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Det sker på Dokk1

(Se særskilt program for vores lokale biblioteker)

Udstilling: Vores Natur
11. november til 31. januar, Verdensrummet, gratis, kræver ikke tilmelding
DR, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske Museer sætter i 2020/2021
sammen fokus på Danmarks natur under temaet ’Vores Natur’. Gennem en række initiativer
kan du få ny viden, nye oplevelser og nye muligheder for at lære naturen bedre at kende. DR,
Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske Museer sætter i 2020/2021 sammen
fokus på Danmarks natur under temaet ’Vores Natur’. Gennem en række initiativer kan du få
ny viden, nye oplevelser og nye muligheder for at lære naturen bedre at kende. Et af
initiativerne var en fotokonkurrence, hvor danskerne i fællesskab og gennem billeder har
inspireret hinanden til nye naturoplevelser. Interessen for at være med i fotokonkurrencen har
været overvældende, og fra april til september 2020 blev der indsendt i alt 23.217 bud på en
vinder fra over 10.000 steder i vores natur. Fotoudstillingen ’Vores vilde vidunderlige natur’
viser fotokonkurrencens 27 vinderbilleder fra DRs 9 distrikter over hele landet. Alt sammen
fotograferet af ihærdige danskere i løbet af 2020.
Oplev demensvenlige bænke
18. november til 17. december, Dækket, gratis, kræver ikke tilmelding
Kom og oplev Danmarks første demensvenlige bænke. Projektet FORGLEM MIG EJ udstiller fra
d. 18. november og en måned frem én af deres fem demensvenlige bænke på dækket foran
hovedindgangen på DOKK1. Vi er fire kommende oplevelsesøkonomer fra Aarhus Universitet,
der har arbejdet på et projekt, som vil aftabuisere demens. Dette, mener vi, er et meget
vigtigt tema, da vi ser, at viden om demens er en mangelvare blandt den brede befolkning. Vi
vil derfor forsøge at udbrede mere viden om livet med demens gennem projektet FORGLEM
MIG EJ. Projektet er skabt i tæt dialog med fagfolk, personer med demens og pårørende - og i
samarbejde med Demensvenlig by Aarhus, Demensfællesskabet Østjylland,
Alzheimerforeningen & Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Byg et bæredygtigt juletræ til Dokk1
1. december til 30. december, Torvet, gratis, kræver ikke tilmelding
Hvis du har mod på at bygge et juletræ af genbrugsting, må det meget gerne bo i vores lille
skov. Kom bare forbi med det, og få det udstillet midt i Dokk1. Det er let af være med. Højden
skal være minimum 120 cm, og du skal hente juletræet igen senest d. 30. december 2020.
Juletræer kan bygges af hvad som helst. Vores er lavet af kasserede bøger og efterårets
program fra Aarhus Bibliotekerne samt tomme papkasser. Men slip fantasien løs. Hvad med
juletræer af fjerbolde, mælkekartoner, æggebakker eller brugt gavepapir? Vi glæder os til at
se alle jeres fine bidrag – og til at sprede julestemning i Aarhus sammen med jer.
Lytteklubben
Mandag d. 7. december kl. 16.30-18.00, Møderum 1, gratis, kræver tilmelding
NB: Pga. det nye forsamlingsforbud er Lytteklubben nu med billetbestilling! Lyst til ny
musikinspiration? 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.
Startmøde for iværksættere
Tirsdag d. 8. december kl. 16.30-18.30, Store Sal, gratis, kræver tilmelding
Sæt skub i din idé. Går du med tanken om at starte din egen virksomhed? Eller er du lige så
stille startet op? Så bør du deltage i vores startmøde for iværksættere. Startmøde for
iværksættere har flere formål. Men ét af de vigtigste er at give dig en grundig introduktion til
livet som iværksætter. Du får blandt andet svar på: Hvordan kommer du i gang? Hvilken
rækkefølge skal du gøre tingene i? Hvordan træffer jeg valg, hvor jeg kan spare tid og penge?
Hvad gør jeg med regnskab, SKAT og moms? Hvilken virksomhedsform skal jeg vælge?
Vi ved, at dit netværk betyder meget i forbindelse med at starte virksomhed. Derfor får du
også mulighed for at møde andre i samme båd, som dig selv til mødet. Grib den oplagte
mulighed for at udvide dit netværk
De lidt mindre grimme aftner - Comedy
Tirsdag d. 8. december kl. 19.30-21.30, Store Sal, 110 kr., kræver tilmelding
Kan man grine på et bibliotek? Denne aften garanterer vi at du ikke kan lade være.
Grimhøjgaard, Comedyklubben og DOKK1 inviterer til grin i biblioteket. Grin med Morten
Wichmann, Anders Fjelsted, Simon Tang, Jonas Kjærsgaard og Valdemar Pustelnik.
Grimhøjgaard og DOKK1 er gået sammen om at lave de "lidt mindre grimme Aftner", her kan
du opleve et bredt udvalg af den kultur som du plejer at kunne opleve på Grimfest. Det er
comedy, poetry, tryl og alt muligt andet der sikrer en god aften med alt fra grin til tårer.
Film for de yngste
Onsdag d. 9. december 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.

Studiestøtte til studerende
Onsdag d. 9. december 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.
Kreatema i Åben Lab: Julepynt
Onsdag d. 9. december kl. 15.30-17.30, Maker Lab, gratis, kræver ikke tilmelding
I Dokk1's Lab er der både 3D printere og lassercutter. Men hvad kan du lave med dem? I
decembers kreative Åbent Lab kan du få inspiration til at lave julepynt på vores laserskære
Kun din fantasi (og kreative evner) sætter grænsen. Vi kan hjælpe i gang med ideer og
værktøjer, men det er dig, din ide og motivation, der sætter rammen for, hvor langt du når.
Det er ikke en workshop, men en måde at få inspiration til at bruge labets maskiner.
Derfor kan du ikke forvente at få hjælp, hvis der er mange andre der skal have hjælp i labet,
og samtidig kan du risikere at der opstår ventetid. Åbent lab er for alle fra 12+. Det er muligt
at arbejde med at skære og gravere i både papir/karton, akryl og træ. Det er gratis at deltage
(enkelte materialer koster noget).
Rehab-Lab
Torsdag d. 10. december kl. 10.00-14.00, Maker-Lab, gratis, kræver ikke tilmelding
For dig som har lyst til at designe dine egne hjælpemidler. Rehab-Lab er et tilbud for dig, som
gerne vil i gang med at designe dine egne hjælpemidler. Er der noget der driller i hverdagen,
som der ikke findes en standardløsning på? Et irritationsmoment, som kunne fikses med et lille
twist? Så kan det være, du kan lære at designe og 3D printe din egen løsning i vores RehabLab. Alt, hvad det kræver er, at du har din egen computer med. Vi har personale tilstede, som
kan hjælpe dig igang, give sparring og inspiration - vi kan dog ikke garantere andet end at vi
kigger på det sammen. Brug af maskiner og værktøj i labbet er på eget ansvar. Derfor skal
børn under 12 år være ifølge med en voksen.
Mød Pia Elers
Torsdag d. 10. december kl. 17.00-18.30, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Kom til forfatterforedrag med Pia Elers, der fortæller om bogen På rejse med Amdi -Tvind i 50
år. Lyt til Pia Elers fortælle om sin bog i samtale med journalist Jan Vesterlund. En aften lidt
over midnat ringer mobilen hjemme hos journalist og forfatter Pia Elers i Hongkong. ’Jamen
det er da Amdi’, lyder det i røret. Pia Elers har gennem et årti forsøgt at få fat i Mogens Amdi
Petersen, Tvinds 81-årige grundlægger, for at få hans hjælp til en bog om Lærergruppens fem
årtier lange historie. Senest har hun sendt et brev til Amdi Petersen via kontakter i Tvindnetværket: »Jeg synes, det er på høje tid, der bliver skrevet en ordentlig bog om
Tvindskolernes og Lærergruppens historie«, har hun skrevet til Amdi Petersen, »gang på gang

bliver jeg og andre tidligere medlemmer af Lærergruppen konfronteret med de mest
besynderlige og til tider forfærdelige myter om alle de mennesker, der blev hjernevasket på
Tvind og tvunget til at aflevere deres løn …« Brevet er nået frem. Amdi Petersen har forhørt
sig i Lærergruppen, og ingen har lyst til at medvirke. Han kan heller ikke selv se, at en bog vil
nytte noget, siger han i telefonen.
Repair Café
Lørdag d. 12. december 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.
Tilbagevendende aktiviteter
Sprogcafé
Mandag d. 7. december 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: Julepynt og gaver
Tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30, Børnelab, gratis, kræver ikke tilmelding
Nu er jul igen - så KREAværkstedet er omdannet til julemandens nisseværksted. Den står på
vaskeægte julehygge med juleklip, julekort og gaver hele december. 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. 10. december 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. december 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.

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.

