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Det sker på Dokk1

(Se særskilt program for vores lokale biblioteker)

Guided tour at Dokk1
Mandag d. 7. september kl. 16.00-17.00, Informationen, gratis, kræver tilmelding
Sign up for a guided tour at DOKK1 here. 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.
Den indre biograf - højtlæsning for voksne
Mandag d. 7. september kl. 16.30-17.30, Dagligstuen, gratis, kræver ikke tilmelding
Vi læser højt, mens du slapper af. I dag: Ken Follett. 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. Denne mandag skal vi smage på Ken Follets century-trilogi og høre første kapitel i
"Giganternes Fald", som er første bog af storværket. Vi møder William fra arbejderklassen i
England, der lige er fyldt 13 år og har sin første arbejdsdag i kulminen.
Læsningens dag
Tirsdag d. 8. september kl. 16.30-17.30, Hovedbiblioteket, gratis, kræver ikke
tilmelding
Læs sammen på det lokale bibliotek. 8. september kl. 16.30 kan I nyde en rolig stund med
jeres yndlingsbog i en af vores mange hyggelige læsekroge rundt omkring på Aarhus
Kommunes Biblioteker. Der er mange måder at læse på – læsning kan være en dyb individuel
oplevelse, men det kan også være en skøn måde at være sammen på. Med fælleslæsning på
alle vores biblioteker ønsker vi at markere FN’s internationale læsedag sammen med jer. Du
skal bare møde op på dit lokale bibliotek med din medbragte bog eller finde en god en på
hylden. Vi læser sammen og vi håber, at I vil læse med!

Hør om verdens ældste menneske
Tirsdag d. 8. september kl. 16.30-18.00, gratis, Litteraturoasen, kræver ikke
tilmelding
Lyt til Morten Leth Jacobsen fortælle om 2. bind af romanerne om Chr. Jacobsen Drakenberg.
AARHUS, 1770. Drakenberg har rundet de 143 år – hvis man ellers skal tro hans vidtløftige
historier. Døden nærmer sig med hastige skridt, men der er stadig meget at fortælle.
Forvalteren Peder Mønster har påtaget sig det ærefulde hverv at nedfælde oldingens
levnedsbeskrivelse. Hver dag sidder han ved Drakenbergs seng og lytter og tager notater,
mens han finder sig i fornærmelser fra den gamle søulk. I dette andet bind af Morten Leth
Jacobsens fabulerende fortælling om verdens ældste menneske hører vi om Drakenbergs liv på
godt og ondt, efter han undslipper slavefangenskabet i Syrien og vender hjem til Danmark. Vi
hører om svenskekrigene og om livet på nas hos adelen i København og på godserne i Jylland.
Om frihedstrang og anger, løgnehistorier og druk. Samtidig tegner romanen et tidsbillede af
menneskelivets barske vilkår i 1700-tallet. En omtumlet tid, hvor nye og gamle ideer brydes,
og kongens livlæge Struensee kortvarigt sætter landet på den anden ende med sine uhørte
ideer om pressefrihed og borgerlig lighed.
Den klassiker du aldrig fik læst
Tirsdag d. 8. september kl. 16.30-17.45, Møderum 1, gratis, kræver tilmelding
Spark til din læseglæde. Har du brug for et spark til at komme i gang med de der klassikere
”man skal have læst”? Så er her en mulighed for at blive inspireret. Sammen læser vi uddrag
af en klassikere og taler om den. Denne gang Tom Kristensens Hærværk. Bibliotekar Mette K.
Jensen giver sin Top 5 over klassikere, der er gode at starte med.
Vinklen debatterer: Betonjunglens historie - mellem utopi og dystopi
Tirsdag d. 8. september kl. 17.00-19.00, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
- Vinklen arrangerer debatforedrag på Dokk1, som belyser aktuelle politiske emner ud fra en
idéhistorisk vinkel. Betegnelser som ’betonslum’, ’betonjungle’ og ’betonghetto’ er for de fleste
lig med et særligt type sted – almennyttige boligområder i modernistisk arkitektur.
Modernismens boligblokke fremstår nemlig som det ultimative materielle symbol på socialt
udsathed og integrationsproblemer i dagens Danmark. Sådan har det imidlertid ikke altid
været. Boligområder som Gellerupplanen, Vollsmose og Brøndby Strand var tværtimod alle
planlagt som holistiske forsøg på at skabe nye typer af urbane samfund. De repræsenterede
fremtidens socialdemokratiske idealsamfund kendetegnet ved social omfordeling og lighed
gennem langsigtet planlægning, teknologisk innovation og økonomisk vækst. Mikkel Høghøj,
postdoc ved historie på Aarhus Universitet, tager os i denne omgang af Vinklen på en rejse ind
i betonjunglen.
Cine Club / Spansk Filmklub: Mentada de Padre (Komedie)
Tirsdag d. 8. september kl. 19.00-21.00, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
A film in spanish, from Latinoamerica or Spain, is presented. Most of them are subtitled in
english, so all are most welcomed. An initiative of RAICES.dk. "Mentada de Padre" is a comedy
from 2019 directed by Fernando Rovzar. Summary: It is the 1940’s and a radio magnate
decides to put his useless sons to the test in a contest that will decide which of the three gets

all his fortune once he dies. There is only one winner, and he takes it all. All is allowed, all
Mexico is listening.
Studiestøtte til studerende
Onsdag d. 9. september 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.
Lampeværksted
Onsdag d. 9. september kl. 15.30-17.30, Maker Lab, gratis, kræver ikke tilmelding
Du kan prøve kræfter med at designe eller bygge din egen lampe. Lamper skaber stemning og
kan arbejde med lys og skygge på mange måder. Du kan prøve dig selv af som lampedesigner
eller bruge en af vores færdige designs til at konstruere din egen lampe. Herefter kan du
arbejder med lampens montering, f.eks. fatning. Du kan arbejde analogt eller digitalt via f.eks.
laserskærer. Det er op til dig, hvor meget tid og engagement dit lampeprojekt skal have, men
hvis du vil skabe noget virkelig fedt, så bliver det nemt en tidsrøver, så er du advaret!
Materialerne kan være papir, pap eller mdf. Lampeværkstedet er et åbent værksted fra 16 år.
Der vil være personale til stede, som kan hjælpe dig igang og igennem det største
udfordringer, men det er dit projekt hele vejen igennem.
Åbent Lab
Onsdag d. 9. september kl. 15.30-17.30, Maker-Lab, gratis, kræver ikke tilmelding
Der er åbent i vores Maker-Lab, hvis du har en .stil fil, der skal printes eller skal have skåret
noget på laserskæreren. På Dokk1 har vi et lab, hvor der er både laserskærer og 3D printer. Vi
har også en del forskellig elektronik, du kan prøve kræfter med som Micro:bit, Arduino, Little
Bits etc. Åbent Lab er ikke en workshop eller undervisning; det er dig, din ide og motivation,
der sætter rammen for, hvor langt du når! Brug af maskiner og værktøj i labbet er på eget
ansvar. Derfor skal børn under 12 år være ifølge med en voksen. Du kan læse mere om
formater, priser og software på Maker-Labs egen side. Vi gør opmærksom på, at der fra 1.1.20
vil blive taget betaling for materialerne akryl og finer.
Familieyoga for 3-4 årige
Lørdag d. 12. september kl. 10.00-10.40, Æsken, gratis, kræver tilmelding
En kærlig stund uden afbrydelser, hvor du får mulighed for at give dit barn din udelte
opmærksomhed og nærvær. Der vil blive skruet helt op for nærværet mens I tilbringer denne
kærlige stund sammen. I vil blive guidet gennem forskellige øvelser som tager afsæt i
familieyoga og mindfulness. Alle er velkomne til at deltage, uanset kendskab.

Familieyoga for 5-6 årige
Lørdag d. 12. september kl. 10.50-11.40, Æsken, gratis, kræver tilmelding
En kærlig stund uden afbrydelser, hvor du får mulighed for at give dit barn din udelte
opmærksomhed og nærvær. Der vil blive skruet helt op for nærværet mens I tilbringer denne
kærlige stund sammen. I vil blive guidet gennem forskellige øvelser som tager afsæt i
familieyoga og mindfulness. Alle er velkomne til at deltage, uanset kendskab.
Familieyoga for 7-8 årige
Lørdag d. 12. september kl. 12.00-13.00, Æsken, gratis, kræver tilmelding
En kærlig stund uden afbrydelser, hvor du får mulighed for at give dit barn din udelte
opmærksomhed og nærvær. Der vil blive skruet helt op for nærværet mens I tilbringer denne
kærlige stund sammen. I vil blive guidet gennem forskellige øvelser som tager afsæt i
familieyoga og mindfulness. Alle er velkomne til at deltage, uanset kendskab.
Repair Café
Lørdag d. 12. september kl. 12.30-15.30, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
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! De frivillige i Repair Café
stiller deres viden til rådighed, hvis du har noget, du har brug for hjælp til at fikse! De frivillige
glæder sig til at lære fra sig, men der er ingen garanti for at de kan nå at hjælpe alle
fremmødte. De frivillige har begrænsede muligheder for at hjælpe med kompliceret elektronik.
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.
Familieyoga for 9-10 årige
Lørdag d. 12. september kl. 13.05-14.05, Æsken, gratis, kræver tilmelding
En kærlig stund uden afbrydelser, hvor du får mulighed for at give dit barn din udelte
opmærksomhed og nærvær. Der vil blive skruet helt op for nærværet mens I tilbringer denne
kærlige stund sammen. I vil blive guidet gennem forskellige øvelser som tager afsæt i
familieyoga og mindfulness. Alle er velkomne til at deltage, uanset kendskab.

Tilbagevendende aktiviteter
Sprogcafé
Mandag d. 7. 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.

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.
Rundvisning på Dokk1
Hver tirsdag kl. 14.00 og torsdag kl. 16.30, Dokk1, gratis, kræver tilmelding
Rundvisningerne er for enkeltpersoner og mindre grupper (op til 25 personer). Turen tager ca.
1 time og starter ved Informationen på niveau 1. Har du bestilt en plads på en af vores
rundvisninger, men bliver forhindret i at deltage, bedes du annullere din billet via link i din
bestillingsmail. Vi forbeholder os ret til at aflyse rundvisningen ved for få tilmeldinger.
Information herom udsendes på mail.
Studiecafé på Dokk1
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: Fuglekikkerter
Tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30, Børnelab, gratis, kræver ikke tilmelding
I denne uge sætter vi fokus på vores natur - særligt på fuglene. Vi laver derfor fuglekikkerter,
så vi kan få øje på fuglene omkring os. 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.
Gratis retshjælp til alle
Tirsdag og torsdag kl. 16.15-17.15, 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.

Fars legestue
Torsdag d. 10. 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.
Matematikcafe
Torsdag d. 10. september kl. 16.00-18.00, Pusterummet, gratis, kræver ikke
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.
International PlayGroup
Fredag d. 11. september kl. 10.00-13.00, 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.

Covid-19
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i efterårsarrangementerne, hvis coronasituationen skulle ændre sig. Aarhus Bibliotekerne følger sundhedsmyndighedernes
anvisninger, så det er trygt at deltage i bibliotekernes arrangementer både for brugere og for
ansatte.

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.

