Program | Dokk1 | Uge 50: 13. december – 19. december

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

Lytteklubben
Mandag d. 13. december kl. 16.30-18.00, Møderum 1, gratis, kræver ikke tilmelding
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.
Den indre biograf - højtlæsning for voksne
Mandag d. 13. december kl. 16.30-17.30, Dagligstuen, gratis, kræver ikke tilmelding
Vi læser højt, mens du slapper af! 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.
Billetbestilling er ikke nødvendigt - bare duk op.
Spørgehjørne for slægtsforskere
Tirsdag d. 14. december kl. 13.00-16.00, Hjørnet, gratis, kræver tilmelding
OBS - Meld dig til hos Elin Damm Madsen edm@slaegt-aarhus.dk. Kom videre med din
slægtsforskning! 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 tíl læsningen.
DR Klub Klassisk: Anton Bruckner - Symfoni nr. 8
Tirsdag d. 14. december kl. 16.30-18.15, Store Sal, gratis, kræver tilmelding
Voldsomt og påtrængende, stille og fint. Klassisk musik taler til krop, hjerte og hjerne. Men
hvad foregår der i musikken? Kom til musikforedrag og bliv klogere på hvilke greb

komponisterne og musikerne bruger, når de skal fortælle historier med musikken. En
symfonisk koncert, hvor musikken åbner sine porte, som når man træder ind i en stor
katedral: Bruckners Symfoni nr. 8 er hans mægtigste værk. Symfonien slår dørene op til et
overvældende rum, hvor søjlerne stræber mod evigheden, og hvor det himmelske lys stråler
ind gennem de høje vinduer.
Bæredygtigt julepynt!
Onsdag d. 15. december kl. 15.00-18.00, Verdensrummet, gratis, kræver tilmelding
Julehygge i Verdensrummet. 3 onsdage i december inviterer Verdensrummet ind til juleklip. Vi
kreerer smukt julepynt af vores gamle bøger - og tager en snak over kaffen. Alle kan være
med - bare mød op! Vi sætter fokus på en mere bæredygtig jul.
Årets podcasts 2021
Onsdag d. 15. december kl. 17.00-18.00, Lille Sal, gratis, kræver ikke tilmelding
Dokk1s podcast-nørder fortæller om de bedste lytteoplevelser i året, der gik. Politik, musik,
sladder, historie og mordgåder – har du en særlig interesse, så er der helt sikkert en podcast,
som matcher den. Kom med til en spændende aften om podcasts, hvor vi skal snakke om
tendenser og højde- og lavpunkter podcastland anno 2021. Vi dykker ned i de podcasts, som
vi synes kunne noget helt særligt i året der gik, og lytter til gode eksempler. Hvis du har hørt
en podcast, som har blæst dig helt af banen, er du meget velkommen til at fortælle om den!

Børn
Pokémonklub
Tirsdag d. 14. december 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.
KREAværksted: Julepynt og gaver
Tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30, Børnelab, gratis, kræver ikke tilmelding
KREAværkstedet er omdannet til julemandens nisseværksted. Den står på vaskeægte
julehygge med juleklip, julekort og gaver. Tag evt. et billede med af dig selv/dit barn og lav et
sjovt og personligt julenisse pop-up kort. 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. 16. 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.

Udstillinger
Hvis vi går ud fra, at det hele ender godt
Tirsdag d. 30. november til onsdag d. 5. januar på Torvet
En udstilling om at være ung i en corona-tid. Kom og dyk ned i 140 unges beretninger om
fællesskab og ensomhed under corona, når Dokk1 præsenterer vandreudstillingen: "Hvis vi går
ud fra, at det hele ender godt". ENIGMA—Museum for post, tele og kommunikation står bag
udstillingen, som forsøger at gøre os klogere på, hvad pandemien har betydet for vores blik på
fællesskaber. Tuborgfondet har støttet projektet økonomisk.
Fællesskaber: litterære lege, skrive-kollektiver og fælles-læsning
Onsdag d. 1. december til onsdag d. 15. december på Rampen
Litteraturhistoriestuderende ved Aarhus Universitet undersøger hvordan skønlitteratur skaber
fællesskaber og giver i en udstilling på Rampen otte kreative bud på, hvordan man bedst giver
unge lyst til at læse og skrive mere - sammen. Kom og vær med! En stor del af vores sociale
liv foregår digitalt. Det digitale liv skaber mange gode muligheder og kan være et godt sted for
fællesskaber, men undersøgelser viser også, at mange føler sig ensomme, når man passivt
scroller gennem sit feed. Skønlitteraturen åbner for en anden slags fællesskab. Poesi og
fortællinger har til alle tider været et sted at udtrykke sig og spejle alle følelser og tanker. Vi
kender næsten alle oplevelsen af ikke at være alene når vi læser eller skriver.
EN STILLE STRØM AF TID
Fredag d. 3. december til fredag d. 17. december på Rampen
En lydinstallation der bringer dig tættere på demensens forvrængede slør. EN STILLE STRØM
AF TID er en lydrejse ind i en oplevelse af demens - skabt af Teater Fluks som en del af den
anmelderroste vandreforestilling CTRL+ALT+DEMENS, der blev produceret i 2017 i samarbejde
med Magistraten for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. EN STILLE STRØM AF TID
fungerer også som en selvstændig og turnévenlig installation, der kan opsættes de fleste
steder. Med lydinstallationen går vi et lag dybere end de fleste af os normalt kommer. EN
STILLE STRØM AF TID tilbyder en kunstnerisk og meditativ oplevelse af det dybe slør og tabet
af sindet. Lydinstallationen kan opleves af alle over 12 år. Den varer 8 minutter og der er plads
til 6 personer pr. afspilning af lydinstallationen. EN STILLE STRØM AF TID opstilles i Dokk1
med Demensvenlig By Aarhus som initiativtager.

PRÆMIERING AF NYBYGGERI 2021
Lørdag d. 11. december til mandag d. 3. januar på Udsigten
Aarhus Kommune præmierer hvert år smukt og godt nybyggeri. Arkitekturprisen uddeles til
arkitekter og ejere af byggeri, der udmærker sig ved arkitektonisk kvalitet ud over det
sædvanlige. Prisuddelingen fandt sted torsdag d. 14. okt. i Byrådssalen på Aarhus Rådhus,
hvor der blev uddelt hovedpriser til tre nybyggerier, Herudover valgte bedømmelseskomiteen i
år at uddele tre særpriser. Samlet set viser de mange byggerier den høje kvalitet, der kan
skabes i samarbejdet mellem ambitiøse bygherrer og dygtige arkitekter. Alle besøgende kan
stemme på deres favorit blandt de tre præmierede projekter (+ stadsarkitektens særpris)

Tilbagevendende aktiviteter
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.
Åbent Lab
Onsdag d. 15. december 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.
Fighting Games og hygge på Dokk1
Onsdag d. 15. december kl. 16.00-21.00, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Fighting Games Community-Aarhus mødes på Dokk1. Alle er velkomne, både de øvede og de
knapt så øvede! Fighting games er en betegnelse for spil, der er baseret på kampsport og
lignende. Man spiller typisk 1 mod 1. Dog kan der være alt fra 1 til flere karakterer i spillet,
som man styrer samtidigt.
Rehab-Lab
Torsdag d. 16. december 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.
Fortællinger fra fortovet
Torsdag d. 16. december kl. 13.00-15.00, Møderum2, 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. 16. 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.

Rundvisning på Dokk1
Torsdag d. 16. december 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. 17. december 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.

