flere for- 
skellige lande. En perfekt måde at runde dagen af på.

Forestillingen varer 35 min. 

For alle

Forestillingen er gratis og kræver ikke tilmelding.   
Kulturmad kræver tilmelding – læs mere på  
www.albertslundbibliotek.dk

FREDAG 10. JUNI KL. 17

DUKKETEATER OM  
KÆRLIGHEDENS STORE HAV

Hver morgen tager Monsieur ud for at fiske ud for  
Bretagnes kyst. Men en dag er det ham, der bliver fanget af 
et skræmmende fabriksskib. Imens venter Madame. Over-
bevist om at hendes mand er i live, går hun på jagt efter 
ham. Dette er begyndelsen på en farefuld færd på et hav i 
alle dets stadier. 

Forestillingen varer 50 min.
Fra 6 år og op

Gratis adgang med tilmelding på  
www.albertslundbibliotek.dk

FORBRÆNDINGEN

OPLEV FRANSK DUKKETEATER FOR HELE FAMILIEN 
Denne fredag byder Albertslund Bibliotek og Flamme- 
klubben på fransk dukketeater i særklasse: ’Un océan 
d’amour’ af det franske teater La Compagnie la  
Salamandre. 

Lad dig fortrylle af den ordløse fortælling, når den folder 
sig ud i et forunderligt univers af papirobjekter. En univer-
sel historie om at miste og at lede efter det mistede, fortalt 
med poesi og humor.
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 DAG TID ARRANGEMENT SIDE  DAG TID ARRANGEMENT SIDE

ARRANGEMENTER MAJ-AUGUST 2022

 27/4 KL. 16-18 Albertslund Podcastskole 24

 4/5 KL. 16-18 Albertslund Podcastskole 24

 7/5 KL. 10-14 Grøn dag: Krea, poesi og  
    naturfortryllelse 20 

 11/5 KL. 16-18 Albertslund Podcastskole 24

 18/5 KL. 16-18 Albertslund Podcastskole 24

 24/5 KL. 9.30 BIBI Barselsklub:
    Oplæg ved sundhedsplejerske 25

 25/5 KL. 15.15-16.15 Bogbusters Bogklub 29

 25/5 KL. 16-18 Albertslund Podcastskole 24

 31/5 KL. 10 BIBI Barselsklub: Boganbefalinger 25

 31/5 KL. 19-20.30 Radiobiograf 24

 8/6 KL. 17 Gadeteater med fællesspisning 38

 10/6 KL. 17 Dukketeater om kærlighedens store hav 39

 22/6 KL. 17-18.30 Slush ice & Sommerbøger 28

 25/6 KL. 10-10.45 Cykelhistorier for børn og voksne 28

 27/6-1/7 KL. 9-14 Sommerkursus 1:  
    Billedskolen på Herstedhøje 33

 29/6 KL. 15.15-16.15 Bogbusters Bogklub 29

 1/8-5/8 KL. 9-14 Sommerkursus 2:  
    Billedskolen på Herstedhøje 33

 31/8 KL. 15.15-16.15 Bogbusters Bogklub 29

 10/6-20/8 Sommerbogen 29

Hele sommeren På tur med Lucky Luke - 
    gåtur og interaktiv quiz  30

Hele sommeren Tag med på dragejagt - gåtur og  
    interaktiv quiz 30

MEST FOR VOKSNE MEST FOR BØRN OG UNGE

 4/5 KL. 19 Korkoncert: Albertslundkoret 36

 10/5 KL. 19 Historien om Herstedvester Rytterskole 16

 12/5 KL. 17.30 Talk: Ung i Albertslund 16

 17/5 KL. 11 Bøger & kaffe med Henrik Friberg 6

 17/5 KL. 17-18 Forsamlingshuset: Kunst og kriminalitet 17

18/5 KL. 19 Debat om forsvarsforbeholdet 17

 31/5 KL. 17 Bøger & kaffe med Marie Vinter 6

 1/6 KL. 18 Cykeltur: Søernes mangfoldighed 20

 4/6 KL. 13-18 AVISEN LIVE Litteraturfestival 8

 13/6 KL. 17-19 Syng af hjertets lyst 37

 14/6 KL. 11 Bøger & kaffe med LÆST 7

 16/6 KL. 17 Sommerferielæsning 11

 20/6 KL. 19 Socialromanernes stemmer:  
   Glenn Bech og Stine Askov 10

 6/8 KL. 13-23 Badesøen Festival 12

 16/8 KL. 17 Bøger & kaffe med Martin Glaz Serup 7

 31/8 KL. 19 Blik for det skønne: Rakel Haslund- 
   Gjerrild og Anne Elisabeth Sejten 13


