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

Den indre biograf - højtlæsning for voksne
Mandag d. 20. juni kl. 16.30-17.30, Lille Sal, gratis, kræver ikke tilmelding
Vi læser højt, mens du slapper af! Læn dig tilbage og mød nogle af de bedste tekster,
biblioteket har på hylderne. Frivillig litteratur-entusiast Maria Kudahl Doohan 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.
Lytteklubben
Mandag d. 20. juni kl. 16.30-17.30, Møderum 1, gratis, kræver ikke tilmelding
Lyst til ny musikinspiration? 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 kan også streame, så du behøver ikke at have musikken med.
Bogsalg
Tirsdag d. 21 juni kl. 10.00-19.00, Torvet, gratis, kræver ikke tilmelding
Kom til stort bogsalg i Dokk1 og gør en god handel. Tirsdag den 21. juni kl. 10.00 - 19.00 er
der bogsalg på Torvet i Dokk1. Vi fejrer at sommerferien står for døren, så på bogsalget finder
du både skønlitteratur til voksne, rejsebøger og børnebøger - alt til favorable priser. Vi fylder
op løbende, så du kommer ikke til at gå forgæves. Vær opmærksom på, at der ikke kan
betales med dankort, men vi tager imod kontanter og MobilePay. Medbring din egen
pose/taske til at bære de indkøbte bøger hjem i.
Foredrag med Özlem Cekic: Byg bro med dialogkaffe
Tirsdag d. 21 juni kl. 17.00-17.45, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding

Foredrag og Q&A med Özlem Cecik. Hør tidligere folketingspolitiker og nuværende
generalsekretær i Foreningen Brobyggerne – Center for Dialogkaffe Özlem Cekic fortælle om
sine personlige erfaringer med at gå i dialog de steder, hvor vi alle sammen færdes: I familien,
på arbejdspladsen og på de sociale medier. Özlems fortællinger giver mod og gode råd til selv
at tage hul på de svære samtaler over en kop dialogkaffe. Der er også mulighed for at stille
spørgsmål.
Fortællinger om at bygge broer
Tirsdag d. 21 juni kl. 18.00-19.00, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Hvordan drikker man dialogkaffe? Hvor starter du, hvis du selv vil bygge bro? Hør dugfriske
fortællinger om brobyggende aktiviteter fra en gruppe midtjyder, der siden marts måned har
deltaget på ”Brobyggeruddannelsen” og iværksat deres egne aktiviteter. I aften får gruppen
deres diplomer, vi kårer den bedste brobyggende aktivitet, og vinderne interviewes af Özlem
Cecik. Bag Brobyggeruddannelsen står Foreningen Brobyggerne med støtte fra Folketinget og
Nordeafonden.
Studiestøtte til studerende
Onsdag d. 22. juni kl. 10.00-12.00, Studierum 6, gratis, kræver ikke 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.
IMMUNE by Female Inspiration
Torsdag d. 23. juni kl. 19.00-20.00, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
En cross-over performance hvor der opstår mere end musik. Vær klar til at tage alle dine
sanser i brug! IMMUNE er en cross-over performance: en rejse fra klassisk til moderne musik
vævet sammen af elektronisk lyd skabt af Female Inspiration. Publikum kan opleve en unik
forestilling med musik, visuelle projektioner og et samfundskritiske tema. Publikum inviteres til
at gentænke den måde, vi forholder os til hinanden på i det moderne liv. Forestillingen søger
også at etablere en samtale med publikum - og måske generere en følelse af konflikt. IMMUNE
fortæller om samspillet mellem to væsener nr. 9 (klarinettist), nr. 10 (pianist) og dens
samvittighed (lyd/visuel controller). Karaktererne giver sig ud på en rejse af følelser, og
oplever et tab af tomrummet, der gradvist ændrer sig i takt med den indre udvikling af
hovedpersonerne.
Linoleum & litteratur
Lørdag d. 25. juni kl. 10.30-13.00, Undervisningslokale 1, gratis, kræver tilmelding
Få en litteraturoplevelse mens du fordyber dig i linoleumstryk. Vi sætter fokus på fordybelse giver hænderne noget at arbejde med mens ørerne koncentrerer sig om litteraturen. Vi

arbejder med initialer og laver tryk, der også vil indgå i en udstilling. Alle kan være med uden forkendskab for voksne 13+.

Børn
KREAværksted: Fjollemonsteret Gumle og alle hans venner
Tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30, Børnelab, gratis, kræver ikke tilmelding
Findes der monstre? Og bor der egentlig et monster i os alle? I denne uge snakker vi om
monstre og laver vores helt egne fjollede, finurlige, farlige og søde monstre. To eftermiddage
om ugen, åbner vi det kreative værksted. Værkstedet skifter tema fra uge til uge, så vi får
kendskab til forskellige temaer, teknikker og materialer. Vi søger for inspiration, materialer og
vejledning. KREAværkstedet er for børn og deres voksne, så længe der er ledige pladser i
lokalet. Børn under 10 år skal være ifølge med en voksen.
Fars legestue
Torsdag d. 23. 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.

Udstillinger
Truede og fredede danske dyr
Fra d. 24. juni til d. 21. juli på Rampen
Oplev en billedserie om truede og fredede dyrearter, hvor du også selv kan sætte kreativiteten
i gang. Billedserien er udført med akvarel og tusch på papir af Maya Trinkjær, og i udstillingen
kan du også selv tegne truede og fredede dyr og lade dine værker blive en del af udstillingen.
Om billedserien fortæller kunstneren: "Ideen med billedserien om truede dyrearter begyndte
som et ønske om at tale ind i en dansk kontekst. Når vi snakker truet natur i hverdagen,
oplever jeg, at det hurtigt bliver meget eksotisk. Der er truede tigre, elefanter, pandaer og
isbjørne, og problematikken bliver nemt fremmed og uvedkommende. Med billederne af
danske, fredede og truede dyrearter, vil jeg gerne sætte fokus på den natur, som vi finder i
vores baghave, og jeg vil gerne fremelske en nysgerrighed på dyrene, og det, som vi kan gøre
lige her, hvor vi bor."

Tilbagevendende aktiviteter
Sprogcafe
Mandag d. 20. 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. Sprogcafeen mødes hver mandag kl. 16:00, hvor vi hygger 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. Vil du vide mere?
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!
Studievalg – vejledning
Tirsdag kl. 10.00-16.00 og torsdag kl. 12.00-18.00, Det grønne hjørne, gratis, kræver
ikke tilmelding
Har du spørgsmål om ansøgning og optagelse til de videregående uddannelser? Hos Center
Østjylland kan du få vejledning om valg af videregående uddannelse og karrieremuligheder. Vi
tilbyder individuel og afklarende vejledning, der bidrager til processen med at træffe et
reflekteret valg af videregående uddannelse. Du vil møde vejledere, der lytter og udfordrer dit
uddannelses- og karrierevalg, og som er opdaterede på adgangskrav, optagelsesregler og
ansøgningsprocedurer. Arrangør Studievalg Østjylland.
Gratis retshjælp til alle
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.
AppsCafé
Onsdag d. 22. juni kl. 10.00-12.00, DokkX, gratis, kræver ikke tilmelding
AppsCaféen er et gratis tilbud til dig, der godt kunne bruge lidt hjælp til at komme ordentligt i
gang med at bruge din smartphone eller tablet. Hjælp til stort og småt Hver onsdag kl. 10-12
kan du møde op med, hvad du måtte have af problemer og spørgsmål, du vil have individuel
hjælp til. Her vil fokus være på at hjælpe dig til at føle dig fortrolig med din smartphone eller
tablet. Vi tager altid udgangspunkt i dine ønsker og behov, og sammen finder vi den bedste
løsning. Du kan for eksempel få hjælp til at finde vej i Google Maps, hjælp til at låne E-bøger
og lydbøger i eReolen, hjælp til de grundlæggende smartphone- og tabletindstillinger, eller
hjælp til opsætning af konkrete apps som for eksempel e-Boks, netbank eller Facebook. Hvem
kan deltage? AppsCaféen er for alle borgere i Aarhus Kommune og deres pårørende.

Sy-værkstedet
Onsdag d. 22. juni kl. 15.00-19.00, Verdensrummet, gratis, kræver ikke tilmelding
Åbent sy-værksted i Verdenrummet. Her kan du lære at sy, kaste dig ud i nye projekter eller
bare låne vores maskiner, hvis du har noget, du skal have fikset. Vi har fokus på
bæredygtighed. Tøj er en stor ressource for klimaet – så derfor skal vi værne om det.
Det betyder, at vi skal reparere vores tøj, re-designe det – bytte, dele & låne - så vi får brugt
tøjet fuldt ud og kun køber nyt, når det er absolut nødvendigt. Det er gratis og du møder bare
op. Vi hjælper hinanden, og der vil løbende være særlige workshops, du kan tilmelde dig.
Vi ligger også inde med stof og tøj, du kan kaste dig over – vi hjælper gerne med ideer &
mønstre. Har du lyst til at sy, men har du ingen projekter – så kan du hjælpe os med at sy
bolche-stole af det smukke rest-stof, vi har fået doneret af Kvadrat.
Åbent Lab
Onsdag d. 22. juni kl. 15.30-17.30, Maker-Lab, gratis, kræver ikke tilmelding
Vi holder åbent i labbet - kig forbi, hvis du er nysgerrig, har en ide eller en fil du gerne vil have
skåret/printet. På Dokk1 har vi et Maker Lab, hvor der er laserskærer og 3D printer. Vi har
også forskellig hobby elektronik, som Micro:bit, Arduino og Little Bits. Åbent Lab er ikke en
workshop eller undervisning; det er dig, din ide og motivation, der sætter rammen! Vi har
åbent de fleste onsdage og enkelte lørdage, se mere på vores temaside.
Rehab-Lab
Torsdag d. 23. juni kl. 10.00-14.00, Maker-Lab, gratis, kræver ikke tilmelding
Rehab-Lab er et gratis tilbud til dig, som gerne vil i gang med at designe dine egne
hjælpemidler. Går du med en iværksætter i maven? Har du en udfordring, du ikke kan finde en
allerede eksisterende løsning på? Eller har du en lille tilføjelse eller personliggørelse til dit
hjælpemiddel? Da har du muligheden for at lære at designe og 3D-printe din egen løsning i
Rehab-Lab. Det kræver blot, at du medbringer din egen computer, så står vi til rådighed
ganske gratis. Der vil være kyndigt personale til stede med rådgivning og vejledning. Der vil
være tilbud om vejledning i idégenerering, design og konstruktion med udgangspunkt i egne
idéer eller udfordringer/behov. Du vil være central i din egen opgave, hvor vejledningen
tilpasses netop dig. Labbet afvikles af DokkX i samarbejde med Hovedbiblioteket. Brug af
maskiner og værktøj i labbet er på eget ansvar. Derfor skal børn under 12 år være ifølge med
en voksen.
Skriveværksted: Fortællinger fra fortovet
Torsdag d. 23. juni kl. 13.00-15.00, undervisningslokale 2, gratis, kræver ikke
tilmelding
Din historie er vigtig! ’Fortællinger fra fortovet’ er et skriveværksted, der startede på
Værestedet i Jægergårdsgade og nu er flyttet ind på Dokk1. Vi skriver på ren skriveglæde. Alle
er velkomne! Du kan ikke gøre noget forkert. Vi staver som det passer os. Vi skriver med det
der passer os bedst: iPad, blyant og papir, mobil, gåsefjer. Vi skriver på alle sprog, også
volapyk. "Fortællinger fra fortovet" arrangeres i samarbejde med Værestedet og FO Aarhus og
er støttet af Kulturministeriets pulje for almennyttige kulturelle projekter.

Rundvisning på Dokk1
Torsdag d. 23. juni kl. 16.30-17.30, Informationen, gratis, kræver tilmelding
Tilmeld dig til rundvisning på Dokk1. Rundvisningerne er for enkeltpersoner og mindre grupper
(op til 25 personer). Der er rundvisning torsdage kl. 16.30. Turen tager ca. 1 time og starter
ved Informationen på niveau 1. Hvis I er en gruppe på mere end 25 personer, der ønsker at
deltage i en rundvisning, så kontakt os på rundvisninger@dokk1.dk med jeres forespørgsel.
Skak på Altanen
Fredag d. 24. juni kl. 10.00-12.00, Altanen, 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?

Dokk1 | Hack Kampmanns Plads 2 | 8000 Aarhus C
www.dokk1.dk
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Åbningstider i Dokk1
Mandag – fredag 08-22
Lørdag – søndag 10-16
Bemærk separate åbningstider for Biblioteket og Borgerservice.

