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

Bæredygtigt juletræ
Onsdag d. 22. december kl. 10.00-15.00, Torvet, gratis, kræver ikke tilmelding
Onsdag den 22. december kl. 10-15 kan du fra bogjuletræet på Dokk1s torv kvit og frit plukke
de bøger du er faldet for. Og frem til den 22. december kan du lige nu nyde synet af
bogjuletræet, som står udstillet på torvet i Dokk1. God jul! Verdensmål til hverdagsmål med
Aarhus Bibliotekerne
Oplæsning fra Dickens' "Et Juleeventyr"
Torsdag d. 23. december kl. 11.00-12.00, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Kom i gammeldags julestemning til denne højtlæsning – mest for voksne. Tag en pause fra de
hektiske juleforberedelser, læn dig tilbage og lyt til en ægte klassiker fra 1843. Vi læser
uddrag fra Dickens’ kulsorte og hjertevarme mesterværk om julens sande ånd. NB: Mest for
voksne. Større børn er selvfølgelig velkomne, men vær opmærksom på at der læses fra den
originale danske oversættelse, så både sprog og fortælling er gammeldags, krævende, smukt
og givende.
Lyt i mørket: Mozarts 'Requiem'
Mandag d. 27. december kl. 17.00-18.00, Store Sal, gratis, kræver tilmelding
En time med mørke, fællesskab og sublim musik. Mozarts firstemmige korværk 'Requiem i dmol' fra 1791 er måske et af de smukkeste stykker musik, der nogensinde er komponeret. Har
du brug for en stille stund midt i højtidsdagene, er du velkommen i Store Sal, hvor vi afspiller
hele værket. Vi dæmper lyset, så man kan sidde i mørket og nyde musikken med fuld
opmærksomhed.

Børn
Pokémonklub
Tirsdag d. 21. december og tirsdag d. 28. 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 21. december og onsdag d. 22. december 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.
Højtlæsning, sang og leg
Lørdag d. 8. januar kl. 10.00-11.30, Æsken, gratis, kræver ikke tilmelding
For 3-6 årige og deres familier. Kom og bliv en del af Little Chubbies’ finurlige verden med
højtlæsning, filmvisning og sang. Mød de skønne, runde dyr fra planeten Chubbyland og leg
med, når Little Chubbies inviterer jer på historiefortælling, aktiviteter og sang. Forfatter og
skuespiller Signe Hyldelund Schmidt vil læse højt fra børnebogen “Chubby Panda og den
Magiske Bambus”, og undervejs byde jer på animationsfilm og sang fra Little Chubbies’ egen
YouTubekanal, hvor børnene kan lege med.

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.
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)

Sikherne i Danmark - Meet the Sikhs
Torsdag d. 6. januar til torsdag d. 27. januar på Demokrateket
En udstilling om at forlade sit hjemland og starte en ny tilværelse. Kom med på den rejse, som
de første sikher i Danmark drog ud på fra Punjab i 60’erne og 70’erne og oplev det danske
sikh-samfund blomstre op gennem de seneste 50 år. I udstillingen kan du få et indblik i de
mange personlige migrantfortællinger om at forlade sit hjemland, rejse fra sted til sted og
starte en tilværelse i et nyt land. Historierne om det danske sikh-samfund er fortalt gennem
fotografier, genstande og livsberetninger fra forskellige generationer af danske sikh-familier.

Tilbagevendende aktiviteter
Sprogcafe
Mandag d. 20. december og mandag d. 27. 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. 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 d. 21. december kl. 10.00-16.00, tirsdag d. 4. januar kl. 10.00-16.00 og
torsdag d. 6. januar 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.
Fighting Games og hygge på Dokk1
Onsdag d. 22. 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.
Studiecafé på Dokk1
Tirsdag d. 4. januar, onsdag d. 5. januar og torsdag d. 6. januar 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.
Rundvisning på Dokk1
Torsdag d. 6. januar 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. januar 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.

