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Det sker på Dokk1

(Se særskilt program for vores lokale biblioteker)

Temaoplæg: Studieskift – videre til en ny uddannelse?
Tirsdag d. 11. juni kl. 09.00-12.00, Møderum 2, gratis, kræver tilmelding
Der er ofte mange overvejelser forbundet med et studieskift og mange individuelle
begrundelser, der ligger til grund. For nogen ligger skiftet tidligt i en uddannelse, for andre
sent. I Studievalg vil vi gerne bidrage til at hjælpe dig videre. Derfor afholder Studievalg en
workshop om studieskift. Workshoppen er målrettet dig, som er ophørt på en videregående
uddannelse og er uafklaret i forhold til valg af ny uddannelse.
Åbne skrivegrupper
Tirsdag d. 11. juni 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. Skriv til Ehm på e.hjorth@hotmail.com for at tilmelde dig gruppen eller høre mere.
Alle skrivende er velkomne (ikke skriftlige opgaver mv.)
Spørgehjørne for slægtsforskere
Tirsdag d. 11. juni kl. 13.00-16.00, Hjørnet, gratis, kræver 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. Meld dig til hos Elin Damm Madsen
edm@slaegt-aarhus.dk.
Startmøde for iværksættere
Tirsdag d. 11. juni 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.

Lær at binde din egen flue
Onsdag d. 12. juni 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. 12. juni 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.
Corpus + Mandafounis = One One One
Onsdag d. 12. juni kl. 15.00-18.00, Dækket, gratis, kræver ikke tilmelding
Corpus tager på Aarhus-turné med forestillingen One One One for at møde publikum der, hvor
de er. Forestillingen er skabt af den prisvindende græsk-schweiziske koreograf Ioannis
Mandafounis. Hvornår så du sidst nogen i øjnene i mere end kun et par sekunder?
Hvad gjorde det ved dig? I One One One er den eneste betingelse, at du holder øjenkontakt
med den danser, som danser for dig. I One One One afspejler dansen mennesket på stolen, og
forestillingen går først i gang, når du sætter dig. Og den slutter, når du rejser dig.
Forestillingen kan vare 30 sekunder eller 2 timer. Du bestemmer selv længden på din
oplevelse. Og du bestemmer selv, om du tager plads i stolen, eller om du blot vil være
tilskuer.
Åbent Lab
Onsdag d. 12. juni kl. 15.30-17.30, Dokk1, 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!
Ubuntu
Onsdag d. 12. juni kl. 16.00-21.00, Undervisningslokale 1, gratis, kræver ikke
tilmelding
Ubuntu Aarhus er åben for alle, som har interesse i alternative styresystemer. Emnerne for
mødeaftenerne vil langt hen ad vejen blive tilpasset efter de fremmødtes ønsker, og der bliver

taget særligt hensyn til ”begyndere” udi Ubuntu-Linux – vi hjælper med installationer,
opdateringer og reparationer på de fremmødtes egne pc'er – foruden almindeligt socialt
samvær!
DR Klub Klassisk: Musorgskijs værk Udstillingsbilleder
Onsdag d. 12. juni kl. 16.30-18.15, Store sal, gratis, kræver tilmelding
Voldsomt og påtrængende, stille og fint. Klassisk musik taler til krop, hjerte og hjerne. Men
hvad foregår der i musikken? DR Klub Klassisk er for alle med lyst til at få ørerne i den
klassiske musikmaskine. Kom til DR Klub Klassisk og hør om den russiske komponist
Musorgskij og hans kendteste instrumentalværk Udstillingsbilleder. Udstillingsbilleder er en
musikalsk billedkavalkade, hvor man som på en kunstudstilling går fra billede til billede.
Værket er komponeret for klaver men opføres ofte som orkesterværk, især i den version, som
Maurice Ravel har instrumenteret. Denne udgave hører til koncertsalens mest populære
russiske værker. Cand.mag. Arne Kjær sørger for, at du møder musikken i øjenhøjde, og er din
kyndige guide ind i den klassiske musiks vildtvoksende jungle.
Højskolesang for de mindste
Torsdag d. 13. juni 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.
Bogselskabet med Anne Glad - Mød Naja Marie Aidt
Torsdag d. 13. juni kl. 13.30-14.15, Store Sal, gratis, kræver ikke tilmelding
Du inviteres med, når Bogselskabet med Anne Glad optages på Dokk1. Det er gratis og du skal
bare møde op! DR står bag litteraturpodcasten Bogselskabet med vært Anne Glad. Hver uge
inviterer Anne Glad en aktuel forfatter til en samtale om vedkommendes seneste udgivelse og
der bliver delt gode læseoplevelser med lytterne. I anledning af LiteratureXchange inviteres
publikum til at være med i salen, når Bogselskabet optages. Oplev samtalen mellem Anne Glad
og forfatter Naja Marie Aidt.
Vi ses deroppe - en filmvisning
Torsdag d. 13. juni kl. 14.00-16.00, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Bliv klædt på til at opleve den franske forfatter Pierre Lemaitre på LiteratureXchange. Lemaitre
har bl.a. skrevet bøgerne. "Vi ses deroppe" (2013) samt dennes efterfølger "Flammernes
farve" (2018). Filmen "Vi ses deroppe" foregår i Frankrig få dage før 1. Verdenskrig slutter,
hvor de to soldaterkammerater Albert Maillard og Edouard Pericourt kæmper for deres liv på
slagmarken. Begge overlever krigens rædsler, men ikke uden ar på sjælen, og snart må de
hutle sig gennem dagligdagen i et Paris, som slikker sårene efter den grusomme krig. "Vi ses
deroppe" er instrueret af Albert Dupontel, der også spiller en af hovedrollerne i filmen.

Bogselskabet med Anne Glad - Mød Jonas Eika Rasmussen
Torsdag d. 13. juni kl. 15.00-15.45, Store Sal, gratis, kræver ikke tilmelding
Du inviteres med, når Bogselskabet med Anne Glad optages på Dokk1. Det er gratis og du skal
bare møde op! DR står bag litteraturpodcasten Bogselskabet med vært Anne Glad. Hver uge
inviterer Anne Glad en aktuel forfatter til en samtale om vedkommendes seneste udgivelse og
der bliver delt gode læseoplevelser med lytterne. I anledning af LiteratureXchange inviteres
publikum til at være med i salen, når Bogselskabet optages. Oplev samtalen mellem Anne Glad
og forfatter Jonas Eika, der netop er indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris for sin
novellesamling ‘Efter Solen’.
Kom til åbning af LiteratureXchange - Mød Naja Marie Aidt, Pierre Lemaitre og Nikolaj Nørlund
Torsdag d. 13. juni kl. 16.00-17.00, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Vi inviterer alle til at være med, når vi med musik, taler og litteratur giver en smagsprøve på
noget af alt det, du kan opleve under dette års LiteratureXchange. Oplev blandt andet den
prisvindende franske forfatter Pierre Lemaitre og lyt til numre fra det nyudgivne album
’Housewarming’, der er et samarbejde mellem musiker Nikolaj Nørlund og forfatter Naja Marie
Aidt. Professor ved Aarhus Universitet, Mads Rosendahl Thomsen, introducerer til begrebet
'verdenslitteratur'. Arrangementet indledes med en åbningstale af rådmand for Kultur og
Borgerservice Rabih Azad-Ahmed.
Beboede stilheder - en poesi- og lydinstallation
Torsdag d. 13. juni kl. 17.30-18.15, Rampelyset, gratis kræver ikke tilmelding
En lyd- og poesiinstallation, der undersøger rejsen som tilstand. 'Beboede stilheder' er en lydog poesiinstallation, der undersøger rejsen som tilstand at være i et landskab og udforske det
og hvordan de steder vi befinder os, præger vores krop og bevidsthed. En opdagelsesrejsende
har indsamlet lyde og genstande og tegnet en kartografi fra ukendte steder, samt nedskrevet
sine tanker i en rejsedagbog. Tilskuerne er inviterede til en sanselig rejse, hvor de kan lytte,
se, læse og røre. Den 13. juni kl. 17.30 vil Pauline Jupin og Simon Cacheux lave en
performance med lyd og poesi i installationen. 'Beboede stilheder' kan opleves i hele
festivalperioden i Dokk1s åbningstid.
Sommerlæsning - mød TURBINE forlaget
Fredag d. 14. juni kl. 11.00-12.00, Lille Sal, 30 kr., kræver tilmelding
Få et unikt indblik i forlagslivet. LiteratureXchange har inviteret nogle af Danmarks mest
markante forlag til at dele ud af deres begejstring for dansk og udenlandsk litteratur. Få et
unikt indblik i forlagslivet samt masser af inspiration til din sommerlæsning. Denne formiddag
står TURBINE forlaget klar til at fortælle, og der er naturligvis også mulighed for at købe
bøger. Prisen er inkl. en goodiebag med en bog og andre litterære lækkerier.
Naturen i litteraturen - Mød Sjón
Fredag d. 14. juni kl. 16.30-18.00, Store Sal, 80 kr., kræver tilmelding
Formes man som forfatter af ens hjemstavns natur? Læser man islandske Sjóns korte, men
store roman ’Skygge-Baldur’, som han fik tildelt Nordisk Råds Litteraturpris i 2005 for, er der
ingen tvivl om, at ordene er formet af det islandske landskab. Også i den seneste roman

oversat til dansk, ’CoDex 1962’, spiller naturen en central rolle. Hvordan påvirker den
islandske natur forfatterens poetiske drivkraft? Og hvad er natur egentlig for en videnskabelig
størrelse? Mød Sjón til en samtale med lektor i vidensskabsstudier ved Aarhus Universitet
Kristian Hvidtfeldt Nielsen, om naturen i litteraturen, kyndigt modereret af radiovært og
kritiker Klaus Rothstein. Samtalen foregår på engelsk. Studerende kan komme med for 60 kr.
Kultur, kvindekamp og kedsomhed - Mød Mario Vargas Llohsa
Fredag d. 14. juni kl. 19.00, Store Sal, 120 kr., kræver tilmelding
Oplev den peruvianske nobelpristager Mario Vargas Llosa til en samtale om litteraturens
politiske potentiale. Den peruvianske forfatter og nobelpristager Mario Vargas Llosa skriver i
romanen ’Vejen til Paradis’ (udkommer på dansk i 2019) om kvinderettighedsforkæmperen
Flora Tristán og hendes barnebarn maleren Paul Gaugain. På hver deres måde kæmper de en
idealistisk kamp for en bedre verden. Llosa har desuden i flere essayistiske værker gjort sig et
væld af tanker om den moderne stat og liberalisme, samt det moderne menneskes forhold til
kultur og underholdning. Og så har han ikke mindst været præsidentkandidat i Peru tilbage i
1990. DR-journalist Karin Mørch vil tale med Llosa om litteraturens potentiale til at gøre os
klogere på det samfund, der omgiver os. Samtalen foregår på engelsk. Studerende kan
komme med for 80 kr.
Månedens instrument: Fløjte
Lørdag d. 15. juni kl. 10.30 og kl. 11.15, Scenetrappen, gratis, kræver ikke tilmelding
Elever fra Aarhus musikskole spiller koncert af to omgange. Efterfølgende kan interesserede
selv prøve instrumentet. Mennesket har spillet fløjte siden tidernes morgen.
I sin moderne udformning er en tværfløjte et alsidigt instrument med et hav af
anvendelsesmuligheder. Lige fra smuk romantisk musik til brasiliansk bossa nova. Optræden
foregår ved scenetrappen, og efterfølgende er der instrumentpræsentation i Børnelab.
Arrangementet præsenteres i samarbejde med Aarhus Musikskole.
Escape room
Lørdag d. 15. juni kl. 11.30-12.30 og 13.30-14.30, Dokk1, gratis, kræver ikke
tilmelding
Vi tester en sjov kode escape room oplevelse for hele familien.Den slemme hacker Brightface
har stjålet nogle hemmelige oplysninger og kun med jeres hjælp kan en katastrofe afværges!
Kræver ingen forudgående kodekendskab, men dele vil være på engelsk.
Ferie-bogtips: Nye unge-bøger
Lørdag d. 15. juni kl. 14.00-15.00, Ungeområdet, gratis, kræver ikke tilmelding
Hvad skal du læse i ferien? Det er ikke alle bibliotekarerne på Dokk1, der følger med i de nye
YA/ungdomsbøger. Men nogle af os gør! På de her dage kan du møde en af ungebibliotekarerne og få forslag til bøger, der passer til dig.

DR Romanprisen
Lørdag d. 15. juni kl. 14.00-15.00, Store Sal, gratis, kræver ikke tilmelding
Oplev afsløringen af vinderen af DR Romanprisen 2019. Vær med når DR sammen med sidste
års vinder af prisen Maren Uthaug afslører, hvem læserne har valgt til DR Romanprisen 2019.
Hvert år kårer DR sammen med lyttere og læsere fra hele landet årets største læseoplevelse.
De seks nominerede er Kim Fupz Aakeson ’Bådens navn’, Helle Helle ’de’, Morten Pape ’Guds
bedste børn’, Mathilde Walter Clark ’Lone Star’, Hanne Richardt Beck ’For enden af perronen’
og Karen Fastrup ’Hungerhjerte’.
Når de nærmeste dør - Mød Helle Helle og Lotte Kirkeby
Lørdag d. 15. juni kl. 16.00-17.30, Store Sal, 80 kr., kræver tilmelding
Oplev Helle Helle og Lotte Kirkeby i samtale om sorg og litteratur med chefredaktør for
Litteratursiden Lise Vandborg. Helle Helle skildrer i romanen ’de’ en 16-årig pige og hendes
alvorligt syge mor, mens vi i Lotte Kirkebys roman ’De nærmeste’ følger tre voksne søskende
efter tabet af deres forældre. Begge romaner sætter ord på sorgen over at miste en forælder.
Studerende kan komme med for 60 kr.
Bullet Journal Event
Søndag d. 16. juni kl. 11.00-15.30, Hjørnet, gratis, kræver ikke tilmelding
Få inspiration til din egen bullet journal. Laver du bullet journal og/eller elsker du bare
planlægning. Så kom med, når vi afholder Bullet Planner Event i Hjørnet på Dokk1 i Aarhus.
Vi er en flok glade planlægningsentusiaster, der inspirerer hinanden i det kreative arbejde med
at udsmykke vores journals. Du skal blot medbringe noget at tegne på (evt. notebook), noget
at tegne med og højt humør! Eventet er gratis for alle. Bare mød op.
Åben Læsekreds om "Velkommen til Amerika" af Linda Boström Knausgård
Søndag d. 16. juni kl. 12.30-13.30, Litteraturoasen, gratis, kræver ikke tilmelding
Varm op til det efterfølgende forfatterarrangement med Linda Boström Knausgård ved at tale
med andre læsere om hendes seneste roman "Velkommen til Amerika" fra 2016. Til
arrangementet deler vi vores læseoplevelse og drøfter romanens indhold. Læsekredsen ledes
af biblioteksformidler Sidsel Witt Friborg. Alle er velkomne, og det er en fordel at have læst
bogen forinden. Man møder bare op i de røde sofaer på Dokk1. Sammen kan vi efterfølgende
følges til forfatterarrangementet med Linda Boström Knausgård i anledning af
LiteratureXchange.
Velkommen til Amerika - Mød Linda Boström Knausgård
Søndag d. 16. juni kl. 14.00-15.30, Lille Sal, 80 kr., kræver tilmelding
"Velkommen til Amerika" er en skrøbelig og sårbar fin lille bog, som portrætterer en familie på
randen af opløsning. Mens de alle vil være i fred fra hinanden, længes de samtidig helt
ufattelig efter hinanden. I sin bog ‘Velkommen til Amerika’ fortæller den svenske forfatter
Linda Boström Knausgård om den 11-årige pige Ellen, der er holdt op med at tale efter
faderens død. I sine drømme bliver hun hjemsøgt af hans spøgelse, som fastholder hende i
skyldens og sorgens mørke. Ligesom Linda Boström Knausgårds øvrige forfatterskab blandes
hverdagsrealisme og psykologisk analyse i denne roman fra 2016. I samtale med journalist og

forfatter Puk Qvortrup vil Boström fortælle om litteraturens evne til at rumme og bearbejde
sorg og andre store følelser. Samtalen foregår på dansk og svensk.
Øer, rødder og brændende steder
Søndag d. 16. juni kl. 14.00-16.00, Store Sal, 60 kr., kræver tilmelding
Mød Mathilde Walter Clark, forfatter til 'Lone Star' og kandidat til DR romanprisen, Hjalte Tin,
forfatter til 'Dem der blev. En rejse i Syrien til kurdernes ukendte revolution', samt Frits
Andersen, lektor og forfatter af 'Sydhavsøen'. Med udgangspunkt i deres billeder fra Tahiti,
Texas og Syrien diskuterer de tre forfattere med hinanden og publikum den rejsendes
oplevelse af det fremmede - hvordan bliver det litteratur? Hvad er rejselitteratur, hvad vil den,
og hvad kan den? Kan teksten overvinde umulige afstande i århundrederne, verdenshavene og
kulturerne? Kan forfatteren vende hjem til et ukendt sted? Er det rejselitteraturens ansvar og
mulighed at tale politik? Alt det skulle der gerne komme nogle spændende svar på til dette
møde mellem de tre forfattere og publikum.
Tilbagevendende aktiviteter
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
Tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30, Børnelab, gratis, kræver ikke tilmelding
Afprøv forskellige kreative metoder i KREA-værkstedet. 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-værktedet er åbent for
alle kreative sjæle, men børn skal være ifølge med en voksen. 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. 12. juni 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. 13. juni 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. 13. juni 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. 13. juni 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. 14. juni 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. 14. juni 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.

