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

Ung, ordblind & uddannelse
Mandag d. 3. oktober kl. 17.00-19.00, Store Sal, gratis, kræver tilmelding
Mød et panel af unge ordblinde under uddannelse. Vi sætter fokus på, hvordan det er at være
ung og ordblind, og de overvejelser der kan være omkring uddannelse. Du kan møde et stærkt
panel af unge ordblinde, der fortæller om deres vej i livet - og deres erfaringer med
uddannelse. Panelet er bredt repræsenteret fra 9. kl., efterskole, ungdomsuddannelse til
forskellige videregående uddannelser. Der vil også være repræsentanter fra
uddannelsesinstitutionerne i form af læse- & studievejledere, samt fagpersoner fra
Kompetence Center for Læsning. I kan stille spørgsmål til panelet undervejs - og I kan tage en
snak med fagpersonerne efterfølgende
Sov mit barn, sov længe 1-3 år
Tirsdag d. 4. oktober kl. 09.30-11.00, Æsken, 50 kr., kræver tilmelding
Få redskaber til at give dit barn mere og bedre søvn på en nænsom og opmærksom måde - for
dig med børn i alderen 1-3 år. Drømmer du om rolige og kortvarige putteseancer, et barn der
sover igennem, og en hverdag hvor du kan være veludhvilet? Så kom med denne dag, hvor
jordemoder, børnesundheds- og søvnvejleder Karen Kildahl giver dig konkrete råd og teknikker
til mere og bedre søvn til dit barn - og dig selv! Mange børn har svært ved at falde i søvn
og/eller vågner mange gange i løbet af natten. Af ren og skær overtræthed kan børnene have
et højt adrenalin-niveau i kroppen, som gør, at de får yderligere svært ved at falde i søvn. I
dette oplæg lærer du, hvordan du kan bryde mønsteret og på en nænsom, kærlig og
opmærksom måde hjælpe dit barn til at sove mere og bedre, uden at du slider dig selv op.
Alle trætte børn og forældre er velkomne! Du kan også få en forsmag på emnet i vores
podcastserie Forælderskabelsen, hvor Karen Kildahl er gæstevært.

The Fantasy Fellowship
Tirsdag d. 4. oktober kl. 18.00-20.00, Undervisningslokale 1, gratis, kræver ikke
tilmelding
Fantasy læsekreds for voksne (18+) Er du over 18 og vild med fantasy? - så skal du joine "The
Fantasy Fellowship"! Her læser og snakker vi nemlig om fantasy. Det gør vi den første tirsdag i
måneden på Hovedbiblioteket på Dokk1. Det er hverken noget krav at du kommer hver gang,
har læst hele bogen eller har tidligere har læst (meget) fantasy. Du skal bare ville snakke
med! Vi finder i fælleskab ud af hvad vi skal læse. Så vidt det er muligt, vælger vi bøger der
både findes på dansk og engelsk. Til denne gang læser vi: "Blodbaner" af Jacob Holm Krogsøe,
som også kommer forbi og fortæller om bogen
Fra Riisvangen i Aarhus til Maracanã i Rio de Janeiro
Tirsdag d. 4. oktober kl. 19.00-21.00, Store Sal, 165 kr., kræver tilmelding
Fodbold på alverdens breddegrader. Spænd sikkerhedsselen og glæd dig til at komme med på
rejsen og hør om traditioner og fodboldkulturer, du ikke anede eksisterede. Mød Nicolai Bryde
Nielsen, som er grundlægger af Groundhopping Tours. Her får du et indblik i, hvad
Groundhopping-fænomenet er og bliv taget med på rejsen fra Riisvangen i Aarhus til Maracanã
i Rio de Janeiro. Nicolai Bryde Nielsen har søgt og fundet unikke fodboldoplevelser på alt fra
verdens største stadions som Camp Nou i Barcelona og Maracanã i Brasilien til langt mindre
stadions som Stadionul Cotroceni i Bukarest og Serrekunda Stadion i Gambia. Denne aften
deler han oplevelser fra rejser, stadions og fodboldkulturer fra hele verden. Det kommer ikke
kun til at handle om fodbold, men lige så meget om hvad der sker på tribunerne og udenfor
grønsværen. Netop om alt det rundt om kridtstregerne, der er med til at gøre fodbolden så
charmerende – uanset hvilket niveau det spilles på.
Koncert med Lydenskab - The one behind the score #1 - et historisk perspektiv
Onsdag d. 5. oktober kl. 19.30-20.30, Store Sal, 100 kr. studerende 50 kr., kræver
tilmelding
Lydenskab har i en årrække sat fokus på kvindelige komponister. I en ny koncertserie vil
ensemblet med en række musikalske portrætkoncerter præsentere nogle af de mest
interessante kvindelige komponister i dag og gennem tiderne. Ved denne første koncert i
rækken dykker ensemblet ned i historien og finder ældre værker frem skrevet af kvindelige
komponister, som alle har det til fælles at de har haft fodfæste i Norden. Man vil bl.a. kunne
høre musik af Nancy Dalberg, Elfrida Andrée og Ester Mägi. Værkerne præsenteres af
Benedikte Granvig, som bl.a. er kendt fra P2. Om Lydenskab: Lydenskab er et internationalt
kollektiv med base i Aarhus bestående af ti klassiske musikere, der præsenterer klassisk musik
på nye platforme. Ensemblet er specialiseret i tværkunstnerisk samarbejde, eksperimenter og
outreach.
Voksne ordblinde
Torsdag d. 6. oktober kl. 17.00-19.30, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Mød et panel af voksne ordblinde. Vi sætter fokus på, hvordan det er at være voksen og
ordblind. Hvordan klarer man sit job, hvilke hjælpemidler kan man få - og hvilke strategier
bruger man egentlig for at klare sin dag. Du kan møde et stærkt panel af voksne ordblinde,

der fortæller om deres vej i livet - og deres erfaringer med at være i arbejde. Der vil også
være fagfolk repræsenteret, og Allan Madsen giver indblik i, hvilke it-værktøjer der findes, og
hvordan man nemt bruger dem. I kan stille spørgsmål til panelet undervejs - og der er
mulighed for at tage en snak med fagpersonerne efterfølgende. Let forplejning indgår.
Per Stig Møller - Sommeren '45
Torsdag d. 6. oktober kl. 19.00-21.00, Store Sal, 165 kr., kræver tilmelding
Det var en mørk sommer i dansk politik, der fulgte månederne efter Danmarks befrielse.
Partier kæmpede internt, beskyldningerne fløj på kryds og tværs, og selv
modstandsbevægelsen blev mistænkeliggjort. Tidligere minister og forfatter, Per Stig Møller
tager udgangspunkt i sit anmelderroste storværk Sommeren ’45: Fra overmod til mismod og
fortæller om de hede måneder i 1945 og modstandsbevægelsens sidste kamp. ”Sommeren
’45” er en stofmættet og indsigtsfuld gennemgang af de moralske og politiske dilemmaer
under besættelsen og i tiden, der fulgte. Per Stig Møller fortæller om udviklingen i Danmark
dag for dag og måned for måned i den hektiske befrielsessommer fra 1. maj til oktober 1945,
hvor store moralske debatter og dilemmaer hurtigt kom på dagsordenen. Et resultat der nu er
grundlag for velfærdsstatens opbyggelse og efterkrigstidens politiske miljø.
Clement: Hvad afgør valget?
Fredag d. 7. oktober kl. 16.00-18.00, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Dramatisk, turbulent, kaotisk – folketingsvalget bliver på mange måder ganske historisk. Men
hvad bliver udslagsgivende på valgdagen? TV-vært og bladudgiver mm Clement Kjersgaard
giver sine bud, når han – igen – besøger Rampen, i samarbejde med nyhedsmagasinet
RÆSON, der netop i oktober runder 20 år og er større end nogensinde (www.raeson.dk). Kom
og vær med i debatten.
Amatørkulturens Dag
Lørdag d. 8. oktober kl. 10.30-15.30, Dokk1, gratis, kræver ikke tilmelding
DOKK1 kommer til at summe af musik, sang, dans og teater, når flere foreninger indenfor
amatørkultur på skift underholder med det bedste fra deres repertoire. I Aarhus er der mange
forskellige foreninger, hvor folk mødes for at spille, synge, danse eller lave teater. En del af
dem er samlet i Samrådet for Amatørkultur i Aarhus Kommune. Samrådet afholder i
samarbejde med DOKK1 for første gang Amatørkulturens Dag, hvor orkestre, kor, dans og
teater viser noget af det, de beskæftiger sig med. Hver forening optræder ca ½ time, så i løbet
af dagen bliver der rig mulighed for at høre og se mange facetter af det kulturelle amatørliv.
Det foregår flere steder i det åbne biblioteksområde, så der er ingen entre eller tilmelding. Man
møder bare op og bliver underholdt. Der vil senere komme et program for dagen, hvor man
kan se hvilke foreninger, der deltager og hvornår hver forening optræder.
Følg Fortællingen for børn og voksne på Dokk1
Lørdag d. 8. oktober kl. 13.00-16.00, Dokk1, gratis, kræver ikke tilmelding
Fortællere i Østjylland fejrer 10-års jubilæum og underholder med historier for børn og
voksne. Fortællere i Østjylland inviterer på en eventyrlig vandring ind i fortællingens univers.

Kom og oplev den mundtlige fortælling i litteraturens slot. Den fortryllende fortællefe vil guide
dig rundt i Dokk1s sale. Ud af gabet på de dragende historiefortællere, vil det levende ord
hoppe, springe, krybe og danse.
Usynlige kvinder i en verden designet til mænd
Søndag d. 9. oktober kl. 15.00-16.30, Store Sal, 50 kr., kræver tilmelding
Forfatter og aktivist Caroline Criado Perez i samtale med lektor Lone Koefoed Hansen. Forestil
dig en verden, hvor: din telefon er for stor til din hånd, din læge udskriver medicin, der er
forkert til din krop, du har 47 % større risiko for at komme til skade, hvis du bliver involveret i
et biluheld. Hvis det lyder bekendt, er du sandsynligvis en kvinde. Bogen Usynlige Kvinder
afslører, hvordan verden er designet af og for mænd, og hvilke katastrofale konsekvenser det
ofte har. Caroline Criado Perez har for første gang samlet en imponerende række studier og
beretninger fra hele verden, der kaster lys over, hvordan kvinder er blevet glemt, og hvilken
gennemgribende effekt, det har på os alle. På Dokk1 kan du opleve Caroline Criado Perez i
samtale med Lone Koefoed Hansen om den prisbelønnede bog Usynlige Kvinder, feministisk
aktivisme, databias i forskning, og om, hvorfor manden som standard forhindrer reel
ligestilling. Arrangementet foregår på engelsk.

Børn
Stig Pinds Verdensrejse
Tirsdag d. 4. oktober kl. 10.00-10.30, Højtlæsningsområdet, gratis, kræver tilmelding
Findes der noget bedre end at synge, fnise og grine sammen? Stig Pind er hovedpersonen, og
han har samlet sange fra alle de lande, han har været i. Han deler gladelig ud af sin viden om,
hvordan man overlever i ørkenen, hvordan man deltager i dans om natten og fortæller om
nogle af de sjove folk, han har mødt på sin vej. Han bakkes op af sine venner Jesper og
Mikkel. Tag hinanden i hænderne og kom ind. For daginstitutioner og private. Henvendt til
børn i alderen 2-5 år. Både voksne og børn skal have en billet.
KREAværksted: Pynt til Alfons Åbergs fødselsdagsfest
Tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30, Børnelab, gratis, kræver ikke tilmelding
Alfons Åberg har fødselsdag. Derfor har vi brug for DIN hjælp til at pynte op til festen. Alfons
Åberg fylder 50 år, og det skal fejres! Men vi har brug for din hjælp til at lave det fineste
fødselsdagspynt til festen. I denne uge skal vi derfor lave pynt af forskellig slags, der skal
pynte op i biblioteket. KREAværkstedet har åbent to eftermiddage om ugen. Vi skifter tema fra
uge til uge, så vi får kendskab til forskellige temaer, teknikker og materialer. Vi sørger 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.

Dig & din baby - Babymassage og Zoneterapi
Torsdag d. 6. oktober kl. 11.00-10.00, Æsken, 50 kr., kræver tilmelding
Hjælp dit barn på en blid, effektiv og naturlig måde med massage og zoneterapi.
Babymassageinstruktør Stefanie Vinther underviser i, hvordan der kan gøres en forskel i
forhold til maver, der driller og uro og utilpashed hos babyer. Medbring pusleunderlag og
stofbleer. For babyer i alderen 2-10 måneder.
Fars legestue
Torsdag d. 6. oktober 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.
Pokémonklub
Torsdag d. 6. oktober kl. 16.00-19.00, Makerspace, gratis, kræver ikke tilmelding
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. Har du en Nintendo-spillekonsol kan du også bytte og spille
med andre. Ud over at lære at spille spillet, har du mulighed for at deltage i sjove turneringer.
Det bedste er, at du kan gøre det sammen med andre Pokémon-spillere.
International PlayGroup
Fredag d. 7. oktober 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.

Tilbagevendende aktiviteter
Guided tour at Dokk1
Mandag d. 3. oktober 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.
Sprogcafe
Mandag d. 3. oktober 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
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.
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.
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 kl. 10.00-12.00 og torsdag kl. 13.00-15.00, 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. Det
kræver ingen tilmelding at være med - du dukker bare op.

Sy-værkstedet
Onsdag d. 5. oktober kl. 15.00-19.00, Verdensrummet, gratis, kræver ikke tilmelding
Åbent sy-værksted i Verdensrummet. 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. 5. oktober 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. 6. oktober 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. 6. oktober kl. 13.00-15.30, 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.

Matematikcafe
Torsdag d. 6. oktober 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.
Rundvisning på Dokk1
Torsdag d. 6. oktober 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. 7. oktober 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
http://www.facebook.com/dokk1
Åbningstider i Dokk1
Mandag – fredag 08-22
Lørdag – søndag 10-16
Bemærk separate åbningstider for Biblioteket og Borgerservice.

