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Det sker på Dokk1
(Se særskilt program for vores lokale biblioteker)

Sommerlæsning - mød BATZER & CO.
Mandag d. 17. 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 BATZER & CO 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.
Højtlæsning for voksne: Max, Mischa og Tet-offensiven
Mandag d. 17. juni kl. 16.30-17.30, Dagligstuen, gratis, kræver ikke tilmelding
I dag læser vi højt fra den anmelderroste roman af Johan Harstad, som optræder på festivalen
LiteratureXchange. Johan Harstads murstensroman "Max, Mischa og Tet-offensiven" blev af
anmelderne kaldt "dybt betagende", "vanvittigt medrivende" og "noget af det mest
vidunderlige længe". Forfatteren gæster Dokk1 som en del af festivalen LiteraturXchange, og i
dag kan du høre uddrag af romanen. Din biblioteksformidler læser højt, og du kan tegne,
strikke - eller bare lukke øjnene og lade fortællingen glide hen over lærredet i din indre
biograf.
Et land i krig - Mød Yasmina Khadra
Mandag d. 17. juni kl. 16.30-18.00, Lille Sal, 40 kr., kræver tilmelding
En samtale om en fredelig fremtid i en tid, hvor voldelige konflikter fylder.
Den algeriske forfatter Yasmina Khadra bruger sine romaner til at udforske mennesket og er
en passioneret fortaler for fred. Det har ansporet ham til at undersøge de konflikter, der
forandrer mellemøstlige lande som f.eks. Algeriet, Israel og Irak. I en tid hvor terrortrusler og
voldelige konflikter fylder stadig mere, er Khadras budskab særdeles aktuelt; et land i krig
medfører utvivlsomt en identitetskrise. Khadra forsøger at forstå konflikternes kilde for at
kunne gå en bedre og mere fredelig fremtid i møde. Moderator for arrangementet vil være
François Barjot fra Institut français du Danemark. Arrangementet foregår på fransk.

Mænd i min situation - mød Per Petterson
Mandag d. 17. juni kl. 19.30-21.00, Lille Sal, 120 kr., kræver tilmelding
Hør om de indre dramaer i den norske forfatters værker. Der er ikke meget knaldroman over
den norske forfatter Per Pettersons værker. I stedet er det de indre dramaer, der foldes stille
og stærkt ud. Petterson tematiserer og fremskriver relationerne med en udtalt sensibilitet, og i
det hele taget står det familiære og det nære centralt i forfatterskabet. Dette gør sig også
gældende i 'Mænd i min situation' (2019), hvor hovedpersonen Arvid mister sine faste
holdepunkter. Mød Per Petterson i samtale med film- og litteraturanmelder Kim Skotte.
Samtalen foregår på dansk og norsk. Studerende kan komme med for 80 kr.
Sommerlæsning - mød Forlaget Gyldendal
Tirsdag d. 18. juni kl. 11.00-12.00, Lille Sal, 30 kr., kræver tilmelding
Få et unikt indblik i forlagsbranchen. 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 og masser af inspiration til din sommerlæsning. Denne formiddag
står Gyldendal 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.
Stieg Larssons leg med ilden - en filmvisning
Tirsdag d. 18. juni kl. 14.00-15.45, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Bliv klædt på til at opleve den svenske forfatter Jan Stocklassa på festivalen. Stocklassa har
skrevet bogen "Stieg Larsson arv" (2018), som følger nogle af konspirationsteorierne omkring
mordet på den svenske statsminister Olof Palme. I denne forbindelse viser vi filmen om Stieg
Larsson hidtil ukendte arkiv, som giver adgang til en stor del af et livsværk. Her er historien
om et menneske, som har dedikeret sit liv til at kortlægge de onde kræfter i samfundet højreekstremismen. Det er en gribende beretning om en mand, som kæmpede hårdt for det,
han troede på, og som gennem Millennium-bøgerne fik sit budskab spredt til et bredt
publikum.
Honningbandens hatteteater
Onsdag d. 19. kl. 10.00 og kl. 11.00, Scenetrappen, gratis, kræver ikke tilmelding
Hatteteater er kreativ teaterleg for og med børn. På scenen hænger 20 forskellige hatte. En
gruppe børn fra publikum inviteres op på scenen. Her vælger de hver sin hat og en rolle som
de synes passer til lige netop den hat. Så kan forestillingen begynde. Med hjælp fra publikum
og børnene på scenen opstår den ene vanvittige historie efter den anden, når
historiefortælleren improviserer sjove teaterstykker med udgangspunkt i børnenes roller. Og
der er nye børn og måske (?) nye roller med i hver historie. Oplev drager, hekse, feer, trolde,
prinser, prinsesser, spøgelser, tyve, mariehøns, edderkopper, løver, trolde, soldater,
politibetjente, riddere rockere, krokodiller, rummænd, landmænd, fine damer og mange flere.
Gratis bare mød op.

Åbent Lab
Onsdag d. 19. juni 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.
Skriv verdenslitteratur – skriveværksted
Onsdag d. 19. juni kl. 16.00-18.00, Hemsen, gratis, kræver tilmelding
Skriver du, eller vil du gerne skrive mere? Formålet med skriveværkstedet er at blive klogere
på din egen måde at skrive på, at udfordres gennem kreative øvelser og at mødes med
ligesindede. Under LiteratureXchange lader vi os inspirere af nogle af de deltagende forfatteres
tekster.
Authors in Aarhus præsenterer Judith Hermann
Onsdag d. 19. juni kl. 19.30-21.00, Store Sal, 80 kr., kræver tilmelding
Oplev den tyske stjerneforfatter Judith Hermann fortælle om sit smukke og intense
forfatterskab.
I tyske Judith Hermanns smukke og intense fortællinger opsøger hun eksistensens afgørende
øjeblikke, ensomheden, raseriet og længslen. Allerede med debuten ’Sommerhus senere’ blev
Judith hermann udråbt til sin generations stemme, og senest har udgivelsen ’Lettipark’ fået
anmelderne til at råbe ”verdensklasse”, ”åndeløs” og ”fuldendt”. Judith Hermann interviewes af
forfatter og formand for Dansk-Tysk Selskab Steen Bille, der også løbende oversætter
samtalen til dansk. Arrangementet reslieres i samarbejde med LiteratureXchange.
Sommerlæsning - mød Forlaget Rosinante
Torsdag d. 20. 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 Rosinante 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.
Velskrevet velfærdskritik - mød Klas Östergren
Torsdag d. 20. juni kl. 16.30-18.00, Store Sal, 60 kr., kræver tilmelding
En samtale om litteraturens potentiale til at diskutere vores alle sammens
velfærd.Velfærdsmodellens eksistensgrundlag tages hele tiden op til revision. Kan vi
overhovedet længere finde ud af, hvad det var, vi ville med den? Og hvilken rolle kan
litteraturen være med til at spille i den nødvendige diskussion om velfærdsstatens fremtid? I
en samtale mellem Östergren, Lasse Horne Kjældgaard, professor ved Roskilde Universitet
samt kritiker og radiovært Klaus Rothstein dykker vi denne eftermiddag ned i litteraturens
potentiale til at diskutere vores alle sammens velfærd. Samtalen foregår på dansk og svensk.

Efterforskningens kunst - mød Jan Stocklassa
Torsdag d. 20. juni kl. 19.30-21.00, Store Sal, 60 kr., kræver tilmelding
En samtale om konspirationer, mysterier og efterforskningens kunst. Alle elsker mysterier. Vi
lader os nemt betage af efterforskning, konspirationer og uløste gåder. Denne trang til at finde
svar har også motiveret den svenske forfatter og journalist Jan Stocklassa til at skrive bogen
'Stieg Larssons arv' (2018), som bygger på den svenske succesforfatter Stieg Larssons
hemmelige arkiv over Olof Palme-mordet. Mød Jan Stocklassa til en samtale om
efterforskningens kunst og hør ham fortælle om det journalistiske opklaringsarbejde der ligger
i (måske) at løse en af de mest mystiske mordgåder nogensinde. Journalist, forfatter og
redaktør Olav Skaaning Andersen interviewer. Samtalen foregår på dansk og svensk.
Studerende: 40 kr.
Maratonsang 2019 - syng fra Højskolesangbogen
Fredag d. 21. juni kl. 8.15-21.45, rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Kom og syng! Musikken er fyldt med gode tekster. Vi dykker ned i Højskolesangbogen og
synger sammen hele dagen på Dokk1 i Aarhus. Højskolelærere, forstandere, musikere,
forfattere med flere præsenterer højskolesange og fortæller gode historier. Nogle af landets
dygtige pianister spiller, og Dokk1 fyldes med glade, syngende mennesker fra tidlig morgen til
sen aften. Vi inviterer deltagere til at byde ind med sangønsker. Inviter din højskole,
efterskole, læsekreds eller kom alene til en dag med fællesskab, skønne tekster og god musik.
Sommerlæsning - mød Jensen & Dalgaard
Fredag d. 21. juni kl. 11.00-12.00, Lille Sal, 30 kr., kræver tilmelding
Få et unikt indblik i forlagsbranchen. 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 Jensen & Dalgaard 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.
Læs sammen - en guidet fælleslæsning
Fredag d. 21. juni kl. 13.00-14.00, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Bliv guidet igennem en fælleslæsning. Som optakt til arrangementet 'Litteraturens kraft' vil
Mette Steenberg fra Læseforeningen føre deltagerne gennem en guidet fælleslæsning. Her får
man mulighed for at deltage i den samtale, der opstår med udgangspunkt i den umiddelbare
oplevelse af teksten. Hvis du vil opleve, hvad stærke læsefællesskaber kan, så kom og vær
med. Alle er velkomne, det kræver ingen forberedelse. Arrangementet er gratis, men kræver
tilmelding til laeseforeningen@gmail.com
I en skov af sumak - en åben læsekreds
Fredag d. 21. juni kl. 15.00-16.00, Litteraturoasen, gratis, kræver tilmelding
Varm op til det efterfølgende arrangement med Klas Östergren ved at tale med andre læsere
om hans seneste roman "I en skov af sumak". Til arrangementet deler vi vores læseoplevelse
og drøfter romanens indhold. Læsekredsen ledes af biblioteks formidler Mette Kirkegaard
Jensen. Alle er velkomne, og det er en fordel at have læst bogen forinden.

Litteraturens kraft - mød Asta Olivia Nordenhof
Fredag d. 21. juni kl. 15.00-17.00, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Litteraturens empowerment. Asta Olivia Nordenhof undersøger i sit forfatterskab, hvordan
litteraturen skaber en måde at være til stede i verden på. En gruppe unge er i færd med at
gennemføre Læseforeningens Empowermentprogram; fra deltager til læseguide. Denne
eftermiddag kan du opleve de unge i samtale med Asta Olivia Nordenhof og forskere på
området om, hvordan og hvornår litteraturen kan skabe empowerment.
Antropolog Anne Line Dalsgaard modererer samtalen. Gratis, men kræver tilmelding til
laeseforeningen@gmail.com
I en skov af sumak - mød Klas Östergren
Fredag d. 21. juni kl. 16.30-18.00, Store Sal, 60 kr., kræver tilmelding
Hør Klas Östergen fortælle om sin nyeste roman 'I en skov af Sumak' fra 2019.
Vietnamkrigens skygge er lang og kan nå helt til Stockholm. Det er sommeren 1970, og
Kenneth skaber et venskab med den mærkelige Dan og hans søster Hellen. De tre unge
tilbringer ferien i en rus af alkohol, pot og natur, men virkeligheden presser sig på. Der må
tages stilling til fremtiden og træffes valg med alvorlige konsekvenser. Kom og hør den
svenske forfatter Klas Östergren om sin nyeste roman 'I en skov af sumak' i samtale med
Rosinantes forlagschef Jacob Søndergaard. Samtalen foregår på dansk og svensk. Studerende:
40 kr.
Kort over Canada - mød Dorthe Nors
Fredag d. 21. juni kl. 19.30-21.00, Store Sal, 80 kr., kræver tilmelding
En samtale om kærlighed, grusomhed og sorg. Dorthe Nors skriver om kærlighed, grusomhed
og sorg i et præcist og minimalistisk sprog. Et gennemgående tema i forfatterskabet er de
medmenneskelige relationer. I novellerne 'Kort over Canada' fra 2018 udspiller fortællingerne
sig ofte langt fra hovedpersonernes hjemstavn. Værket portrætterer uforudsigelige skæbner i
mødet mellem mennesker, og med Nors’ fornemmelse for det skæve i det mørke, bliver man
som læser både overrasket, udfordret og underholdt. Samtalen modereres af forfatter og
litteraturformidler Daniel Boysen. Studerende: 60 kr.
Sommerlæsning - mød Politikens Forlag og Elsebeth Egeholm
Lørdag d. 22. 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. Denne
formiddag står Politikens Forlag klar, og de tager deres lokale stjerneforfatter Elsebeth Egholm
med på scenen til at fortælle om hendes forfatterskab og den seneste udgivelse ’Frit fald’.
Prisen er inkl. en goodiebag med Elsebeth Egholms første bog i serien om Rina, ’Jeg finder dig
altid’, og andre litterære lækkerier.

Fugle i munden - mød Samanta Schweblin
Lørdag d. 22. juni kl. 13.00-14.30, Store Sal, 60 kr., Kræver tilmelding
Litteratur om forholdet mellem menneske og natur. Vore dages Franz Kafka eller litteraturens
David Lynch? Argentinske Samanta Schweblins værker er kendetegnet ved, at hun bevæger
sig på grænsen mellem realisme og gys med magiske elementer. Hun er netop aktuel med sin
nye novellesamling 'Fugle i munden' (2019), en novellesamling, der kredser om relationen –
både den mellem mennesker og mellem menneske og natur. Ligesom Samanta Schweblins
roman 'Redningsafstand' (2017) er 'Fugle i munden' også nomineret til Man Booker
International Prize. Oplev Samanta Schweblin i samtale med oversætter Peter Adolphsen.
Samtalen foregår på spansk med løbende oversættelse til dansk. Studerende: 40 kr.

Tilbagevendende aktiviteter
Åbent hus i Sundhedsplejen
Mandag d. 17. juni 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. 17.juni 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. 17. juni 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: Rullinger
Tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30, Børnelab, gratis, kræver ikke tilmelding
I denne uge laver vi toiletruller om til skønne rullinger. Vi søger for ruller og en masse pynt.
Derfra er det kun fantasien, der sætter grænser for rullingernes udseende og personligheder.
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. 19. 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. 20. 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. 20. 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.
Skak på Rampen
Fredag d. 21. 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. 21. 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.

