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Det sker på Dokk1

(Se særskilt program for vores lokale biblioteker)

Mød din EU-kandidat
Mandag d. 20. maj kl. 16.00-18.30, Store sal, gratis, kræver tilmelding
EU-valget 2019 er blevet kaldt det vigtigste i EU’s historie. Foran os venter udfordringer som
klimaforandringer, håndtering af flygtninge, skattesnyd, Brexit, ulighed, handelskriser og
sikkerhed i EU. Bliv klogere på EU-Parlamentet og hør, hvad politikerne vil arbejde for. Et mere
socialt EU, et grønnere EU, mere vækst i EU, eller et Danmark tættere på kernen af EUsamarbejdet? Stil forslag og præg deres arbejde. Valgmødet indledes med et kort oplæg af
DEO’s debatchef Caroline Bindslev, der fortæller om EU-Parlamentet og valgets store
spørgsmål. Herefter er der debat med kandidaterne med tid til at stille spørgsmål og gå i
dybden med de politiske emner.
Lytteklubben - gi' det videre
Mandag d. 20. maj kl. 16.30-18.00, Møderum 1, gratis, kræver ikke melding
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. Fri entré,
ingen tilmelding, bare duk op.
At springe ud og være i skabet
Tirsdag d. 21. maj kl. 17.00-19.00, Lille sal, Gratis, kræver tilmelding
AT SPRINGE UD OG VÆRE I SKABET – I PRAKSIS: Tag med på en tour de force ud af skabet
(og tilbage igen), når lingvist Steffen Madsen præsenterer sit speciale ”At springe ud af skabet
– en lingvistisk-etnografisk, queerteoretisk undersøgelse af homo- og heteroseksuelt
identitetsarbejde”. Specialet bruger bl.a. interview med frivillige fra LGBT-institutioner,
Steffens egne oplevelser som homoseksuel og DR-dokumentarer til at bygge et åbent
”katalog” over de forskellige sociale praksisser, som LGBT-personer gør livslang ”karriere” i.

Åbent Lab
Onsdag d. 22. maj 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. I labbet benytter
vi open source programmer, som f.eks. Tinkercad og Inkscape, som det er ganske gratis at
hente ned på sin egen computer. 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!
Åben læseklub: "Et andet menneske, et andet liv" af Sofie Jama
Onsdag d. 22. maj kl. 16.30-17.30, Litteraturoasen, gratis, kræver ikke tilmelding
Fang muligheden for en snak med andre om "Et andet menneske, et andet liv" af Sofie Jama.
Sofie Jama kom fra Somalia til Danmark som teenager og debuterer nu med

"Et andet

menneske et andet liv" Kom og vær med i en litteratursnak om bogen, der er en kraftfuld
flygtningefortælling - men også meget andet. Vi sidder i de røde sofaer i Litteraturoasen.
Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding. Der bliver mulighed for at møde Sofie Jama
til juni på litteraturfestivalen LiteratureXchange.
Tværkulturel Sangdeling med Nevesta's Voice
Onsdag d. 22. maj kl. 19.00-21.00, Hjørnet, gratis, kræver ikke tilmelding
Vokalgruppen Nevesta's Voice samler på folkesange. Kom og vær med til at dele dine sange og
lære andres! Vokalgruppen Nevesta’s Voice samler på alverdens folkesange, og mener det er
vigtigt at blive ved med at dele dem ansigt til ansigt. Derfor arrangerer de en række lokale
workshops, hvor det er muligt at lære nye sange. Men pigerne i Nevesta’s Voice samler ikke
kun på sange. De samler også på den energi, spænding og det bånd, der opstår mellem
mennesker, når man lærer en sang af et andet menneske. Det giver sangene en ekstra
dimension, en historie og et minde om det sted og den person man lærte sangen af. En sang
kan være et lille glimt at et menneskeliv, en ny kultur eller et fremmed land.
Cyanotype Workshop
Torsdag d. 23. maj og lørdag d. 25. maj, Tweenslab, 50 kr., kræver tilmelding
Afprøv en fotografisk trykningsproces og skab fantastiske fotografier. Cyanotype er en
fotografisk trykningsproces, hvor man maler emulsion – lysfølsomt stof på eks. akvarelpapir.
Materialer af forskellig slags placeres oven på papiret, hvorefter billedet belyses i det fri.
Skygger og omrids af materialerne efter-lader et kunstnerisk motiv i smukke blålige nuancer.
Du fremkalder selv dine billeder i vores Pop-up mørkekammer. Workshoppen foregår over to
sammenhængende dage. Én dag til emulsionspåføring og én dag til ”fotografering” og
fremkaldelse. OBS! to-dage. Torsdag 23. maj kl. 16.00 – 18.00 OG Lørdag 25. maj kl. 10-15
For voksne. Børn +12 i følge med voksne.

Mads Ananda Lodahl - Upassende opførsel
Torsdag d. 23. maj kl. 17.00-19.00, Store Sal, 50 kr., kræver tilmelding
Mads Ananda Lodahl udgav sidste år essaysamlingen "Upassende Opførsel - 100.000 ord imod
Den Heteroseksuelle Verdensorden". Mads Ananda Lodahl er en eftertragtet oplægsholder, når
det handler om mangfoldighed, normalitet og inklusion. Han involverer publikum og sætter
gang i en debat, der varer ved længe efter, arrangementet er slut. Han er ikke bange for at
bringe både sig selv og deltagerne i spil i en ærlig dialog om, hvordan vi kan få alle ind i
varmen, så de kan udfylde deres fulde potentiale, og han når ind under huden med sit
personlige engagement og sin praktiske tilgang. Pris 50 kr. og for studerende 30 kr. I
samarbejde med Aarhus Pride.
Månedens forening De Grønne Pigespejdere
Lørdag d. 25. maj kl. 11.00-12.45, scenetrappen, gratis, kræver ikke tilmelding
Drømmer du om at gå til spejder, eller er du nysgerrig på, hvad spejder er for noget? så kom
forbi, og mød De Grønne Pigespejdere, når de besøger børnebiblioteket. Foreningen har
medlemmer i alle aldre, dog kun piger og kvinder. Pigespejdere er piger der tør
De Grønne Pigespejdere laver aktiviteter der får hver enkelt pige til at turde mere, også at lave
fejl. Spejderne tror på, at man lærer af sine fejl, og at det er vigtigere at have modet til at
turde kaste sig ud i noget nyt end at kunne det hele til perfektion. Mød en håndfuld af
foreningens medlemmer, som vil præsentere spejderfaget. Derudover er der mulighed for selv
at prøve.
Åben læseklub: Faglitteratur om fremtidsoptimisme
Lørdag d. 25. maj kl. 13.00-14.00, Litteratur-oasen, gratis, kræver ikke tilmelding
Vær med til en hyggelig bogsnak i de røde sofaer - denne gang om fremtidsoptimisme!
Alle er velkomne til åben læseklub - uanset om man har læst bøgerne i forvejen eller gerne vil
høre mere om dem. Denne gang handler læseklubben om fremtidsoptimisme! I et forsøg på at
komme mismodet til livs sætter vi fokus på alt det, vi har nået, og som indgyder mod til mere
handling.
Hør om - eller vær med til at diskutere - bøgerne "Håb" af Kristian Leth og "Farligt - hvordan
de fodrer din frygt, og hvorfor du æder det" af Steffen Andersen og Hans Jørgen Nielsen.
Har du også brug for mere håb for menneskeheden? Kom og snak med!

Tilbagevendende aktiviteter
Åbent hus i Sundhedsplejen
Mandag d. 20. maj 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. 20. maj 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. 20. maj 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: Rumraketter og flyvende tallerkener
Tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30, Børnelab, gratis, kræver ikke tilmelding
Vi drømmer os ud i verdensrummet og bygger rumraketter og flyvende tallerkener. 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 for børn og deres voksne. Tilmelding ikke nødvendig.
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.
Studiestøtte til studerende
Onsdag d. 15. maj kl. 10.00-12.00, Studietum 6, gratis, kræver tilmelding
Så er der hjælp at hente her! Foreningen for Uddannelse og Trivsel tilbyder konkret
studiestøtte til unge i uddannelse i form af vejledning og samtaler, der er med til at øge
trivslen i uddannelse. Støtte- og vejledningsprocessen foregår som en dialog, hvor du står for
det faglige input, og vi bidrager med den mere generelle “akademisk faglige” viden og
kompetence. Vi har naturligvis ikke nødvendigvis viden indenfor dit fagområde, men tilfører
viden om, hvad der generelt efterspørges på en uddannelse/ et studie, og hvordan du
efterkommer det. Hvis du vil være sikker på at få vejledning, kan du booke en tid, men du er
også velkommen til bare at dukke op, og se om der er ledigt.
Fars Legestue
Torsdag d. 23. maj 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. 23. maj 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. 23. maj 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. 24. maj 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. 24. maj 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.

