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Fællesskab, stærke beretninger og amagerliv

Velkommen til efterårets arrangementer 2021
Det er med stor glæde, jeg kan byde velkommen
til efterårssæsonen på biblioteket. Vi fejrer, at
vi igen kan samles, med et inspirerende og
tætpakket program. Et program der spænder
vidt emnemæssigt; vi skal fra den hollandske
indvandring til forelskelsens mysterier over
moderskab og mormonisme.
Traditionen tro er der rig lejlighed til selv at deltage.
Programmet byder på mange forskellige kreative
workshops foruden erindringscafeer, hvor vi
sammen kalder historien til live. Tiden kalder på
fælleskab og samtale og derfor glæder jeg mig
også over, at vi i efteråret genopliver tidligere tiders
samtalesaloner.
For børnene byder efteråret på både teater og
musik. Man kan møde både dinosaurer, solsorte
og nisser i efterårets forestillinger Solsorten, Beat
og Brøl i Dinosaurland samt juleforestillingen
Nissepigen der blev væk.
Desuden er der Familiehopsa – sjov dansemotion
for både voksne og børn samt tumlastik for de
allermindste med deres forældre.
Efterårets forfatterarrangementer byder på en
række modige og meget personlige beretninger.
Birgithe Kosovic fortæller om hemmeligheder og
brudte relationer i sin dansk/jugoslaviske familie.
Brudte relationer kendetegner også Rachel Rösts
opvækst i en mormonsk familie i Urbanplanen her
på Amager. En fortælling om svigt, fattigdom og
religiøs dogmatisme.

Også Henriette Karlsen er vokset op på en del af
Amager, som de færreste kender til. Et Amager
præget af vold, alkoholmisbrug og stoffer.
En helt anden vinkel på vores lokalområde får vi,
når journalist og historiker Majken Astrup, kendt
fra podcasten Stemmer fra Ama’r, fortæller os om
Amagers udvikling fra lorteø til moderne bydel.
Amagers udvikling er også temaet for Søren Mentz’
foredrag i anledning af 500-året for den hollandske
indvandring. Det kommer bl.a. til at handle om
de første bosættelser ved Øresund, om kongens
hollændere, om 80’er slum og om det blomstrende
Amager, vi kender i dag.
Igen i år kan vi invitere til spændende foredrag
i samarbejde med AOF. Vi kan bl.a. glæde os til
foredragsrækken Fantastiske fortællinger der byder
på medrivende fortællinger af tidligere cykelrytter
Jesper Skibby, elitesportsudøver Arne Christensen
og oberst Lars R Møller. Fortællinger om at turde
satse, om at lide nederlag og om at overkomme
livets udfordringer.
I samarbejde med Århus Universitet glæder vi
os til at invitere helt tæt på forskernes nyeste
opdagelser ved en række livestreams fra
universitetet. Vi skal ud i universet til The Big Bang,
vi skal høre om pandemier gennem de sidste 200
år, og vi skal med seismograf Inge Lehman ind i
jordens inderste kerne.
Det bliver et begivenhedsrigt efterår på biblioteket.
Velkommen!
Bente Nielsen
Biblioteksleder
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Ved arrangementer, der afholdes af AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker, købes billetter
på telefon 32 51 14 95 eller via www.aof-amager.dk
Vi tager forbehold for trykfejl og formuleringsfejl i programmet og forbeholder os retten til at ændre
eller aflyse arrangementer i tilfælde af uforudsete hændelser. Ændringerne vil blive annonceret på
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BØRN

BABYCAFÉ & BØRNETEATER

BØRN

BABYCAFÉ, TEATER & FOREDRAG

Babycafé: Tumlastik 		

Solsorten - børneteater

Alder 3-7 mdr.

for de 4-8 årige

ONSDAG DEN 22. SEPTEMBER KL. 10-11
VESTAMAGER BIBLIOTEK / BILLET 20 KR.

LØRDAG DEN 9. OKTOBER
KL. 11-11.35 / KL. 12-12.35
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / BILLET 20 KR.

ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER KL. 10-11
VESTAMAGER BIBLIOTEK / BILLET 20 KR.

Foto: Anna Lange

INFO OM TEATER FOR BØRN
Teater er en god oplevelse, men kræver opmærksomhed. Vi voksne skal
derfor hjælpe børnene til at holde fuld opmærksomhed på det, der sker på
scenen.
Det er vigtigt, at der ikke bliver spist, drukket og snakket under forestillingen.Og
at mobilen sover. Børnene skal så vidt muligt op foran og sidde, så de kan se og voksne sidde bagerst og ude i siderne. Og kun én voksen pr. barn.
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Husk også at overholde teatergruppens aldersangivning. Det er ikke sjovt at
være for stor eller lille, og det forstyrrer resten af teatergængerne, hvis barnet
ikke har den rigtige alder.

Lær hvordan du kan tumle med din baby derhjemme. Til Tumlastik får din baby skærpet sanserne
ved hjælp af bevægelseslege, hvor særligt tilpassede lege og øvelser afprøves og forklares, så de er
lige til at give sig i kast med derhjemme. Legene er
med til at stimulere din babys krop og understøtte
den naturlige udvikling - og de små elsker det!
Ved Tumlastik underviser børneergoterapeut Mette
Vainer Wegloop, som har udviklet Tumlastik og
bl.a. står bag bogen ’Leg med din baby’.
Medbring gerne et blødt underlag til din baby.

Tænk hvis der ikke er rosiner nok i kagen? Og hvad
hvis man falder i sit snørebånd og forstuver foden
- hvem skal så luge i radisebedet? Eller - hvad hvis
solen en morgen simpelthen glemmer at stå op?
Hver dag farer fru Meier rundt og gør sig alverdens
bekymringer, mens hr. Meier spiller musik og hygger sig med sine sysler. Men en dag finder fru Meier
en solsorteunge, som hun er nødt til at tage sig af.
En forestilling om at turde give slip på sine bekymringer og - måske - få vinger!
Teater Patraskets forestilling er baseret på Wolf Ehrlbruchs historie. Den er fortalt for de 4-8 årige med
klovnelogik, musik og poetisk flyvefærdighed.
Varighed ca. 35 min. Hvert barn må medbringe én
voksen, både børn og voksne skal have billet.
For at sikre at alle interesserede kan få billetter,
opføres forestillingerne to gange, kl. 11 og 12
samme lørdag.
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BØRN

BØRNEFORESTILLINGER & BØRNETEATER

Nyt børneunivers på
Tårnby Hovedbibliotek
Vi arbejder på et nyt og eventyrligt
børneunivers, hvor børn og deres forældre
kan gå på opdagelse i litteraturens verden.
I arbejdet med det nye børneunivers er
Himlen valgt som tema. Himmel er der
meget af i Tårnby med fly, åbne vidder
over fælleden og horisonten ved Øresund,
og derfor skal den naturligvis også danne
ramme for vores børneunivers.
Rummets nye indretning vil give mulighed
for fordybelse og samvær og samtidig
give plads til fantasifuld leg med sprog og
sanser.

Familie Hopsa 				

Beat & Brøl i Dinosaurland

Nissepigen der blev væk

Dansemotion for børn og deres voksne

Musikforestilling for de 3 - 8 årige

Børneteater for de 5 -13 årige

LØRDAG DEN 16. OKTOBER KL. 10-11
VESTAMAGER BIBLIOTEK / BILLET 20 KR.

LØRDAG DEN 27. NOVEMBER
KL. 10-10.45 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
KL. 12.30-13.15 / VESTAMAGER BIBLIOTEK
BILLET 20 KR.

LØRDAG DEN 11. DECEMBER KL. 11 & 13
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / BILLET 20 KR.

LØRDAG DEN 23. OKTOBER KL. 10-11
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / BILLET 20 KR.

Supersjov dansemotion for børn og deres voksne.
Danseinstruktør Gitte Ziebell tager os gennem familie hopsa-timen.
Vi danser til funky dansehits som afrikanske dyr,
cowboys, fugle, robotter og meget mere på en sjov
måde. Dansen afsluttes med børnevenlig afspænding.
Det bedste ved Familie Hopsa er, at man ikke kan
gøre noget forkert. Vi laver de samme lette mooves,
men vi udtrykker dem på vores egen måde.
Mindre børn er velkomne, dog er det dig som
forælder, der bestemmer om dit barn er for lille til
at favne energien og det vilde, der udstråles i
dansehopsaen.
Hvert barn må medbringe én voksen.
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Mød de to dukker Beat og BrøL. Sammen med vildmanden Morten, tager de hele vejen til dinosaurlandet og besøger de kendte og berygtede dinosaurer.
Der er blandt andet tale om Tyrannosaurus Rex,
Stegosaurus, Triceratops, Pterodactyl, Spinosaurus, Velociraptor og verdens største dino, Titanosaurus. Hvert dyr får en historie, samt en sang med
på vejen. Lytter man godt efter, kan man faktisk
lære lidt om de store dyr.
Så tag din yndlingsdino under armen og kom med
til dinosaurland (måske laver vi en sang med netop
din dino?)
Varighed: 45 minutter. Målgruppe: 3-8 år. Billetter
kun til børn. Hvert barn må medbringe én voksen.

Når man skal finde den rette bog,
skruer vi helt op for inspirationen. Hele
børneuniverset bliver nemlig tematiseret, så
børn i alle aldre og deres forældre kan finde
inspiration indenfor deres eget interessefelt.
For de mindste brugere er dette allerede
aktuelt i pege- og billedbøgerne.

En musikalsk juleforestilling om nissepigen Fiona,
der en julenat sniger sig ud af Julemandens kane
og bliver glemt på et loft på Stillehavsvej nr.7.
Her bliver hun venner med drengen Kim og sammen forsøger de to at finde ud af, hvordan Fiona
kan komme hjem igen. Undervejs møder vi det
ensomme spøgelse Kaptajn Top, der elsker risengrød, Kims far der elsker sport - og måske
kommer selveste Julemanden forbi. Vil det lykkes
Fiona at komme hjem? Hvorfor er Kim usynlig for
sin far, når han tager Fionas nissehue på?
Og hvorfor er det bedre at være to end at være
én? Alt det får I svar på i NISSEPIGEN DER
BLEV VÆK!
Forestillingen opføres af Himmerlands Teater.
Varighed ca. 45 minutter. Målgruppe: 5-13 år.
Hvert barn må medbringe én voksen, både børn
og voksne skal have billet.
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VOKSNE

BOGSALG &FOREDRAG

BOGSALG
Bogsalg vender tilbage
11. SEPTEMBER - 13. SEPTEMBER
I BIBLIOTEKETS ÅBNINGS TID
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / FRI ADGANG

Det traditionelle bogsalg på Hovedbiblioteket
vender tilbage. Vi åbner dørene til bogsalget lørdag
den 11. september kl. 9.00 og fortsætter i hele
åbningstiden til og med mandag den 13. september.

FOREDRAG

BIBLIOTEKET AFHOLDER EN LANG RÆKKE FOREDRAG HVERT ÅR, BÅDE
FORFATTERFOREDRAG OG FOREDRAG OM RELEVANTE EMNER, GERNE I
SAMARBEJDE MED ANDRE.

Derfor forelsker du dig aldrig
i den forkerte 				

Nu går den vilde svampejagt

Mit liv med dans 				

ved Jørn Kofod

ved Jens Werner

ved Jytte Vikkelsøe

TORSDAG DEN 9. SEPTEMBER KL. 19-21
VESTAMAGER BIBLIOTEK / BILLET 30 KR.

MANDAG DEN 6. SEPTEMBER KL. 19.30-21.30
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / BILLET 30 KR.

At leve lykkeligt sammen til døden os skiller, det er
drømmen for mange. Men hvorfor er det så svært?
Denne aften udfordrer Jytte Vikkelsøe vores forestillinger om forelskelse og kærlighed, når hun kortlægger, hvorfor vi aldrig forelsker os i den forkerte,
og hvorfor vejen til det kærlighedsliv, vi drømmer
om, altid går igennem vores mest fastlåste parforholdskonflikter.
Jytte Vikkelsøe er forfatter, parterapeut og ph.d.
i socialpsykologi. Mange vil kende hende fra TV
og podcasts. Hun har bl.a. deltaget som ekspert i
DR2’s temalørdage ’Mor er den værste i verden’ og
’Hurra for krisen i parforholdet’ og Sara Bros DRpodcast ’Hjerteflimmer for voksne’.
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I hendes banebrydende bog Derfor forelsker du dig
aldrig i den forkerte fra 2017, er en af de mest overraskende konklusioner, at de uoverensstemmelser,
der senere ødelægger selv de bedste parforhold, er
bygget ind i forelskelsen helt fra begyndelsen. Uden
konflikt ingen forelskelse – du forelsker dig altid i et
menneske hvis personlighed bærer kimen til konflikt
med netop dig i sig.
Kom og få en helt ny forståelse af kærlighedens forunderlige, livgivende væsen og funktion, så parforholdet kan leve og blomstre – hvem ved … måske
helt til døden jer skiller?

Svampesæsonen er over os - men hvilke svampe
kan spises og hvilke skal man holde sig fra?
Om du er nybegynder eller letøvet svampejæger,
så har du nu muligheden for at lære nyt på
Vestamager Bibliotek.
Til dette arrangement vil underviser fra Svampeforeningen - Foreningen til Svampekundskabens
Fremme, Jørn Kofod (Cand. Scient.) introducere
dig til de forskellige svampe, den danske natur byder på. Du lærer hvordan svampene er bygget op
og hvilke kendetegn, de forskellige svampe har.
Vigtigst af alt, så lærer du at kende forskel på de
spiselige og de giftige svampe.
Arrangementet lægger op til, at du lærer de mest
sikre spisesvampe at kende.

TIRSDAG DEN 14. SEPTEMBER KL. 19.30-21.30
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
BILLET 90 KR. VIA AOF

Jens Werner underholder med ærlige og gribende
anekdoter og beretninger fra sit liv.
Oplev dansen på en helt ny måde, og hør om den
benhårde vej til at opnå det største inden for dette
felt - at blive verdens bedste danser.
Kom i godt selskab med Jens Werner, hvor der vil
være højt humør, gode grin og plads til eftertanke.
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem
AOF-Amager og Tårnby Hovedbibliotek.
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VOKSNE

FOREDRAG & SUNDHEDSDAG

Nicklas Bendtner 			
- begge sider 				

Erik Balling 				
om hans liv og film 			

ved Rune Skyum-Nielsen

ved Christian Monggaard

TORSDAG DEN 30. SEPTEMBER KL. 19.30 - 21.30
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
BILLET 90 KR. VIA AOF

TIRSDAG DEN 12. OKTOBER KL. 19-21
VESTAMAGER BIBLIOTEK / BILLET 30 KR.

Nicklas Bendtners liv og karriere har været spækket med dramatik. Han har oplevet stjernestunder
på det danske landshold og som professionel i
verdensberømte klubber som Arsenal og Juventus.
Han har også været tæt på at sætte alt over styr i
en rus af alkohol, kvinder og gambling.
Mød forfatteren og journalisten Rune Skyum-Nielsen, der sammen med Nicklas Bendtner har skrevet
bogen, hvor Nicklas med en bemærkelsesværdig
ærlighed fortæller om sit livs lyse og mørke sider.
Nu er Nicklas Bendtner endelig klar til at fortælle sin
historie. Vel at mærke hele historien. Råt for usødet. Uden at skåne nogen som helst. Allermindst sig
selv.
Denne aften kan du møde Rune Skyum-Nielsen,
som har samarbejdet med Nicklas ved tilblivelsen af
bogen Nicklas Bendtner - begge sider (2019)
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF
Amager og Tårnby Hovedbibliotek.

Underholdende foredrag om Erik Balling. En af de
mest produktive, succesfulde og folkekære danske
filminstruktører nogensinde.
I løbet af sine 40 år lange karriere, nåede Balling at
lave ikke færre end 39 og adskillige tv-serier. Deriblandt de 13 film om Olsen-banden og tv-serierne
Huset på Christianshavn, Matador og Anthonsen.
Der løber en rød tråd gennem Ballings samlede
værk og hans forsøg på igennem en kvalitetsmæssig genrejsning af folkekomedien at portrættere
Danmark og danskerne på godt og ondt - med kærlighed og et glimt i øjet, men også med kanter, man
kan slå sig på.
Christian Monggaard, der har skrevet den kritikerroste biografi Balling hans liv og film, og store
bøger om Olsen-banden og Matador, fortæller om
instruktørens opvækst på Fyn og i København,
hans møde med teatret og filmen, den spæde start
på Nordisk Film, hvor han var hele sin karriere, og
både de store filmsucceser og de nederlag, som
han også oplevede. Foredraget krydres med klip fra
mange af Ballings film, også dem, man måske ikke
husker så godt i dag.

Kan du styrke og “booste”
dit immunforsvar med sund
mad og livsstil? 				
ved Umahro Cardogan
TORSDAG DEN 14. OKTOBER KL. 19.30 - 21.30
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Sundhedsdag på 		
Tårnby Hovedbibliotek
TORSDAG DEN 14. OKTOBER

Traditionen tro er der Sundhedsdag på
Hovedbiblioteket torsdag den 14. oktober.

Er du også forvirret over, hvad du selv kan gøre for
dit immunforsvar?

Vi garanterer, at både den fysiske og den
mentale sundhed stimuleres.

Vi garanterer ikke at du bliver lige så glad som
Umahro. Men vi tør godt love at du finder hoved og
hale i, hvordan immunforsvaret virker, og hvad du
selv kan gøre med basale sundhedstiltag.

Vi skal bl.a. en tur ned af mindernes allé i
vores ektraordinære erindringscafé,
hvor dagens emne er "sundhed og livsstil før og nu". ( se side 29)

I foredraget fortæller Umahro om:

Og vi bevæger os sammen ud i naturen
og ind i litteraturen ved vores traditionsrige
"En gåtur og en god historie". ( se side 17)

•
•
•

•

Hvorfor basal sundhed og et sundt immunforsvar er to sider af samme sag.
Hvad du kan gøre for immunforsvaret med kost
og livsstil.
Hvilke næringsstoffer og komponenter i
maden, der er vigtige for et normalt fungerende immunforsvar.
Hvordan dit immunforsvar fungerer helt grundlæggende.

Ernæringsespert Umahro Cardogan er bl.a kendt
fra TV2’s progrmaserie ’Kan man spise sig sund’.

Vi glæder os også til et inspirerende
foredag med sundhedsguru Umahro
Cadogan, kendt fra Tv2's serie 'Kan man
spise sig rask.'
Dagens endelige program er under
udarbejdelse og kan ses på bibliotekets
hjemmeside taarnbybib.dk og
taarnby.dk/sundhedsugen

Foredraget arrangeres i forbindelse med Tårnby
kommunes sundhedsuge i et samarbejde mellem
AOF Amager og Tårnby Hovedbibliotek.
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VOKSNE

FOREDRAG

3 FANTASTISKE
FORTÆLLINGER
EN RÆKKE SPÆNDENDE FOREDRAG, DER HAR SIT AFSÆT I NOGLE
FANTASTISKE OG TIL TIDER GRÆNSEOVERSKRIDENDE FORTÆLLINGER.
DET ER I ALT 3 AFTENER I GODT SELSKAB:
• ENGANG VAR JEG JESPER SKIBBY VED JESPER SKIBBY
• BLIND PÅ SKI TIL NORDPOLEN MED ARNE CHRISTENSEN
• SPECIAL OPERATIONER – VED LARS R MØLLER
FOREDRAGENE ARRANGERES I SAMARBEJDE MELLEM AOF AMAGER OG
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK.TILMELDING TIL ALLE TRE ARRANGEMENTER
KOSTER 295,- OG FORETAGES HOS AOF.

Engang var jeg 			
Jesper Skibby 			

Blind på ski til Nordpolen

Special operationer 			

med Arne Christensen

med Lars R Møller

ved Jesper Skibby

13. OKTOBER KL. 19.30 - 21.30
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK

8. NOVEMBER KL.19.30 - 21.30
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK

Arne Christensen har en karriere som top-idrætsmand. Som skiløber har han bl.a. gennemført Vasaloppet på 90 km, og verdens hårdeste skiløb Arctic
Circle Race på 160 km. Og så er han blind.

Hvad lavede specialstyrkerne under Den Kolde
Krig, og hvad beskæftiger de sig med i dag? De
danske jægersoldater og frømænd er omgivet af
myter og hemmeligheder.

Gennem 40 år har Arne Christensen gradvist mistet
synet, og de sidste 25 år har han været helt blind.
Han har brugt idrætten til at hente overskud til at
klare en hverdag uden syn, og har, udover at sætte
sig personlige mål, også sat sig det mål at være en
rollemodel for andre blinde og at ændre seendes
opfattelse af hvad blinde kan.

I Lars R. Møllers foredrag, der tager afsæt i bogen
Special Operationer, giver Lars os et sjældent indblik i tankerne bag korpset og nogle af de historier,
som har skabt myterne. Lars bruger sine mange
års erfaring som oberst og specifikke eksempler
fra historien såvel som fra soldaterne selv, når han
forklarer de vanskelige og farlige operationer, som
danske specialkorps udfører. Glæd jer til et medrivende og spændende Lars R Møller foredrag, der
gør os klogere på de afgørende indsatser, som frøerne og jægerne har været en del af gennem tiden.
Lars R. Møller er pensioneret oberst fra hæren.
Som militærmand var han kendt for sin direkte
fremtoning i og især for sin store rolle i Operation
Bøllebank. I dag er han forfatter og foredragsholder.

9. SEPTEMBER KL. 19.30 - 21.30
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK

Jesper Skibby blev kendt som en af de dygtigste
cykelryttere i dansk cykelhistorie og som den sjove
fyr, der altid stod klar med en kæk replik til tv-seere
og journalister. Men bag facaden gemmer sig en
rastløs og sårbar dreng. De kække og bramfrie
kommentarer er der masser af i dette foredrag, men
i foredraget åbner Jesper Skibby også op for nogle
af de mere sårbare sider af sig selv. I sin karriere
og opvækst hungrede Jesper Skibby efter farens
anerkendelse, og han kæmpede med mindreværdskomplekser, pillemisbrug og præstationsangst. Efter
karrieren ventede den helt store nedtur; et selvmordsforsøg og endelig den kærlighed, der i dag er
fundamentet i hans hverdag.
Foredraget er baseret på bogen af samme titel – et
indgående portræt og en sportskrønike (Politikens
Forlag, marts 2021) skrevet af Tonny Vorm..
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Aftenens foredrag handler om at overkomme livets
udfordringer, at sætte sig mål og gennemføre dem.
Som en del af foredraget vil Arne vise filmen Spor i
mørke på 40 min. Filmen handler om Arnes forberedelser til og deltagelse i Arctic Circle Race.
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VOKSNE • LITTERATUR

LÆSEKLUB

LITTERATUR

CAFÉ, GÅTUR, LÆSEKLUBBER OG SKRIVEWORKSHOPS
Vil du være med i en læseklub?
Er du glad for at læse og har du lyst til at dele dine læseoplevelser med andre?
Vi tilbyder, at du kan mødes på Tårnby Hovedbibliotek eller Vestamager Bibliotek, med andre der har
samme læseinteresser som dig.
Det er gratis at være med i læseklubberne. Vi sørger for bestilling og udlån af bøgerne.
Du får en introduktion til læseklubben på den første mødedag, hvor den første bog udleveres.
Herefter bestemmer medlemmerne selv, hvordan møderne skal forløbe.
Hver læseklub mødes 4 gange frem til julen 2021. Titlerne har vi udvalgt på forhånd.
TILMELDING:

Sidste frist for at tilmelde sig er fredag den 27. august 2021
Tilmelding med navn, telefonnummer og mailadresse til Louise Bach Jensen lbj.hb.bk@taarnby.dk,
Tina Eiss tra.hb.uk@taarnby.dk eller Lis Müller lml.hb.uk@taarnby.dk
Skriv hvilken læseklub du vil være med i.

Gys og horror
Louise byder indenfor i Shirley Jacksons grufulde forfatterskab.
Vi mødes på nedenstående tirsdage kl. 16.30-18 på Tårnby Hovedbibliotek:
7. SEPT.
5. OKT.
2. NOV.
30. NOV.

Velkomst, udleveres ”Vi har altid boet på slottet”
Udleveres ”Mørket i Hill House”
Udleveres ”Fuglereden”
Vi afslutter efterårets læseklub, og taler om det videre forløb.

Islandske forfattere
Tina inviterer sammen med de Islandske forfattere, ind i en verden,
der rummer lidt af hvert. Vi mødes på nedenstående onsdage kl. 16.30-18
på Tårnby Hovedbibliotek:
8. SEPT.
6. OKT.
3. NOV.
1. DEC.

Velkomst, udleveres: Ragnar Jònasson ”Mørket”
Udleveres Einar Már Gudmundsson ”Islandske konger”
Udleveres: Sigríður Larsen ”Crash Kalinka”
Vi afslutter efterårets læseklub, og taler om det videre forløb.

Inspirerende kvinder
Lis inviterer dig ind i en verden fyldt med inspirerende kvindeskæbner.
Vi mødes på nedenstående torsdage kl. 16.30-18 på Vestamager Bibliotek:
9. SEPT.
7. OKT.
4. NOV.
2. DEC.

14

Velkomst, udleveres: Linda Olsson ”Astrid og Veronika”
Udleveres Zadie Smith ”Swing time”
Udleveres Cecilia Samartin ”Drømmehjerte”
Vi afslutter efterårets læseklub, og taler om det videre forløb.
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Fire skriveworkshops 		

Litteraturcafé

En gåtur og en god historie

ved Sofie Boysen

TIRSDAGE KL. 15-17:

FØLGENDE DAGE KL. 14-15.30:

14. SEPTEMBER
12. OKTOBER
9. NOVEMBER
14. DECEMBER

13. SEPTEMBER
14. OKTOBER
16. NOVEMBER
13. DECEMBER

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
FRI ADGANG

Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevelser? I Litteraturcafeen er der kaffe og te på kanden,
mens bibliotekarerne fortæller om et udvalg af sæsonens nyheder og andre læseværdige bøger romaner, krimier og fagbøger.

Vi går en tur ad Hjertestien fra Vandtårnet gennem
Byparken til Hovedbiblioteket.

Workshoppene finder sted den sidste torsdag i
måneden på følgende datoer:
26. AUGUST
30. SEPTEMBER
28. OKTOBER
25. NOVEMBER.
ALLE DAGE KL. 18-21
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
DEN SAMLEDE PRIS FOR AT DELTAGE I DE
FIRE WORKSHOPS ER 125,- KR.

OBS! Det er vigtigt, at du som udgangspunkt kan
deltage alle fire dage.
Går du med en forfatterdrøm i maven? Har du et
ufærdigt manuskript liggende i skrivebordsskuffen?
Ruger du på en romanidé? Eller har du bare lyst til
at skrive? Så er bibliotekets skriveworkshops måske
noget for dig. Workshoppene er for alle over 18 år.
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SKRIVEWORKSHOPS, CAFÉ OG GÅTUR

Hvad end din genre eller motivation er, så er der
plads til dig i efterårets fire skriveworkshops med
forfatter Sofie Boysen, der har gået på Forfatterskolen For Børnelitteratur og har skrevet både til børn
og voksne, samt afholdt flere skrivekurser og forfatterhold.
I løbet af de fire workshops vil vi gennem skriveøvelser og konkret feedback hjælpe hinanden med
at spore os ind på vores manuskripter og forbedre
vores idé- og skriveproces - og i sidste ende den
færdige tekst. Sofie Boysen underviser ikke, men
hun sætter rammen for øvelser og feedback. Og
fungerer som sparringspartner for deltagerne.
Du kan læse mere om Sofie her: sofieboysen.dk
Har du spørgsmål til skriveworkshoppene, er
du velkommen til at skrive til bibliotekar
Laura Michelsen: lnm.hb.uk@taarnby.dk

Vi afholder Litteraturcafé hver måned undtagen i
sommerperioden, alle gange på Hovedbiblioteket.
Udvalget af bøger, vi fortæller om, skifter hver måned. Vi håber også, du selv har lyst til at komme på
banen med meninger, spørgsmål og gode læseoplevelser, men du er også velkommen til bare at
møde op og lytte.

På biblioteket runder vi turen af med en kop kaffe
eller te, mens Laura Michelsen læser en historie
højt. Gå med og få lidt motion til både hjerte og
hjerne!
Vi mødes kl. 14.00 ved rundkørslen på Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sammen går vi til
Hovedbiblioteket. Turen er knap 2 kilometer lang.
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Ama'r halshug 				
ved Henriette Karlsen
ONSDAG DEN 22. SEPTEMBER KL. 19.30
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / BILLET 30 KR.

Endelig kan vi byde Henriette Karlsen indenfor til
et interview med bibliotekar Laura Michelsen om
hendes bog. Ama'r halshug giver et sjældent
indblik i en verden, som de færreste kender til, og
er en ung kvindes modige opgør med sin families
sociale ar.
En iskold aften stak Henriette Karlsen af fra
sin mors lejlighed og løb på bare tæer gennem
Amagers gader. Hun var 15 år og havde fået nok
af de voksnes druk og vold - og af, at ingen troede
på hende, når hun fortalte om sit liv. I flere måneder
levede hun på Christiania, indtil hun blev anbragt på
et kommunalt bosted og mistede den sidste gran af
tillid til systemet, for her forvandlede tilværelsen sig
hurtigt til en endeløs narkofest.
Nu er hun 28 år gammel og tager ordet. Ama'r
halshug er hendes rå og ærlige fortælling om at
vokse op i et hjem og i et miljø, hvor børn ikke har
en stemme, selv om de i årevis bliver svigtet af
både forældre og myndigheder.
Henriette Karlsen har stiftet foreningen De stærke
børn, og i 2016 deltog hun i programserien De
brændte børn på TV2.
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FOREDRAG & FORESTILLING

Det du ikke vil vide -		
Birgithe Kosovic fortæller
sin personlige historie

Rachel Röst - Grundvold

TIRSDAG DEN 28. SEPTEMBER KL. 19.30-21.30
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / BILLET 30 KR.

Om social kontrol, fattigdom og snærende religiøse
bånd i en mormonsk familie på Amager. Og om at
bryde ud og sætte sig selv fri.
'Hjemmet er grundvolden for alt godt' siger mormonernes profet Joseph Smith. Men Rebeccas hjem i
Urbanplanen på Amager er præget af svigt, fanatisme og trusler. Grundvold er et indblik i en skjult,
mormonsk verden, et portræt af en dysfunktionel
familie - og en ung piges kamp for at gøre sig fri.

Hun vokser op i en almindelig familie med en dansk
mor og en jugoslavisk far. Men der er en hemmelighed, som hun en dag afslører.
Afsløringen får hendes far til at bryde al kontakt, og
derefter sætter hun sig for at undersøge hans vrede
og forstå, hvor den kom fra? Hvorfor skulle den familie, som hun voksede op i, ende med at ødelægges fuldstændigt? Det sender hende på opdagelse
i historierne fra hendes jugoslaviske familie, der er
fyldt med folk, der slår ihjel eller selv bliver slået
ihjel. I hendes danske familie er der tilsyneladende
aldrig sket noget, men også her opdager hun en
hemmelighed med rædsel.
Birgithe Kosovic fik sit gennembrud med romanen
Det dobbelte land (2016), der er baseret på historier
fra hendes jugoslaviske familie. Den vandt Weekendavisens Litteraturpris 2010, DR's Romanpris
2011 og Danske Banks Litteraturpris 2011. Hendes
roman om Erik Scavenius, Den inderste fare, vandt
Politikens Litteraturpris 2018. Det du ikke vil vide
udkom i august 2020.

MANDAG DEN 4. OKTOBER KL. 19.30
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / BILLET 30 KR.

Romanen er inspireret af Rachel Rösts egen opvækst i en mormonsk familie og hendes kamp for
at bryde ud af familiens og religionens snærende
bånd. Til foredraget fortæller Rachel om sit arbejde
med bogen, hvor hun bl.a. gik undercover som mormon i London for at mærke mormonmiljøet igen.
Hun fortæller også om sin opvækst og om hvordan
romanen har påvirket forholdet til hendes familie og
det mormonske kirkesamfund i Danmark.
Rachel Röst er cand.mag i litteraturvidenskab, litteraturformidler og foredragsholder. Hun er stifter
af og formand for foreningen Læs For livet, som
støtter og udvikler udsatte børns læsning ved at
etablere biblioteker på asylcentre, børnehjem og
døgninstitutioner. Grundvold er Rachel Rösts debutroman

					
Allegori ved GLiMT
Forestilling

TORSDAG DEN 28. OKTOBER KL. 20
LØRDAG DEN 30. OKTOBER KL. 16
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Kom med på en vandring ind i poesiens og litteraturens verden sammen med performere fra Amagers
eget lille storbyteater GLiMT. Alle digte brugt i forestillingen er fra Thomas Bobergs nyligt udkomne
digtsamling Forberedelse til livet.
Vi følger den gule sti, som den Dorothy engang
fulgte ind i landet Oz. Stien går gennem biblioteket
og har små sidestier, der leder til forskellige oplevelser. Her møder vi alt fra en danser, der fortolker et
digt over en skrivemaskine med uendeligt papir, der
bliver til en historie skrevet af publikum selv, til en
forfatter, der læser sin historie op, mens en danser
skaber metaforer med sine bevægelser.
Glæd dig til en unik og anderledes litteraturoplevelse for alle sanser.
GLiMT er et professionelt scenekunstkompagni,
skabt i 2002 af Camilla Sarrazin og Lars Lindegaard
Gregersen, der kombinerer cirkus, dans og fysisk
teater til nye, udfordrende former. GLiMT har igennem tiden skabt 15 store og små forestillinger, der
har høstet stor anerkendelse fra både publikum og
presse.
Varighed: ca. 45 - 60 min.
Bemærk begrænset antal deltagere!
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Rachel Cusk - Moderskabets
tabuer og ærlighedens pris
live fra Den Sorte Diamant
TIRSDAG DEN 2. NOVEMBER KL. 19.30
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Samtale mellem forfatter Rachel Cusk og litteraturskribent Kathrine Tschemerinsky om Cusks
bog A Life's Work - en hudløs ærlig beretning
om graviditet, moderskab og de svære følelser,
der følger med.
Da Rachel Cusk udkom med A Life's Work i 2001,
blev hun udsat for offentlig udskamning og anklager
om kønsforræderi. Sidenhen har moderskabet og
moderskabets tabuer, fyldt mere og mere i litteraturen. Også i Danmark hvor Olga Ravns Mit arbejde
og Cecilie Linds Mit barn er nogle af de mest roste
eksempler.
Tårnby Hovedbibliotek livestreamer når Cusk
gæster Den Sorte Diamant til en samtale med litteraturredaktør Kathrine Tschemerinsky om A Life's
Work (2001), som netop er blevet oversat til dansk.
Hvor langt kan man tillade sig at gå? Og hvordan
ser Cusk på moderskabet og Et livsværk i dag?
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Helle Helle 					
- forfattersamtale om Bob

Med sorgen som spejl 			

TORSDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 19
VESTAMAGER BIBLIOTEK
BILLET 90 KR. VIA AOF

TORSDAG DEN 11. NOVEMBER KL. 19.30-21.30
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / BILLET 30 KR.

Helle Helle er tilbage i storform med Bob - en
sprogligt eminent roman om en ung mand, for hvem
livet ikke rigtig flasker sig.
"Flytter Bob og jeg så til Vanløse." Sådan indleder
Helle Helle romanen BOB. Bob ved ikke rigtig,
hvad han skal. Hans kæreste har travlt med sit nye
studie. Hun er hende fra Helle Helles foregående
roman de. Selv arbejder BOB lidt på Sømandshotellet, indretter deres nye etværelses og fortaber sig
i Københavns gadenavne. Mest af alt ønsker han
sig en fremtid med hende.
Til Helles Helles store publikum, der kan glæde sig
til en selvstændig fortsættelse af "de" og overraskes
over en københavnerroman i forfatterskabet - og
alle, der ønsker at læse prosa i en liga for sig. Helle
Helle er en af Danmarks fremmeste forfattere. For
hver bog raffinerer hun sin skrift og har opnået stor
gennemslagskraft i de nordiske lande.
Arrangementet afvikles som en samtale mellem
Helle Helle og bibliotekar Helene Filskov.

ved Jannik Landt Fogt

Husker du Lasse fra DR-dokumentaren Mens døden os skiller? I 2018 dør 38-årige Lasse Lüders af
ALS. Han efterlader sig en kone og fire børn, hele
sin familie og sin vennekreds. En af vennerne følger
sygdomsforløbet fra sidelinjen og træffer til sidst et
valg. Han søger orlov fra sit arbejde, bliver handicaphjælper for Lasse og begynder at skrive en bog.
Vennen er Jannik Landt Fogt, og bogen udkom i
august 2020. Den hedder Elektrisk blå som et 80’er
digt og var i 2020 indstillet til Bogforums Debutantpris. Bogen handler om sorg, men er også en hyldest til livet og til menneskets evne til at genopfinde
sig selv.
Jannik læser i aftenens foredrag op fra sin bog
og fortæller om arbejdet med den, såvel som om
tiden sammen med Lasse. Han fortæller også om,
hvordan sorgen fik ham til at omlægge sit eget liv,
og hvordan han har brugt den som en drivkraft til at
forfølge sine drømme.

Nordisk skumringscafé med litteraturbanko
MANDAG DEN 15. NOVEMBER KL.17.30 - 21
TRAKTØRSTEDET VESTAMAGER,
GRANATVEJ 9, 2770 KASTRUP
PRIS 150 KR.

I år skal vi til Ålandsøerne og fejre nordisk litteratur
til den traditionsrige skumringstime. Rejsen bliver
med den finske forfatter Sally Salminen, hvis klassiske roman Katrina er årets højtlæsningsbog.
Vi mødes kl. 17.30 ved den røde port på Otto Baches Allé og går i samlet flok med lanterner til Traktørstedet. Her går vi til langbords og får serveret
en skumringstallerken, efter vi har hørt uddrag fra
Katrina læst højt i stearinlysenes skær af bibliotekar
Laura Michelsen.
Litteraturbanko og skumringsmusik
Efter maden spiller vi litteraturbanko - naturligvis
med lækre nordiske madpræmier - og får skumringsmusik til aftenkaffen.
Billetpris: 150,- kr. for en skumringstallerken.
Drikkevarer og kaffe tilkøbes på aftenen.
Billetter kan købes fra d. 15. august.
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FAGLITTERÆRE LÆSEFÆLLESSKAB & SAMTALESALON

LÆSEFÆLLESSKAB
TÅRNBYS FAGLITTERÆRE LÆSEFÆLLESKAB

Læs med og bliv klogere 		
- hver måned
I Tårnbys faglitterære læsefællesskab læser vi os hver
måned ind på et nyt emne. Vi tager udgangspunkt i en af
bøgerne fra Tænkepause-serien, som Aarhus Universitet
udgiver, og så fortsætter vi derfra med at læse fagbøger
med andre skæve eller nye vinkler på emnet. Det kræver
ingen tilmelding at være med, og du deltager efter behov, lyst og tid. Det handler nemlig om at læse og om at
blive klogere – sammen og hver for sig. I efteråret skal vi
blandt andet dykke ned i emnerne demokrati, data, søvn
og serier – og vi skal mødes til to samtalesaloner. Du finder månedens emne og titler på taarnbybib.dk/fagbog, i
bibliotekets nyhedsbrev og på biblioteket.
Data og Demokrati danner udgangspunkt for sæsonens
samtalesaloner.

Foto: Poul Ib Henriksen

Foto: Poul Ib Henriksen

SAMTALESALON

EN SAMTALESALON ER ET SAMLINGSPUNKT FOR MENNESKER, DER GERNE VIL TALE
MED HINANDEN PÅ EN NY MÅDE. MEST AF ALT MINDER DET OM AT TILBRINGE EN
HYGGELIG AFTEN PÅ EN CAFÉ, FORSKELLEN ER BARE, AT TIL SAMTALESALONER
KAN MAN SAGTENS MØDE OP ALENE, FOR SALONVÆRTERNE SØRGER FOR, AT DU
KOMMER I SNAK MED DE ANDRE SPÆNDENDE GÆSTER UDEN AT SKULLE BRUGE TID
OG KRUDT PÅ DEN INDLEDENDE KONTAKT.

Om demokrati - den mindst
dårlige styreform

Om de data vi deler og
prisen vi betaler for det

MANDAG DEN 11. OKTOBER KL. 16.30 - 18
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

MANDAG DEN 22. NOVEMBER KL. 16.30 - 18
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Vi læser, hører og ser i medierne, at demokratiet
er under pres. Andre styreformer vinder fodfæste
i lande tæt på os, populistiske tendenser dominerer valghandlinger og kriser tæt på os betyder,
at vi nogle gange må give køb på demokratiske
rettigheder.
Demokratiforsker Svend-Erik Skaaning har skrevet
Tænkepausen Demokrati. Han fortæller at demokratiet har været i krise lige siden det opstod i oldtidens Grækenland. Derfor behøver vi ikke for alvor
frygte for dets fremtid. Men det er vigtigt at vi bliver
ved med at tale om og forsvare demokratiet, for det
er trods alt den bedste styreform vi kender til.

Andres data hjælper dig til et lettere liv. Ligesom
dine data hjælper andre: Hvor er der tæt trafik?
Hvilke bøger læser de andre? Hvad er det alle taler
om lige nu?
Men medaljen har altid en bagside. Først og fremmest at vi slet ikke er opmærksomme på i hvilket
omfang vi hele tiden afgiver ganske personlige
data. Data som andre kan udnytte, tjene penge på
og ligefrem misbruge. Forfatter og medieforsker
Anja Bechmann har skrevet Tænkepausen Data. I
den minder hun os om at vi skal være bevidste om,
hvad vi gør med os selv og vores data. Det skal vi
tale om ved dagens samtalesalon, som er åben for
alle – også selvom du ikke har læst bogen eller ikke
synes, at du ved noget om emnet i forvejen.

Det skal vi tale om ved dagens samtalesalon,
som er åben for alle – også selvom du ikke har
læst bogen.
Bibliotekarerne Laura Michelsen og Trine Marie
Ulleriks er værter og de sørger for at guide jer igennem samtalerne. Velkommen til en eftermiddag hvor
vi sammen bliver klogere på demokrati og samfund.
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Bibliotekarerne Helene Filskov og Trine Marie Ulleriks er værter og de sørger for at guide jer igennem
samtalerne. Velkommen til en eftermiddag hvor vi
sammen bliver klogere på dine og mine data.
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LIVESTREAMING FRA AARHUS UNIVERSITET
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LIVESTREAMING
FRA AARHUS UNIVERSITET

NATURVIDENSKAB PÅ LÆRRED. MED LIVESTREAMING ER DET MULIGT AT
KOMME TÆT PÅ FORSKERNES NYESTE OPDAGELSER INDENFOR ALLE
GRENE AF NATURVIDENSKABEN. NIVEAUET ER HØJT, OG DU BLIVER UDFORDRET, MEN ALLE KAN VÆRE MED UANSET FAGLIGE FORUDSÆTNINGER. DU
KAN STILLE SPØRGSMÅL TIL FORSKERNE VIA SMS OG FÅ SVAR EFTER FOREDRAGET. AARHUS UNIVERSITET SENDER DIREKTE FOREDRAG I MERE END 50
BYER, FOR FLERE TUSINDE TILHØRERE. FOREDRAGET BEGYNDER PRÆCIS
KL. 19, HVORFOR VI ANBEFALER AT MAN KOMMER I GOD TID.

Pandemier i de sidste 200 år

Den inderste kerne

TIRSDAG DEN 26. OKTOBER KL. 19-21
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

TIRSDAG DEN 9. NOVEMBER KL. 19-21
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

Ved professor i folkesundhed Lone Simonsen,
Institut for Naturvidenskab og Miljø,
Roskilde Universitet.
Hvad kan vi lære af at kigge tilbage på de seneste
200 års pandemier? F.eks. influenzapandemierne
som har hjemsøgt os i mere end 130 år og de store
udbrud af kolera, polio, mæslinger, kighoste og
ebola, der har mange træk tilfælles med egentlige
pandemier. Og hvad kan vi lære af de nye matematiske modeller, som skal forsøge at forudsige,
hvordan fremtidige epidemier udvikler sig? Hvordan
ender covid-19-pandemien?

Ved forfatter Lotte Kaa Andersen og professor i
geofysik David Lundbek Egholm,
Aarhus Universitet.
Hør om den danske seismolog, matematiker og
jordskælvsekspert Inge Lehmanns liv og forskningskarriere. Inge Lehmann (1888-1993) studerede bl.a.
seismiske trykbølgers hastighedsfordeling i Jordens
indre på grundlag af jordskælvssignaler fra fjerne
jordskælv optegnet på danske, grønlandske, europæiske og amerikanske seismografer.
Inge Lehmann blev verdensberømt ved at opdage
Jordens indre kerne.

Vores cellers saltbalance
Big Bang og
det usynlige univers
TIRSDAG DEN 5. OKTOBER KL. 19-21
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

Ved professor i astronomi Steen Hannestad,
Institut for Fysik og Astronomi,
Aarhus Universitet.
Mørkt stof og mørk energi udgør 95% af universet, men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Uden
det mørke stof ville vi imidlertid ikke eksistere.
Løfter den nyeste forskning sløret for, hvad det
usynlige univers egentlig består af?
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Yngre med årene
TIRSDAG DEN 12. OKTOBER KL. 19-21
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

Ved professor Bente Klarlund Pedersen,
Københavns Universitet,
overlæge på Rigshospitalet.
Foredrag om, hvad der har betydning for, at du kan
leve et langt liv uden sygdom. Og hvad der f.eks.
afgør, om du dør som rask 90-årig eller som syg
80-årig.

TIRSDAG DEN 23. NOVEMBER KL. 19-21
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Ved lektor i molekylærbiologi Hanne Poulsen,
Institut for Molekylærbiologi og Genetik Neurobiologi, Aarhus Universitet
Vores celler er helt afhængige af salt. I cellernes
membraner sidder en lillebitte nanomaskine - kaldet
natrium-kalium-pumpen - som omhyggeligt sorterer
forskellige saltioner. De seneste års forskning har
vist at fejl i pumpen medfører sjældne sygdomme.
Når mennesker og andre dyr er så glade for salt,
skyldes det at vores kroppe og celler er helt afhængige af det.

25

SYNG DIG GLAD , MUSIKCAFÉ OG FOREDRAG

VOKSNE • MUSIK

MUSIK

SYNG DIG GLAD, JAZZ OG ROCK
Rock & stjernestøv 		
ved Flemming Rasmussen 			
og Thomas Vilhelm
TORSDAG DEN 7. OKTOBER KL. 19
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / BILLET 30 KR.

Mød lydlegenden og musikskribenten live. 45 års
unik rockhistorie får mæle, når produceren og
lydteknikeren Flemming Rasmussen lukker op for
posen i samtale med forfatter Thomas Vilhelm for
at berette om sit samarbejde med navne fra musikkens øverste liga. Metallica, Gasolin, Kim Larsen,
Tina Turner, Ringo Starr, Anne Linnet, Ritchie
Blackmore, D.A.D, Malurt, Lars H.U.G, Sebastian
og mange andre har gjort brug af Flemming Rasmussens evner som tekniker, mixer og producer.

Syng dig glad
Sangeftermiddag

Musikcafé: 				
Det lytter vi til

MANDAGE KL. 16-17.30
27. SEPTEMBER
25. OKTOBER
29. NOVEMBER
20. DECEMBER

TIRSDAGE KL. 17-19
21. SEPTEMBER
30. NOVEMBER

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
ENTRÉ: 30 KR

Bliver du også i godt humør af at synge? Og kan du
lide at synge sammen med andre? Så kom til sangeftermiddag på biblioteket. Vi mødes den sidste
mandag i måneden og synger lyset og glæden frem
med korleder og musikpædagog Marianne Kragh
ved klaveret. På programmet er årstidens højskolesange, revyviser og andre minder fra den danske
sangskat. Alle er velkomne uanset alder og forudsætninger. Vi serverer kaffe og te til sangen.
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TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

Har du nysgerrige ører og savner du inspiration til
gode lytteoplevelser? I Musikcafeen er der kaffe og
te på kanden, mens bibliotekarerne giver smagsprøver på spændende, aktuelle musikudgivelser. I
løbet af aftenen kommer vi vidt omkring inden for
den rytmiske musik. Fra jazz til heavy, fra dansk til
udenlandsk, fra rock til pop i en række håndplukkede og personligt kommenterede albums og musikstykker. Vi håber også, du selv har lyst til at komme
på banen med meninger, spørgsmål og gode lytteoplevelser, men du er også velkommen til bare at
møde op og lytte.

Centralt placeret i maskinrummet har han set skelsættende albums blive til. Og han har set store
koryfæer investere deres kunstneriske hjerteblod i
processen, mens de pressede sig selv til det yderste. Alt dette og meget andet fortæller Flemming
Rasmussen om i 'Rock og stjernestøv - historier fra
Sweet Silence Studios gennem 45 år'. Han giver
et fascinerende, underholdende og anekdoterigt
indblik i dramaet bag kulisserne, hvor succeser skabes, og faren for fiasko lurer. Flemming Rasmussen, eneejer af Sweet Silence Studios siden 1999,
nyder stadig international anerkendelse for sit dedikerede arbejde med at skabe den bedst mulige lyd
ned i mindste detalje.
Hans kontante og bramfrie beretning foreligger nu
i bogform og er blevet til i tæt samarbejde med den
erfarne musik- og kulturformidler Thomas Vilhelm.
'Rock & stjernestøv' er unik musikhistorie i personlig øjenhøjde: Fra Amager til Amerika, fra jazz til
dødsmetal, fra kommerciel optur til Covid-19 nedtur,
coke, kontroverser og kærlighed til faget. Insidehistorier, der aldrig før har været på tryk. Oplev alt
dette og mere til i en levende og dynamisk interviewsamtale med begge bidragsydere til den stærkt
anmelderroste og medieomtalte bog. Både Flemming Rasmussen og Thomas Vilhelm har meget på
hjertet og er kendt for at være rappe i replikken, så
et par timer i selskab med de to herrer bliver alt andet end kedeligt og mundlamt. Nærmere spontant,
musikalsk og passioneret.
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VOKSNE • LOKALHISTORIE

LOKALHISTORIE

LOKALHISTORIE
ERINDRINGSCAFÉ
KOM OG VÆR MED TIL EN UFORMEL EFTERMIDDAG, HVOR VI DELER ERINDRINGER
OG OPLEVELSER FRA TIDLIGERE TIDER OVER EN KOP KAFFE ELLER TE. VI LÆGGER
OP TIL AT TILHØRERNE BIDRAGER MED EGNE ANEKDOTER, MEN HAR DU BARE LYST
TIL AT LYTTE MED OG FÅ BRAGT DINE EGNE MINDER TIL LIVE IGEN, ER DU OGSÅ
VELKOMMEN. DU KENDER MÅSKE OGSÅ EN ELLER FLERE, SOM VIL VÆRE GLAD
FOR, AT FØLGES MED DIG.

Kolonihaverne
TIRSDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 14-16
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Kolonihaveliv er en dominerende del af livet i Tårnby kommune. Der er endda flere, der har boet året
rundt i deres kolonihave gennem flere år, og nogle
kolonihaver har fået helårsstatus. Hvordan har
kolonihaverne udviklet sig siden dengang, de blev
etableret for at folk fra de tætte boligkvarterer kunne
komme ud og få frisk luft og egne opdyrkede grøntsager i sommermånederne?
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv B8302
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Vi kunne være 11 i en 		
folkevognsboble
TIRSDAG DEN 5. OKTOBER KL. 14-16
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Vi går mere og mere op i sikkerhed - både den
fysiske og den psykiske sikkerhed - og vi er blevet
meget mere opmærksomme på, at vores klode
ikke er usårlig, og at vi mennesker og dyr heller
ikke kan tåle hvad det skal være. Mon ikke vi kan
få en inspirerende snak om datidens syn på miljø
og sikkerhed, sammenlignet mod vores nuværende
dagligdag?
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv B3991

Sundhed og livsstil

Skoleliv

TORSDAG DEN 14. OKTOBER KL. 11-13
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

TIRSDAG DEN 7. DECEMBER KL. 14-16
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

Ekstraordinær erindringscafé i anledning af Tårnby
Sundhedsuge.
Vores livsstil og vores spisevaner har ændret sig
drastisk med tiden. Engang var levertran en uundværlig del af en sund livsstil. Dengang ville de færreste have troet på, at rå fisk engang ville blive en
livret for mange. På middagsbordet var kød og kartofler et fast indslag; i dag vælger flere og flere en
vegetarisk eller vegansk livsstil. Kan vi mon sammen spinde en ende over, hvordan vi har ændret
kost og motionsvaner? Er der noget vi savner fra
tidligere og har vi fået livretter og nye vaner, som vi
kan inspirere hinanden med?
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv B8575

Erindringscafé
TIRSDAG DEN 2. NOVEMBER KL. 14-16
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Ved erindringscafeerne deler vi erindringer og oplevelser fra tidligere tider over en kop kaffe eller te
Temaet for novembers erindringscafé er undervejs.

Vores tid i skolen rummer rigtig mange minder
for de fleste. Selvom vi før har haft det tema i erindringscafeerne, må der stadig være masser af historier at fortælle. Måske opdager du, at du sidder ved
siden af en, du kender fra din skoletid, eller en som
har haft de samme lærere som du selv har haft.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6411.

Interesseret i lokalhistorie?
Abonner på det lokalhistoriske
nyhedsbrev!
Du kan abonnere på det lokalhistoriske nyhedsbrev. Det udsendes hver anden måned
samtidig med Glemmer Du - Tårnby Kommunes lokalhistoriske tidsskrift - udkommer.
Glemmer Du udgives hver anden måned.
Du kan modtage bladet elektronisk gennem
nyhedsbrevet samt få de nyeste artikler og
lokalhistoriske arrangementer.
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VOKSNE • LOKALHISTORIE

ANDRE TILBUD

ANDRE TILBUD

Stemmer fra Ama'r 			
- en historisk gennemgang

500-året for den hollandske
indvandring til Amager 		

ved Majken Astrup

ved Søren Mentz

ONSDAG DEN 8. SEPTEMBER KL. 19-21
VESTAMAGER BIBLIOTEK / BILLET 30 KR.

ONSDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 19.30-21
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / BILLET 30 KR.

Hvorfor har Amager fået øgenavnet Lorteøen? Og
hvad er det for en slags lort, vi snakker om?
Med udgangspunkt i podcasten Stemmer fra Ama'r
fortæller journalist og historiker Majken Astrup om
Amagers historie - fra skabelsen af den flade ø og
de første mennesker, der bosatte sig på øen. Det er
historien om Dragør, om hollænderne og svenskerne, svenskerkrigene, verdenskrigene og den kolde
krig og om konsekvenserne ved at ligge ud for hovedstaden og midt i det eftertragtede Øresund.

I 2021 kan vi fejre 500-året for den hollandske
indvandring til Amager og oprettelsen af "hollænderbyen" i Store Magleby. I den anledning fortæller
museumsleder Søren Mentz om hollænderbønderne og Amagers vej fra rodfæstet lokalidentitet til
moderne forstad.

Tag med på tur gennem lugten af Øresunds rådne
tang, gennem industrialiseringens mørke skorstensrøg til det moderne Amager og duften af caféernes
kaffe.
Stemmer fra Ama'r er en podcastserie om Amagers
historie, produceret og fortalt af historiker og journalist Majken Astrup. Serien er støttet af Tårnby Kommune, Dragør Kommune, Museum Amager, Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg

De hollandske grøntsagsdyrkere skabte et rodfæstet og slægtsbaseret samfund med stærke traditioner og en markant selvforståelse. I dag er der
stadigvæk spor af den gamle lokalidentitet.
Det vidner navne som Dirch, Jan, Leise og Neel
om, men "Københavns spisekammer" er Amager
ikke længere. Så hvad er det egentligt vi fejrer?
I løbet af foredraget belyser museumsleder Søren
Mentz Amagers kulturhistorie fra den hollandske
indvandring til modernitetens højhuse. Jubilæet
blev også fejret i 1921, 1971, og 1996. De forskellige tilgange til mærkedagen vidner om hollænderkulturens gradvise afmatning.
Søren Mentz er ph.d. i historie og museumsleder på
Museum Amager. Han har bl.a. skrevet "Portræt af
et lokalsamfund. Fra amagerdragt til røvgevir", Aarhus Universitetsforlag 2020 og redigeret museets
jubilæumsbog "Amager 500 års hollænderhistorie".
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Juridisk førstehjælp

Hjælp til jobsøgning

FØRSTE TORSDAG I HVER MÅNED KL. 17-18
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / FRI ADGANG

TIRSDAGE KL. 13-15
LÆRINGSRUMMET PÅ TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
FRI ADGANG

Du kan få anonym og gratis juridisk rådgivning hos
advokatvagten på Hovedbiblioteket. Du skal møde
personligt op og medbringe alle relevante papirer
om din sag. Henvend dig i Info fra kl. 16.30 og
få et nummer i køen.

Er du jobsøgende, så har du nu mulighed for at få
hjælp på biblioteket. Vi kan tilbyde dig generel hjælp
til jobsøgning, og tilbuddet fungerer som et supplement til det, som din sagsbehandler, fagforening eller
jobkonsulent kan tilbyde.

NETVÆRKSTEDET			
Har du brug for hjælp til IT?
TORSDAGE KL. 14-16
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / FRI ADGANG

I Netværkstedet kan du få hjælp til at bruge internettet, pc, tablet og mobil og få hjælp til selvhjælp
til ”normale” dagligdags IT-spørgsmål, som du kan
arbejde med på stedet.
Vi holder åbent i Netværkstedet hver torsdag fra
kl. 14-16, hvor frivillige i Netværkstedet og bibliotekets medarbejdere vil være klar til at hjælpe med
stort og småt indenfor IT. Mangler du plads på din
smartphone, driller dine apps
eller har du brug for hjælp til at fjerne eller installere
et nyt program, så hjælper vi dig.
Vi lover ikke, at vi kan løse alt, men vi gør altid et
forsøg. Dog skiller vi ikke din pc ad, og alt hvad der
sker på din enhed er dit eget ansvar.

31

VOKSNE

FILM • TÅRNBY DOX

TÅRNBY DOX

KOM OG SE EN RÆKKE TANKEVÆKKENDE DOKUMENTARFILM OG DEL OPLEVELSEN
MED ANDRE. VI SER FILMEN SAMMEN OG DISKUTERER DEN BAGEFTER.

Angrebet - Omars vej til
Krudttønden
TIRSDAG DEN 31. AUGUST KL. 14-16
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

Dansk dokumentarfilm fra 2020,
Varighed: 117 min.
Instruktør: Nils Giversen
I februar 2015 angreb den unge mand Omar elHussein med skydevåben kulturhuset Krudttønden
og den jødiske synagoge i København og dræbte
derved to personer og sårede flere. Dokumentarfilmen udreder gennem interviews, arkivbilleder,
rekonstruktioner og overvågningsvideoer, hvad der
skete og Omars baggrund for at begå forbrydelsen.
Samtidig diskuteres PET’s indsats i forhold til at
forebygge terrorangrebet.
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GRATIS BILLETTER KAN HENTES FRA TAARNBYBIB.DK ELLER VED PERSONLIGT
FREMMØDE PÅ BIBLIOTEKET. ØNSKER DU AT BLIVE MEDLEM, KAN DU SENDE EN
MAIL TIL JACOB TOLSTRUP CHRISTENSEN: JTC.HB.BK@TAARNBY.DK.
SOM MEDLEM KAN DU FÅ INDFLYDELSE PÅ DEN KOMMENDE SÆSONS PROGRAM.

Mandskoret

Kampen om Grønland

Vinterrejse

TIRSDAG DEN 28. SEPTEMBER KL. 14-16
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

TIRSDAG DEN 26. OKTOBER KL. 14-16
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

TIRSDAG DEN 30. NOVEMBER KL. 14-16
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

Norsk dokumentarfilm fra 2018,
Varighed: 75 min.
Instruktører: Petter Sommer og
Jo Vemund Svendesen

Dansk dokumentarfilm fra 2020
Varighed: 96 min.
Instruktør: Kenneth Sorento

Dansk dokumentarfilm fra 2019
Varighed: 87 min.
Instruktør: Anders Østergaard

Filmen giver et unikt indblik i den ophedede debat
om selvstændighed, sprog og identitet, der præger det moderne Grønland. Men hvilken kurs skal
Grønland følge? Skal landet etablere sig som selvstændig stat eller omvendt styrke dets bånd til Danmark? Filmen følger fire unge, viljestærke og dynamiske grønlændere, der alle kæmper for et bedre
Grønland, men som er uenige om vejen dertil.

Under Hitlers ledelse fik jødiske kunstnere i Tyskland mulighed for at fortsætte deres arbejde ved
at indgå en djævelsk pagt med Goebbels. Propagandaministeriet havde ladet det Jødiske Kulturforbund danne en samling af jødiske musikere og
teaterfolk, der udelukkende måtte optræde for et
jødisk publikum. Filmen undersøger mysteriet og
tragedien om det Jødiske Kulturforbund gennem en
familiehistorie fortalt af den amerikanske radiovært
Martin Goldsmith. Hans forældre var klassiske musikere i forbundet, indtil de måtte redde livet ved at
emigrere til USA. Det er et bevægende og ukendt
kapitel af Hitler-Tysklands historie. Men filmen trækker også spor op til en nutid med en fortæller, der
bærer på sine forældres traumer og tabuer.

Dokumentarfilm om en højrøstet gruppe ølbællende, midaldrende norske mænd, som sammen
har dannet et kor.
Mændene lovede for 15 år siden at synge ved hinandens begravelser. Løftet er længe blevet set let
på, men pludseligt bliver det alvor. Korets elskede
korleder Ivar er blevet diagnosticeret med uhelbredelig kræft og har kun tre måneder tilbage at leve i.
Men korlederen nægter at dø, før koret får lov til at
spille deres største koncert nogensinde, hvor de
skal synge foran 10.000 mennesker som opvarmning for Black Sabbath og Ozzy Osbourne.
Mandskoret er en humoristisk og rørende fortælling
om venskabets ubrydelige bånd, skæbnens ubønhørlighed og musikkens helende kræfter.
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FILM • FILMPERLER

FILMPERLER

HÅNDPLUKKEDE KVALITETSFILM PÅ BIBLIOTEKET. FILM DER BYDER PÅ LIDT UD
OVER DET SÆDVANLIGE. FILM DER GRIBER OG GIVER STOF TIL EFTERTANKE.

GRATIS BILLETTER KAN BESTILLES PÅ WWW.TAARNBYBIB.DK ELLER HENTES
PÅ BIBLIOTEKET VED PERSONLIGT FREMMØDE.

Søstrene Gusmãos 			
usynlige liv

Departures

3 kvinder

De smukkeste år

VESTAMAGER BIBLIOTEK
MANDAG DEN 4. OKTOBER KL. 16

VESTAMAGER BIBLIOTEK
MANDAG DEN 8. NOVEMBER KL. 16

VESTAMAGER BIBLIOTEK
MANDAG DEN 6. DECEMBER KL. 16

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
TORSDAG DEN 7. OKTOBER KL. 16

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
TORSDAG DEN 11. NOVEMBER KL. 16

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
TORSDAG DEN 9. DECEMBER KL. 16

Japansk film fra 2008
Varighed: 130 min.
Instruktør: Yojiro Takita
Medvirkende: Masahiro Motoki, Tsutomu
Yamazaki, Ryoko Hirosue, Kazuko Yoshiyuki

Iransk film fra 2018.
Varighed: 100 min.
Instruktør: Jafar Panahi.
Medvirkende: Behnaz Jafari, Jafar Panahi,
Marziyeh Rezaei m.fl.

Italiensk film fra 2020.
Varighed: 129 min.
Instruktør: Gabriele Muccino.
Medvirkende: Pierfrancesco Favino,
Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart m.fl.

Daigo Kobayashi er cellist i et orkester, der lige er
blevet opløst. Sammen med sin kone forlader han
Tokyo for at rejse til sin fødeby, hvor hans afdøde
mor har efterladt ham et hus. Nærmest ved en
fejltagelse får Daigo en ny stilling som bedemand.
Mens hans kone og venner ikke har meget respekt
for hans nye karrierevej, begynder Daigo selv at gå
mere og mere op i arbejdet og perfektionere ritualerne til det yderste!

Da den populære iranske skuespillerinde Behnaz
Jafari en dag modtager en alarmerende mobilbesked, hvor en pige tilsyneladende tager sit eget liv,
fordi hendes familie ikke vil lade hende blive skuespiller, kontakter hun sin ven, instruktøren
Jafar Panahi. Sammen drager de afsted til pigens
landsby for at finde sandheden bag beskeden,
men rejsen viser sig at blive noget anderledes end
forventet.

De fire venner Giulio, Gemma, Paolo og Riccardo
mødes som teenagere i 80’erne og knytter bånd
for livet. Men da voksenlivet gør sit indtog glider de
fire langsomt fra hinanden. Små 40 år senere i livet
krydses deres veje atter og gamle følelser blusser
op - på godt og ondt.

VESTAMAGER BIBLIOTEK
MANDAG DEN 13. SEPTEMBER KL 16
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
TORSDAG DEN 16. SEPTEMBER KL 16

Brasiliansk film fra 2019.
Varighed: 139 min.
Instruktør: Karim Ainouz.
Medvirkende: Carol Duarte, Julia Stockler,
Flávia Gusmão m.fl.
Den ene drømmer om at blive koncertpianist, den
anden stikker af med en græsk sømand. Søstrene
har et meget nært forhold, men deres patriarkalske
far sørger for at de mister kontakten. Det bliver
en livslang sorg hos begge. Gribende brasiliansk
drama om kvindeliv og bristede drømme.
Filmen vandt Un Certain Regard-prisen i ved filmfestivalen i Cannes.
Fra Kim Skottes anmeldelse i Politiken (5 hjerter):
"Den 54-årige Aïnouz har i sin sjette film iscenesat et vellykket møde mellem æstetisk følsom art
cinema og mere kulørttelenovela med mytologisk
resonans i en moderne feministisk kontekst."
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Filmen vandt en Oscar for bedste udenlandske film.
Fra Kim Skottes anmeldelse i Politiken (4 stjerner):
”...en helt enkel historie, som med lige dele humor
og alvor let og elegant tackler nogle af den moderne tilværelses mest komplekse problemstillinger.”

Filmen var nomineret til De Gyldne Palmer og vandt
en pris for bedste manuskript ved filmfestivalen i
Cannes.

Fra Astrid Maan Thomsens anmeldelse i
Filmmagasinet Ekko (5 stjerner):
"De smukkeste år vil røre alle, som har oplevet en
flig af ægte kærligheds sødme og den til tider bitre
eftersmag af tab. Men budskabet er, at livets alvor
og glæder er til for os alle."

Fra Nanna Frank Rasmussens anmeldelse i
Politiken (5 hjerter):
"Uden at forsvare censuren kan man konstatere, at
Panahi er et eksempel på, at hvis man er bristefærdig af historier, finder man altid en måde at fortælle
dem på."
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KREATIVE WORKSHOPS

KREATIVE
WORKSHOPS

TEGNE- OG MALEVÆRKSTED, STRIKKECAFÉ & PAPIRDESIGN
Åbent tegneog maleværksted

Strikkecafé

ONSDAGE KL. 10-13
8. SEPTEMBER
22. SEPTEMBER
6. OKTOBER
20. OKTOBER
3. NOVEMBER
17. NOVEMBER
1. DECEMBER

8. SEPTEMBER
22. SEPTEMBER
6. OKTOBER
20. OKTOBER
3. NOVEMBER
17. NOVEMBER
1. DECEMBER
15. DECEMBER

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / FRI ADGANG

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / FRI ADGANG

Tegner du eller maler du akvarel, olie eller acryl?
Så har du mulighed for at trylle med din blyant eller
pensel i selskab med andre.
I maleværkstedet er du velkommen, uanset om du
er nybegynder eller godt i gang med at tegne eller male. Her er plads til alle og mulighed for at få
inspiration og dele sin hobby med andre. Medbring
selv papir, farve og pensler, og biblioteket sørger for
bøger med inspiration.

Pindene gløder, når vi mødes hver anden onsdag
i strikkecaféen. Her kan du få nye ”pindevenner”
og masser af inspiration til nye strikke- og hækleprojekter. Der er kaffe og te til strikningen.

Kreativt Krydsfelt:
Papirdesign Workshop
for voksne
MANDAGE KL. 15.30-18.30

Symaskiner og overlocker

13. SEPTEMBER
11. NOVEMBER
8. SEPTEMBER
13. DECEMBER

Hovedbiblioteket har 3 symaskiner,
1 overlocker og en broderimaskine,
som du kan låne til brug på biblioteket.

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Du skal selv medbringe materialer og
være over 14 år eller have et sy-maskinekørekort for at benytte maskinerne.

Synes du, det er sjovt at arbejde med papir og karton? Så kom og udlev din kreativitet eller bliv inspireret til at lave mobiler, gavemærker, kort, bordpynt
m.m. til dig selv eller til en lille værtindegave.
Vi har materialer, værktøj og stansemaskine, så du
kan fremstille ting, der vil imponere.
Større børn kan deltage ifølge med en voksen.
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ONSDAGE KL. 16-18

Bibliotekets personale kan kun hjælpe i
begrænset omfang ved symaskinerne.
Du låner maskinerne ved henvendelse i
Info.
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KALENDER
AUGUST
26/8

Skriveworkshop opstart
kl. 18 / Tårnby Hovedbibliotek / Samlet pris 125 kr.

SEPTEMBER

22/9

14/10 Sundhedsdag på Tårnby Hovedbibliotek:
kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

En gåtur og en god historie
Kan du styrke og “booste” dit
immunfosvar?

Babycafe: Tumlastik

16/10
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 30 kr.

27/9

Juridisk førstehjælp
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek

6/9

28/9

Syng dig glad - sangeftermiddag

20/10

Det du ikke vil vide - Birgithe Kosovic

kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

7/9

Erindringscafé: Kolonihaverne
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Læseklub: Gys og Horror - opstart
kl. 16.30 / Tårnby Hovedbibliotek

8/9

Babycafe: Tumlastik
Nicklas Bendtner - begge sider

Strikkecafé

4/10

kl. 16 / Vestamager bibliotek / Gratis billetter

Læseklub: Islandske forfattere - opstart

Rachel Röst - Grundvold

kl. 16.30 / Tårnby Hovedbibliotek

9/9

5/10

kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

kl. 16.30 / Vestamager Bibliotek

Big Bang og det usynlige univers

Nu går den vilde svampejagt

kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Engang var jeg Jesper Skibby

6/10

11/9-13/9

Papirdesign - workshop for voksne

Rock & stjernestøv

kl. 15.30-18.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

14/9

Litteraturcafé
kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Mit liv med dans v. Jens Werner
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetter via AOF

16/9

Filmperler
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

21/9

Musikcafé: Det lytter vi til
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

22/9

Åbent tegne- og maleværksted
kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

Strikkecafé
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kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

9/10

Allegori v. GLiMT

30/10

Allegori v. GLiMT

11/10 Papirdesign - workshop for voksne

2/11

kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

3/11

Åbent tegne- og maleværksted

29/11 Syng dig glad - sangeftermiddag
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

30/11 TårnbyDox
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Musikcafé: Det lytter vi til
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

DECEMBER
1/12

kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

500-året for den hollandske indvandring
til Amager v. Søren Mentz
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

4/11

Juridisk førstehjælp
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek

Helle Helle - forfattersamtale om Bob
kl. 19 / Vestamager bibliotek / Billetter via AOF

8/11

Papirdesign - workshop for voksne
kl. 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Filmperler
kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter

Special operationer
kl.19.30 - 21.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetter via AOF

9/11

Litteraturcafé
kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Den inderste kerne

Erik Balling - om hans liv og film

kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

kl. 19 / Vestamager Bibliotek / Billet 30 kr.

11/11

Filmperler
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Med sorgen som spejl
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

Åbent tegne- og maleværksted
kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

Strikkecafé
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

2/12

Juridisk førstehjælp
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek

6/12

Filmperler
kl. 16 / Vestamager Bibliotek / Gratis billetter

kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

Strikkecafé

12/10 Litteraturcafé

kl. 19.30 - 21.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetter via AOF

kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.
kl. 12.30 / Vestamager Bibliotek / Billet 20 kr.

kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

kl. 16.30 - 18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

13/10 Blind på ski til Nordpolen

27/11 Beat & Brøl i Dinosaurland

Erindringscafé
Rachel Cusk

Samtalesalon: Om demokrati

Yngre med årene

kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

NOVEMBER

kl. 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

23/11 Vores cellers saltbalance

kl. 20 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Solsorten - børneteater for de 4-8 årige
kl. 11-11.35 / kl. 12-12.35 Tårnby Hovedbibliotek / 20 kr.

TårnbyDox

28/10

kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

Filmperler

kl. 16.30 - 18 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Filmperler

kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek

22/11 Samtalesalon: Om de data vi deler og
prisen vi betaler for det

Pandemier i de sidste 200 år

Juridisk førstehjælp

kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

Syng dig glad - sangeftermiddag

kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

En gåtur og en god historie

kl. 16 / Vestamager bibliotek / Gratis billetter

26/10

kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

7/10

Familie Hopsa

kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

Strikkecafé

Bogsalg
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

Åbent tegne- og maleværksted
kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

kl. 19.30 - 21.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billetter via AOF

13/9

Erindringscafé:
Vi kunne være 11 i en folkevognsboble

Læseklub: Inspirerende kvinder - opstart

kl. 19 / Vestamager bibliotek / Billet 30 kr.

25/10

kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.

Stemmer fra Ama’r
kl. 19 / Vestamager bibliotek / Billet 30 kr.

Filmperler

Strikkecafé
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.

OKTOBER

kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

23/10

kl. 19.30 - 21.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 90 Kr. via AOF

Åbent tegne- og maleværksted

kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

kl. 10-11 / Vestamager Bibliotek / Billet 20 kr.

30/9

Åbent tegne- og maleværksted
Strikkecafé

kl. 19.30-21.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: 30 kr.

29/9

17/11 Åbent tegne- og maleværksted

kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

TårnbyDox
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte

kl. 14-15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

Familie Hopsa
kl. 10 / Vestamager Bibliotek / Billet 20 kr.

kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr

2/9

16/11 En gåtur og en god historie

kl. 19.30 - 21.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

Ama'r halshug

Nordisk skumringscafé
kl.17.30 - 21 / Traktørstedet Vestamager / Pris 150 Kr.

Torsdag den 14. oktober kl. 14

kl. 10-11 / Vestamager Bibliotek / Billet 20 kr.

22/9

15/11

Erindringscafé: Sundhed og livsstil

7/12

Erindringscafé: Skoleliv
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

9/12

Filmperler
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

11/12 Nissepigen der blev væk
kl. 11 & 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.

13/12 En gåtur og en god historie
kl. 14-15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

Papirdesign - workshop for voksne
kl. 15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

14/12 Hjælp til jobsøgning
kl. 13-15 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri entré

Litteraturcafé
kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Gratis billetter

15/12 Strikkecafé
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang

20/12 Syng dig glad - julesange
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet 30 kr.
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BØGER MED
TAL PÅ RYGGEN

EN FAGLITTERÆR PODCAST FRA TÅRNBY BIBLIOTEK

En ny podcast har set dagens lys på Tårnby Bibliotek, og du har nu mulighed for at lytte med
fra bibliotekarkontoret, når vi taler om faglitterære læseoplevelser – og om hvorfor vi overhovedet skal læse faglitteratur. Det handler om begejstring & læselyst og naturligvis om at blive
klogere. Lyt med og få inspiration til nye og anderledes læseoplevelser: Vi taler om bøger,
som du ikke vidste, du var gået glip af, vi taler om nye bøger og om gamle bøger – og om alt
muligt andet der knytter sig til faglitteraturen: Bøger med tal på ryggen.
Du kan finde podcasten på taarnbybib.dk og der, hvor du normalt finder dine podcasts.

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
Kamillevej 10, 2770 Kastrup
Tlf. 32 46 05 20
bibliotek@taarnby.dk

VESTAMAGER BIBLIOTEK
Ugandavej 111, 2770 Kastrup
Tlf. 32 53 54 99
bibliotek@taarnby.dk

MANDAG - FREDAG KL. 8 - 20
LØRDAG - SØNDAG KL. 9 - 16

MANDAG - FREDAG KL. 9 - 19
LØRDAG 			
KL. 9 - 16

facebook.com/TaarnbyBibliotek
instagram.com/taarnbybibliotek

