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Det sker på Dokk1

(Se særskilt program for vores lokale biblioteker)

Poetisk morgen
Mandag d. 2. september kl. 8.30-9.00, Møderum 1, gratis, kræver ingen tilmelding
Begynd din uge med at sætte tempoet ned. Begynd din uge med poesi og musik, når Dokk1s
litteraturformidler læser højt fra nyere nordisk lyrik og afspiller bløde toner fra anlægget. Få en
rolig start på ugen, sæt tempoet ned og start din uge med et skud poesi.
Åben undervisning i de journalistiske grundprincipper
Mandag d. 2. september kl. 9.00-12.00, Lille Sal, gratis, kræver ikke tilmelding
Kom og få et crash-kursus i journalistikkens grundbegreber af DMJX. Der er mulighed for at se
med, når de nye studerende, som kommer fra universitetet, med profilfag i journalistik har
første undervisningsgang og får et tre-timers crash-kursus i journalistikkens grundbegreber.
Underviser Anders Lange kommer blandt andet ind på arbejdsmetoder, nyhedskriterier og
journalistiske genre. Arrangementet finder sted i Lille Sal på Dokk1 og er en del af DMJX
Festival, der 2. september tager pulsen på demokratiet og kigger fremad mod de muligheder
og udfordringer, som er både rundt om hjørnet - og ude i fremtiden.
Morgensang for alle
Mandag til fredag kl. 9.15-9.45, Udsigten, gratis, kræver ikke tilmelding
Sangkraft Aarhus inviterer til sang under Aarhus Festuge 2019. Børnehaver, vuggestuer,
skoleklasser, byens borgere - unge som gamle - fylder hver morgen kl. 9.15-9.45 mandag til
fredag Dokk1 med lyden af danske sange og salmer. I årets Festuge ledes morgensangen af
Sangkraft Aarhus’ kunstneriske leder Carsten Seyer-Hansen og af Sangkraft Aarhus' daglige
leder Christina Holm Dahl. Tidligere år har op mod 600 mennesker sunget sammen.
Morgensangen varer ca. en halv time og tilmelding er ikke nødvendig.

Vejledning og workshop: Hvor er du på vej hen i dit arbejdsliv?
Mandag d. 2. september kl. 10.00-17.00, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Kom til vejledning i efteruddannelse af medarbejderne fra DMJX. Efteruddannelse er afgørende
for at følge med de stigende krav på arbejdsmarkedet. Derfor er der hele dagen mulighed for
at blive vejledt i efteruddannelse af medarbejderne fra Kurser og Videreuddannelse samt
komme med indspark til, hvad der er brug for af efteruddannelse. Arrangementet finder sted
på Rampen på Dokk1 og er en del af DMJX Festival, der 2. september tager pulsen på
demokratiet og kigger fremad mod de muligheder og udfordringer, som er både rundt om
hjørnet - og ude i fremtiden.
Journalistiske portrætter: Hvor er du på vej hen?
Mandag d. 2. september kl. 10.00-17.00, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Kom og få taget dit portræt, når studerende fra journalistik og fotojournalistik i løbet af DMJX
Festival portrætterer og dokumenterer aarhusianerne i både tekst og billeder. Billederne vil
løbende blive udstillet rundt omkring på DOKK1. Du har mulighed for at blive portrætteret ved
at henvende dig på Ramperne på Dokk1, hvor de studerende har åben redaktion hele dagen.
Arrangementet finder sted på Ramperne på Dokk1 og er en del af DMJX Festival, der 2.
september tager pulsen på demokratiet og kigger fremad mod de muligheder og udfordringer,
som er både rundt om hjørnet - og ude i fremtiden.
Oplæg: Fra ide til færdig bacheloropgave
Mandag d. 2. september kl. 10.00-12.30, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Få en smagsprøve på årets bachelorprojekter fra DMJX. Det er de journalistiske fortællinger og
de kommunikative løsninger, som er i fokus, når seks studerende fra forskellige uddannelser
præsenterer, hvordan de har arbejdet med deres afsluttende bacheloropgaver igennem op- og
nedture i flere måneder. Arrangementet finder sted på Ramperne på Dokk1 og er en del af
DMJX Festival, der 2. september tager pulsen på demokratiet og kigger fremad mod de
muligheder og udfordringer, som er både rundt om hjørnet - og ude i fremtiden.
Talks: Fake news
Mandag d. 2. september kl. 13.00-14.30, Store Sal, gratis, kræver ikke tilmelding
Mediebranchen forandrer sig hastigt og står i dag overfor nogle helt nye udfordringer, som der
ikke findes nogen nemme løsninger på. Niels Krause Kjær tager dig med på en rundtur i
mediernes udfordringer, får hjælp til at sætte dem i perspektiv og ser på, hvad fremtiden
bringer.
13.00: Uddannelser i en turbulent tid med rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Trine Nielsen
13.20: FAKE NEWS
- Michael Bang Petersen, professor, Aarhus Universitet om falske nyheders magt: Hvorfor tror
vi på dem, hvorfor spreder medierne dem?
- Jakob Linaa Jensen, chefforsker, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om Sociale medier,
disinformation og fake news.

- Chefredaktør Jan Schouby, Århus Stiftstidende om, der findes fake news også i
lokale/regionale medier, og hvordan det stoppes.
Talks: Tilliden til medierne og journalistikken
Mandag d. 2. september kl. 14.30-15.45, Store Sal, gratis, kræver ikke tilmelding
Mediebranchen forandrer sig hastigt og står i dag overfor nogle helt nye udfordringer, som der
ikke findes nogen nemme løsninger på. Niels Krause Kjær tager dig med på en rundtur i
mediernes udfordringer, får hjælp til at sætte dem i perspektiv og ser på, hvad fremtiden
bringer.
- Steen Steensen, professor, OsloMet om mediernes tillidsproblemer i digitaliseringens
tidsalder.
- Roger Buch, chefforsker, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om den voksende tillid til
medierne i Danmark og Europa.
- Inga Vind, TV2 Østjylland om tillid til medier og journalistik også et problem i lokal/regional
journalistik?
- Karen Løth Larsen, lektor Danmark Medie- og Journalisthøjskole om den nødvendige
nytænkning af journalistikken.
Talks: Media covering extremism (Talk in English)
Mandag d. 2. september kl. 15.45-16.30, Store Sal, gratis, kræver ikke tilmelding
Mediebranchen forandrer sig hastigt og står i dag overfor nogle helt nye udfordringer, som der
ikke findes nogen nemme løsninger på. Niels Krause Kjær tager dig med på en rundtur i
mediernes udfordringer, får hjælp til at sætte dem i perspektiv og ser på, hvad fremtiden
bringer.
- Louise Dalsgaard, co-author of the book “ Terroristen fra Nørrebro” - The Terrorist from
Nørrebro on media coverage of the 2015 terrorist attack in Denmark
- Verica Rupar, professor Auckland University of Technology (AUT) on media coverage of the
2019 terrorist attack in Christchurch New Zealand.
- William Gumede, Professor Wits University South Africa and founder and chair of Democracy
Works Foundation om media coverage of extremism
- Thomas Ravn-Pedersen, Editor-in-Chief, Verdens bedste nyheder on what is the good story
about extremism?
Talk: Kan blockchain få os til at betale for nyheder?
Mandag d. 2. september kl. 13.00-14.30, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding’
Kan blockchain-teknologien blive en del af de danske nyhedsmediers forretningsmodel og
måske endda bryde abonnementsmodellen? Eller er det en hypet teknologi, der aldrig vinder
folkelig udbredelse? Kom til en talk om blockchain og få tankerne sparket i gang. Tag din
nysgerrighed med, når vi taler om fremtidige betalinger og forretningsmodeller på tværs af
mediebranchen. Arrangementet starter med en kort introduktion af blockchain, men
henvender sig til folk, der i forvejen er nysgerrige på teknologien.
Panel:
Jakob Nielsen, chefredaktør, Altinget
Jonas Lindstrøm, Senior Security Architect, Alexandra Instituttet

TBA, NETS
Claes Holtzmann, data- og analyseredaktør, Jysk Fynske Medier
Talk: Ægte journalistik med kunstig intelligens
Mandag d. 2. september kl. 15.00-16.30, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Robotjournalistik kan blive den største disruption af den redaktionelle proces siden internettet,
og i modsætning til andre over-hypede tech-fænomener som virtual reality og blockchain, er
medierne allerede nu i fuld gang med eksperimenterne. Vi skal høre fra nogle af de folk, som
sidder med hænderne helt nede i maskinrummet. Hvad er det, der sker? Hvordan gør de det?
Hvad er gode råd til medier, som skal i gang? Hvilken effekt har det? Og hvordan ser
fremtiden ud, på godt og ondt?
Panel:
Tea Sylvest, COO, Lasso X
Claes Senger Holtzmann, data- og analyseredaktør, Jysk Fynske Medier
Kristoffer Hecquet, projektchef, Altinget
Andreas Marckmann Andreassen, journalistisk fellow, SDU
Kristoffer Gravgaard, Director of Development, Ritzaus Bureau
Moderator:
Søren Pedersen, dataudvikler, Ekstrabladet
Guided tour at Dokk1
Mandag d. 2. september kl. 16.00-17.00, Informationen, gratis, kræver tilmelding
The tours are for individuals and small groups (up to 20 people). The guided tour is in English
and lasts for about an hour. Meet up at the Information desk in Dokk1. We reserve the right to
cancel the tour by too few entries. Information about this is sent by email.
Læseambassadører
Mandag d. 2. september kl. 16.00-18.00, Informationen, gratis, kræver tilmelding
Er du mellem 10 og 14 år og vild med at læse? Så kan du blive én af vores nye
læseambassadører. Vi mødes på Dokk1 4 gange i løbet af efteråret, og du er selv med til at
bestemme, hvad vi skal arbejde med. Det kunne være booktrailers, boganbefalinger på
instagram, forfatterinterviews eller hyggelig snak om gode bøger. Du får også mulighed for at
være med i afviklingen af arrangementer for børn på Dokk1. Du behøver ikke at være skrap til
at læse, du skal bare have lyst til at dele dine læseoplevelser med andre! Vi mødes mandag d.
2/9, tirsdag d. 1/10, onsdag d. 6/11 og torsdag d. 5/12 fra kl. 16-18.
Samtalesalon: Mediefagenes fremtid
Mandag d. 2. september kl. 17.00-18.00, Store Sal, gratis, kræver tilmelding
Vær med, når et panel med deltagere fra hele mediebranchen forsøger at svare på, hvordan
fagenes fremtid ser ud. Mediebranchen skal på samme tid både følge med tiden og holde fast i
de tusinde år gamle værdier, som den er formet af. I Foråret blev rapporten Fagenes Fremtid
offentliggjort, og den giver et bud på, hvor mediebranchen bevæger sig hen ad, og hvad der
kommer til at tegne den i de næste mange år.

Kochs Vox og Kochs Skoles børne- og ungdomskor
Tirsdag d. 3. september kl. 16.00-16.45, Udsigten, gratis, kræver ingen tilmelding
Koncert under Aarhus Festuge 2019. Kochs Vox er et voksenkor, der holder til på Kochs Skole i
Aarhus. Koret består af forældre, ansatte, tidl. forældre og ansatte, tidligere elever samt
venner udefra - og vi har også bedsteforældre med! Korleder er Rie Larsen, der også er
korleder for børne - og ungdomskorene på Kochs Skole. Kochs Vox synger glade og
bevægende sange på engelsk og dansk, lige fra Leonard Cohen over Queen til U2 - m.fl.
Vi samarbejder med børnekorene på Kochs Skole. Vi nyder samklangen mellem børn og
voksne, når alle stemmer i og har gavn af hinanden. Vi gør noget sammen på lige fod på tværs
af alder. Børnene inspireres af de voksnes seriøsitet og engagement i det at synge sammen og
de voksne inspireres af børnenes umiddelbare sangglæde og livslyst.
Skrive Lounge
Tirsdag d. 3. september kl. 16.00-18.00, Møderum 1, gratis, kræver tilmelding
Skriver du, eller vil du gerne skrive mere? Formålet med Skrive Lounge er at blive klogere på
din egen måde at skrive på, at udfordres gennem kreative øvelser og at mødes med
ligesindede. Skriveværkstederne foregår som en kombination af oplæg, skriveøvelser og
oplæsninger. Ved tilmelding er det vigtigt at dukke op, da det har betydning for kopi/print og
øvelser.
Vibykoret og Risskovkoret
Tirsdag d. 3. september kl. 17.00-17.45, Udsigten, gratis, kræver ikke tilmelding
Koncert under Aarhus Festuge 2019. Vibykoret blev grundlagt i 1907 som Viby Sangforening
og har været aktivt lige siden. Koret har nu til huse i Huset Trøjborg og består af 35 sangere
under ledelse af Søren Bormann. Repertoiret er klassisk, og der afholdes 4-6 koncerter om
året. Risskov Koret er et 4-stemmigt amatørkor grundlagt i 1973 som et forældrekor ved
Jellebakkeskolen, Det består af cirka 30 medlemmer. Koret synger et alsidigt repertoire med
både klassisk- og rytmisk musik, viser, danske sange, musicals - såvel fremført a capella som
med ledsagelse af musikere. Koret dirigeres af Miki Hildebrandt, der er kandidatstuderende
ved det Jyske Musikkonservatorium. Miki er samtidig leverandør af flere satser i korets
repertoire.
Kom til Ubuntu!
Onsdag d. 4. september kl. 16.00-20.00, Undervisningslokale 1, gratis, kræver ikke
tilmelding
Ubuntu Aarhus er åben for alle, som har interesse i alternative styresystemer. Mødeaftenerne
vil langt hen ad vejen blive tilpasset 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!
Voicebox
Torsdag d. 5. september kl. 19.30-20.30, Udsigten, gratis, kræver ikke tlmelding
Koncert under Aarhus Festuge 2019. Voicebox er et rytmisk vokalband for dygtige og
ambitiøse sangere. Vi synger primært originale a cappella-arrangementer med op til 10

individuelle stemmer, der genremæssigt bevæger sig inden for pop, soul, R&B og rock, og vi
har ofte en beatboxer med på numrene. Vi arbejder for at få en unik lyd, der har mere kant
end den, folk normalt forbinder a cappella og rytmisk kormusik med, for at lave noget
enestående og overraske publikum. Intentionen er at give tilhørerne en oplevelse af høj
musikalsk kvalitet, som med garanti ikke vil gå i glemmebogen lige med det første. Som noget
helt nyt er vi begyndt at eksperimentere med improvisation i form af “Vocal Painting” (også
kaldet VOPA) implementeret i nogle af de nyere arrangementer. Det, synes vi, er utrolig
interessant!
Readathon - læs til du segner
Lørdag d. 7. september kl. 11.00-22.00, Børnebiblioteket, gratis, kræver tilmelding
Vær med til den store læsefest. Er du mellem 10-14 år og elsker du at læse? Så tag med til
Readathon på Dokk1, hvor vi hygger med læsning sammen en hel dag. Oplev Dokk1 efter
lukketid og find den hyggeligste læsekrog. Vi sørger for frugt og pizza til aftensmaden, men
tag en madpakke med til frokosten. Du må gerne medbringe tæppe og pude. Readathon
afholdes i forbindelse med ´Læsningens dag´.
Strikkecafé i Dokk1
Lørdag d. 7. september kl. 13.00-16.00, Rampen, 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.
Musikquiz på Dokk1
Lørdag d. 7. september kl. 14.00-15.00, Hjørnet, gratis, kræver ikke tilmelding
Kalder alle musiknørder! Find din indre, traurige teenager frem og kom til musikquiz om
90'erne. Rock, pop, radiohits og indieklassikere. Har du hovedet fuld af musikviden, men ikke
folk nok omkring dig til at beundre dig for den? Kom til Dokk1s musikquiz hvor du kan blære
dig, hygge med de andre musiknørder OG vinde lakridspiber. I september er musikquizzens
tema 90'ERNE.
Læseteltlejr for familier og børn
Søndag d. 8. september kl. 10.00-15.30, Æsken, gratis, kræver ikke tilmelding
Læsningens dag: læs med dit barn. Kom og læs i hyggelige rammer. Vi skaber et roligt
læsemiljø med plads til fordybelse, når vi omdanner Æsken med telte, lommelygter og
knitrende kaminild.
Højtlæsning: Murakami-novellen "Frø redder Tokyo"
Søndag d. 8. september kl. 14.00-15-00, dagligstuen, gratis, kræver ikke tilmelding
8. september er Læsningens Dag, og på Dokk1 kan du komme forbi og høre en spændende
novelle af Murakami: "Frø redder Tokyo". Er du vild med Murakami - eller er du bare nysgerrig
efter den japanske forfatter, som har fans over hele verden? Så kom og nyd den syrede
fortælling om Katagiri, Frø, Orm og kampen om Tokyo.

Tilbagevendende aktiviteter
Åbent hus i Sundhedsplejen
Mandag d. 2. september 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. 2. september 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. 2. september 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.

KREAværksted: Rullinger
Tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30, Børnelab, gratis, kræver ikke tilmelding
I denne uge laver vi rullinger til den nye sæson af Mini MGP på DR. Vi søger for ruller og en
masse pynt. Derfra er det kun fantasien, der sætter grænser for rullingernes udseende og
personligheder. Rullingerne vil, hvis man ønsker det, blive leveret direkte til DR. Måske netop
DIN rulling bliver den nye rock- eller popstjerne. 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. KREAværkstedet er for børn og
deres voksne.
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. 4. september kl. 10.00-12.00, Studierum 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.
Åbent Lab
Onsdag d. 4. september 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. 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!
Fars Legestue
Torsdag d. 5. september 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. 5. september 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. 5. september 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 flytter i dag på Klostertorv
Fredag d. 6. september kl. 10.00-12.00, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
I anledningen af Aarhus Festuge rykker Skak på Rampen ud på Klostertorv. Kom og spil skak
på Klostertorv - 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 spiller fra kl. 10 til 12 og alle er velkomne! Har du spørgsmål, så kontakt Ole Ewald Thiesen
på oet@aarhus.dk.
International PlayGroup
Fredag d. 6. september 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.

