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Det sker på Dokk1

(Se særskilt program for vores lokale biblioteker)

Poetisk morgen
Mandag d. 9. september kl. 8.30-9.00, Møderum 1, gratis, kræver ikke 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.
Lytteklubben - gi' det videre
Mandag d. 9. september kl. 16.30-18.00, Møderum 1, gratis, kræver ikke tilmelding
Lyst til ny musikinspiration? Her kan du spille dine yndlingssange, høre de andres og snakke
om musikken. 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.
Spørgehjørne for slægtsforskere
Tirsdag d. 10. september 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
Meet Up – bøger!
Tirsdag d. 10. september kl. 16.00-18.00, Møderum 1, gratis, kræver ikke tilmelding
Bliv grebet af ungdomslitteraturen. Dokk1s ungdomsbibliotekar, Kathrine og to læseglade
ordblinde studerende, Manon og Vibe – sætter fokus på ungdomslitteraturen.
Hvordan finder jeg en god bog, og hvad skal jeg læse næste gang? Hvad er nyt, hvilke serier
er must read – eller must listen. Der er også tid til at vende hverdagsproblemer som ordblind.
Hvordan andre løser de små udfordringer. Vi vil glæde os til at se jer – alle er velkomne!
Har du spørgsmål kan du kontakte Randi: mrahe@aarhus.dk

Åbne skrivegrupper
Tirsdag d. 10. september kl. 16.00-18.00, Undervisningslokale 2, gratis, kræver ikke
tilmelding
Savner dine tekster feedback? Så kom til Åbne Skrivegrupper på Dokk1, hvor du mødes med
ligesindede. Her giver I hinanden feedback og arbejder med tekster i et uformelt, men
forpligtende fællesskab. Om du skriver posa, poesi eller noget tredje er ikke så vigtigt, så
længe du har lyst til at give feedback til andre - og tage imod. Kontakt Hanne på
hannehy@gmail.com for at melde dig ind i gruppen eller høre nærmere.
Skal hele Balkan med i EU
Tirsdag d. 10. september kl. 17.30-19.00, Store Sal, 50 kr., kræver tilmelding
Hør om Balkan og EU-udvidelsen af seks nye lande. Mød ekspert Christian Axboe Nielsen og
forfatter til DEO’s nye bog, som handler om Balkan og EU-udvidelsen af seks nye lande, Zlatko
Jovanovic, som er født og opvokset i Bosnien-Hercegovina. Få indblik i historien, dilemmaerne
og baggrunden for, at Balkan måske er på vej ind i EU. Mød eksperterne Christian Axboe
Nielsen & Zlatko Jovanovic og hør deres analyse af situationen på Balkan. Er landene stabile
nok til at blive en del af EU? Hvilke interesser ligger bag? Hvad er udsigten til, at de kommer
med?
Film for de yngste
Onsdag d. 11. september kl. 10.00-10.30, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Film for de 3 - 6-årige. I Lille sal viser vi film for de yngste. Vi viser 3-4 film pr. gang med en
varighed på i alt ca. 30 min. Både børn og voksne skal have billet.
Stadsarkivet samler billeder fra Aarhus Idrætspark gennem 100 år
Onsdag d. 11. september kl. 13.00-16.00, Stadsarkivet, gratis, kræver ikke tilmelding
Aarhus Idrætspark fylder 100 år i 2020, og stadsarkivet er i gang med at planlægge en bog
om hele byens stadion. Har du billeder fra livet på stadion, så tag dem under armen.
Stadsarkivet vil gerne have en kopi, og du får billederne tilbage igen. Alt har interesse –
sportsbegivenheder, træningssituationer, koncerter og fester.
Startup meeting for entrepreneurs
Onsdag d. 11. september kl. 16.30-18.30, Store Sal, gratis, kræver tilmelding
This intro meeting is for English speaking persons planning to start their own business in
Aarhus. You will get all the basic information including: Business plan, registration forms, tax
and VAT and much more. And you will get a chance to meet with other entrepreneurs and
broaden your network.
Often we invite a startup to round the day off by telling about their business - successes and
failures.

Statistik til opgaven
Onsdag d. 11. september kl. 17.30-18.30, Møderum1, gratis, kræver tilmelding
Statistik kan give nogle af os sved på panden, men det er faktisk lidt ærgerligt, da vi idag kan
finde utroligt mange data online og designe vores egne visualiseringer. Der er masser af
statistik at finde online i bl.a. Statistikbanken, som vedligeholdes af Danmarks Statistik. Der er
også mange kilder i både EU eller nordameriskansk regi, som frit kan anvendes til at lave
statistik. Vi kigger på, hvilke data der ligger og hvordan man kan generere sine egne
visualiseringer, diagrammer og tabeller f.eks. i forhold til geografi, køn eller alder.
Det behøver ikke være vanskeligt at anvende kvantitative data i sin opgave!
Det kræver ingen forudgående kendskab til statistik, men du skal være vant til at arbejde på
en computer. Du behøver ikke at medbringe din egen computer, men det er en god ide.
Fanfiction: kun fantasien sætter grænser
Onsdag d. 11. september kl. 17.00-18.00, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Kom med ind i en verden af fankultur og fanfiction. Hvad er fanfiction? Hvordan adskiller det
sig fra andre slags litteratur? Kan vi egentlig analysere fanfiction som enhver anden slags
tekst? Det vil Jacob Meyer Hald, cand. mag. i litteraturhistorie, svare på når han onsdag d.
11.september holder oplæg i Lille Sal. I oplægget vil han komme rundt om fanfiction og dets
litterære karaktertræk, og diskutere hvad fanfiction kan.
Temaaften om ensomhed
Onsdag d. 11. september kl. 19.00-21.30, Store Sal, 50 kr., kræver tilmelding
Ensomhed rammer alle! Ensomhed kan rammer alle! Ikke kun ældre, men også voksne og
unge. Langvarig ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for vores livskvalitet og helbred.
Knap 5 % af befolkningen føler sig alvorligt ensomme, og for mennesker uden tilknytning til
arbejdsmarkedet er tallet langt højere. I den gruppe er der også en del, der er belastet af
sygdom i hverdagen. Det kan gøre det endnu sværere at udvikle og bevare sociale relationer.
Mathias Lasgaard, seniorforsker Defactum, vil fortælle om ensomhed i befolkningen på
baggrund af den nyeste forskning. Christina fortæller sin personlige historie om ensomhed.
Efterfølgende debat om, hvordan vi kan tackle ensomheden.
Dig & din baby - Motorik
Torsdag d. 12. september kl. 10.00-10.45 og kl. 11.15-12.00, Æsken, 50 kr., kræver
tilmelding
For babyer fra 4-8 måneder. Til motorik vil der være fokus på den motoriske udvikling hos de
yngste børn og øvelser på madras. Underviser er børneergoterapeut Anne Herdel, der viser,
hvordan barnets motoriske udvikling kan styrkes. Derudover vil der være lege, sange og
kolbøtter, som man også kan bruge derhjemme. Det er kun baby, der skal have billet. 1
voksen pr. barn.
Hjælp, mit barn skal lære at læse!
Fredag d. 13. september kl. 15.30-16.30, Pusterummet, gratis, kræver tilmelding
Tips og tricks til den første læsning. Hvad kendetegner en god letlæsningsbog? Og hvordan
finder vi den helt rigtige bog til begynderlæseren? Bliv bedre til at hjælpe dit barn i gang med

læsningen og få gode tips til bøger og bibliotekets letlæsningsområde. Arrangementet er for
både børn og forældre. Der skal bookes billet til alle deltagere.
Børneteater Prop og Berta
Lørdag d. 14. september kl. 11.30-12.05, Scenetrappen, gratis, kræver ikke
tilmelding
Det Ny Dukketeater opfører historier om den lille tykke mand Prop, hans talende ko Berta og
deres oplevelser i skoven sammen med tyttebøvserne. Prop og Berta forestillingen udspiller sig
i det univers, som er kendt fra film, TV og bøger. Der er et hyggeligt genhør med de kendte
sange og ikke mindst et gensyn med de kære og populære figurer.
Lørdags Skak
Lørdag d. 14. september kl. 12.00-15.00, 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? Vi
mødes på Altanen for enden på Rampen - alle er velkomne!
Har du spørgsmål, så kontakt Ole Ewald Thiesen på oet@aarhus.dk.
Repair Café
Lørdag d. 14. september kl. 12.30-15.30, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Repair Café er tilbage fra sommerferie I Repair Café lærer de frivillige dig at fikse dine ting det er en gevinst for både miljøet og pengepungen. Repair Café handler om at reparere,
upcycle og genbruge det vi allerede har, fremfor bare at købe noget nyt. Repair Café er hjælp
til selvhjælp! Det er gratis at deltage, men medbring egne reservedele. Du har selv ansvar for
dine ting og børn under 12 år bør være ifølge med en voksen. Du kan kontakte Repair Café
Aarhus via deres facebook side Repair Café Aarhus, hvis du har spørgsmål.
Frit papirklip
Lørdag d. 14. september kl. 12.30-15.30, Undervisningslokale 2, gratis, kræver
tilmelding
Bliv guidet gennem det finurlige univers. Papir er et fascinerende materiale, der gennem tiden
har inspireret mange kunstnere til billedmageri. Enhver kan klippe efter en skabelon, men
faktisk er det ikke så svært at klippe uden – tør du give dig i kast med frit papirklip? Mona Lisa
Retpen vil guide dig gennem teknikken. Hun har beskæftiget sig med frit papirklip i 30 år, hun
har udgivet bøger om emnet og underviser borgere i alle aldre. Det kræver ingen
forudsætninger – men medbring en lille spids saks. Workshoppen er for voksne eller børn +13
ifølge med voksen.
Super8 talks
Lørdag d. 14. september kl. 14.00-15.30, Undervisningslokale 2, gratis, kræver
tilmelding
Oplev Aarhusianske talentfilm! Vestdanmarks Frie Filmuddannelse, Super8, præsenterer i
samarbejde med Dokk1 henover fire lørdage i sensommeren og efteråret et nyt koncept SUPER8 TALKS. Årgang 9 fremviser deres førsteårsfilm og inviterer spændende personligheder

og publikum til en snak herom for at aktualisere og debattere værkerne, og inddrage
virkelighedens betragtninger i et fiktionsunivers.
Bullet Journal Event
Søndag d. 15. september kl. 11.00-15.30, Hjørnet, gratis, kræver ikke tilmelding
Mød en flok glade planlægningsentusiaster og få inspiration til din egen kalender.
Laver du bullet journal og/eller elsker du bare planlægning. Så kom med, når vi afholder Bullet
Planner Event på Dokk1. 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!
Collageportræt
Søndag d. 15. september kl. 11.00-13.30, Møderum 2, 50 kr., kræver tilmelding
Unik collage med billedkunstner Fadavi. Der skal leges med de kunstneriske muligheder og
skabes unikke portrætter ud af papir og billedmateriale fra bibliotekets kasserede bøger. Den
aarhusianske og sprudlende billedkunstner Fadavi – vil inspirere og guide dig gennem den
kunstneriske proces. Det er for voksne og børn 13+, det kræver ingen forudsætninger. Det
foregår i samarbejde med Skolen for Kunst og Design.
Perspektiv-tegning
Søndag d. 15. september kl. 11.00-15.00, Undervisningslokale 1, 50 kr., kræver
tilmelding
Få grundlæggende kendskab til perspektiv-tegning. Den vigtigste kendsgerning om perspektiv
er, at objekter som er tæt på os, ser større ud, end dem der ligger længere væk. Men det er
bare en illusion. Street-artist Bojan M. viser hvordan man overfører dette fænomen til papiret
med opbygningen af horisontlinjen og forsvindingspunkter. Efter en times teoretisk
introduktion går vi udenfor og undersøger havneområdet omkring Dokk1. Medbring tegneblok
og egne tegnematerialer. Det foregår primært på engelsk – men Bojan taler også dansk.
For voksne. Du kan fint være med som nybegynder.
Jazzkoncert: Martin Fabricius Trio
Søndag d. 15. september kl. 13.00-15.00, Lille Sal, 65-130 kr., kræver tilmelding
Kan en vibrafon fortælle historier? Kom til søndagsjazz og hør selv. Vibrafonisten, Martin
Fabricius, er på en mission. Han ønsker at skrive og spille musik, som rører folk
følelsesmæssigt på tværs af køn, alder, nationalitet og musikalsk tilhørssted. Med sin trio har
han spillet koncerter rundt om i Skandinavien, Europa, Asien og Afrika, og med tre
kritikerroste album i bagagen er hans mission godt på vej til at lykkes. Martin Fabricius har
studeret vibrafon hos jazzlegenden, Gary Burton, på Berklee College of Music, hvor han tillige
har studeret filmkomposition.
Korsang med det klassiske kammerkor CantiAros
Søndag d. 15. september kl. 14.00-15.00, Udsigten, gratis, kræver ikke tilmelding
Kammerkoret CantiAros er et klassisk kammerkor fra Aarhus, som synger et bredt repertoire
af klassisk musik fra renæssance til nutid. Temaet for dagen er Nyt møder gammelt -

forskellige komponisters fortolkninger af samme tekst. Dirigent er Michael Hvas Thomasen. der
til daglig er organist i Horsens Klosterkirke.

Tilbagevendende aktiviteter
Åbent hus i Sundhedsplejen
Mandag d. 9. 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. 9. 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. 9. 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.

KREA-værksted: 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. 11. 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.
Fars Legestue
Torsdag d. 12. 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. 12. 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. 12. 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
Fredag d. 13. september 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. 13. 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.
Åbent Lab
Lørdag d. 14. 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!

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.

