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Det sker på Dokk1
(Se særskilt program for vores lokale biblioteker)

The Fantasy Fellowship
Tirsdag d. 1. februar kl. 18.00-20.00, Undervisningslokale 1, gratis, kræver ikke
tilmelding
Fantasy læsekreds for voksne (18+) Er du over 18 og vild med fantasy? - så skal du joine "The
Fantasy Fellowship"! Her læser og snakker vi nemlig om fantasy. Det gør vi den første tirsdag i
måneden på Hovedbiblioteket på Dokk1. Det er hverken noget krav at du kommer hver gang,
har læst hele bogen eller har tidligere har læst (meget) fantasy. Du skal bare ville snakke
med! Vi finder i fælleskab ud af hvad vi skal læse. Så vidt det er muligt, vælger vi bøger der
både findes på dansk og engelsk Til denne gang læser vi: "Magiens farver" af Terry Pratchett.
Kursus for ordblinde børn 6.-10.kl.
Torsdag d. 3. februar kl. 17.00-20.00, Møderum 2, gratis, kræver tilmelding
Hjælpemiddel-workshop for forældre og ordblinde børn. Er dit barn ordblind, og har I brug for
at blive mere fortrolig med hjælpemidlerne - så er denne aften for jer. Ordblinde unge fra
Aarhus Kommune hjælper jer med jeres læse- og skriveprogrammer. Barnet skal medbring sit
eget udstyr. Der tages udgangspunkt i Chromebook, Google Docs og AppWriter.
Kompetencecenter for Læsning vil ligeledes give et forældreoplæg med fokus på
forældrerollen, mindset, og hvordan man kan støtte et ordblindt barn. OBS! Det er kun for
forældre ifølge med et barn.
DemokratiFitness-camp på Dokk1
Lørdag d. 5. februar kl. 10.00-19.30, Møderum 2, gratis, kræver ikke tilmelding
I samarbejde med We Do Democracy inviterer Aarhus Bibliotekernes til en demokratifitnesscamp, hvor 20-40 unge går sammen om at skabe demokratisk forandring. Sammen kommer vi
til at udleve det levende demokrati, som en livsstil og et handlerum. Camp'en er for dig der er
mellem 15 og 25 år og nysgerrig på demokratisk deltagelse og gerne vil udvikle dine

kompetencer som demokratifacilitator, aka demokratifitnesstræner. Vi skal nemlig træne
demokratifitness, og øve os i at kunne træne andre. En demokratifitness-session består af
forskellige øvelser og varer i 30 min. Her kan du sammen med andre, træne dine
demokratiske muskler. Under Camp'en får du muligheden for at tage konceptet videre, og
sammen med andre unge øge den demokratiske handlekraft i samfundet. Vi øver blandt andet
'Verbal Selvtillid', 'Uenighed' og 'Aktiv Lytning'. Hvis du er interesseret i at deltage så kontakt
Aarhus Bibliotekernes demokratiudvikler Asmund Bertelsen (ahb@aarhus.dk).
Strikkecafé i Dokk1
Lørdag d. 5. februar kl. 13.00-16.00, Hjørnet, gratis, kræver ikke tilmelding
Er du vild med strikke, eller vil du gerne lære det? Så kan Dokk1's strikkecafé måske være
noget for dig. Der er ikke en instruktør til stede, men vi hjælper hinanden. Det foregår den
første lørdag i hver måned kl. 13 - 16.
Søndagsfilm
Søndag d. 6. februar kl. 14.00-15.45, Lille Sal, gratis, kræver ikke tilmelding
Den første søndag i måned viser Dokk1 Søndagsfilm. Vi viser dokumentarfilm, spillefilm,
danske og udenlandske, sorthvide og i farver, animation, nye og gamle. Der vil altid være
noget spændende at se den første søndag eftermiddag i måneden. Oplysninger om dagens film
kommer følger.

Børn
KREAværksted: Julepynt og gaver
Tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30, Børnelab, gratis, kræver ikke tilmelding
KREAværkstedet er omdannet til julemandens nisseværksted. Den står på vaskeægte
julehygge med juleklip, julekort og gaver. Tag evt. et billede med af dig selv/dit barn og lav et
sjovt og personligt julenisse pop-up kort. KREAværkstedet er for børn og deres voksne, så
længe der er ledige pladser i lokalet. Børn under 10 år skal være ifølge med en voksen.
Fars legestue
Torsdag d. 3. februar kl. 12.00-14.30, Pusterummet, gratis, kræver ikke tilmelding
Mød andre fædre og få inspiration til leg med dit barn. Fars Legestue er et sted, hvor fædre
kan være sammen med deres børn i alderen 0-3 år. Arrangementet holder til i Pusterummet
hver torsdag kl. 12.00-14.30, hvor der i hele åbningstiden er en pædagog til stede i legestuen.
Dertil er der mulighed for at møde en sundhedsplejerske kl. 13.00-14.00.
Højtlæsning, sang og leg
Lørdag d. 5. februar kl. 10.00-11.30, Æsken, gratis, kræver tilmelding
For 3-6 årige og deres familier. Kom og bliv en del af Little Chubbies’ finurlige verden med
højtlæsning, filmvisning og sang. Mød de skønne, runde dyr fra planeten Chubbyland og leg

med, når Little Chubbies inviterer jer på historiefortælling, aktiviteter og sang. Forfatter og
skuespiller Signe Hyldelund Schmidt vil læse højt fra børnebogen “Chubby Panda og den
Magiske Bambus”, og undervejs byde jer på animationsfilm og sang fra Little Chubbies’ egen
YouTubekanal, hvor børnene kan lege med. Både børn og voksne skal have billet.

Udstillinger
"En barndom med alkohol" af Ene Es
Fra 1. februar til 19. februar på Demokrateket
Udstilling af tegninger fra bogen ’En barndom med alkohol’ Bogen ’En barndom med alkohol’
består af en samling tegninger og korte tekster om at vokse op i et hjem med for meget
alkohol. Hver enkel tegning er sin egen, og bogen kan lånes eller bladres igennem. I bogen er
der ingen fortløbende handling, motiverne er i stedet en række situationer fra virkelige
barndomshjem. Tilsammen skal tegningerne brede lidt af fortællingen ud og nuancere den - og
indirekte skal mængden af tegningerne vise, at det ikke er en enkelt dag, men en barndom,
det handler om. Udstillingen -– og bogen – skal være med til at give indblik, være
samtalestarter og ikke mindst være en spejling, for dem, der er vokset op i et hjem med
alkohol.

Tilbagevendende aktiviteter
Studievalg – vejledning
Tirsdag kl. 10.00-16.00 og torsdag kl. 12.00-18.00, Det grønne hjørne, gratis, kræver
ikke tilmelding
Har du spørgsmål om ansøgning og optagelse til de videregående uddannelser? Hos Center
Østjylland kan du få vejledning om valg af videregående uddannelse og karrieremuligheder. Vi
tilbyder individuel og afklarende vejledning, der bidrager til processen med at træffe et
reflekteret valg af videregående uddannelse. Du vil møde vejledere, der lytter og udfordrer dit
uddannelses- og karrierevalg, og som er opdaterede på adgangskrav, optagelsesregler og
ansøgningsprocedurer. Arrangør Studievalg Østjylland.
Studiecafé på Dokk1
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.30-18.00, Hjørnet, gratis, kræver ikke tilmelding
Smid de svære opgaver eller den umulige aflevering i tasken og kom ned i studiecaféen! Her
sidder seje frivillige fra Red Barnet Ungdom klar til at hjælpe. De er alle studerende fra
forskellige studier, og du kan næsten altid få hjælp til de fleste fag. Find lektiehjælperne på
Facebook. Her kan du finde en liste over alle de frivillige og se hvilke fag de kan hjælpe med,
og hvornår de træffes i caféen. Alle unge i aldersgruppen 14-18 år er velkomne.
Gratis retshjælp til alle

Tirsdag og torsdag kl. 16.15-18.15, Studierum 6, gratis, kræver ikke tilmelding
Det kan være vanskeligt selv at finde rundt i paragraf-junglen. Men nu behøver gode råd ikke
længere at være dyre, hvis du er i juridisk klemme. Er du blevet snydt af din udlejer? Er du
kommet til skade på dit arbejde? Måske har du nogle rettigheder som ingen har fortalt dig om.
Uanset hvem du er, står Retshjælpen klar med anonym rådgivning på Dokk1. Retshjælpen i
Dokk1 er udbudt af Studenterrådets Retshjælp og rådgiver alle privatpersoner.
Fortællinger fra fortovet
Torsdag d. 3. februar kl. 13.00-15.00, Møderum2, gratis, kræver ikke tilmelding
Din historie er vigtig! ’Fortællinger fra fortovet’ er et skriveværksted, der startede på
Værestedet i Jægergårdsgade og nu er flyttet ind på Dokk1. Vi skriver på ren skriveglæde. Alle
er velkomne! Du kan ikke gøre noget forkert. Vi staver som det passer os. Vi skriver med det
der passer os bedst: iPad, blyant og papir, mobil, gåsefjer. Vi skriver på alle sprog, også
volapyk. "Fortællinger fra fortovet" arrangeres i samarbejde med Værestedet og FO Aarhus og
er støttet af Kulturministeriets pulje for almennyttige kulturelle projekter.
Matematikcafe
Torsdag d. 3. februar kl. 16.00-18.00, Det Grønne Hjørne, gratis, kræver ikke
tilmelding
Matematik uden tårer! Har du brug for førstehjælp til dine matematiklektier og afleveringer?
Så kom til Matematikcenters lektiecafé på Dokk1 hver torsdag fra 16.00 til 18.00 i Det grønne
hjørne ved Læsesalen. Matematikcaféen er åben for alle, der har matematik enten i
folkeskolen, på ungdomsuddannelsen, på suppleringskursus eller på en voksenuddannelse.
Eller som bare synes, matematik er for fedt ;-) Det er gratis at være med, fordi
matematikcaféen køres af de seje og dygtige frivillige fra Matematikcenter.
Rundvisning på Dokk1
Torsdag d. 3. februar kl. 16.30-17.30, Informationen, gratis, kræver tilmelding
Tilmeld dig til rundvisning på Dokk1. Rundvisningerne er for enkeltpersoner og mindre grupper
(op til 25 personer). Der er rundvisning torsdage kl. 16.30. Turen tager ca. 1 time og starter
ved Informationen på niveau 1. Hvis I er en gruppe på mere end 25 personer, der ønsker at
deltage i en rundvisning, så kontakt os på rundvisninger@dokk1.dk med jeres forespørgsel.
Skak på Altanen
Fredag d. 3. februar kl. 10.00-12.00, Altanen, gratis, kræver ikke tilmelding
Kom og spil skak på Dokk1 - både for begyndere og øvede. Er du begynder, og vil du gerne
lære at spille skak? Eller er du øvet, og vil du gerne prøve kræfter med at spille mod andre?

Covid-19
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i arrangementerne, hvis corona-situationen
skulle ændre sig. Aarhus Bibliotekerne følger sundhedsmyndighedernes anvisninger, så det er
trygt at deltage i bibliotekernes arrangementer både for brugere og for ansatte.
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Åbningstider i Dokk1
Mandag – fredag 08-22
Lørdag – søndag 10-16
Bemærk separate åbningstider for Biblioteket og Borgerservice.

