Program | Dokk1 | Uge 3: 14. januar – 20. januar

Det sker på Dokk1

Skriveklub for unge
Mandag d. 14. januar kl. 16.00-17.30, Møderum 1, gratis, kræver tilmelding
For alle unge, der skriver - eller drømmer om at komme i gang med det. Kan du lide at skrive og vil du gerne blive bedre til det? Det er lige meget om du skriver digte eller fan fiction, om
du vil starte en blog eller er i gang med en kæmpe roman.Vi snakker om vores udfordringer,
udveksler tips og idéer, læser måske hinandens ting (hvis vi tør!) og laver små skriveøvelser.
Man behøver ikke være med hver gang. Billetten er gratis, men husk at melde dig til, så vi ved
hvor mange der kommer :)
Salon Knogleskør
Mandag d. 14. januar kl. 19.30-21.30, Lille Sal, 75 kr., kræver tilmelding
Salon Knogleskør - Digte & fakta. Kom og oplev en dramatiseret Reading og bliv klogere på
knogleskørhed og identitet. I "Knogleskør og hvad så?" (forlaget Klim 2018) beskriver Birthe
Birkebæk en mental rejse fra diagnosticering og chok til erkendelse og accept. Digte og
dagbogsnoter indgår i en Knogleskør Reading. Psykolog Vibeke Bie supplerer med foredrag om
knogleskørhed og identitet. Psykolog Vibeke Bie arbejder som klinisk psykolog i privatpraksis i
Aarhus og underviser på Livsstilscenter Brædstrup, der er en del af Regionshospitalet Horsens.
Hun arbejder blandt andet med mennesker med kroniske sygdomme, herunder mennesker
med osteoporose.I samarbejde med Osteoporoseforeningen og Kunstnernes Kooperative ApS.
Fortællinger for børn
Tirsdag d. 15. januar kl. 10.00-10.45, Pusterummet, gratis, kræver tilmelding
Dokk1 tilbyder fortællinger for børn fra 4-8 år. Niels Hansen, som er pædagog og har fortalt
for børn i mange år, står selv for fortællingerne. Han formidler både fortællinger, han selv har
fundet på, kendte fortællinger samt moderne eventyr.

Lav dine egne fake news
Tirsdag d. 15. januar kl. 16.30-18.00, Undervisningslokale 2, gratis, kræver
tilmelding
Er du kritisk nok overfor de nyheder og artikler, som du læser og måske deler via sociale
medier? Tager du alt for gode varer på nettet? Nej, det gør du sikkert ikke! Men er du kritisk
nok overfor de nyheder og artikler, som du læser og måske deler via sociale medier? Når
noget ikke er løgn, er det så sandt? Hvor går grænsen mellem vinkling og manipulation? Det
zoomer vi ind på ved at lade dig selv prøve at skabe fake news. Der er tale om en blanding af
oplæg, diskussion og workshop.
Klima & Popcorn viser dokumentaren The True Cost
Tirsdag d. 15. januar kl. 17.00-19.00, Lille Sal, gratis, kræver tilmelding
Klima & Popcorn arrangeres i samarbejde med UngEnergi. Arrangementet starter med et
debatoplæg, herefter vises en relevant dokumentar med spandevis af popcorn, efterfulgt af
debat. Dette er en historie om tøj. Det handler om det tøj, vi bærer, de mennesker, der laver
det, og den påvirkning industrien har på vores verden. Prisen på tøj har været faldende i
årtier, mens de menneskelige og miljømæssige omkostninger er vokset drastisk. The True Cost
er en banebrydende dokumentarfilm, der viser den utrolige historie og beder os om at
overveje, hvem betaler virkelig prisen for vores tøj? Dokumentaren er filmet over hele verden,
fra de lyseste landingsbaner til de mørkeste slumområder, og med interviews med branchefolk
verden over, herunder Stella McCartney, Livia Firth og Vandana Shiva, er The True Cost et
hidtil uset projekt, der inviterer os rundt om i verden og ind i de mange menneskers liv og
steder bag vores tøj. Dokumentaren The True Cost (2015) er instrueret af Andrew Morgan.
Filmen vises uden danske undertekster.
Åbent Lab
Onsdag d. 16. januar kl. 15.30-17.30, Tweenslab, gratis, kræver ikke tilmelding
Vi arbejder med digital fabrikation - du er velkommen til at kigge ind, hvis du vil vide mere
eller har et projekt. På Dokk1 har vi et lab, hvor der er både laserskærer og 3D printere.
Til åbent lab kan du få hjælp til at bruge maskinerne og det er helt gratis, så længe du
kommer med dine egne designs og respekterer vores begrænsninger på f.eks. antal.
Vi har også en del forskellig elektronik, du kan prøve kræfter med som Micro:bit, Arduino,
Little Bits etc. Brug af maskiner og værktøj i Labbet er på eget ansvar. Derfor skal børn under
12 år være i følge med en voksen. Åbent Lab er ikke en workshop eller undervisning; det er
dig, din ide og motivation, der sætter rammen for, hvor langt du når!
Startup meeting for entrepreneurs
Onsdag d. 16. januar kl. 16.30-18.30, Store Sal, gratis, kræver tilmelding
This intro meeting is for English speaking persons planning to start their own business in
Aarhus. You will get all the basic information including: Business plan, registration forms, tax
and VAT and much more. And you will get a chance to meet with other entrepreneurs and
broaden your network.Often we invite a startup to round the day off by telling about their
business - successes and failures.

Smart sleepers and video photography
Onsdag d. 16. januar kl. 17.00-18.00, CFIIA, gratis, kræver tilmelding
Introduction to the collaborative art-work "Sleep in the city", meet the artists and try the
technology. Smart Aarhus is in a collaborative process with the artists Virgile Novarina and
Walid Breidi for the creation of an artwork performance during the June 2019 IOT Festival
(Internet of Things) week in Aarhus. The artwork will consist of a dream-like atmosphere in
the city at night, where videos of the city taken during the day will be recreated in real time by
people’s sleep brainwaves. The components of this participative artwork are interactive video
clips, sleep data from a number of “smart” sleepers including that of the sleep artist Virgile
Novarina. The artists wish to invite you to reflect upon the importance of sleep in urban life
and the role of the internet in your life.
Dig & din baby - Motorik
Torsdag d. 17. januar kl. 10.00-10.45 og kl. 11.15-12.00, Æsken, 50 kr., kræver
tilmelding
For babyer fra 0-4 måneder. Til motorik vil der være fokus på den motoriske udvikling hos de
yngste børn og øvelser på madras. Underviser er fysio- og ergoterapeut Kirstine Obling.
Det er kun baby, der skal have billet. 1 voksen pr. barn. I samarbejde By KlipKlap.
Apps for ordblinde
Torsdag d. 17. januar kl. 16.30-18.00, Møderum 1, gratis, kræver tilmelding
Vi ser på mulighederne med smart-phone og tablet - hvilken hjælp kan de give, og hvilke apps
er brugbare. Apps er en hurtig og billig vej til at få hjælp til skriftlig kommunikation. Vi giver et
overblik over forskellige apps, ordblinde kan have gavn af. Du får mulighed for at afprøve
nogen af dem, og vi snakker om fordele og ulemper. Alle er meget velkomne. Medbring gerne
din smartphone eller tablet. Det er gratis, men kræver billet. Det foregår i møderum 1 (ved
cafeen) Har du spørgsmål kan du kontakte Randi mrahe@aarhus.dk
Find en læsekreds
Torsdag d. 17. januar kl. 17.00-18.00, Litteraturoasen, gratis, kræver ikke tilmelding
Find din læsekreds. Savner du en læsekreds? Eller har du en læsekreds, som mangler
deltagere? Så kom til læsekreds-introduktion, hvor bibliotekarerne vil fortælle om
bibliotekernes tilbud til læsekredse. I får også nogle anbefalinger til bøger, der er værd at læse
sammen i en læsekreds. Der bliver mulighed for at mingle med andre, der også savner nogen
at læse sammen med. Vi mødes i litteraturoasen.
Månedens instrument: Saxofon
Lørdag d. 19. januar kl. 10.30-11.15 og kl. 11.15-12.00, Scenetrappen, gratis, kræver
ikke tilmelding
Af to omgange spilles en koncert af elever fra Aarhus Musikskole. Efterfølgende kan
interesserede selv prøve instrumentet. Saxofonen bruges i dag i et hav af forskellige genrer.
Fra værker for symfoniorkester til Rock´n’Roll. Men oprindeligt blev den opfundet for at have
et instrument, der lød som en violin – blot kraftigere, så man kunne spille udendørs. Optræden

ved scenetrappen og efterfølgende instrumentpræsentation i Børnelab. Præsenteres i
samarbejde med Aarhus Musikskole.
Micro:bits for forældre/voksne
Lørdag d. 19. januar kl. 13.00-14.30, Tweenslab, gratis, kræver tilmelding
Er du nysgerrig på, hvad det er, dine børn har fået udleveret i skolen? – og som vi oftere og
oftere hører om i medierne? I denne workshop bliver vi sammen klogere på, hvad micro:bits
er. Vi kaster os udi de første simple kodninger, og arbejder med nogle af de øvelser, børnene
har haft i skolen - sten, saks papir osv. Micro:bit er et lille computerboard (4*5cm) med
skærm og to trykknapper. Den har blandt andet indbyggede sensorer som termometer og
kompas, og det er let at tilkoble løse komponenter som pærer, sensorer, højtalere og motorer.
Micro:bit er udviklet til at vække interessen for elektronik og programmering hos børn og
unge, men er også et stykke lærerigt legetøj for voksne. Vi har micro:bits og computer, så det
eneste, du behøver, er at møde op i Tweenslab lørdag 19. januar kl. 13.00-14.30.
Tilbagevendende aktiviteter
Åbent hus i Sundhedsplejen
Mandag d. 14. januar kl. 10.00-11.30, Pusterummet, gratis, kræver ikke tilmelding
Du og dit barn er velkommen! Kom og få råd og vejledning af en sundhedsplejerske – og mød
andre forældre. I lige uger har du mulighed for at få vejledning i kost og måltider.
Arrangementet er målrettet familier i Aarhus C.
Sprogcafé
Mandag d. 14. januar 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.
Pokémon-klub
Mandag d. 14. januar kl. 16.00-19.00, Det grønne hjørne, gratis, kræver ikke
tilmelding
Mød andre Pokémonfans i Dokk1´s Pokémonklub. 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. Ud over
at lære at spille spillet, har du mulighed for at deltage i sjove turneringer. Det bedste er, at du
kan gøre dette med andre Pokémon-spillere.
Rundvisning
Hver tirsdag kl. 14.00 og torsdag kl. 16.30, Dokk1, gratis, kræver tilmelding
Vi tilbyder rundvisninger for enkeltpersoner og mindre grupper. Turen tager ca. 1 time og
starter ved Informationen på Niveau 1. Der er rundvisning om tirsdage kl. 14:00 (max. 20

personer) og torsdage kl. 16:30 (max. 50 personer). NB: Det er ikke nødvendigt at printe
billetterne ud.
Studiecafé
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.
Vejledning om valg af videregående uddannelse
Tirsdag kl. 10.00-16.00 og torsdag kl. 12.00-18.00, Det grønne hjørne, gratis, kræver
ikke tilmelding
Er du i tvivl om studievalg eller er du bare nysgerrig på at vide mere? Hver tirsdag og torsdag
kan du få vejledning om valg af videregående uddannelser hos Studievalg Østjylland i Det
grønne hjørne. Du kan booke tid (20 min) her eller blot møde op. Så kan du tale med os, så
snart der er en ledig vejleder til rådighed. Vejledningen er gratis og uafhængig. NB: Der kan
forekomme ventetid.
Gratis retshjælp
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.
Fars Legestue
Torsdag d. 17. januar 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.
Åben rådgivning for flygtninge
Torsdag d. 17. januar kl. 15.00-17.00, Undervisningslokale 1, gratis, kræver ikke
tilmelding
Aarhus Kommune tilbyder alle nyankomne flygtninge et integrationsforløb. Rådgivningen er
målrettet alle nye flygtninge, der fortsat er under den 3-årige integrationsperiode. Opstår der
efter endt forløb et behov for vejledning til familiemæssige-, kulturelle- eller administrative
spørgsmål, kan man i sin 3-årige integrationsperiode henvende sig i Åben Rådgivning.

Matematikcafé
Torsdag d. 17. januar kl. 16.00-18.00, Det grønne hjørne, gratis, kræver 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.
Skak på Rampen
Fredag d. 18. januar kl. 10.00-12.00, Rampen, 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 hver fredag kl. 10.00-12.00 på Brætspilstrinnet på Rampen - alle er velkomne! Har du
spørgsmål, så kontakt Ole Ewald Thiesen på oet@aarhus.dk.
International PlayGroup
Fredag d. 18. januar kl. 10.00-12.00, 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.
Indoor: Go to Level 2 to Pusterummet. Contacts: Gitte Haahr-Andersen at gha@au.dk.

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.

