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Det sker på Dokk1

(Se særskilt program for vores lokale biblioteker)

Lytteklubben: Om NATUR
Mandag d. 14. september kl. 16.30-18.00, Møderum 1, gratis, kræver ikke tilmelding
Lyst til ny musikinspiration? Som altid skiftes vi til at spille gode numre for hinanden, og i dag
er temaet musik, der handler om (eller minder dig om) at være i naturen. Alle genrer er
velkomne. Mens vi lytter, kan du tegne: Vi sørger for papir, blyanter og små fund fra naturen
og giver en kort intro til blindtegning - en meditativ oplevelse, der passer perfekt til at fordybe
sig i musikken. Om Lytteklubben: 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.
Ytringsfrihed i den Digitale Tidsalder
Mandag d. 14. september kl. 17.00-18.30, Store Sal, 50 kr., kræver tilmelding
Foredrag med Jacob Mchangama, direktør og stifter af tænketanken Justitia. Og første
modtager af Hørups Debatpris fra Politiken. Aldrig før har mennesker haft samme mulighed
som nu for at kommunikere globalt og umiddelbart. Men midt i hvad der burde være
ytringsfrihedens guldalder er ytringsfriheden under stigende globalt pres. Store
techvirksomheder som Google, Facebook og Twitter ”censurerer” hver dag millioner af ytringer
uden at brugerne har indsigt i processen eller de nærmere kriterier. Samtidig pålægger stater
stadigt snævrere rammer for hvad der kan siges og deles på digitale platforme. Alt fra ”fake
news” til hadsk tale og terrorpropaganda bliver i stigende omfang kriminaliseret og selv
verdens liberale demokratier tyr til internetcensur. Vil internettet udvikle sig til et redskab der
forstærker snarere end svækker censur?
Fotoudstilling: Jamen – det er jo 100 år siden
Tirsdag d. 15. september til søndag d. 4. oktober, Torvet, gratis, kræver ikke
tilmelding
Vi lever længere og længere og i 2020 er der godt 1000 mennesker i Danmark, der er mere
end 100 år. Fotograf Ole Hartmann Schmidt har de seneste år fotograferet 50 mennesker, der

alle er over 100 år gamle. Kom og se de ærlige portrætter, når de 50 100 årige indtager
Dokk1 til efteråret. Ole Hartmann Schmidt er fascineret af et ærligt portræt, der tydeligt bærer
præg af det levede liv. Et portræt der ikke lægger skjul på de ar og rynker et ansigt får
gennem 100 år. Det er portrætter fotograferet med øjenkontakt og en markant lyslægning på
sort baggrund, således det er ansigtet – og kun ansigtet – der kommer til udtryk.
Why does it always rain on me?
Tirsdag d. 15. september kl. 16.00-17.00, Det Grønne Hjørne, gratis, kræver ikke
tilmelding
Træt af at høre om, hvor skøn naturen er? Med temaet ’Vores natur’ vil de danske biblioteker
fordybe sig i naturen. Men til dette arrangement anbefaler vi bøger, film osv., hvor naturen er
modstanderen. Den stikker, klør, bider og regner; den er alt fra irriterende til direkte livsfarlig
– og det findes der rigtig gode fortællinger om. Kom og mød ligesindede til fælles brok, hygge
og inspiration!
Skrive Lounge - vores natur som prosa
Tirsdag d. 15. 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 være et
startkabel til din skrivning, at blive klogere på din egen måde at skrive på, at udfordres
gennem kreative øvelser og at mødes med ligesindede. I disse skriveværksteder arbejder vi
med skrift om natur og klima (inspirationsliste nederst) Skriveværkstederne foregår som en
kombination af oplæg og skriveøvelser v. Daniel Boysen.
Klima & Popcorn viser "A Quest for Meaning"
Tirsdag d. 15. september kl. 17.00-19.00, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Arrangementet starter med et debatoplæg, herefter vises en relevant dokumentar, spandevis
af popcorn bliver delt, og efterfølgende diskuteres dokumentarens pointer. "A Qest for
Meaning" fortæller historien om en improviseret biltur foretaget af to barndomsvenner, der
prøver at forstå årsagerne til verdens kriser og finde en måde at skabe forandring på. En
inspirerende, livsforandrende rejse, der fornyer vores tillid til vores evne til at skabe
forandring, i os selv og i samfundet. I samarbejde med UngEnergi.
Film for de yngste
Onsdag d. 16. september kl. 10.00-10.30, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Små, hyggelige film for de 3-6 årige. I Lille sal viser vi film for de yngste på det store lærred.
Vi viser 3-5 film pr. gang med en varighed på i alt ca. 30 min. Både børn og voksne skal have
billet.
Højskolesang for de mindste
Onsdag d. 16. september kl. 11.00-11.45, Pusterummet, gratis, kræver tilmelding
Testrup Højskole indbyder i samarbejde med Dokk1 til en særlig sangtime, hvor vi deler
sangglæden med de helt små børn fra 0-3 år. Højskolesangbogen vil være omdrejningspunktet
for en rummelig fællessang, hvor der er plads til babylyde og børn, der ikke kan sidde stille.
Medbring noget blødt at sidde på og kom og syng med! Billetten gælder en voksen og et barn.

Åbent Lab
Onsdag d. 16. 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.
Lampeværksted
Onsdag d. 16. 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.
Startup meeting
Onsdag d. 16. september kl. 16.30-18.30, Store Sal, gratis, kræver tilmelding
Are you about to start a company, or have you already had a head start? Prepare yourself for
your entrepreneurial adventure with this crash course in business essentials aimed at all
English-speaking entrepreneurs in Aarhus. You will learn all the basics of how to start a lean
business, get an insight into different kinds of business plans, taxes, and many more important
aspects of a startup. Last, but definitely not least, you will have the outstanding opportunity to
meet and network with other entrepreneurs from Aarhus and hear about other startup
environments in Aarhus.
Fra Periferien – Fortællinger om Handicap
Onsdag d. 16. september kl. 17.00-19.00, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Pia Justesen fortæller om erfaringer i arbejdet med handicappedes rettigheder. Pia Justesen,
Ph.D. er menneskerettighedsjurist og har en baggrund i forskning og i advokat- og
konsulentbranchen. Hun er netop vendt tilbage til Danmark efter 5 år i USA. I Chicago har hun
blandt andet undervist i internationale handicap-rettigheder på University of Illinois samt
arbejdet for en handicaporganisation Access Living.
Desuden har hun skrevet en bog baseret på fortællinger om handicap. From the Periphery Real-Life Stories of Disability udkom i oktober 2019 på Chicago Review Press. Bogens
fortællinger er rå og smertefulde. Men de er også overraskende sjove og dybt gribende i deres

beskrivelse af vrede, uafhængighed, snæversyn, solidaritet og kærlighed - i familien, i skolen
og på arbejdspladsen. Bogen er baseret på interviews med amerikanere, men har også
relevans i en dansk sammenhæng, da oplevelsen af eksklusion og diskrimination på grund af
handicap er ganske almen. Pia vil i sit oplæg inddrage historier fra bogen samt danske
fortællinger om handicap.
Lars Brygmanns Artic Challenge
Onsdag d. 16. september kl. 19.00-21.00, Store Sal, 150 kr., kræver tilmelding
400 km på ski i det øde og bidende kolde Nordøstgrønland. Mød skuespilleren Lars Brygmann
og hør ham fortælle om sine oplevelser som dokumentarist på den ekstreme,
grænseoverskridende og livsbekræftende udfordring: Arctic Challenge - med ned til 32
minusgrader, total udmattelse og lidt for nysgerrige isbjørne. Han og ni krigsveteraner gik 400
km på ski i det øde og bidende kolde Nordøstgrønland med én ting til fælles: Viljen til at
overvinde sig selv. Lars Brygmann og to fotografer dokumenterede turen fra start til slut.
Det læsende menneske
Torsdag d. 17. september kl. 15.00-16.00, Lille Sal, 50 kr., kræver tilmelding
Hvad sker der med os, når vi læser litteratur? Forfatter og cand.mag. Lars Theil Münster har
skrevet bogen ”Det læsende menneske”. Han gør os klogere på, hvad vi som mennesker får ud
af at læse litteratur. Den gode læseoplevelse er en dyrebar erfaring for mange. Vi kan føle, at
vi gennem litteraturen bliver klogere på os selv og på verden omkring os. Og vi husker en god
bog, længe efter vi har lagt den fra os. Men hvad er det helt præcis, der sker med os, når vi
læser? Hvordan finder teksten vej til vores bevidsthed og danner betydning og billeder inde i
vores hoveder? Er det rimeligt at hævde, at læsning af litteratur gør os til mere empatiske og
følsomme mennesker? Og hvorfor findes litteratur overhovedet?
Lydbreve
Torsdag d. 17. september kl. 19.00-20.30, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Kom og hør en spændende foredragskoncert med Ensemble Lydenskab der i selskab med
komponist Gorm Askjærvil præsentere projektet Lydbreve gennem ord og toner. Ensemble
Lydenskabs projekt "Lydbreve" er et borgerinddragende musikprojekt, som har til formål at
styrke sammenhængskraften i vores samfund. Ensemblet har under Corona-nedlukningen
indsamlet personlige håndskrevne breve, der beskriver relationer mellem mennesker i hele
Danmark. Temaer som medmenneskelighed, ensomhed, kærlighed, afsavn og fællesskab går
igen i brevene, som komponist Gorm Askjær har omsat til små musikalske postkort. Covid-19
- Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i arrangementet, hvis corona-situationen skulle
ændre sig. Aarhus Bibliotekerne følger sundhedsmyndighedernes anvisninger, så det er trygt
at deltage i bibliotekernes arrangementer både for brugere og for ansatte.
Simpel vævning
Lørdag d. 19. september kl. 11.00-14.00, Møderum 1, 50 kr., kræver tilmelding
Sætter tankerne fri og lad hænderne arbejde. Vævning kan for mange virke uoverskueligt og
kompliceret, men på denne workshop vil du opleve det modsatte. Tekstildesigner Vivi Mailund
underviser i den mest simple form for vævning. Med få teknikker vil du komme til at

eksperimentere med garnernes tykkelser og kvaliteter. Alt efter temperament skabes dit
væveværk. Udtryk, form og farver sammensættes af dig og ud fra dine ønsker og impulser.
Alle med interesse for design og tekstilt håndværk kan deltage. Uanset erfaring. Efter endt
workshop vil du have skabt dit eget lille personlige væveværk til at tage med hjem.
Lørdags Skak
Lørdag d. 19. 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.

Manga workshop
Lørdag d. 19. september kl. 13.00-14.30, Makerspace, gratis, kræver tilmelding
For børn fra 8-12 år. Manga workshoppen er for piger og drenge, som elsker at tegne. Her
lærer man at tegne Manga-figur, de store øjne og de sjove udtryk, som kendetegner den
japanske tegnekunst. Lær om den japanske tegnestil, hør mere om Japan og kulturen.
Tegneartikler og materialer stilles til rådighed under workshoppen og er for både nybegyndere
og øvede.
Skrive Lounge - vores natur som poesi
Lørdag d. 19. september kl. 13.00-15.00, Møderum 1, gratis, kræver tilmelding
Skriver du, eller vil du gerne skrive mere? Formålet med Skrive Lounge er at være et
startkabel til din skrivning, at blive klogere på din egen måde at skrive på, at udfordres
gennem kreative øvelser og at mødes med ligesindede. I disse skriveværksteder arbejder vi
med skrift om natur og klima (inspirationsliste nederst) Skriveværkstederne foregår som en
kombination af oplæg og skriveøvelser v. Daniel Boysen.

Tilbagevendende aktiviteter
Sprogcafé
Mandag d. 14. 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. Arrangør Studievalg Østjylland.
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
Tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30, Børnelab, gratis, kræver ikke tilmelding
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. 17. 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. 17. september kl. 16.00-18.00, Det Grønne Hjørne, 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. 18. 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.

