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Det sker på Dokk1

Fortællinger for børn
Tirsdag d. 8. 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.
Spørgehjørne for slægtsforskere
Tirsdag d. 8. januar kl. 13.00-16.00, Hjørnet, gratis, kræver tilmelding
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 til læsningen. OBS - Meld dig til hos Elin Damm
Madsen edm@slaegt-aarhus.dk
Gør det selv el
Onsdag d. 9. januar kl. 15.00-17.00, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Ønsker du at blive klogere på gør-det-selv-el-arbejde i hjemmet? Så har du nu chancen for at
lære hvordan og hvilke opgaver, du selv må kaste dig over. Der bliver en kort teoretisk
gennemgang af udvalgte emner med fokus på, det man selv må udføre. Der er mulighed for
små øvelser, der klæder dig på til selv at gå hjem og skrue. Henvender sig til nybegyndere og
de der allerede har prøvet lidt.
Lær at binde din egen flue
Onsdag d. 9. januar kl. 15.00-17.00, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Nu har du chancen for at komme i gang med en spændende hobby. Har du lyst til at lære at
binde din egen flue, kan du få vist hvordan. Der vil være materialer og værktøj, så du selv kan
prøve at binde en flue til din næste fisketur. Undervejs kan du (måske) få fif til de bedste
fiskesteder i Aarhus. Alle uanset erfaring kan være med - bare mød op!

Åbent Lab
Onsdag d. 9. 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!
Ubuntu
Onsdag d. 9. januar kl. 16.00-21.00, Undervisningslokale 1, gratis, kræver tilmelding
Ubuntu Aarhus er åben for alle, som har interesse i alternative styresystemer. Emnerne for
mødeaftenerne vil langt hen ad vejen blive tilpasset efter de fremmødtes ønsker, og der bliver
taget særligt hensyn til ”begyndere” udi Ubuntu-Linux – vi hjælper med installationer,
opdateringer og reparationer på de fremmødtes egne pc'er – foruden almindeligt social
samvær! Tilmelding ikke nødvendigt - mød blot op!
Debunking common myths about back pain
Onsdag d. 9. januar kl. 19.00-20.00, Undervisningslokale 2, gratis, kræver ikke
tilmelding
Maria Galve Villa, BSc Phys, MSc, PhD candidate. Low Back Pain is a very common condition,
however, the best approaches to managing back pain often contrast with the beliefs of the
public. This talk focuses on challenging some common myths about back pain, aiming to give
the public a greater understanding of how to manage back pain. The talk will follow the
successful campaign from the Charted Society of Physiotherapy in 2014/2016.
Repair Café
Lørdag d. 12. januar 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. Du kan kontakte Repair Café Aarhus, hvis du
har spørgsmål.
Fighting Games og hygge på Dokk1
Søndag d. 13. januar kl. 12.00-15.30, Rampen, gratis, kræver ikke tilmelding
Fighting Games Community-Aarhus mødes hver anden søndag og alle er velkomne, både de
øvede og de knapt så øvede! Fighting Games Community-Aarhus mødes hver anden søndag og

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 eller flere karakterer i spillet, som man styrer samtidigt. Du kan finde dem på facebook
lige her.
Otaku Batsu Aarhus
Søndag d. 13. januar kl. 12.00-16.00, Dokk1, gratis, kræver ikke tilmelding
Er du interesseret i anime? kan du lide at læse manga? og mangler du nogle at snakke med
omkring din hobby? Så kom forbi Otaku Batsu Aarhus. Er du interesseret i anime? kan du lide
at læse manga? og mangler du nogle at snakke med omkring din hobby? Så kom forbi Otaku
Batsu Aarhus. Vi er en lokal gruppe af unge, der alle har interesse for anime, manga og
generelt japansk popkultur. OBAA sigter efter at lave et frirum, hvor vi kan dele vores passion
for anime og manga. Alle der har lyst kan komme forbi og deltage. Find os på Facebook.
Tilbagevendende aktiviteter
Åbent hus i Sundhedsplejen
Mandag d. 7. 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. 7. 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. 7. 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 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.
Fars Legestue
Torsdag d. 10. 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. 10. 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. 10. 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. 11. 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. 11. 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.
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Åbningstider i Dokk1
Mandag – fredag 08-22
Lørdag – søndag 10-16
Bemærk separate åbningstider for Biblioteket og Borgerservice.

