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

Den indre biograf - højtlæsning for voksne
Mandag d. 7. februar kl. 16.30-17.30, Lille Sal, gratis, kræver ikke tilmelding
Vi læser højt, mens du slapper af! Læn dig tilbage og mød nogle af de bedste tekster,
biblioteket har på hylderne. Frivillig litteratur-entusiast Maria Kudahl Doohan læser op fra en
blanding af udødelige klassikere og spændende nye forfattere, mens du tegner, strikker – eller
bare lukker øjnene og lader fortællingen rulle hen over lærredet i din indre biograf.
Store Kongensgade 23
Mandag d. 7. februar kl. 19.00-21.00, Store Sal, 125 kr., kræver tilmelding
I dette foredrag tager Søren Ulrik Thomsen os med ind i erindringen med udgangspunkt i sin
bog Store Kongensgade 23. Et reflekterede erindringsessay fuldt af minder om hans pubertet
og moderens depression og langvarige ophold på sindssygehospitaler, om klasselærer Bodil,
morfar Henning og skønne Jane fra Sølvgade Skole, men også af tanker om, hvorfor man
skriver, om frygten for alderdommens rædsler, om efteråret, hvor alting på én gang flammer
op og dør ud. Og om en lejlighed i Store Kongensgade 23, hvor forfatteren kun boede et enkelt
år, men alligevel er stedet, hvorfra fremtiden altid vil udstråle.
Bogsalg
Tirsdag og onsdag kl. 10.00-19.00 på Torvet
Kom til stort bogsalg i Dokk1 og gør en god handel. Tirsdag og onsdag er der bogsalg på
Torvet i Dokk1. Begge dage kl. 10.00-19.00. På bogsalget kan du finde både skønlitteratur og
faglitteratur til voksne samt børnebøger - alle til favorable priser. Vi fylder op løbende, så du
kommer ikke til at gå forgæves.

Spørgehjørne for slægtsforskere
Tirsdag d. 8. februar kl. 13.00-16.00, Hjørnet, gratis, kræver tilmelding
OBS - Meld dig til hos Elin Damm Madsen edm@slaegt-aarhus.dk. Kom videre med din
slægtsforskning! Slægtshistorisk Forening holder Åbent Hus. Få tips og idéer til at komme
videre i slægtsforskningen. Er du for eksempel gået i stå i et brev med gotiske bogstaver, er
du velkommen til at medbringe det og få hjælp tíl læsningen.
Startup meeting for entrepreneurs
Onsdag d. 9. Februar kl. 16.30-18.30, Store Sal, gratis, kræver tilmelding
Startup meeting This event is in English. Are you about to start a company, or did you give
yourself a head start already? Prepare youself for your entrepreneurial adventure with this
crash course in business essentials aimed at all English speaking entrepreneurs in Aarhus. You
will learn all the basics on how to start a lean business, have an insight into different kinds of
business plans, taxes, and many more important aspects of a startup. Last, but definitely not
least, you will have an outstanding opportunity to meet and network with other entrepreneurs
from Aarhus and hear about other startup environments in Aarhus.
Sov Godt Radio
Torsdag d. 10. februar kl. 20.30-21.30, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Træd ud af den sibiriske februarkulde og ind i søvnens varme hyggestue. DOKK1 og TROJAN
MULE præsenterer SOV GODT RADIO - en indslumringspille i radioformat. Træd ud af den
sibiriske februarkulde og ind i søvnens varme hyggestue med en episode af SOV GODT RADIO
specielt produceret til lejligheden af Trojan Mule's Ida Kiil & Emil Brahe. Luk dine øjnes kødlåg,
lad sindet træde vande i det astrale sengetøj og lad Andrzej Morks guide dig på en voyage
spækfyldt med fedladne scenarier. Der er bred musik i søvnens jukebox. Tag dig en svingom i
drømmenes fritidsklub.
Sårbare Samtaler
Fredag d. 11. februar kl. 14.00-18.00, Lille Sal, gratis, kræver ikke tilmelding
FO Aarhus inviterer til Sårbare Samtaler 2022 på Dokk1. 2 dage med 8 gratis foredrag,
samtalesaloner og fortællekoncerter om sårbarhed i alle dens former – fysisk, psykisk og
social. I år kan du bl.a. blive klogere på: Hjertesorg, psykiatri- og servicehunde, demens,
hjemløshed og socialt udsatte, minoritetsproblematikker og sårbarhed som et menneskeligt
grundvilkår. Tag dine venner og famille med, og lad dig inspirere af andres historier og viden,
mød andre pårørende, bliv klogere på komplekse problemstillinger, og tal med andre i samme
situation.
Gaffelprisen 2021
Fredag d. 11. februar kl. 16.00-18.00, Udsigten, gratis, kræver ikke tilmelding
Kom til gratis jazzkoncert på Dokk1 og vær med til overrækkelsen af den prestigefyldte
Gaffelpris. Jazzselskabet Aarhus inviterer til koncert og afslører, hvem der skal modtage den
traditionsrige Gaffelpris. Siden 1973 er prisen blevet overrakt til personer, der har virket for
jazzmusikkens udbredelse og for kendskab til jazzmusikken som kunstart. Hædersprisen er
Danmarks ældste af sin art, og som sædvanen foreskriver, er prismodtageren involveret i den

musik, der kan opleves før selve overrækkelsen. Glæd dig til en musikalsk oplevelse med et
udvalg af den ypperste danske jazz lige nu.
Sårbare Samtaler
Lørdag d. 12. februar kl. 11.00-15.00, Lille Sal, gratis, kræver ikke tilmelding
FO Aarhus inviterer til Sårbare Samtaler 2022 på Dokk1. 2 dage med 8 gratis foredrag,
samtalesaloner og fortællekoncerter om sårbarhed i alle dens former – fysisk, psykisk og
social. I år kan du bl.a. blive klogere på: Hjertesorg, psykiatri- og servicehunde, demens,
hjemløshed og socialt udsatte, minoritetsproblematikker og sårbarhed som et menneskeligt
grundvilkår. Tag dine venner og famille med, og lad dig inspirere af andres historier og viden,
mød andre pårørende, bliv klogere på komplekse problemstillinger, og tal med andre i samme
situation.

Børn
Stig Pinds Verdensrejse
Tirsdag d. 8. februar kl. 10.00-10.30, Pulterkammeret, gratis, kræver tilmelding
Findes der noget bedre end at synge, fnise og grine sammen? Stig Pind er hovedpersonen og
har samlet sange fra alle de lande han har været i. Han deler gladelig ud af sin viden om
hvordan man overlever i ørkenen, hvordan man deltager i dans om natten og fortæller om
nogle af de sjove folk han har mødt på sin vej. Han bakkes op af sine venner Jesper og Mikkel.
Tag hinanden i hænderne og kom ind.
KREAværksted: Pindfolk
Tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30, Børnelab, gratis, kræver ikke tilmelding
I denne uge laver vi pinde fra skoven om til finurlige pindfolk. To eftermiddage om ugen, åbner
vi det kreative værksted. Værkstedet skifter tema fra uge til uge, så vi får kendskab til
forskellige temaer, teknikker og materialer. Vi søger for inspiration, materialer og vejledning.
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. 10. 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.

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.
ALICE I EVENTYRLAND
Fra 11. februar til 2. marts på Torvet
Aarhus Teaters seneste familieforestilling var skabt efter Lewis Carrolls klassiske værk Alice i
Eventyrland, der i mere end 150 år har betaget både børn og voksne.
Det storslåede absurde og fortryllende univers, som pigen Alice bevæger sig ind i, er genfortalt
talrige gange i bøger og på film. Det var alle tænkelige teatereffekter, der blev sat i spil, da
Aarhus Teater lod tæppet gå for Alice og de sære eksistenser, hun møder i det eventyrlige
land; Den Gale Hattemager, Filikhankatten, Syvsovermusen, Hjerter Dame, Vårharen,
Pindsvinet, Kålormen, Flamingoen, Den Hvide Kanin osv. Du kan møde nogen af dem i et
hjørne af deres Eventyrland i Aarhus Teaters udstilling

Tilbagevendende aktiviteter
Guided tour at Dokk1
Mandag d. 7. kl. 16.00-17.00, Informationen, gratis, kræver tilmelding
The tours are for individuals and small groups (up to 20 people). The guided tour is in English
and lasts for about an hour. Meet up at the Information desk in Dokk1. We reserve the right to
cancel the tour by too few entries. Information about this is sent by email.
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.
Skriveværksted: Fortællinger fra fortovet
Torsdag d. 10. februar kl. 13.00-15.00, Undervisningslokale 2, 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. 10. 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.
Skak på Altanen
Fredag d. 11. 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?

Dokk1 | Hack Kampmanns Plads 2 | 8000 Aarhus C
www.dokk1.dk
http://www.facebook.com/dokk1
Åbningstider i Dokk1
Mandag – fredag 08-22
Lørdag – søndag 10-16
Bemærk separate åbningstider for Biblioteket og Borgerservice.

