Program | Dokk1 | Uge 12: 18. marts – 24. marts

Det sker på Dokk1

(Se særskilt program for vores lokale biblioteker)

DOKK1 Børnedage. Børn spiller for børn
Mandag d. 18. marts kl. 9.30-10.15, 10.30-11.15 og 11.30-12.15, Store sal, gratis,
kræver tilmelding
Musikskolen præsenterer musik for børn. For skoler, Dagplejere, daginstitutioner og private.
Kom og oplev hvad der foregår på Aarhus musikskole. Trommer, violiner, guitarer og samspil.
Vær med til en sjov og aktiv formiddag med de seje børn og voksne fra Musikskolen. Hop,
syng og dans. 3 gange i løbet af formiddagen, ca 45 minutter. For alle børn fra 5 til 10 år.
Skrive Lounge - Erindring II
Mandag d. 18. marts kl. 16.00-18.00, Møderum 1, gratis, kræver tilmelding
Skriver du, eller vil du gerne skrive mere? Formålet med skriveværkstedet Skrive Lounge er at
blive klogere på din egen måde at skrive på, at udfordres gennem kreative øvelser og at
mødes med ligesindede. Man melder sig til to gange ad gangen. Første gang skriver vi og
anden gang arbejder vi videre med samme tekst gennem oplæsning og redigering. Vi
fokuserer på skønlitterære tekster.
Lytteklubben - gi' det videre
Mandag d. 18. marts kl. 16.30-18.00, Møderum 1, gratis, kræver tilmelding
Stedet hvor musiknørder mødes, spiller yndlingsnumre for hinanden og snakker om musikken.
I Lytteklubben skiftes vi til at høre hinandens yndlingsmusik. Nyt eller gammelt, uanset stil og
genre. Tag din yndlings-LP, cd eller kassettebånd under armen - vælg ét eller to gode numre –
og glæd dig til at møde andre musiknørder, der gider høre efter. Vi har også mulighed for at
streame med god lyd, så du behøver ikke at have musikken med i fysisk format.
Tænkepause: Integration
Mandag d. 18. marts kl. 16.30-18.00, Store sal, 50 kr., kræver tilmelding
Skaber Integration i virkeligheden de problemer vi håber det løser? Integration er som en
glidebane. Selv om vi starter med at lovsynge antallet af danskpakistanere på medicinstudiet,

ender vi umærkeligt med at skændes om kriminelle indvandrerdrenge, syrienskrigere og
frikadeller i børnehaven. For enden af den glatte overflade er målet altid, at ’de’ skal blive som
’os’: Smid tørklædet, lad forhuden være, og slå katten af tønden. Derfor skaber i-ordet ifølge
Mikkel Rytter, velintegreret halalhippie på Aarhus Universitet, faktisk mange af de problemer,
vi sigter mod at løse. Måske er det på tide at give integration det glatte lag? Mikkel Rytter er
lektor ved Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet. Bogen
"Tænkepauser Integration" kan tilkøbes billetten for 25 kr.
Introduktion til Blender (3D program)
Tirsdag d. 19. marts kl. 16.30-18.30, Undervisningslokalet, 50 kr., kræver tilmelding
Bliv introduceret til Blender, et opensource 3D-program med mulighed for modellering,
simulering og animation. Over to tirsdage i marts (19/3, 26/3) kan du blive introduceret til 3D
programmet Blender. Blender kan bruges til animation, simulering og 3D modellering. Vi
gennemgår hvordan man bruger blender og introducerer læringsressourcer, så man selv kan
videreudvikle sine evner i Blender. Man kan læse mere om Blender på her. OBS!: Medbring
egen pc og mus (mus med scrollwheel). OBS!: Ved tilmelding er man tilmeldt begge tirsdage.
Det kan være svært at følge med hvis man ikke har været der første gang, da mange
koncepter bliver introduceret her. Man er selvfølgelig stadig velkommen anden gang hvis man
skulle blive forhindret i at komme til den første.
Bliv dus med dit bibliotek
Tirsdag d. 19. marts kl. 16.30-18.00, Møderum 1, gratis, kræver tilmelding
Synes du det er svært at finde rundt i voksenbiblioteket på Dokk1? Så er her hjælp at hente!
Vi viser rundt i voksenbiblioteket på Dokk1 og fortæller om vores mange materialetyper,
opstillinger og låneregler. Du vil høre om de mange services, vi giver adgang til på din pc,
telefon og tablet. Der bliver også et eksklusivt kig i de lukkede magasiner dybt under Dokk1.
Litteratur til din DHO, SSO, SRP eller ...
Onsdag d. 20. marts og torsdag d. 21. marts kl. 14.00-16.00 og torsdag,
Supportpunktet, kræver ikke tilmelding
Har du brug for hjælp til at finde litteratur til din næste storeopgave? 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.
Åbent Lab
Onsdag d. 20. marts kl. 15.30-17.30, Niveau 2.2, 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. 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!
Hverdage er der flest af
Onsdag d. 20. marts kl. 16.00-18.00, Aarhus Stadsarkiv, 50 kr., kræver ikke
tilmelding
Forfatter og etnolog Julia Lahme fortæller om sin nye bog "Hverdage er der flest af". Bogen
bygger på de mange personlige beretninger om stort og småt fra de seneste ca. 75 år, som
danskere i alle aldre og fra hele landet indsendte til bl.a. Aarhus Stadsarkiv i 2017. Med blik for
de store og små hverdagsdramaer har Julia Lahme i denne anderledes danmarkshistorie
klippet i erindringerne og sat dem sammen til sit eget bud på et danmarksbillede. Det er
historier fyldt med hjerteblod, spændende erindringsglimt og rørende beretninger. Bogen viser,
hvor meget verden har forandret sig på meget kort tid – men også hvor ens vores
grundlæggende livsforhold er på tværs af tid og rum.
Kære Zoe Ukhona
Onsdag d. 20. marts kl. 19.00-21.00, Store sal, 150 kr., kræver tilmelding
Efter en mangeårig kamp med forgæves fertilitetsbehandlinger blev journalist og tv-vært Pelle
Hvenegaard i 2016 endelig far til adoptivdatteren Zoe Ukhona. Med afsæt i sin bog »Kære Zoe
Ukhona« fortæller han denne aften en ærlig og rørende historie om de seks år, der gik fra han
og Caroline mødte hinanden på en blind date, hvordan de instinktivt vidste, at de skulle være
forældre sammen, til de første gang efter års venten holdt deres lille adoptivdatter i armene i
Pretoria i Sydafrika. Pelle Hvenegaard er en mand, der har prøvet det meste og har opnået
det, som mange forbinder med lykken – nemlig berømmelse, anerkendelse, indflydelse, penge
og frihed til at gøre, hvad han vil. Men i mange år følte han, at der manglede noget: nemlig
lykken ved at blive far. Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med DOKK1.
Fernisering - FRAVÆRkstedet og andre dystopier
Onsdag d. 20. marts kl. 19.30-21.00, Ungeområdet, gratis, kræver ikke tilmelding
Otte unge fra 2. og 3. år på Aarhus Billed- og Medieskoles Billedkunstneriske Grundkursus
(BGK) inviterer til fernisering på Dokk1. Eleverne har fordybet sig i et forløb henover en
måned, hvor de har forholdt sig til bibliotekskonteksten og nu viser de individuelle værker, der
forholder sig til Dokk1. Der udstilles bogobjekter og kunstprojekter, som publikum er en del af,
eller som de skal forholde sig aktivt til. På udstillingen præsenterer eleverne også
fællesværket; hverdags-instruktioner bestående af en samling tekster, der udfordrer den vante
gang på Dokk1. Enkelte af disse instruktioner er afprøvet og kan ses i udstillingen som
selvstændige videoværker.
Højskolesang for de mindste
Torsdag d. 21. marts kl. 11.00-11.45, Pusterummet, gratis, kræver ikke tilmelding
Testrup Højskole indbyder i samarbejde med Dokk1 til en særlig sangtime, hvor vi deler
sangglæden med de helt små børn fra 0-3 år. Højskolesangbogen vil være omdrejningspunktet
for en rummelig fællessang, hvor der er plads til babylyde og børn, der ikke kan sidde stille.

Medbring noget blødt at sidde på og kom og syng med! Arrangementet kræver ingen
tilmelding, men pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet på stedet. Du er velkommen
til at gå til og fra, blot der vises hensyn, så der er plads i og omkring Pusterummet
Go’ aften med Stéphanie Surrugue
Torsdag d. 21. marts kl. 19.00-21.00, Store sal, 150 kr., kræver tilmelding
Stéphanie Surrugue er meget mere end den professionelle, internationale korrespondent, vi
kender fra TV. Hun er også forfatter til nogle af Danmarks bedst sælgende biografier, bl.a.
portrættet af Prins Henrik, som hun har tilbragt mange timer og dage sammen med. Stéphanie
Surrugue er sin helt egen, og i dette levende interview med Michèle Bellaiche, fortæller hun
om store øjeblikke fra sit farverige og utraditionelle liv, hvor ingen dage er ens. Hvor mødet
med ”manden på gaden” er lige så vigtigt for hende som at tale med den franske præsident.
Det bliver en ganske særlig aften i selskab med Stéphanie, der helt ekstra-ordinært er rejst fra
sit hjem i Paris for at være i selskab med borgerne i Aarhus. Hun er klar til at besvare alle
slags spørgsmål, og hun er ikke bange for at være både ærlig og personlig.
(Desuden er der præmie til den i salen, der gætter hvilket spørgsmål, hun har fået flest gange
i løbet af sit 41-årige liv!). Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med DOKK1.
DOX: Hunting for Hedonia
Fredag d. 22. marts kl. 17.30-19.30, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Hjernen er den moderne medicins store mysterier. Vi ved mere om, hvad vi ikke ved, når det
kommer til vores mest komplekse organ. Vores viden om hjernen er imidlertid i stor vækst og det samme er både psykiatrien og medicinalindustrien. Og nu nærmer vi os (måske!) et
punkt, hvor vi ikke blot kan kurere depressioner, men ligefrem øge lykken og måske endda
forbedre vores hjerner gennem teknologien. Spørgsmålet er, om vi skal gøre det, bare fordi vi
kan? Pernille Rose og Lone Frank ser på Deep Brain Stimulation i en film, der stiller de helt
store spørgsmål - og lader de skarpeste hjerner svare på dem. Efter filmen Live-transmitters
fra Bremen Teater: Samtale med Pernille Rose Grønkjær (Filminstruktøren), Lone Frank
(Videnskabsjournalist, forfatter og ph.d. i neurobiologi), Poul Videbech (Professor i klinisk
psykiatri ved KU og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup), Klemens Kappel (Filosof).
Workshop: Stemmen som fortællerens værktøj
Lørdag d. 23. marts kl. 10.00-15.30, Undervisningslokale 1, gratis, kræver ikke
tilmelding
Workshop med Mariane Siem, arrangeret i samarbejde med Fortællere i Østjylland. Som
fortæller er stemmen et af dine vigtigste virkemidler. På denne workshop dykker vi ned i
stemmens mange muligheder i formidling af stemninger, følelser og karakterer. Gennem
legende øvelser undersøger vi stemmen artikulatorisk og klangmæssigt, så du får inspiration til
at male med stemmens mange farver i fortællingens billedskabende univers. Workshoppen
ledes af Mariane Siem, der i mange år har været optaget af stemmen som formidler gennem
sit arbejde som fortæller og Roy Hart stemmelærer. Tilmelding senest den 31. januar 2019
(først-til-mølle-princippet og der er begrænset antal pladser). Pris: medlemmer 100 kr. / ikkemedlemmer 275 kr. (inklusiv 1 års medlemskab). Tilmelding: via mail med navn og gerne
mobilnr. til ingerlodbergs@gmail.com. Arrangeret i samarbejde med Fortællere i Østjylland.

Månedens forening – Jysk akademisk fægteklub
Lørdag d. 23. marts kl. 11.00-13.00, Scenetrappen, gratis, kræver ikke tilmelding
Drømmer du om at gå til fægtning, eller er du nysgerrig på, hvad fægtning er for noget? Så
kom forbi, og mød Jysk akademisk fægteklub, når de besøger børnebibliotek. Foreningen har
både børne- og voksenmedlemmer, og alle er velkomne. Mød en håndfuld af foreningens
medlemmer, der vil demonstrere forskellige niveauer i disciplinen. Derudover er der mulighed
for selv at prøve.
Skakk1
Lørdag d. 23. marts kl. 11.00-15.00, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Dokk1 og Dansk Skak Union er stolte over at kunne præsentere Skakk1. Tag del i kampen når
det danske Dream Team møder det udenlandske Stream Team i verdens første demokratiske
skakparti! Mestrene foreslår trækkene, men det er publikum der afgør hvad der spilles!
Arrangementet er gratis og åbent for alle - og der er rigeligt med plads på dejlige Dokk1 i
Århus! Du/I dukker simpelthen bare op, melder jer på et hold (vi har søde folk klar til at tage
imod jer og vise hvor i skal sætte/stille jer) og går så bare i krig med skakken. Læs mere om
regler og programmet her.
Figur-tegning
Søndag d. 24. marts kl. 11.00-15.00, Undervisningslokale 1, 50 kr., kræver tilmelding
Få grundlæggende kendskab til figurtegning. Street-artist Bojan Milic tager dig igennem
grundlæggende teknikker til figurtegning. Der arbejdes med forskellige former for tegning:
skitse, blindtegning, croquis og studier. Der vil være særlig fokus på en realistisk
repræsentation af kroppen via traditionelle tegnemetoder. Der anvendes kardus og kul. Det
foregår primært på engelsk – men Bojan taler også dansk. For voksne, du kan fint være med
som nybegynder. Max. 12 pladser.
Otaku Batsu Aarhus
Søndag d. 24. marts kl. 12.00-16.00, Dokk1, gratis, kræver ikke tilmelding
Er du interesseret i anime? kan du lide at læse manga? og mangler du nogle at snakke med
omkring din hobby? Så kom forbi Otaku Batsu Aarhus. Vi er en lokal gruppe af unge, der alle
har interesse for anime, manga og generelt japansk popkultur. OBAA sigter efter at lave et
frirum, hvor vi kan dele vores passion for anime og manga. Alle der har lyst kan komme forbi
og deltage.

Tilbagevendende aktiviteter
Åbent hus i Sundhedsplejen
Mandag d. 18. 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. 18. 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. 18. 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.
KREA-værksted: Klemmedyr og andre sjove væsener
Tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30, Børnelab, gratis, kræver ikke tilmelding
I denne uge laver vi små søde dyr og andre sjove væsener i det kreative værksted.
Vi har fundet klemmer, ispinde og andre materialer frem, der kan blive til klemmelarver,
ispindesommerfugle og meget mere. To eftermiddage om ugen, åbner vi det kreative
værksted. Her kan laves alt fra genbrugskunst og monsterbøger til workshops, hvor
kreativiteten er et samspil mellem det analoge og digitale univers. Værkstedet skifter tema fra
uge til uge og vi søger for materialer, inspiration og vejledning. KREA-værkstedet er åbent for
alle kreative sjæle, men børn skal være ifølge med en voksen.

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. 21. 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. 21. marts kl. 15.00-17.00, Undervisningslokale 1 og 2, gratis, kræver ikke
tilmelding
Aarhus Kommune tilbyder alle nyankomne flygtninge et integrationsforløb. Rådgivningen er
målrettet alle nye flygtninge, der fortsat er under den 3-årige integrationsperiode. Opstår der
efter endt forløb et behov for vejledning til familiemæssige-, kulturelle- eller administrative
spørgsmål, kan man i sin 3-årige integrationsperiode henvende sig i Åben Rådgivning.
Matematikcafé
Torsdag d. 21. marts kl. 16.00-18.00, Det grønne hjørne, gratis, kræver 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 Rampen
Fredag d. 22. 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. 22. 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.

