Program | Dokk1 | Uge 11: 11. marts – 17. marts

Det sker på Dokk1

(Se særskilt program for vores lokale biblioteker)

Skriveklub for unge
Mandag d. 11. marts kl. 16.00-17.30, Møderum 1, gratis, kræver tilmelding
For alle unge, der skriver - eller drømmer om at komme i gang med det. Kan du lide at skrive og vil du gerne blive bedre til det? Det er lige meget om du skriver digte eller fan fiction, om
du vil starte en blog eller er i gang med en kæmpe roman.Vi snakker om vores udfordringer,
udveksler tips og idéer, læser måske hinandens ting (hvis vi tør!) og laver små skriveøvelser.
Man behøver ikke være med hver gang. Billetten er gratis, men husk at melde dig til, så vi ved
hvor mange der kommer.
Spørgehjørne for slægtsforskere
Tirsdag d. 12. marts kl. 13.00-16.00, Hjørnet, gratis, kræver ikke tilmelding
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 til læsningen. OBS - Meld dig til hos Elin Damm
Madsen edm@slaegt-aarhus.dk.
Studievalg - Hvordan søger jeg optagelse?
Tirsdag d. 12. marts kl. 14.00-15.00, Møderum 2, gratis, kræver tilmelding
Har du spørgsmål om ansøgning og optagelse til de videregående uddannelser? Så kom og hør
mere om uddannelsessystemet og ansøgning til de videregående uddannelser og bliv klogere
på: Hvad er forskellen på kvote 1 og 2? Hvordan søger jeg i kvote 2? Hvad betyder standby?
Hvornår er der ansøgningsfrister? Du kan tilmelde dig her. Arrangør Studievalg Østjylland.
Startmøde for iværksættere
Tirsdag d. 12. marts kl. 16.30-18.30, Store Sal, gratis, kræver tilmelding
Informationsmøde for dig, der har planer om at starte egen virksomhed i Aarhus. Hør om den
gode forretningssplan, regler, moms, registrering mv. og de mange muligheder, der er for
iværksættere. Du kan også stille spørgsmål til en konsulent fra STARTVÆKST Aarhus. Ofte

supplerer vi introduktionen med en iværksætterhistorie. Her kan du høre en nystarter fortælle
sin historie.
Jeg vil bare gerne være en god far?
Tirsdag d. 12. marts kl. 19.30-21.00, Lille Sal, 60 kr., kræver tilmelding
Kom og oplev et inspirerende foredrag med dialog for forældre ved Frederik Svinth. Foredraget
handler om en bevidstgørelse af ansvaret som far. Det bliver ikke en aften med ensrettede
svar, metoder og løsninger, men en aften, hvor temaet at være far bliver taget op, og så vil
der komme holdninger, som du er enig i, og andre du ikke er. Dette er netop formålet - at få
dig som far til at stille skarpt på, hvilken rolle du vil have i dine børns liv. Mødre virker til at
være bedre til at gribe muligheden og få snakket om deres rolle som mor, så her får fædrene
en øvebane. En mulighed for at få åbnet snakken godt op og forhåbentligt efterfølgende tage
snakken med andre fædre i deres omgangskreds. Arrangementet varer to timer og der vil både
være foredrag og dialog.
Film for de yngste
Onsdag d. 13. marts kl. 10.00-10.30, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
For 3-6-årige børn. Vi viser korte tegne- og dukkefilm i Lille Sal. Det er forskellige film, vi viser
hver gang. Efter filmvisningen er I meget velkomne til at udforske børnebiblioteket,
hvor I bl.a. kan hygge jer med at låne bøger, prøve udklædningstøj, bygge figurer med
Magformers og store legoklodser, lege i Æsken og spise medbragte madpakker.
KREA-værksted: Billedkunstens dag
Onsdag d. 13. marts kl. 14.00-18.00, Scenetrappen, gratis, kræver ikke tilmelding
Vi hylder billedkunstens dag og laver farverige fugle i akvarel. Billedkunstens dag fejres d. 13.
marts over hele landet, og på DOKK1 er vi naturligvis også med. Foråret er så småt på vej.
Med foråret kommer de grønne blade på træerne og alle de smukke, farverige fugle vender
hjem. I anledning af billedkunstens dag d. 13. marts, har vi i år valgt at sætte fokus på foråret
og fuglene. I denne og næste uge maler vi derfor fine, farverige og fantasifulde fugle med
akvarel. Fuglene hænger vi på snor og op i det store udstillingstræ i pusterummet i
børnebiblioteket. De mange individuelle fugle bliver dermed til en smuk forårsudstilling, der
hylder billedkunstens dag. Alle er velkomne til at deltage - men børn skal være ifølge med en
voksen.
Litteratur til din DHO, SSO, SRP eller...
Onsdag d. 13. marts kl. 14.00-18.00, Scenetrappen, gratis, kræver ikke tilmelding
Har du brug for hjælp til at finde litteratur til din næste store opgave? Så har du mulighed for
at få ekstra hjælp til selvhjælp til din informationssøgning. Vi tilbyder særlig vejledning med
fokus på opgaveskrivning på biblioteket på bestemte tidspunkter. Du får mest ud af
vejledning, hvis du kommer med en konkret problemformulering, som vi kan tage
udgangspunkt i. Vejledningen finder sted ved Supportpunktet bagerst i biblioteket på niveau 1.

Lær at binde din egen flue
Onsdag d. 13. marts kl. 15.00-17.00, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Nu har du chancen for at komme i gang med en spændende hobby. Har du lyst til at lære at
binde din egen flue, kan du få vist hvordan. Der vil være materialer og værktøj, så du selv kan
prøve at binde en flue til din næste fisketur. Undervejs kan du (måske) få fif til de bedste
fiskesteder i Aarhus. Alle uanset erfaring kan være med - bare mød op!
Gør det selv el
Onsdag d. 13. marts kl. 15.00-17.00, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Ønsker du at blive klogere på gør-det-selv-el-arbejde i hjemmet? Så har du nu chancen for at
lære hvordan og hvilke opgaver, du selv må kaste dig over. Der bliver en kort teoretisk
gennemgang af udvalgte emner med fokus på, det man selv må udføre. Der er mulighed for
små øvelser, der klæder dig på til selv at gå hjem og skrue. Henvender sig til nybegyndere og
de der allerede har prøvet lidt.
Åbent Lab
Onsdag d. 13. marts kl. 15.30-17.30, Tweenslab, gratis, kræver ikke tilmelding
Vi arbejder med digital fabrikation - du er velkommen til at kigge ind, hvis du vil vide mere
eller har et projekt. På Dokk1 har vi et lab, hvor der er både laserskærer og 3D printere.
Til åbent lab kan du få hjælp til at bruge maskinerne og det er helt gratis, så længe du
kommer med dine egne designs og respekterer vores begrænsninger på f.eks. antal.
Vi har også en del forskellig elektronik, du kan prøve kræfter med som Micro:bit, Arduino,
Little Bits etc. Brug af maskiner og værktøj i Labbet er på eget ansvar. Derfor skal børn under
12 år og være i følge med en voksen. Åbent Lab er ikke en workshop eller undervisning; det er
dig, din ide og motivation, der sætter rammen for, hvor langt du når!
Gamle fjender på ny: USA og Rusland
Onsdag d. 13. marts kl. 17.00-19.00, Store Sal, 50 kr., kræver tilmelding
De stiller begge spørgsmålstegn ved den eksisterende verdensorden. De er begge ledere af
verdens største atommagter. Forholdet mellem Ruslands præsident Vladimir Putin og USA’s
præsident Donald Trump præger mediebilledet, og vil komme til at spille en central rolle i det
internationale system. Men hvad foregår der egentlig i forholdet mellem de to stormagter? Er
der tale om en stor forbrødring efter valget af Trump, eller hvad er der sket? På trods an
antydningen af en ”bromance” mellem Trump og Putin – igen på kollissionskurs i en række
globale konflikter. Tidligere generalkonsul i Skt. Petersborg og nu direktør i Policy Group A/S,
Jens Worning og udenrigsredaktør på netmediet Kongressen.com, Philip Chr. Ulrich er gået
sammen og fortæller i dette foredrag om relationerne mellem de to lande – og deres ledere.
Foredragene gennemføres som et dobbeltforedrag, hvor Philip Christian Ulrich og Jens
Worning, belyser henholdsvis det amerikanske og det russiske perspektiv på udviklingen
mellem USA og Rusland - og anklagerne om russisk indblanding i amerikansk politik.

Den Tunge Radio på Dokk1. Tema: Metalkulturen anno 2019
Onsdag d. 13. marts kl. 17.30-19.00, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Den Tunge Radio sender metalmusik 24/7. Og nu indtager de også Dokk1 med en paneldebat
om metalkulturen anno 2019. Drømmer du om mere doom, drone & dommedag på
Biblioteket? Eller er du nysgerrig på, hvad metalmusik er for en størrelse? Du får chancen for
at nørde helt i bund med denne dejlige genre, når Dokk1 i samarbejde med Den Tunge Radio
inviterer til tre arrangementer om metal. Vi skal høre musik, snakke metalkultur og møde
metalmusikere.
Dig og din baby - Zoneterapi og massage
Torsdag d. 14. marts kl. 09.30-10.30, Æsken, 50 kr., kræver tilmelding
Henvendt til babyer fra 0-12 måneder. Hjælp dit barn på en blid, effektiv og naturlig måde
med zoneterapi og massage. Klub RaskeRollinger underviser i, hvordan der kan gøres en
forskel i forhold til fordøjelsen, luft i maven og uro og utilpashed hos babyer. Bag Klub
RaskeRollinger står zoneterapeuterne Janni Almosetoft og Jeanette Gammelgaard.
Det er kun baby, der skal have billet. 1 voksen pr. barn.
Temaoplæg - Uddannelse i udlandet
Torsdag d. 14. marts kl. 10.00-12.30 og 12.30-14.00, Lille sal, gratis, kræver
tilmelding
Har du planer om at studere i udlandet? Du kan møde: Myung, der er specialkonsulent og
international rådgiver ved Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og Victor, der er
bestyrelsesmedlem ved Danish Students Abroad. De vil fortælle om forskellige muligheder for
at studere i udlandet. Du kan tilmelde dig her. Arrangør Studievalg Østjylland.
Diagnose eller opdragelse?
Torsdag d. 14. marts kl. 19.00-21.00, Store sal, 150 kr., kræver tilmelding
Hvornår skal der stilles en diagnose og hvornår skal der opdrages – og hvordan skal vi gøre
det? Det er ikke let, og generelt er det en stor mundfuld for de fleste at kunne skelne mellem
børn som har opvækstrelaterede problemer og børn som har hjernedysfunktioner. Alle hjerner
kan påvirkes, men ikke alle hjerner er organiseret på samme måd1e. Det betyder i praksis, at
den samme type pædagogik opfattes forskelligt af forskellige børn. Oplægsholder Ann Knudsen
er hjerneforsker, forfatter og foredragsholder. Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med DOKK1
Børneteater ”Dragen i bjerget”
Lørdag d. 16. marts kl. 10.30-11.15, Scenetrappen, gratis, kræver ikke tilmelding
Oplev Børneteateret Ratatas opføre ”Dragen i bjerget”. Et eventyr om prinsesse Mira, der en
morgen vågner og mangler sin guldkrone. Kongen mener, at det er dragen i bjerget, der har
taget den. Forestillingen er med dukker. Publikum er aktive og rent fysisk i dialog med
figurerne. Derudover er der levende musik og sange man kan synge med på. Forestillingen er
henvendt til børn fra 2-7 år.

Dokk1 skakturnering
Lørdag d. 16. marts kl. 11.00-15.00, Lille Sal, gratis, kræver ikke tilmelding
Kom og spil mod andre! Alle, der har lyst til at spille skak, er velkommen til Dokk1’s
skakturnering. Vi spiller i to grupper – én der er åben og én for personer med ratingtal. Der
spilles på tid (15 min pr. parti), og alle deltagere er garanteret mindst tre partier. Tilmelding
senest 9. marts til Ole Thiesen på (oet@aarhus.dk) – husk at angive, om du har ratingtal.
Lav kunst af gamle bøger (for 13+ år)
Lørdag d. 16. marts kl. 12.00-15.00, Ungeområdet, gratis, kræver ikke tilmelding
Mal på krus, design et bogmærke, lav din egen drømmefanger. Kom og være med til at tænke
gamle bøger på nye måder! Vi maler for eksempel på krus, laver drømmefangere, bogmærker
og meget andet kreativt. Arrangementet er henvendt til unge fra 13+ år. Kom forbi
Ungeområdet, og mød ungebibliotekarerne, og se hvad vi dimser med.

Tilbagevendende aktiviteter
Åbent hus i Sundhedsplejen
Mandag d. 11. marts kl. 10.00-11.30, Pusterummet, gratis, kræver ikke tilmelding
Du og dit barn er velkommen! Kom og få råd og vejledning af en sundhedsplejerske – og mød
andre forældre. I lige uger har du mulighed for at få vejledning i kost og måltider.
Arrangementet er målrettet familier i Aarhus C.
Sprogcafé
Mandag d. 11. marts kl. 16.00-18.00, Hjørnet, gratis, kræver ikke tilmelding
I sprogcafeen kan du hver mandag kl. 16:00 tale og øve alle sprog fra fransk til kinesisk eller
tysk. Her hygger vi os, mens vi taler de sprog, vi gerne vil øve os i. Vi forsøger at lave så
mange sproggrupper som vi kan, men kan ikke garantere at der er nogen der vil tale lige det
sprog du kommer efter. Mød gerne op og få mere at vide - du kan også forlods kontakte Martin
Greif Madsen, tlf. 41856554, mail: magm@aarhus.dk. Alle er velkomne.
Pokémon-klub
Mandag d. 11. marts kl. 16.00-19.00, Det grønne hjørne, gratis, kræver ikke
tilmelding
Mød andre Pokémonfans i Dokk1´s Pokémonklub. Hvad er en Pokémon Klub? Det er et sted,
hvor fans af Pokémon har mulighed for at mødes og have det sjovt. Har du ikke et deck, eller
ved du ikke, hvordan man spiller, så er der mulighed for at låne et deck og lære det. Ud over
at lære at spille spillet, har du mulighed for at deltage i sjove turneringer. Det bedste er, at du
kan gøre dette med andre Pokémon-spillere.
Rundvisning
Hver tirsdag kl. 14.00 og torsdag kl. 16.30, Dokk1, gratis, kræver tilmelding
Vi tilbyder rundvisninger for enkeltpersoner og mindre grupper. Turen tager ca. 1 time og
starter ved Informationen på Niveau 1. Der er rundvisning om tirsdage kl. 14:00 (max. 20

personer) og torsdage kl. 16:30 (max. 50 personer). NB: Det er ikke nødvendigt at printe
billetterne ud.
Studiecafé
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.
Vejledning om valg af videregående uddannelse
Tirsdag kl. 10.00-16.00 og torsdag kl. 12.00-18.00, Det grønne hjørne, gratis, kræver
ikke tilmelding
Er du i tvivl om studievalg eller er du bare nysgerrig på at vide mere? Hver tirsdag og torsdag
kan du få vejledning om valg af videregående uddannelser hos Studievalg Østjylland i Det
grønne hjørne. Du kan booke tid (20 min) her eller blot møde op. Så kan du tale med os, så
snart der er en ledig vejleder til rådighed. Vejledningen er gratis og uafhængig. NB: Der kan
forekomme ventetid.
Gratis retshjælp
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.
Fars Legestue
Torsdag d. 14. marts 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.
Åben rådgivning for flygtninge
Torsdag d. 14. marts kl. 15.00-17.00, Undervisningslokale 1 + 2, gratis, kræver ikke
tilmelding
På Dokk1 er der hver torsdag Åben rådgivning for nyankomne flygtninge i deres
integrationsperiode. Du kan møde medarbejdere fra: Familiecentret, Jobcentret, Ydelsescentret
og Borgerservice. Læs mere om hvad du kan få hjælp til på dokk1.dk.
Skak på Rampen
Fredag d. 15. marts kl. 10.00-12.00, Rampen, 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? Vi

mødes hver fredag kl. 10.00-12.00 på Brætspilstrinnet på Rampen - alle er velkomne! Har du
spørgsmål, så kontakt Ole Ewald Thiesen på oet@aarhus.dk.
International PlayGroup
Fredag d. 15. marts kl. 10.00-12.00, Pusterummet, gratis, kræver ikke tilmelding
The International PlayGroup is organized by UIC and the Main Library/Dokk1 at the new Main
Library Dokk1. We are a community that always welcome new members, whether you are new
in Aarhus or have lived here long. Please join us, both Internationals as Danes are welcome.
Indoor: Go to Level 2 to Pusterummet. Contacts: Gitte Haahr-Andersen at gha@au.dk.

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.

