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Det sker på Dokk1

(Se særskilt program for vores lokale biblioteker)

Flaggsigling 2019 - Færøsk dag i Dokk1
Mandag d. 27. maj kl.14.00-21.00, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Oplev et væld af færøske kunstneriske indslag og bliv klogere på Færøernes kultur og historie,
når Færøernes flag fylder 100 år. Fra den 27. til den 28. maj lægger syv gamle færøske
træsejlskibe til ved Honørkajen i Århus efter at have sejlet hele vejen fra Færøerne. I foråret
lægger skibene til ved danske havne for at fejre, at det færøske flag fylder 100 år i år. I den
anledning afholdes færøske arrangementer på Dokk1 og rundt omkring i Aarhus. På Rampen
kan du fra kl. 14 være med, når færøske skibsmusikanter spiller op til dans, se novellefilm af
unge færøske filminstruktører og høre om livet på Færøerne i dag. Dyk ned i litteraturen, når
færøske forlag viser deres bøger frem sammen med et udpluk af færøsk litteratur fra
Hovedbibliotekets samling.
Litteraturoplæsning af den færøske forfatter Katrin Ottarsdóttir
Mandag d. 27. maj kl. 14.00-15.30, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Katrin Ottarsdóttir læser kortprosastykker højt fra sin bog 43 Bagateller. Den færøske forfatter
Katrin Ottarsdóttir, der er uddannet filminstruktør, og som skrev og producerede de første
færøske spillefilm, læser kortprosastykker højt fra sin bog 43 Bagateller. Bogens færøske titel
er 43 bagatellir. Oplæsningen kommer til at foregå både på dansk og færøsk. I forbindelse
med arrangementet vil det være muligt at købe et signeret eksemplar af bogen. Oplæsningen
er en del af Flaggsigling 2019, hvor færøske træskibe sejler fra Færøerne og lægger til ved
danske havne for at fejre, at det færøske flag fylder 100 år i år. I Aarhus lægger skibene til
ved Honørkajen fra d. 27.-28. maj. I den forbindelse afholdes færøske arrangementer rundt
omkring i Aarhus.
Færøsk filmfremvisning: Sporene gror ud af ordene
Mandag d. 27. maj kl. 15.30-16.45, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Under Flaggsigling 2019 vises den færøske film Sporene gror ud af ordene af den færøske
filminstruktør Katrin Ottarsdóttir. Filmen Sporene gror ud af ordene er et portræt af den
færøske digter og forfatter Jóannes Nielsen, der ofte har skrevet kontroversielle tekster ind i
en færøsk kontekst. Filmen er produceret af Katrin Ottarsdóttir i 2009. Filmen vises med

danske undertekster. Visnigen af filmen er en del af Flaggsigling 2019, hvor færøske træskibe
sejler fra Færøerne og lægger til ved danske havne for at fejre, at det færøske flag fylder 100
år i år. I Aarhus lægger skibene til ved Honørkajen fra d. 27.-28. maj. I den forbindelse
afholdes færøske arrangementer rundt omkring i Aarhus.
Højtlæsning for voksne
Mandag d. 27. maj kl. 16.30-17.30, Dagligstuen, gratis, kræver ikke tilmelding
Læn dig tilbage og mød nogle af de bedste tekster, biblioteket har på hylderne. Vi 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.
Oplæg ved Joan Pauli Joensen om Færøernes skibsflådes historie
Mandag d. 27. maj kl. 19.00-19.45, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Bliv klogere på Færøernes skibsflåde, når professor emeritus og forhenværende rektor ved
Færøernes Universitet Joan Pauli Joensen viser lysbilleder og holder oplæg om Færøernes
maritime historie de sidste 150 år. Oplægget er en del af Flaggsigling 2019, hvor færøske
træskibe sejler fra Færøerne og lægger til ved danske havne for at fejre, at det færøske flag
fylder 100 år i år. I Aarhus lægger skibene til ved Honørkajen fra d. 27.-28. maj. I den
forbindelse afholdes færøske arrangementer rundt omkring i Aarhus.
Koncert med den færøske musiker Stanley Samuelsen
Mandag d. 27. maj kl. 20.00-21.00, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Kom og oplev den færøske musiker Stanley Samuelsen spille og synge fængslende og
inciterende musik.
Efter koncerten kan der købes CD’er, som Stanley Samuelsen har indspillet. Koncerten er en
del af Flaggsigling 2019, hvor færøske træskibe sejler fra Færøerne og lægger til ved danske
havne for at fejre, at det færøske flag fylder 100 år i år. I Aarhus lægger skibene til ved
Honørkajen fra d. 27.-28. maj. I den forbindelse afholdes færøske arrangementer rundt
omkring i Aarhus.
Åbne skrivegrupper
Tirsdag d. 28. maj kl. 10.00-12.00, Møderum 1, gratis, kræver tilmelding
De åbne skrivegrupper arbejder med, på en uformel måde, at give feedback på hinandens
tekster. Man tilmelder sig på Facebook, hvor man indbyrdes koordinerer og melder sig til fra
gang til gang. Alle skrivende er velkomne (ikke skriftlige opgaver mv.)
Gratis sommerkoncert med 250 gospelsangere på Dokk1
Tirsdag d. 28. maj kl. 18.00-19.00, Dokk1, gratis, kræver ikke tilmelding
Få et ordentlig skud energi og sangglæde: Kom til en gigantisk gospelkoncert med Aarhus
Gospel Singers og sangerinden Julie Lindell under ledelse af sanger og dirigent Rune Herholdt.
Aarhus Gospel Singers er Jyllands største gospelkor, og de arbejder for at sprede glæde og
fællesskab i Aarhus igennem gospel, sang og musik. Til koncerten på Dokk1 får Aarhus Gospel
Singers formidabelt besøg af Julie Lindell. Julie Lindell er landets ukronede gospelsangerinde,
født med en Gudsbenådet stemme der favner de store fraser og spreder lys og varme. Julie

Lindell har i mange år arbejdet sammen med navne som Anne Linnet, Andraé Crouch, Cliff
Richard, Rick Astley og Sanne Salomonsen. Alle er meget velkomne!
Tværkulturel Sangdeling med Nevesta's Voice
Onsdag d. 15. 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.
Syng Sammen!
Lørdag d. 1. juni kl. 11.00-11.45, Udsigten, gratis, kræver ikke tilmelding
Fællessang, fællesskab og fælles oplevelse med Sangkraft Aarhus på Dokk1 Kom til fællessang
med Sangkraft Aarhus og få et skud energi, glæde og læring. I juni skal vi i fællesskab
udforske sange med temaet FEST! Vi skal synge på Udsigten med vandet som smukt
bagtæppe. Fællessang er for alle uanset alder og evner - og du får også et par sangtekniske fif
med i bagagen.
Strikkecafé i Dokk1
Lørdag 1. juni kl. 13.00-kl.16.00, Hjørnet, gratis, kræver ikke tilmelding
Er du vild med at strikke eller vil du gerne lære det? Så er strikkecaféen måske noget for dig.
Der vil ikke være en instruktør til stede, men vi hjælper hinanden. Du er også velkommen,
hvis du er nybegynder
Søndagsfilm
Søndag d. 2. juni kl. 14.00-15.45, Lille Sal, gratis, kæver ikke tilmelding
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. Nærmere oplysninger om dagens film følger.

Tilbagevendende aktiviteter
Åbent hus i Sundhedsplejen
Mandag d. 27. 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. 27. 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. 27. 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 og onsdag 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: Skraldekunst
Tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30, Børnelab, gratis, kræver ikke tilmelding
Vi varmer op til International Miljødag og bygger med skrald og genbrug. Onsdag d. 5. juni er
det International Miljødag. I den anledning har vi ekstra fokus på skrald og genbrug som
materialer i værkstedet i disse uger. Så slip kreativiteten løs og byg alt fra skrotrobotter til
biler og andet sjovt af skrald. 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 d. 28. maj kl. 10.00-16.00, 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 d. 28. maj 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. 29. 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.
Skak på Rampen
Fredag d. 31. 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.

Dokk1 | Hack Kampmanns Plads 2 | 8000 Aarhus C
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Åbningstider i Dokk1
Mandag – fredag 08-22
Lørdag – søndag 10-16
Bemærk separate åbningstider for Biblioteket og Borgerservice.

