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Aktualitet, diversitet og samskabelse

Velkommen til forårets arrangementer 2022

vækkende arrangementer for unge og voksne om 
seksualitet og samliv.

I samarbejde med AOF Amager glæder vi os til at 
invitere til endnu en række aktuelle og debatska-
bende foredrag. Vi skal bl.a. opleve tidligere EU-
kommissær og miljøminister Connie Hedegaard, 
der debatterer EU’s udfordringer under overskriften 
’EU – en union i krise?’ og Nikolaj Sonne, kendt fra 
DR2’s So ein Ding, der vil gøre os klogere på vores 
alle sammens bedste ven, mobiltelefonen. Den er 
svær at leve uden, men forræderisk som få – den 
gør os nemlig til genstand for en ganske omfatten-
de hverdagsovervågning. 

Bæredygtighed og samskabelse er kodeordene,  
når vi blænder op for udstillingen UPCYCLE 22.   
En udstilling af produkter og kunsthåndværk lavet  
af restaffald og overskudsprodukter skabt af lokale 
kunsthåndværkere. Udstillingen suppleres af krea-
tive workshops, så alle vil få mulighed for at sprede 
kreativitetens vinger. Vi glæder os til at udfolde os 
sammen med jer!

Hjertelig velkommen til et lærende og legende forår 
på biblioteket.

Bente Nielsen
Biblioteksleder

Det er en fornøjelse at byde velkommen til forårets 
arrangementer på Tårnby Kommunebiblioteker. Det 
bliver en begivenhedsrig sæson, hvor der vil være 
rig lejlighed til at forundres, opleve, lytte og deltage, 
når vi tager temperaturen på en lang række aktuelle 
emner. Vi skal fra konspirationsteorier over kreativt 
genbrug til den politiske situation i EU. Med et stop 
forbi orgasmens mysterier og den moderne teknolo-
gis udfordringer.

Som altid er der teater af høj kvalitet for børnene. 
De kan bl.a. møde en livlig græshoppe og en  
tubaspillende løve i forestillingerne "Græshoppe-
Salsa" og "Boris og den glade løve". Der er også 
mulighed for at prøve kræfter med et musikinstru-
ment og opleve musikskolelivet, når Tårnby Musik-
skole inviterer til åbent hus på Hovedbiblioteket. 

Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden, 
siger man. Men hvad er sandheden i en tid hvor 
fake news og opdigtede sandheder er med til at 
sætte dagordenen? Det tematiserer vi ved en ræk-
ke arrangementer under overskriften ’Fiktion, kon-
spiration og jagten på sandheden’. Her får vi både 
en historikers og to konspirationsforskeres vinkler 
på temaet, inden vi inviterer jer til selv at debattere 
sandhedsbegrebet i én af forårets samtalesaloner.

I Uge Sex er der traditionen tro seksualundervisning 
i grundskolerne landet over. Vi tror, ligesom Grau-
cho Marx, at sex er kommet for at blive. Derfor mar-
keres Uge Sex med en række oplysende og tænke-
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Babycafé
- babysang og bevægelse 3-10 mdr.
Ved Gitte Ziebell

TORSDAG DEN 10. MARTS  KL. 10.00-11.00  
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 20 kr

TORSDAG DEN 17.MARTS KL.10.00-11.00
Vestamager Bibliotek / Billet: 20 kr

Dit barn har brug for at bevæge sig og få stimuleret 
alle sine sanser.

Vi synger, hopper, svinger, leger og vender verden 
på hovedet og har det sjovt i en rolig og babyvenlig 
atmosfære. 

Varighed: ca. 60 minutter. Målgruppe: 3-10 mdr. 
Husk billetter - kun til voksne

At være for lille 
- børneteater for de 1/2-4 årige

LØRDAG DEN 26. MARTS  KL. 11.00-11.30
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 20 kr

Syddjurs Egnsteater spiller teater for de allermindste.

Livet kan være lidt svært, når man er for lille til at 
være sammen med de store. Især for kylling, der er 
den eneste kylling i hønsegården. Men han folder 
sine vinger ud og sprudler, da den voksne Pia tager 
ham op på sit skød. At være for lille er historien om 
en fræk og sjov kylling, som de små kan se sig selv i. 

Varighed: ca. 30 minutter. Målgruppe: 1/2 -4 årige
Hvert barn må medbringe én voksen. 
Både børn og voksne skal have billet. 

BØRN
BABYCAFÉ & TEATER

INFO OM TEATER FOR BØRN

Teater er en god oplevelse, som kræver opmærk-
somhed. 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.

Husk også at overholde teatergruppens alders- 
angivning. Det er ikke sjovt at være for stor eller 
lille, og det forstyrrer resten af teatergængerne,  
hvis barnet ikke har den rigtige alder.

4

Kom til en skøn fastelavn  
på Hovedbiblioteket. 
Fastelavn for de 3-7 årige

SØNDAG DEN 27. FEBRUAR  KL. 10.00 - 12.00
Tårnby Hovedbibliotek / Billet 20 kr.

Kom og få en skøn og sjov oplevelse med dit barn. 

• Vi har to make-up artister på besøg til at lave 
ansigtsmaling på børnene. 

• Imens børnene bliver malet, kan I hygge jer ved 
de kreative borde, hvor I kan lave masker og 
pynt til fastelavnsriset. 

• Vi serverer lidt at drikke til både børn og voks-
ne, derefter slår vi katten af tønden. 

Vel mødt til en festlig dag - og kom gerne udklædt. 

Kun børnene skal have billetter.

BABYCAFÉ, BØRNETEATER, FASTELAVNBØRN

Foto: Anna Lange
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Se lige her! 
- børneteater for de 3-6 årige

LØRDAG 23. APRIL KL 11.00-11.30
Vestamager Bibliotek / Billet: 20 kr

Teater Spektaklo inviterer ind i et forunderligt og 
fantasifuldt univers.

Hvad sker der, lige inden man falder i søvn?

’Se lige her’ handler om den særlige tid på dagen, 
hvor fantasien sætter ind, lige inden søvnen ind-
træffer. En lille pige og hendes far inviterer os ind i 
deres lille, forunderlige verden og viser os billeder 
og hændelser i konstant forvandling. Med leg med 
lys og skyggespil trækkes publikum ind i et trygt, 
varmt og fantasifuldt univers. 

Varighed: ca. 30 minutter. Målgruppe: 3-6 årige
Hvert barn må medbringe én voksen. 
Både børn og voksne skal have billet.

Boris og den glade løve 
- børneteater for de 3-9 årige

LØRDAG DEN 22. JANUAR  KL. 11.00-11.45
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 20 kr

Humoristisk og musikalsk børneforestilling af  
Asguer Zaps showteater.

”Boris og den glade løve” er en humoristisk og  
klassisk forestilling om den finurlige musikant Boris, 
der elsker at spille musik. Men allerbedst er han til 
at fortælle historier; især den om den glade løve, 
der på forunderlig vis lærte at spille på tuba. 

Boris skal undervejs have hjælp fra sit publikum, 
men det er han heldigvis virkelig god til! 

Varighed: ca. 45 minutter. Målgruppe: 3-9 årige
Hvert barn må medbringe én voksen. 
Både børn og voksne skal have billet. 

GræshoppeSalsa 
- børneteater for de 3-9 årige

LØRDAG DEN 12. FEBRUAR  KL. 11.00-11.35
Vestamager bibliotek / Billet: 20 kr

Syng og spil med når teatret Flyvende Prinsesse 
opfører ”GræshoppeSalsa”.

Den lille græshoppe Grethe elsker at hoppe, og  
har ikke tid til at stille og lytte til det, de voksne 
græshopper siger. En dag kommer hun til at lave  
et kæmpespring og farer vild i den vide verden, som 
er både sjov, skræmmende og ensom. Heldigvis vil 

hendes gode venner, de langsomme snegle, gerne 
hjælpe. Hvis de altså kan følge med. 
Publikum synger og spiller med i historien, som  
har en hovedperson, der er svær at fange! 

Varighed: ca. 35 minutter. Herefter må publikum 
prøve forestillingens lyde og instrumenter. 
Målgruppe: 3-9 årige. 
Hvert barn må medbringe én voksen. 
Både børn og voksne skal have billet

BØRNETEATERBØRN

Vi glæder os meget til at se jer alle, når vi inviterer børne-
familier, unge og voksne til at være med i en lang række 
spændende aktiviteter, når Tårnby Kommune byder vel-
kommen til Stjerner i Natten – et unikt kulturnat-arrange-
ment – fredag d. 3. Juni 2022 på Naturcenter Amager,  
Granatvej 3-15, 2770 Kastrup.

– en kulturnat i Trnby
fredag d. 23. maj kl. 17–22

på naturcenter amager

Se mere på stjernerinatten.dk

Naturcenter Amager 
Granatvej 3-15 

2770 KastrupgratiS adgang for alleTårnby Kommune

Chapper • Brandslanger • Cirkus og gøgl 
Science show • Jazzklub • Blæksprutter 

 Juicebar • Danseshow • Tur i hestevogn 
Wok over bål • Klap en kanin • Kajak 

Hammerhajen Hik 
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VOKSNE

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

Historie og Historier 
- Fakta og Fiktion 
ved Kaare Johannessen

ONSDAG DEN 9. FEBRUAR  KL. 19.30-21.30
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 30 kr

Alle eventyr er gode historier - og al historie er en lille 
smule eventyr. Historiker og forfatter Kåre Johannes-
sen causerer over forholdet mellem historiske fakta 
og fiktionens skildringer af historiens velkendte  
personligheder.
Romaner, film og tv-serier har alle dage taget ud-
gangspunkt i en genkendelig historisk virkelighed, og 
det er meget ofte herfra, de fleste af os henter vores 
forståelse af både Danmarks- og verdenshistorien. 

Under oplægget bliver der taget forsvarligt fat i nakke-
skindet på en række velkendte historiske skikkelser, 
der alle har dét til fælles, at de også har optrådt i fiktio-
nen. Her kan man bl.a. møde Svend Poulsen Gønge, 
Den Røde Baron og gangsterparret Bonnie & Clyde. 
Der er lagt an til en både tanke- og lattervækkende 
aften med fokus på, hvordan den folkelige historiske 
forståelse dannes. Kåre Johannessen er, ud over at 
være Danmarks nok mest velklædte historiker, en 
medrivende formidler, der er kendt for at fortælle om 
historie, så alle kan forstå det. Mange vil kende Kaare 
fra hans medvirken i talrige tv-programmer, herunder 
Historiequizzen på DR. Han har arbejdet 20 år i muse-
umsbranchen, bl.a. som inspektør på Middelaldercen-
tret i Nykøbing F. men har siden 2014 været privat-
praktiserende historiker og foredragsholder.

Konspiration 
- teori og sandhed
ved Steen Svanholm og Claus Larsen

ONSDAG DEN 2. MARTS KL. 19.30-21.30
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 30 kr.

Konspirationsteorier er både udbredte, sejlivede og 
besnærende. Men er der egentlig noget om snak-
ken? Hvad er myter og hvad er sandhed? Hvad er 
fakta og hvad er fiktion? Og hvem er det egentlig, 
der bliver konspirationsteoretikere og hvorfor?
Vi husker alle, da fire passagerfly den 11. septem-
ber 2001 blev kapret og brugt som våben mod civile 
amerikanere. Efterfølgende har internettet bugnet 
af konspirationsteorier om, at det ikke var al-Qaeda 
og Osama bin Laden, der stod bag, men i stedet 
højtstående personer i den amerikanske regering.
Også den aktuelle corona-pandemi har affødt et 
virvar af konspirationsteorier, der har fået mange til 
at trække på smilebåndet, men også har udfordret 
demokrati og retsvæsen.
Skeptikerne Claus Larsen og Steen Svanholm etab-
lerede i 2011 websitet 911facts.dk, der behandler 
konspirationsteorier om terrorangrebet den 11. sep-
tember. Deres arbejde har sidenhen udviklet sig til 
reel forskning i konspirationsteorier og -teoretikere.
Denne aften forsøger vi at komme lidt tættere på 
sandheden, når Claus og Steen præsenterer os for 
en række konspirationsteorier og for den tænkning, 
der ligger bag.

Fiktion, konspiration  
og jagten på sandheden

Fra børn og fulde folk skal man høre sandhe-
den. Men hvad er sandheden? 

Findes der overhovedet en sandhed?  
Det tematiserer vi ved en række arrangementer 
under overskriften ’Fiktion, konspiration og  
jagten på sandheden’  
 
Historiker Kaare Johannesen belyser hvordan 
vores opfattelse af Danmarks- og verdens- 
historien er tæt knyttet til fiktionens skildringer 
af historiske personligheder og begivenheder. 

Herefter vil Claus Larsen og Steen Svanholm, 
der forsker i konspirationsteorier, gøre os klogere 
på en række af nyere tids konspirationsteorier.
Teorier der er både udbredte og sejlivede.  
Så er der mon noget om snakken? 

Vores jagt på sandheden afsluttes ved en  
samtalesalon, hvor vi sammen skal forsøge at 
blive klogere på begrebet sandhed.  
Hvem eller hvad gør noget til en sandhed. Og 
når sandheden må revideres, i takt med at ny 
viden kommer til, giver det så overhoved me-
ning at tale om sandhed? 

Samtalesalonen kan du læse mere om på side 32

FOREDRAG
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Moria - historien om verdens 
værste flygtningelejr
ved Michael Graversen og Rolin Ali

MANDAG DEN 7. MARTS KL. 19.30-21.30
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 30 kr.

Dokumentarist Michael Graversen, der i en årrække 
har besøgt Morialejren og som i 2021 udgav foto-
bogen ”Moria in Memoriam”, fortæller historien  
om den største flygtningelejr i Europa og én af de 
værste i verden. I september 2020 nedbrændte den 
berygtede Morialejr på Lesbos. 13.000 mennesker 
– heraf 5.000 børn – blev med ét hjemløse, og der 
opstod en akut humanitær krise i Europas baggård.  

Moria blev et symbol på et splittet EU, men lejren 
gemmer også på unikke personlige historier om håb, 
tragedier og drømme, om flugt fra et liv med krig, 
fattigdom eller blot ønsket om en bedre tilværelse. 

Syriske Rolin Ali har boet i Morialejren inden hun 
kom til Danmark. Hun vil fortælle sin personlige 
flugthistorie og om sit møde med Moria. 

Kom til et billedrigt foredrag hvor Graversen og Ali,  
med udgangspunkt i personlige historier, vil fortælle 
om lejrens udvikling, dens politiske betydning og 
relevans for Danmark samt den aktuelle situation 
ved EU’s grænser – og ikke mindst om, hvad der  
er sket med de tusindvis af flygtninge, som blev 
hjemløse efter branden.

Drømmen om  
at gøre en forskel
ved Gitte Jespersen

ONSDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 19.30-21.30
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Mød Gitte fra Vestamager, der fandt sit livs kald  
i mødet med afrikanske teenagepiger og unge  
kvinder. Nu syr hun og mange andre kvinder  
genanvendelige hygiejnebind til dem og oplyser 
både piger og drenge i Kenya om menstruation  
og sex. Egentlig ville Gitte bare gerne til Afrika, som 
hun havde forelsket sig i gennem Wilbur Smiths 
romaner. Hun ville også gerne hjælpe bare ét barn 
med en uddannelse, hvis hun kunne. Det gik dog 
ikke helt efter planen, for Gitte kom til at hjælpe 
mange flere med uddannelse i det, der er meget 
tabuiseret og som ingen har undervist de unge  
piger og drenge i. Nemlig menstruation og sex.    

Hør Gittes inspirerende fortælling om hvordan 
drømmen om at gøre en forskel kan blive til meget 
konkret virkelighed til gavn for mange. 

Med sig på aftenen har Gitte sin ven og samarbejds- 
partner Bonface Kangonga Wanjiku. Bonface er  
29 år og født og opvokset i Sowetos slum 11 km  
fra Kenyas hovedstad Nairobi. Han arbejder som 
frivillig i organisationen Soweto Youth Initiative og 
hjælper også med at uddele hygiejnebind til de 
unge piger i slummen. Bonface fortæller sin historie 
på engelsk.

Om ”MOJA - Stitch for education”
I 2019 stiftede Gitte foreningen ”MOJA - Stitch for 
education” (Ét - sting for uddannelse), som arbejder 
på at højne selvværdet for menstruerende skole-
piger i Kenya ved at sy og donere genanvendelige 
bind til dem og tale om alle de tabubelagte emner. 
Bl.a. hvordan man undgår at blive gravid, så man 
kan blive i skolen og færdiggøre sin uddannelse.

Fra udsendt til indsat
ved Jesper Holm Pedersen

TIRSDAG DEN 25. JANUAR KL. 19.00-21.00
Vestamager Bibliotek / Billet: 30 kr

Da Jesper Holm Pedersen deltager i en militær- 
øvelse i Oksbøl, svigter sikkerhedsproceduren og  
Jesper skyder ved et uheld to soldaterkammerater.
14 dage senere står Jesper Holm Pedersen i en 
krigszone i Irak, hvor tusinde raketangreb rammer 
hans lejr de næste seks måneder.  Et halvt år senere 
begår han væbnet røveri. 10 minutter efter bliver han 
anholdt og sidder på bagsædet af en politibil.

Dette bliver startskuddet til en selvdestruktiv  
periode i et liv, der omfatter både racisme, hooliga-
nisme, stoffer og ludomani – men det bliver også  
en historie om at overvinde sig selv og komme  
tilbage på rette spor.

Bliv klogere på FNs verdensmål med  
Tårnby Bibliotek - følg med på biblioteket  
og på taarnbybib.dk

FOREDRAGVOKSNE
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VOKSNE

Din mobil  
– den lille forræder 
ved Nikolaj Sonne

TIRSDAG DEN 15. MARTS KL. 19.30-21.30
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 90 kr.

I vores mobiltelefoner har vi samlet stort set alt, 
som er værd at vide om os og om vores færd i  
verden. Og der er bud efter oplysningerne.
Apps, hjemmesider, styresystemer og utallige  
tjenester lover øget service og anvendelighed, 
mens de ubemærket og stort set ubegrænset  
samler information om dig. Wifi kan være tændt, 
selvom der står slukket i displayet, diverse spil kan 
have fuld adgang til den ufrivillige Google eller 
Applekonto, reklamer kan aktiveres med ultra- 
lydsbeacons, og Facebook kan læse dine sms’er. 
Alle disse scenarier er mulige og ofte aktuelle.

Med livet som indsats
ved Claus Elgaard

ONSDAG DEN 30. MARTS KL. 19.30-21.30
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 90 kr

Claus Elgaard var kendt som en af TV2’s mest  
eksponerede sportsværter. Altid velklædt og altid 
velforberedt. Men bag facaden var hans liv et kaos.
I "Med livet som indsats" fortæller Claus for første 
gang om det spillemisbrug, der i flere år kontrolle-
rede hans liv, og som bogstavelig talt var tæt på  
at slå ham ihjel.

”Med livet som indsats” er også historien om Claus’ 
opvækst i skyggen af storesøsterens død. Om fade-
rens spille- og alkoholmisbrug. Om et forlist ægteskab 
og et kaotisk kærlighedsforhold, som endte med en 
tragisk død. Endelig er det beretningen om den  
behandling for ludomani, som Claus opsøgte i 2008, 
og som hjalp ham med at vinde livet tilbage. Det er 
historien om en opvækst med misbrug af forskellig 
slags. Men det er også historien om at turde tro på 
livet. Om at turde leve - og ikke bare overleve. Det er 
vilje, tro og livsglæde. Og det er faktisk også en aften, 
hvor man gerne må grine - og kommer til det!

Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF 
Amager og Tårnby Bibliotek. Billetter købes via AOF.

Forfra – interview med  
Anders Langballe
TORSDAG DEN 7. APRIL KL. 19.30-21.30
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 90 kr.

Anders Langballe levede et hektisk liv som politisk 
redaktør på TV2, indtil han vågnede op i en hospi-
talsseng. Uden sprog og uden udsigter til at komme 
tilbage til livet som han kendte det.
På baggrund af bogen "FORFRA" interviewer  
Martin Flink sin gamle studiekammerat Anders 
Langballe om det at få to blodpropper, vågne op  
på et hospital uden at kunne sige noget og om, 
imod alle forventninger, at komme tilbage på  
benene igen. Det er en fortælling om en usund  
arbejdskultur præget af konkurrence, lange dage, 
stress og belønninger til dem, der slider sig i stykker.
Det handler også om at blive opslugt af sit fag - den 
politiske journalistik på Borgen – og det i et sådant 
omfang, at der ikke er plads til andet.

Oplev Anders Langballes dramatiske historie om  
at flyve højt og falde dybt, slikke sine sår, finde sit 
fodfæste og en ny balance mellem arbejdet og  
familien. Og ikke mindst overvejelserne om hvad 
der i virkeligheden er vigtigt i tilværelsen.

Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF 
Amager og Tårnby bibliotek. Billetter købes via AOF.

Men hvad er det egentlig, alle vores data, hand-
linger, bevægelser, beskeder, opdateringer og  
indkøbsoplysninger bliver brugt til?

I dette foredrag kigger Nikolaj Sonne indsigtsfuldt 
og humoristisk på den omfattende hverdagsover-
vågning - som ikke handler om skæg, blå briller, 
Assange, wikileaks og statslige aktører - men går 
helt ned i vores egne lommer og bliver særdeles 
personlig. Det er den overvågning, som du selv 
valgte at sige ja til, da du trykkede Accepter til 
Terms & Conditions på din yndlingscomputer – 
nemlig din mobiltelefon.

Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF 
Amager og Tårnby Bibliotek. Billetter købes via AOF.

FOREDRAG
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VOKSNE

EU - en union i krise?
ved Connie Hedegaard

ONSDAG DEN 27. APRIL KL. 19.30-21.30
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 90 kr.

EU-kritikken raser. Men hvad sker der, hvis  
EU går i opløsning?

EU-kritiske partier stormer frem og Brexit i England 
blev en realitet. Flere og flere lande tvivler på, hvad 
de får ud af EU-medlemsskabet, og overvejer om 
de kan klare sig bedre selv. Og hos en del borgere 
er politikerleden udtalt. Men er EU problemet - eller 
snarere en del af løsningen? Er EU de andre ”nede 
i Bruxelles” - eller er Europa også os? Hvem vinder 

Slug kamelen  
- der kommer flere 
ved Flemming Møldrup og Julie Ralund

ONSDAG DEN 2. FEBRUAR KL. 19.30-21.30
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 75 kr

Det kræver en del slugte kameler at dele forældre-
skabet efter en skilsmisse.
Det ved Flemming Møldrup og Julie Ralund alt om. 
De valgte at skubbe deres uenigheder til side og i 
stedet fokusere på deres samarbejde og kærlig-
heden til deres datter. Men det har ikke altid været 
let og i ”Slug kamelen - der kommer flere” fortæller 
de ærligt, humoristisk og rørende om deres vej til  
at blive en moderne skilsmissefamilie.

Foredraget tager udgangspunkt i Flemming  
Møldrup og Julie Ralunds bog af samme navn  
og er fyldt med praktiske leveregler med et konstant 
øje for håbet, kærligheden og det positive – som let 
kan glemmes, når ægteskabet slutter.
I aftenens foredrag fortæller Julie Ralund og  
Flemming Møldrup på rørende og underholdende 
vis om, hvordan de håndterer at være forældre 
sammen, selvom de er blevet skilt.

Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF 
Amager og Tårnby bibliotek. Billetter købes via AOF.

ved et svagere EU? Og hvad kan EU og de euro-
pæiske politikere gøre bedre, hvis de vil genvinde 
befolkningernes tillid?

I dette skarpe og oplysende foredrag fortæller  
Connie Hedegaard om sine egne oplevelser i det 
europæiske maskinrum. Vel er det bøvlet med EU. 
Men hvad sker der, hvis EU går i opløsning?

Connie Hedegaard er forhenværende EU-kommis-
sær. Hun har desuden været miljøminister for Det 
Konservative Folkeparti.

Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF 
Amager og Tårnby Bibliotek. Billetter købes via AOF.

Forfatterforedrag:  
Morten Pape
TORSDAG DEN 20. JANUAR  KL. 19.30-21.30
 Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 30 kr

Mød amagerforfatter Morten Pape og hør ham  
fortælle om sin seneste roman ”I ruiner”, der  
blandt andet udspiller sig i et parcelhuskvarter  
på Vestamager.

”I ruiner” er en stort anlagt roman om dem der tier, 
og dermed samtykker, i familien, i lokalsamfundet 
og på verdensplan. Om den moderne civilisations 
totale kollaps set gennem en finanskrise og et folke-
mords prisme. Bogen handler om en familie fra 
Vestamagers endeløse rækker af parcelhuse, hvor 
alt syner håbløst normalt, men under facaden lurer 
katastrofen. Med Amagerbankens dramatiske krak  
i 2011 forsvinder fundamentet langsomt under fami-
lien. Kom med ind i Morten Papes forfatterunivers, 
og hør om tilblivelsen af romanen, der er den sidste 
i hans Amagertrilogi, der også tæller ”Planen” og 
”Guds bedste børn”. 

FOREDRAG

Foto: Søren Rønholt
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TEMA: UGE SEX

I UGE SEX ER DET SKOLERNES LANDSDÆKKENDE 
OPLYSNINGSUGE FOR SEX, KROP OG SAMFUND – 
MEN FOR MANGE MENNESKER GÅR SKOLETIDEN 
MANGE ÅR TILBAGE - OG MEGET HAR ÆNDRET 
SIG SIDEN DENGANG. 

Tårnby kommunebiblioteker åbner dørene for  
Uge Sex for unge og voksne. En uge hvor du vil få 
mulighed for, at dykke ned i kroppens vidunderlige 
verden af sex og følelser, forkerte forventninger og 
forliste parforhold. Du/I kan deltage i et dialog- 
baseret foredrag med sexologen Yazmin Fox Eisen 
”En samtale om sex, tantra og parforhold”. Vi dæm-
per lyset og bruger aftenen i kærlighedens tegn;  
vi bliver oplyst om kærlighedens mysterier og følel-
sernes faldgruber og vi må stille alle de spørgsmål  
vi lyster - i et forum uden fordomme. 

Du kan også deltage i et yderst aktuelt foredrag  
v. Heidi Als Ringheim, formand og medstifter af  
Mediesundhed for børn og unge, om ”unges seksua-
litet i en digitaliseret verden”. Et foredrag hvor du 
som bekymret forælder eller interesseret i den  
digitale samfundsudvikling tilbydes en mulighed for 
at blive inviteret ind i barnets og teenagerens verden 
på de digitale platforme.  
Lær om børn og unges adfærd på nettet, hvilke  
konsekvenser det har, når børn oplever pornografi, 
grooming eller billeddelinger, og hvilke følgepåvirk-
ninger disse græseoverskridende overgreb har.  

Er du ung eller voksen, single eller 
i et forhold og mangler du eller I et 
satirisk smil på læben, og noget 
seksuel fakta på køkkenbordet,  
så kommer forfatter og grafiker 
Kristine Tiedt på Hovedbiblioteket 
og holder foredrag om ”sex, lyst 
og løgne” - og den mytiske orgas-
me! 

Vi ved alle, hvad en orgasme er. Eller gør vi?  
Kan det virkelig passe at klitoris først blev opdaget  
i 1998? Hvilken betydning har nervesystemet for  
vores seksuelle nydelse? Og hvorfor får mange 
kvinder ikke orgasme under sex? Kristine Tiedt har 
skrevet den flotte og underholdende bog ”Orgasme-
bogen”, der gennem satire, fakta og fiktion forsøger 
at gøre os klogere på sex og lyst – men også at 
nedbryde løgne, myter og forkvaklede forventninger 
om hvad vi tror fænomenet sex er. 

Kristine Tiedt vil under dette foredrag, igennem sine 
sjove illustrationer, fortælle om Kvinden, Kussen og 
Eksperten, der sammen er taget på en øde ø for at 
få fred og tale om orgasmen i et historisk, kropsligt 
og psykologisk perspektiv. Kom til en sjov og oply-
sende aften på Tårnby bibliotek, til et foredrag for  
alle unge og voksne (også mænd - og tro os unge 
mand, du vil ikke gå glip af dette foredrag), hvor du 
vil få mulighed for at stille alle de tabubelagte 
spørgsmål du har – efter lukketid.
 
Velkommen til Uge Sex! 

#SEXORTION

#MEETOO

#FEMINISME
#BILLEDDELING

#UMBRELLASAGEN

#SUGARDATING
#GROOMING

#DICKPIC
#PORNO

#SEX #ONLYFANS

UGE SEX på
TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER
– en oplysende uge for unge og voksne

47% af 13årige oplever noget på 
nettet, de ikke bryder sig om – 1/3 af 
dem taler ikke med nogen om det

43% har oplevet, at der 
er delt nøgenbilleder af dem 
– uden tilladelse

97% drenge og  
83% piger har set 
online pornografi

VOKSNE
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TEMA: UGE SEX FOREDRAG

En samtale om sex,  
tantra og parforhold 
ved Yazmin Fox Eisen

TORSDAG DEN 10. FEBRUAR KL. 19.00-21.00
Vestamager Bibliotek / Billet: 30 kr.

”Alle levende mennesker har en seksualitet – men 
ikke alle mennesker har en levende seksualitet”. 
Seksualiteten forandrer sig livet igennem. Hvad er 
de bedste omstændigheder for en levende seksua-
litet i udvikling, og hvordan skaber vi dem?
 
Sexolog Yazmin Fox Eisen inviterer til en snak om 
sex, tantra og parforhold. Aftenen byder bl.a. på tips 
og tricks til et bedre sexliv og parforhold. 

Foredraget er for alle unge og voksne, med  
interesse i parforholdets og seksualitetens forun-
derlige verden.

Yazmin Fox Eisen har 29 års erfaring som under-
viser og terapeut inden for sexologi og parterapi. 
Hun er uddannet i almen og klinisk sexologi på 
Göteborgs Universitet og har længere uddannelser 
i yoga, tantra og ayurveda.

VOKSNE

Orgasmebogen  
– en faktuel fortælling  
om sex, lyst og løgne 
ved Kristine Tiedt

MANDAG DEN 7. FEBRUAR KL. 19.30-21.30
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 30 kr.

Kom til et faktabaseret foredrag om sex, lyst og 
løgne i et fordomsfrit forum med forfatter og grafiker 
Kristine Tiedt.

Vi ved alle, hvad en orgasme er, eller gør vi?  
Kan det virkelig passe at klitoris først blev opdaget  
i 1998? Hvilken betydning har nervesystemet for 
vores seksuelle nydelse? Og hvorfor får mange 
kvinder ikke orgasme under sex? Kristine Tiedt har 
skrevet den flotte og underholdende bog "Orgasme-
bogen", der gennem satire, fakta og fiktion forsøger  
at gøre os klogere på sex og lyst, men også at ned-
bryde løgne, myter og forkvaklede forventninger om 
hvad vi tror om fænomenet sex.

Kristine Tiedt vil under dette foredrag fortælle om 
Kvinden, Kussen og Eksperten, der sammen er 
taget på en øde ø for at få fred og tale om orgas-
men i et historisk, kropsligt og psykologisk perspek-
tiv. Kom til en sjov og oplysende aften på Tårnby 
Bibliotek, til et foredrag for alle unge og voksne, 
hvor du vil få mulighed for at stille alle de tabube-
lagte spørgsmål du har.

Unges seksualitet i en  
digitaliseret verden 
ved Heidi Als Ringheim

TIRSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00-21.00
Vestamager Bibliotek / Billet: 30 kr.

En fordomsfri aften om digitaliseringens betydning 
for unges seksualitet - for forældre og andre inte-
resserede. Kom til et vigtigt og yderst aktuelt fore-
drag om unges seksualitet i en digitaliseret verden 
– en aften hvor du som forælder eller alment inte-
resseret får en unik mulighed for, at blive inviteret 
ind i barnets og teenagerens verden på de  
digitale platforme: lær om børn og unges adfærd  
på nettet, hvilke konsekvenser det har, når børn 
oplever pornografi og hvilke følgevirkninger det har. 

Børn og unge kan blive udsat for skadelige handlin-
ger på nettet, eller de kan selv udsætte andre for 
bl.a. ulovlig billeddeling, sexting og grooming.  
Det er derfor afgørende, at du som forælder eller 
pårørende tager ansvar for at forebygge, at barnet 
eller teenageren kommer ud i sådanne situationer. 
At gøre dette forudsætter, at du har viden, der gør 
dig i stand til at genkende og være opmærksom på 
de risici, der er ved at bruge, færdes og navigere  
på de sociale medier og platforme.

Heidi Als Ringheim er formand for og medstifter af 
Mediesundhed for børn og unge, en organisation 
hvis formål er "At sikre børn og unges mentale sund-
hed og relationelle, seksuelle og emotionelle trivsel 
og sikkerhed i en digitaliseret (medie) verden […]".
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VOKSNE LIVESTREAMING

Klimaændringer
TIRSDAG DEN 1. MARTS KL. 19.00-21.00
Tårnby Hovedbibliotek / Billet Gratis

Foredrag ved Jens Hesselbjerg Christensen, Profes-
sor professor i klimafysik på Niels Bohr Instituttet.

Livestreaming fra Aarhus Universitet.

Hvilke konsekvenser får den globale opvarmning? 
Hvordan afbøder vi dem? Hvordan tilpasser vi os? 
Hør svarene fra én af forfatterne af FN’s klimarappor-
ter, som også vil forklare vigtige atmosfæreprocesser 
og dele af videnskaben bag rapporternes resultater.

Ekstrem fordøjelse
TIRSDAG DEN 15. MARTS KL. 19.00-21.00
Tårnby Hovedbibliotek / Billet Gratis

Foredrag ved professor i zoofysiologi Tobias Wang, 
Institut for Biologi, Aarhus Universitet. 

Livestreaming fra Aarhus Universitet.

Slanger trives, modsat os mennesker, med at æde 
enorme måltider efter lang tids faste. Hør om hvor-
dan forskere med udgangspunkt i slangers ekstreme 
fordøjelsessystem prøver at blive klogere på hvordan 
dyr og mennesker overlever langvarig faste.

Fremtidens natur
TIRSDAG DEN 8. JANUAR KL. 19.00-21.00
Tårnby Hovedbibliotek / Billet Gratis

Foredrag ved professor Jens-Christian Svenning, 
Institut for Biologi - Økoinformatik og biodiversitet. 

Livestreaming fra Aarhus Universitet. 

Jorden er en levende planet fyldt med mange for-
skellige livsformer. Men Jordens store befolkning 
presser nu naturen. Hør hvordan mennesket påvir-
ker Jordens biodiversitet og om konsekvenserne  
for fremtidens levende natur. Hvilke løsninger skal 
vi satse på?

Den sovende hjerne
TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR KL. 19.00-21.00
Tårnby Hovedbibliotek / Billet Gratis

Foredrag ved Ved lektor i neurobiologi Birgitte Rah-
bek Kornum, Institut for Lægemiddeldesign og Far-
makologi. 

Livestreaming fra Aarhus Universitet.

Hvad sker der i hjernen når vi sover, og hvorfor er 
søvn nødvendig for helbredet? Med afsæt i den 
nyeste forskning dykker vi ned i søvnens mysterium 
– herunder de gavnlige effekter af de fire søvnfaser 
og hvilke søvnråd der faktisk er værd at lytte til.

Igen i år er det muligt at bliver klogere på den naturvidenskabelige forskning netop nu, når vi en række  
tirsdage i foråret blænder op for det store lærred og livestreamer videnskabelige foredrag fra hver en  
gren af naturvidenskaben. Niveauet er højt, og vi bliver udfordrede, men alle kan være med uanset forud- 
sætninger – og der er kaffe på kanden til en både interessant og hyggelig aften sammen.

Aarhus Universitet sender direkte foredrag om naturvidenskab i mere end 50 byer, for flere tusinde tilhørere.

Foredragene livestreames til hundredvis af lokationer over hele Danmark, og de begynder præcis kl. 19,  
så kom gerne i god tid. Tilmelding via taarnbybib.dk

FOREDRAG, LIVESTREAMING

Kom tæt på den naturvidenskabelige forskning når Aarhus Universitet livestreamer 
deres foredrag med store danske forskere

LIVESTREAMING
FRA AARHUS UNIVERSITET
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VOKSNE

Flagermus
TIRSDAG DEN 29. MARTS KL. 19.00-21.00
Tårnby Hovedbibliotek / Billet Gratis

Foredrag ved professor i sansefysiologi Peter Tegl-
berg Madsen, Institut for Biologi, Aarhus Universitet. 

Livestreaming fra Aarhus Universitet

Selvom der er mere end 12.000 flagermusarter og 
de udgør en femtedel af alle pattedyrarter, er der 
meget vi ikke ved om hvad de foretager sig i mør-
ket. Men nu har forskere sat små computere på 
flagermus og fået ny viden om deres adfærd og jagt 
med ekkoer.

First laugh, then think.
LØRDAG DEN 26. MARTS KL. 19.00-21.00
Tårnby Hovedbibliotek / Billet Gratis

Dette foredrag er en særlig genre: en cocktail af 
videnskab og humor. Forelæserne er prisens stifter, 
Marc Abrahams, og tre af prisvinderne. Foredraget 
foregår på letforståeligt engelsk. 

Livestreaming på biblioteket

Den alternative Nobelpris, Ig Nobel Prize, uddeles 
hvert år i oktober ved en ceremoni på Harvard Uni-
versitet. Prisen hædrer bedrifter, der ’først får folk  
til at le, derefter til at tænke’. Målet er at fejre det 
usædvanlige, hædre det fantasifulde og anspore  
til interesse for videnskab, medicin og teknologi.

Forskningens døgn:
Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der skaber 
mødesteder mellem forskere og borgere. På Tårnby Bibliotek er vi i lighed 
med forrige år med til at bringe os tættere på forskning og videnskab, og vi 
fejrer det med et par arrangementer i uge 17 (april). Hold øje med hjemme-
side og lokalaviser for de præcise datoer og forskere, når vi nærmer os.

LIVESTREAMING, IMELLEM FAKE NEWS & FORDYBELSE

IMELLEM
FAKE NEWS 
FORDYBELSE

&

LÆSER DU FAGBØGER? OG HVORFOR EGENTLIG IKKE? PÅ 
TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER ER VI BEGEJSTREDE FOR 
FAGLITTERATUREN, FORDI OPLEVELSEN VED AT LÆSE FAG-
BØGER KAN VÆRE MINDST LIGESÅ STOR SOM OPLEVELSEN 
VED AT LÆSE ROMANER OG FORDI TIDEN KALDER PÅ FAKTA, 
VIDEN OG FORDYBELSE. LÆS MED!
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VOKSNE  IMELLEM FAKE NEWS & FORDYBELSE

mindelser om en bedre kriminalroman. Virkelige 
oplevelser fremstår så eventyrlige, at de ville virke 
utroværdige i en roman. Og samtidig bliver vi  
klogere på ål, cykelløb, Murakamis forfattergerning 
og mennesker. Læs med os. I bliver glade for det.

”Man bliver altid klogere af at læse forfat-
teren Anette Harbech Olsens bøger.  
Fx denne ”Gaven til maven: spis dig til 
bedre fordøjelse med glutenfri mad” af 
Anette Harbech Olesen.
Bente, 76 år, låner bøger på Tårnby Kommunebiblioteker” ”Min bedste faglitterære læseoplevelse 

i år? Uden tvivl ”Danmark set gennem 
en bilrude” af Martin Zerlang. Velskrevet, 
vedkommende, underholdende og over-
dådigt illustreret bog om bilens kultur-
historie i Danmark. 
Jacob, bibliotekar på Tårnby Kommunebiblioteker”

Som inkarnerede romanlæsere er vi på ingen måde 
færdige med skønlitteraturen. Det bliver vi aldrig!  
Til gengæld oplever vi, at genrerne blander sig 
mere og mere med hinanden. Romanerne har  
stærke biografiske træk. True Crime-bøgerne giver 

I en tid som vores hvor vi har en oplevelse af, at 
mængden af fake-news, falske, unuancerede eller 
bare misforståede nyheder eksploderer, fordi det  
er så nemt at sprede informationer, ville det være 
nemt at lade dette være baggrunden for vores op-
fordring til at læse flere fagbøger: Bliv klogere! 
Kend din historie! Undersøg også bagsiden af  
medaljen! Osv. osv. 
Men så enkelt er det ikke...

Og netop de velskrevne fortællinger om ”Opfindelsen 
af naturen”, den flotte præsentation af ”Danmark set 
igennem en bilrude” eller den morsomme beskrivelse 
af fire måneders togrejse i ”Den store jernbanebasar” 
er grunden til at vi gerne deler ud af vores begej-
string for fagbøger. For ikke nok med at du bliver 
klogere på naturvidenskab, kulturhistorie og menne-
sker, så får du med faglitteraturen også timevis af 
god gedigen underholdning, et ordentlig skud fordy-
belse i vores ellers noget flaksende verden samt 
naturligvis masser af bonusinfo om alskens emner, 
som du kan lufte til middagsselskaber eller når du 
spiller Trivial Pursuit...

”Den fagbog jeg altid anbefaler? Det er 
Wild: en fortælling om at fare vild og finde 
sig selv igen af Cheryl Strayed. 
 Marianne, bibliotekar påTårnby Kommunebiblioteker”

”Fagbøger jeg har læst og gerne vil  
anbefale? Det er fx Simon Krohns bøger 
om, ja, livet i praksis: ”Liv og luft: Træk  
vejret frit med yogaens teknikker” og  
”Nærmere noget: filosofien bag yoga”, 
begge af Simon Krohn. 
Christoph 48 år, låner bøger på Tårnby Kommunebiblioteker”

Vi bibliotekarer på Tårnby Kommunebiblioteker  
opholder os hver dag mellem fagbøger og falder tit 
over det uventede; et emne vi ikke vidste der var 
skrevet bøger om, eller et tema vi ikke troede kunne 
interessere os. For sagen er den, at bag fagbøger 
står begejstrede forfattere klar til at formidle alt fra 
ål til aktier på et sprudlende, klart og velskrevet 
sprog. Og forfatterne danner par med dygtige grafi-
kere, som producerer bøger, vi har lyst til at holde i 
hænderne. Fagbøger er så meget mere end formel-
samlinger, skolebøger og bilreparationsmanualer. 
Selvom alle disse naturligvis også har deres beret-
tigelse. Især når vi skal skifte en pære på Peugeoten.
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BOGKLUB

Bøger om Bøger
TIRSDAG DEN 1. FEBRUAR, 1. MARTS,  
5. APRIL, 3. MAJ  KL. 17.00 - 18.30 
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Det bliver medrivende og en lille smule nørdet, når 
bibliotekar og litteraturnørd Louise inviterer indenfor  
i en verden af bøger om bøger.
Vi skal møde døden, der fortæller historien om bog-
tyverier under 2. verdenskrig i Zusaks ”Bogtyven”, 
en sur og bitter boghandler, der lever omgivet af 
bøger men tilbagetrukket fra verden i Zevins  

”Historien om A.J Fikrys liv” og vi skal møde  
drengen Daniel på De glemte bøgers kirkegård  
i Barcelona i Ruiz Zafóns ”Vindens Skygge”. 

1. februar udleveres 
Markus Zusak: ”Bogtyven”. 
1. marts udleveres 
Gabrielle Zevin: ”Historien om A.J. Fikrys liv”. 
5. april udleveres 
Carlos Ruiz Zafón: ”Vindens skygge”. 
3. maj Vi afslutter forårets læseklub og taler om 
det videre forløb

VOKSNE

Historiens vingesus
TORSDAG DEN 3. FEBRUAR, 3. MARTS,  
7. APRIL, 5 MAJ  KL. 17.00-18.30 
Vestamager bibliotek / Billet: Gratis

Dyk ned i historiens små og store begivenheder  
sammen med bibliotekar og superlæser Lis.  
Vi starter i Spanien i 1939. Her må Victor og Roser 
flygte fra Francos tropper til Frankrig og sidenhen 
Chile i Allendes ’Håbets rejsende’. Turen fortsætter  
til mere kendte breddegrader; nemlig 1900-tallets 
Danmark i Lassens ’Den kloge kone fra kvindehuset’. 
En medrivende slægtshistorie om kvinder, der kæm-
per for at leve og overleve i et fattigt og mandsdomi-
neret samfund på landet. Og så skal vi helt tilbage 
til 1300-tallet i Marstrand-Jørgensens ’Margrete 1’. 
Her følger vi Margrete 1. rejse mod magtens tinder  
i middelalderens Norden.

3. februar udleveres  
Isabel Allende: ”Håbets rejsende”
3. marts udleveres
Linda Lassen: ”Den kloge kone fra kvindehuset”   
7. april udleveres
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: ”Margrete 1”
5. maj Vi afslutter forårets læseklub og taler om 
det videre forløb

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 Hovedbiblio-
tek 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 introduk-
tion til læseklubben på den første mødedag, hvor 
den første bog udleveres. Herefter bestemmer  
medlemmerne selv, hvordan møderne skal forløbe. 

Kom med til Asien
ONSDAG DEN 2. FEBRUAR, 2. MARTS,  
6. APRIL, 4 MAJ KL. 17.00-18.30
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Stærke skæbner venter os, når vi sammen med 
biblioteksmedarbejder og læseentusiast Tina møder 
Asien i litteraturen.
I Indien er en ung kvinde ulykkelig i sit arrangerede 
ægteskab. Hun begiver sig derfor ud på en skæb-
nesvanger rejse. I Indonesien møder vi en genop-
standen prostitueret, der vil hævne sin families  
ulykke. Og i Kina lever en gruppe hvidløgsbønder 
under urimelige kår. Deres utilfredshed resulterer  
i et voldsomt oprør, hvor ingen går fri.

2. februar udleveres        
Indien: Shobha Nihalani ”Kærlighedens blå safir”
2. marts udleveres
Indonesien: Eka Kurniawan ”Skønhed er et sår”
6. april udleveres 
Kina: Yan Mo ”Hvidløgsballaderne”
4. maj Vi afslutter forårets læseklub og taler om 
det videre forløb

Hver læseklub mødes 4 gange frem til juni 2022. 
Titlerne har vi udvalgt på forhånd.

Tilmelding:
Sidste frist for at tilmelde sig er  
fredag den 14. januar 2022

Tilmelding med navn, telefonnummer og mailadresse 
sendes til én af nedestående:
Louise Bach Jensen - lbj.hb.bk@taarnby.dk,  
Tina Eiss - tra.hb.uk@taarnby.dk
Lis Müller - lml.hb.uk@taarnby.dk 
Skriv hvilken læseklub du vil være med i.

LITTERATUR
CAFÉ, GÅTUR, LÆSEKLUBBER OG SKRIVEWORKSHOPS
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Fire skriveworkshops 
ved Sofie Boysen
FØLGENDE TIRSDAGE 

27. JANUAR 
24. FEBRUAR 
31. MARTS 
28. APRIL

KL. 18.00-21.00 / Tårnby Hovedbibliotek / Samlet pris 
for 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.

Hvad end din genre eller motivation er, så er der plads 
til dig på forårets 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 skrive-
øvelser 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 sætter rammen 
for øvelser og feedback og fungerer som sparrings-
partner for deltagerne.  

Du kan læse mere om Sofie her: sofieboysen.dk

Skriveworkshoppene henvender sig til voksne og 
unge fra 18 år.

Har du spørgsmål til skriveworkshoppene, er du 
velkommen til at skrive til bibliotekar Laura Michel-
sen: lnm.hb.uk@taarnby.dk

LITTERATURCAFÉ, GÅTUR, WORKSHOPS

Litteraturcafé
FØLGENDE TIRSDAGE

11. JANUAR
8. FEBRUAR
8. MARTS
19. APRIL
10. MAJ 

kl. 15.00-17.00 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Mangler du tips og inspiration til gode læseoplevel-
ser? 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 afholder Litteraturcafé hver måned undtagen i 
sommerperioden, alle gange på Hovedbiblioteket. 
Udvalget af bøger vi fortæller om skifter hver må-
ned. Vi håber også, du selv har lyst til at komme på 
banen med meninger, spørgsmål og gode læseop-
levelser, men du er også velkommen til bare at 
møde op og lytte.

En gåtur og en god historie
FØLGENDE DAGE 

25 JANUAR
23 FEBRUAR
24 MARTS
22 APRIL
16 MAJ

KL. 14.00-15.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang 
- uden billetter

Helene Filskov møder jer kl. 14.00 ved rundkørslen 
på Englandsvej, hvor Hjertestien starter, og sam-
men går vi til Hovedbiblioteket.  

Vi går ad Hjertestien gennem Byparken til Hoved-
biblioteket. Turen er knap 2 kilometer lang.
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!
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VOKSNE LOKALHISTORIE, SAMTALESALON

Erindringscafé 
De små lokale butikker 
TIRSDAG DEN 5. APRIL KL. 14.00-16.00
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Husker du slagteren på hjørnet og ismejeriet nede 
af gaden?

Den lille købmand, slagteren og ismejeriet var en-
gang der, hvor vi handlede alle vores dagligvarer og 
ofte var de små handelsdrivende dybt involverede i 
vores hverdagsliv og vise versa. Med tiden blev 
supermarkederne vores foretrukne indkøbssted og 
de små lokale butikker måtte dreje nøglen rund én 
efter én, - men er vi ved at få en slags små lokale 
butikker tilbage i form af velassorterede kiosker og 
grønthandlere?
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv B 8767

Erindringscafé 
Lufthavnens udvikling 
TIRSDAG DEN 3. MAJ KL. 14.00-16.00
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Lufthavnen har været igennem en enorm udvikling 
bare inden for de sidste halvtreds år.
Hvem husker ikke dengang, det var en almindelig 
søndagsfornøjelse at gå ud på en af ”fingrene” og 
kigge på flyene og alle de rejsende. Så blev Magle-
bylille nedlagt for at give plads til udvidelser og  
Vilhelm Lauritzens terminal blev rullet ud til sin  
nuværende placering i et helt stykke - et mester-
stykke efter datidens målestok. Nu har vi en inter-
national lufthavn på godt og ondt. Men én ting er 
sikker; den har givet arbejde til mange familier i  
årenes løb.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv B 401

Erindringscafé  
Fastelavn på Amager
TIRSDAG DEN 1. FEBRUAR KL. 14.00-16.00
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

På Amager er fastelavn noget helt særligt - og en 
kilde til mange sjove minder.

Vi har før talt om fastelavn i erindringscaféen, men 
eftersom fastelavn er noget ganske særligt her på 
øen, så bliver det tema vist aldrig helt udtømt.  
Ud over at vende vores erfaringer med den tradi-
tionsrige fastelavn på hesteryg, så har vi sikkert  
alle en historie at fortælle om vores egne og måske  
vores børns mere eller mindre kreative kostumer  
og fastelavnsfester.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv B 2662

Erindringscafé 
Amager strandvej – fra tung 
industri til promenade
TIRSDAG DEN 1. MARTS KL. 14.00-16.00
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Amagers kystlinje har undergået en enorm forvand-
ling på ganske kort tid; engang var den præget af 
losseplads og industri, i dag tiltrækker Amager 
Strandpark tusindvis af turister og københavnere.
Mange af os har oplevet hvordan vores kystlinje – 
specielt i Kastrup – har ændret sig inden for kun gan-
ske få år. Vi husker lossepladsen og den flade strand, 
hvor man kunne gå 100 meter ud i vandet uden af få 
våde knæ. Og vi ser kontrasten til nu, hvor vi bor ved 
en attraktiv strandpromenade med uanede aktivi-
tetsmuligheder både på land og i vandet.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv B 2582

Glasmarked 2022
LØRDAG DEN 12. MARTS KL. 9.00-15.00
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Glas-markedet er et samarbejde mellem Glas- 
historisk Selskab Holbæk og Tårnby Stads- og  
Lokalarkiv. Du kan se - og købe - glas i alle afskyg-
ninger. Der er rig mulighed for at finde det glas,  
du mangler til dit stel, en flot farvet glasvase eller  
en smuk gammel hinkesten. Har du et sjældent 
glas, kan du tage det med til glasmarkedet for at få 
oplysninger om glasset af de dygtige glassamlere 
- og måske en vurdering af glasset.

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 og lidt sødt. Vi lægger op til, at tilhørerne bidrager med egne anek-
doter, 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 glade for, at følges med dig.

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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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 samtale-
saloner 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.

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 udgangs-
punkt i en af bøgerne fra Tænkepause-serien, som 
Aarhus Universitet udgiver, og så fortsætter vi der-
fra 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 klo-
gere – sammen og hver for sig. 

I foråret skal vi blandt andet læse om så vidt forskel-
lige emner som sandhed, myrer, opmærksomhed 
og tarmen…. Følg med i månedens titler og emner 
på taarnbybib.dk/fagbog, i bibliotekets nyhedsbrev 
og på biblioteket.

SAMTALESALON

SAMTALESALON

Om opmærksomhed  
- er du her?

ONSDAG DEN 20. APRIL  KL. 14.00- 15.30
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Klik her, læs mere der, breaking news-bjælker og 
skriggule overskrifter. Verden trækker i os fra alle 
sider - eller rettere i vores opmærksomhed. Læser 
du stadig med?

Mens jeg skriver denne tekst, tænker jeg på, hvor-
dan jeg bedst kan fange din opmærksomhed: Hvor 
store skal bogstaverne være? Hvor vilde skal mine 
udsagn skæres? Skal jeg tilbyde dig noget, for at du 
læser videre? Der er kamp om vores opmærksom-
hed 24/7, og det skyldes også de uendeligt mange 
muligheder, der er for at holde sig ajour, fornøje sig, 
blive klogere og blive underholdt. Vi behøver aldrig 
at kede os mere - eller gør vi? Hvad mon det bety-
der for vores samvær, for vores venskaber eller for 
os selv, at opmærksomhed er en knap ressource? 

Det, og meget andet, skal vi tale om ved dagens 
samtalesalon, som er åben for alle, hvis opmærk-
som er blevet tiltrukket af muligheden for at sætte 
en eftermiddag af til samtale og fordybelse. 

Dagens samtalesalon er åben for alle - og vi skal 
nok sørge for at holde jeres opmærksomhed fanget 
i et par timer. 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 samtale-
saloner kan man sagtens møde op alene, for salon-
værterne sørger for, at du kommer i snak med de 
andre spændende gæster uden at skulle bruge tid 
og krudt på den indledende kontakt. 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 opmærksomhed - og måske end-
da får trænet den.

Om sandhed  
- er den til diskussion  
eller skrevet i sten?

ONSDAG DEN 23. MARTS  KL. 14.00-15.30 
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Når ”sandheden er ilde hørt,” som et gammelkendt 
udtryk lyder, hvad gør vi så? For tiden virker det 
som om, at vi bare skriver den om.
Hvad gør noget sandt? Eller falsk for den sags 
skyld? Eller hvem gør noget til en sandhed, kunne 
vi også spørge os selv om? Dem der råber højest 
eller dem der er flest? Historien viser, at selv natur-
videnskabsfolkene ikke sjældent må revidere det, 
der er sandt, når de bliver klogere og deres forsk-
ning bedre. Gør det samme sig gældende for politi-
kere? For medier? For os almindeligt dødelige?  
Og hvornår ved vi så, at vi er i mål med en sandhed? 

I en tid hvor fake news og opdigtede nyheder flore-
rer og fordrejede sandheder optræder lige ved  

siden af andre sandheder, kan det være svært at 
bevare sin tillid og den rette mængde skepsis. Det, 
og meget andet, skal vi tale om ved dagens samta-
lesalon, som er åben for alle der er nysgerrige på 
hvad der er op og ned, sandt eller falsk. 
En samtalesalon er et samlingspunkt for menne-
sker, 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. 

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 sandt og falsk, sort og hvid - og 
alle nuancerne der imellem.
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Badass Broderi 
ved Trine Runge Jensen

ONSDAG DEN 6. APRIL  KL. 18.30
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 30 kr

Vi broderer badass bogmærker i workshoppen, som 
er for dig, der har lyst til korsstingsbroderi på en helt 
ny måde og til at få et smil på læben.
Måske har du aldrig lavet korssting før, eller også 
har du bare lyst til at få ild i nålen igen. Uanset hvad 
er du velkommen i Broderistens univers. Der er to 
bogmærker at vælge imellem: ”Shh. jeg læser!!!” 
eller ”Fuck af - jeg læser”. Så er der til enhver 
smag, og du kan helt stilfærdigt markere over for 
din omverden, at du ikke lige magter at blive forstyr-
ret med almindeligheder, mens du læser. Du får et 
superfint broderikit med alt, der er nødvendigt for at 
komme i gang med at brodere. Alle kan være med 
uanset niveau til workshoppen, som er blottet for 
teknik-tyranni, men til gengæld fuld af røverhistorier. 
Trine Runge Jessen er uddannet tekstildesigner og 
har under coronaen været med til for alvor at spar-
ke liv i broderiet. Hun broderer ganske ualmindelige 
ting, blandt andet bandeord, dåsemad og gamle 
sømandstatoveringer. I efteråret 2021 udkom  
hendes bog ”Broderistens Badass Broderier”. 
Bemærk begrænset antal deltagere!

KREATIVE 
WORKSHOPS
TEGNE- OG MALEVÆRKSTED, STRIKKECAFÉ & PAPIRDESIGN

Strikkecafé
ONSDAGE KL. 16-18
12. JANUAR 
09. FEBRUAR
23. FEBRUAR
09. MARTS
23. MARTS
06. APRIL
20. APRIL
04. MAJ
18. MAJ
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang - uden billetter

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

I foråret 2022 sætter Tårnby Bibliotek fokus på 
kunst, kreativitet og genbrug. I løbet af april og  
maj laver vi udstillinger og workshops sammen  
med kreative og genbrugsglade borgere i Tårnby  
og på Amager.

Udstillingen bliver vist fra mandag d. 25. april -  
fredag d. 20. maj, og workshoppen finder sted  
lørdag d. 7. maj. Hold øje med bibliotekets hjemme-
side for yderligere informationer om udstillerne i 
løbet af foråret.

Vil du være med?
Laver du selv lamper ud af gamle syltetøjsglas eller 
urtepotter af brugte dåser, syr du hagesmække af 
gamle herreskjorter, strikker du restesweatre eller 
skaber du affald om til kunst?  
Eller noget helt femte…?

Uanset hvilke materialer du arbejder med, vil vi me-
get gerne høre fra dig og se dit bud på genbrugs-
kunst og upcycling anno 2022. Måske du har lyst  
til at udstille dine ting sammen med andre og vise, 
hvordan du laver dem.

Hvis du vil være med, så skriv eller ring til: 
Helene Filskov, hfj.bk@taarnby.dk, 32460582 eller 
Laura Michelsen, lnm.hb.uk@taarnby.dk, 32460579

Vi glæder os til at høre fra dig!

UPCYCLE 22
- KREATIVT GENBRUG

Hvad er upcycling?
Upcycling, også kendt som kreativt 
genbrug, er processen med at omdan-
ne biprodukter, affaldsmaterialer, ubru-
gelige eller uønskede produkter til nye 
materialer eller produkter, der opfattes 
som højere kvalitet, såsom kunstnerisk 
værdi eller miljøværdi.
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ANDRE TILBUD

Juridisk førstehjælp
FØRSTE TORSDAG I HVER MÅNED KL. 17-18 
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang - uden billetter

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.

Hjælp til jobsøgning
TIRSDAGE KL. 13-15
Læringsrummet på Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang 
- uden billetter

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 supple-
ment til det din sagsbehandler, fagforening eller 
jobkonsulent kan tilbyde. 

NETVÆRKSTEDET
Har du brug for hjælp til IT?

TORSDAGE KL. 14-16
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang - uden billetter

I Netværkstedet kan du få hjælp til at bruge internet-
tet, 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 med-
arbejdere vil være klar til at hjælpe med stort og småt 
indenfor IT. Mangler du plads på din smartphone, dril-
ler 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. 

KREATIVE WORKSHOPS,  ANDRE TILBUD

Kreativt Krydsfelt: 
Papirdesign Workshop for voksne

MANDAGE KL. 15.30-18.30
7. FEBRUAR
7. MARTS
11. APRIL
9. MAJ
13. JUNI
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Synes du også, det er sjovt at udfolde dig kreativt 
med papir og karton?

Ved vores populære kreative workshops udlever vi 
vores kreative og kunstneriske sider sammen.

Vi stiller et væld af materialer, samt værktøj og stan-
semaskine til rådighed, så du kan fremstille ting der 
med sikkerhed vil imponere. Der kan eksempelvis 
fremstilles mobiler, gavemærker, kort, bordpynt 
m.m. til dig selv eller som en lille værtindegave.

Større børn kan deltage ifølge med en voksen.

Åbent tegne-  
og maleværksted
ONSDAGE KL. 10-13
12. JANUAR
26. JANUAR
09. FEBRUAR
23. FEBRUAR
09. MARTS
23. MARTS
06. APRIL
20. APRIL
04. MAJ
18. MAJ
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang - uden billetter

Tegner du eller maler du akvarel, olie eller akryl?  
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. 
Biblioteket sørger for bøger med inspiration.

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

Du skal selv medbringe materialer og være over 14 år eller have et  
sy-maskinekørekort for at benytte maskinerne.
 
Bibliotekets personale kan kun hjælpe i begrænset omfang ved symaskinerne. 
Du låner maskinerne ved henvendelse i Info.

Førstehjælp  
til spæd- og småbørn
ONSDAG DEN 12. JANUAR  KL. 10.00
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 20 kr

TORSDAG DEN 20. JANUAR  KL. 10.00
Vestamager bibliotek / Billet: 20 kr

Er du klar, hvis uheldet er ude?
Ved du, hvad du skal gøre, hvis din baby får noget 
galt i halsen? Eller falder ned fra puslebordet?  
Eller på anden måde kommer ud for en ulykke?. 

Bliv klogere på førstehjælp til babyer og småbørn, 
når Toni Mathiasen fra førstehjælp.nu besøger  
biblioteket.

Arrangementet er for voksne, men du må gerne 
have din baby med. Billetter kun til voksne.
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MUSIK
SYNG DIG GLAD, JAZZ OG ROCK

MØD MUSIKSKOLEN
Tårnby Musikskole fylder biblioteket med musik for små og større børn

VOKSNE & BØRN

Opera for alle  
ved Henrik Engelbrecht
TORSDAG DEN 24. FEBRUAR  KL. 19.30-21.30
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 30 kr

En lynguide til operaens verden for alle, der er  
nysgerrige på genren.
Et crash-course i opera med vilde historier fra 400 
års operaliv med både kastrerede drenge, komponi-
ster med storhedsvanvid og operachefer, der svind-
ler løs - og selvfølgelig med videoklip med fantasti-
ske eksempler på sangere fra før og nu undervejs. 
Operaeksperten Henrik Engelbrecht fortæller  
levende og engageret, og tager os med på et par 
timers intens og morsom slentretur i operaens ver-
den. Alle kan være med, uanset om du endnu aldrig 
har set en opera eller du allerede er stamkunde i 
alverdens operahuse. Det sidste kan du risikere at 
blive - for begejstring smitter som bekendt! Henrik 
Engelbrecht har tidligere arbejdet som musikchef  
i Tivoli, operadramaturg på Det Kongelige Teater, 
som studievært og operaredaktør ved DR’s P2.  
Han er desuden forfatter til en lang række bøger  
og utallige artikler om klassisk musik og opera.

SANGEFTERMIDDAG, OPERA, MUSIKSKOLEN

Musik i din hverdag – et kig 
ind i musikskolelivet (fra ca. 6 år)
LØRDAG DEN 21. MAJ  KL. 13.00-16.00
Tårnby Hovedbibliotek / Fri adgang - uden billetter

Mærk stemningen og fællesskabet, se, lyt og prøv, 
når Tårnby Musikskole rykker ind på hovedbibliote-
ket for fuld musik.

Hele dagen er der smagsprøver på, hvad du bliver 
en del af som elev i musikskolen.

Du kan bl.a.
♥ Møde lærere
♥ Møde elever
♥ Prøve instrumenter
♥ Høre koncerter
♥ Deltage i konkurrencer
♥ Gå på musikalsk skattejagt
♥ Tage en selfie med dit yndlingsinstrument

Sæt kryds i kalenderen, tag hele familien eller ven-
nerne med og oplev, hvad det vil sige at være elev i 
Tårnby Musikskole.

Musik, leg og bevægelse  
for de mindste
LØRDAG DEN 21. MAJ  KL. 9.00-12.15
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 30 kr

Lørdagsrytmik med Nanna Khoury Sabroe:
Kl. 9.00-9.45 Musik, leg og bevægelse for 1-2 år
Kl. 10.15-11.00 Musik, leg og bevægelse for 3-5 år
Kl. 11.30-12.15 Babyrytmik for 3-12 mdr.

Brug en lørdag formiddag i hyggeligt musikalsk 
samvær med dit barn eller barnebarn. I en verden 
fuld af magi skal vi synge, danse, lytte, hoppe og 
klappe. Musik, leg og bevægelse giver nærvær og 
styrker barnets motorik og sprog.

Til babyrytmikken for de allermindste er glæde, kon-
takt og nærvær i fokus. Barnet stimuleres musi-
kalsk, motorisk og sansemæssigt. 

Hvert barn må medbringe én voksen. Kun barnet 
skal have  . Billetter købes via Kulturzonen.

Billetsalg: www.kulturzonen.net

Syng dig glad
Sangeftermiddag

FØLGENDE MANDAGE KL. 16.00-17.30
31. JANUAR
28. FEBRUAR 
28. MARTS
25. APRIL
30. MAJ

kl. 16.00-17.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Billet: 30 kr

Bliver du også i godt humør af at synge? Og kan du 
lide at synge sammen med andre? Så kom til sang-
eftermiddag på biblioteket.

Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger 
lyset og glæden frem med korleder og musikpæda-
gog 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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VOKSNE

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

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.

En splittet familie 

TIRSDAG DEN 18. JANUAR KL. 14.00-16.00 
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Dansk dokumentarfilm fra 2019 
instruktør: Mira Jargil

To læger separeres fra deres børn efter at være 
flygtet fra Syrien. Børnene ender alene i Tyrkiet, 
mens forældrene hver især sidder fast i Canada  
og Danmark.  

Filmen følger familien splittet af krig og lader  
publikum opleve konsekvenserne af valg foretaget 
under stort pres.

Fra det vilde hav

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR KL. 14.00-16.00 
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Dansk dokumentarfilm fra 2021
instruktør: Robin Petré

Langs det isnende, vesteuropæiske vinterhavs  
kyster står et omfattende netværk af frivillige klar til, 
døgnet rundt, at rykke ud og redde vildfarne sæler 
fra olie, plastik og klimaforandringer. Men dyrene 
forsvarer sig med næb og klør mod de velmenende 
redningsfolk, som blot må se magtesløse til, mens 
atlanterhavsstormene tager til, og dyrenes forhold 
forværres. Vi tages med på en fascinerende og for-
styrrende rejse ind i en verden, hvor mennesker 
krampagtigt forsøger at opretholde en natur i  
drastisk forfald.

TÅRNBY DOX

Imelda den stenrige  
førstedame

TIRSDAG DEN 29. MARTS KL. 14.00-16.00 
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Amerikansk/dansk dokumentarfilm fra 2019
instruktør: Lauren Greenfield

Centreret om Imelda Marcos’ ukuelige karakter, 
undersøger filmen, med intim adgang, Marcos- 
familiens usandsynlige tilbagevenden til magten  
i Filippinerne.  

Filmen udforsker den foruroligende arv fra Marcos-
regimet og Imeldas nutidige skub for at hjælpe  
sin søn Bongbong med at vinde pladsen som  
vicepræsident. 

Med henblik herpå omskriver Imelda fortroligt sin 
families korruptionshistorie og erstatter den med en 
fortælling om en matriarks ekstravagante kærlighed 
til sit land. 

I en tid, hvor falske nyheder manipulerer valg, fun-
gerer Imeldas comeback-historie som en advarsel.
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VOKSNE

FILMPERLER
NYD HÅNDPLUKKEDE KVALITETSFILM PÅ BIBLIOTEKET. FILM DER BYDER PÅ 
LIDT UD OVER DET SÆDVANLIGE. FILM DER GRIBER OG GIVER STOF TIL EF-
TERTANKE. VI VISER DE SAMME FILM PÅ TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK OG PÅ 
VESTAMAGER BIBLIOTEK.

Another Year

MANDAG DEN 10. JANUAR KL. 16.00-18.15
Vestamager Bibliotek
TORSDAG DEN 13. JANUAR KL. 16.00-18.15
Tårnby Hovedbibliotek

Britisk film fra 2010 / Varighed: 129 min.
Instruktør: Mike Leigh. Medvirkende: Jim Broad-
bent, Lesley Manville, Ruth Sheen m.fl.

Over fire søndage, og fire årstider, får det lykkelige 
midaldrende ægtepar Gerri og Tom besøg af deres 
nærmeste. En fast husgæst er Gerris drikfældige 

Gratis billetter bestilles online på taarnbybib.dk eller ved personligt fremmøde på biblioteket.

kollega, Mary, der ikke kan skjule sin skuffelse over 
at være evigt single. Hun bliver jaloux, da parrets 
søn om efteråret fremviser sin nye kæreste, og 
stemningen tager endnu en drejning, da en vinter-
begravelse roder op i gamle familieanliggender.

Filmen var nomineret til en Oscar og instruktøren 
vandt en særlig pris i Cannes.

Ebbe Iversens anmeldelse i Berlingske (5 stjerner):
”...er på sin rolige og uhysteriske måde et lille me-
sterværk om livets mangfoldighed og menneskets 
evne til at få det bedste ud af det.”

TÅRNBY DOX, FILMPERLER

Mit barn blev skoleskyder

TIRSDAG DEN 31. MAJ KL. 14.00-16.00 
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Dansk/svensk/belgisk/fransk dokumentarfilm fra 2021
instruktører: Frida og Lasse Barkfors

Når endnu et tragisk skoleskyderi rammer, står nogle 
forældre over for en brutal sandhed: det var deres 
barn, der skød. Jeffs søn Andy skød og dræbte to 
klassekammerater og sårede tretten andre elever,  
da han var 15 år. Andy soner 25 år til livstid. 

Clarences søn Nicholas dræbte sin lærer og sårede 
en anden lærer i 1988 og soner livstid. Sues søn 
Dylan var en af de to drenge bag Columbine- 
massakren i 1999. Dylan begik selvmord. 

Gennem dybt personlige historier udforsker filmen 
skyld, fornægtelse, svigt og ansvar, chikane, sorg, 
venskab og kærlighed.

2040 - filmen om fremtiden

TIRSDAG DEN 26. APRIL KL. 14.00-16.00 
Tårnby Hovedbibliotek / Billet: Gratis

Australsk dokumentarfilm fra 2019
instruktør: Damon Gameau

En dokumentarfilm om klimaforandringer og de  
mulige løsninger, der kan mindske dem i fremtiden. 
Damon er far til 4-årige Velvet, og han er bekymret 
for, hvilken jordklode han giver videre til hende. 

Med fagpersoners hjælp undersøger Damon  
derfor, hvordan verden kan se ud i 2040, hvis vi 
udbreder de CO2-mindskende initiativer, der er  
til rådighed i dag. 

Det bringer ham på en rejse til fjerne egne, hvor 
han lærer om den effekt bl.a. alternative energifor-
syninger, delebiler, et nytænkt landbrug og ligestil-
ling mellem køn kan have på klimaet.
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VOKSNE

Nomadland

MANDAG DEN 7. FEBRUAR KL. 16.00-18.00
Vestamager Bibliotek
TORSDAG DEN 10. FEBRUAR KL. 16.00-18.00
Tårnby Hovedbibliotek

Amerikansk film fra 2020 / Varighed: 103 min.
Instruktør: Chloé Zhao. Medvirkende: Frances 
McDormand, Gay DeForest, Patricia Grier m.fl.

Fern har mistet sin mand, sin landsby, sine venner 
og sit hus. Hun lever nu ”on the road” som nomade 
i sin autocamper. Smuk og uformel skildring af et liv 
i udkanten af det amerikanske samfund. For alle, 
der vægter personskildringer højere end plot.

Filmen blev belønnet med tre Oscarstatuetter og  
en lang række andre priser.

Katrine Sommer Boysens anmeldelse i Jyllands-
Posten (6 stjerner):
”...er i den grad en filmisk film af den slags, der 
både visuelt og tematisk sætter sig fast i sit publi-
kum og bliver der længe efter sidste indstilling.” 

Minari

MANDAG DEN 7. MARTS KL. 16.00-18.00
Vestamager Bibliotek
TORSDAG DEN 10. MARTS KL. 16.00-18.00
Tårnby Hovedbibliotek

Amerikansk film fra 2020 / Varighed: 115 min.
Instruktør: Lee Isaac Chung. Medvirkende: Alan S. 
Kim, Yeri Han, Yuh-Jung Youn m.fl.

Det koreanske par Jacob og Monica er flyttet fra 
Sydkorea til USA for at skabe sig et bedre liv, men 
de har helt forskellige visioner for fremtiden. Et 
varmt drama om at finde sig selv i det fremmede. 

Filmen har modtaget en række priser. Yuh-Jung 
Youn vandt en Oscar for bedste kvindelige birolle.

Joakim Grundahls anmeldelse i Politiken (5 hjerter):
”...er feel good-noir med solgyldne marker og en 
mørk horisont, og fordi den balancerer så poetisk 
og musikalsk mellem humor og drama, føles den så 
troværdig som familiedrama.”

The man who sold his skin

MANDAG DEN 2. MAJ KL. 16.00-18.00
Vestamager Bibliotek
TORSDAG DEN 5. MAJ KL. 16.00-18.00
Tårnby Hovedbibliotek

Fransk/tunesisk film fra 2020 / Varighed: 104 min.
Instruktør: Kaouther Ben Hania. / Medvirkende: 
Yahya Mahayni, Dea Liane, Koen De Bouw m.fl.

Syriske Sam Ali flygter til Libanon for at undslippe 
borgerkrigen i hjemlandet. For at kunne rejse til 
Europa og leve med sit livs kærlighed, accepterer 
han at lade sin ryg tatovere af en af verdens mest 
banebrydende samtidskunstnere. Men Sam må 
snart indse, at det at omdanne sin egen krop til et 
prestigefyldt kunstværk kan betyde alt andet end 
friheden.

Filmen var nomineret til en Oscar for bedste inter-
nationale film. 

Fra Lise Stenbæksgaards anmeldelse  
i Soundvenue (5 stjerner): 
 ”Filmen balancerer sikkert mellem de komiske ab-
surditeter og et kropsligt ubehag over den voksende 
fremmedgørelse over for mennesker. Den er lar-
mende aktuel, og selvom fortællingen tenderer det 
spekulative, tegner den et stærkt billede af en 
skræmmende nær-dystopi.”
 

Japanske fortællinger

MANDAG DEN 4. APRIL KL. 16.00-18.00
Vestamager Bibliotek
TORSDAG DEN 7. APRIL KL. 16.00-18.00
Tårnby Hovedbibliotek

Japansk film fra 2021 / Varighed: 121 min.
Instruktør: Ryûsuke Hamaguchi. Medvirkende: Kotone 
Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Katsuki Mori m.fl.

En ung kvinde indser at hendes nye veninde flirter 
med hendes ekskæreste, og nu overvejer hun sit 
næste træk. En forsmået student, som har dumpet 
sin eksamen, forsøger at lokke sin underviser i en 
fælde. To kvinder mødes for første gang i 20 år til 
en universitets-reunion. Tilfældige møder mellem 
tilfældige skæbner fører til bittersøde erkendelser 
og livsændrende øjeblikke. Filmen vandt Sølvbjør-
nen på Berlin International Film Festival 2021.  

Søren Vinterbergs anmeldelse i Politiken (5 hjerter): 
 ”Den inddrager den opmærksomme og tålmodige 
tilskuer i at træffe de rette valg for personerne, op-
klare deres uvished, dele deres hemmelige skam 
eller længsel - og drage paralleller til sit eget livs 
afgørende tilfældigheder.”

FILMPERLERFILMPERLER
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JANUAR
Workshops, Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter:
Hjælp til jobsøgning (kl 13):  4/1, 11/1, 18/1, 25/1
Netværkstedet - Hjælp til IT (kl 14):  6/1, 13/1, 20/1, 27/1
Åbent tegne- og maleværksted (kl 10):  12/1, 26/1
Strikkecafé (kl 16): 12/1, 26/1

6/1 Juridisk førstehjælp
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

10/1 Filmperler
kl. 16 / Vestamager bibliotek / Entré: Gratis billetter

11/1 Litteraturcafé
kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

12/1 Førstehjælp til spæd- og småbørn
kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 20 kr

13/1 Filmperler
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

18/1 TårnbyDox: En splittet familie
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

20/1 Førstehjælp til spæd- og småbørn
kl. 10 / Vestamager bibliotek / Entré: Billet 20 kr

20/1 Forfatterforedrag: Morten Pape
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 30 kr

22/1 Boris og den glade løve - børneteater for 3-9 årige
kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 20 kr

25/1 Fra udsendt til indsat ved Jesper Holm Pedersen
kl. 19 / Vestamager bibliotek / Entré: Billet 30 kr

En gåtur og en god historie
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

27/1 Fire skriveworkshops ved Sofie Boysen
kl. 18 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 125 kr

31/1 Syng dig glad - sangeftermiddag
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 30 kr

FEBRUAR
Workshops, Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter:
Hjælp til jobsøgning (kl 13):  1/2, 8/2, 15/2, 22/2
Netværkstedet - Hjælp til IT (kl 14):  3/2, 10/2, 17/2, 24/2
Åbent tegne- og maleværksted (kl 10):  9/2, 23/2
Strikkecafé (kl 16): 9/2, 23/2

1/2 Erindringscafé: Fastelavn på Amager
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

Læseklub: Bøger om Bøger
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

2/2 Læseklub: Kom med til Asien
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

Slug kamelen - der kommer flere 
ved Flemming Møldrup og Julie Ralund
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 75 kr

3/2 Læseklub: Historiens vingesus
kl. 17 / Vestamager bibliotek / Entré: Gratis billetter

Juridisk førstehjælp
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

7/2 Filmperler
kl. 16 / Vestamager bibliotek / Entré: Gratis billetter

Papirdesign - workshop for voksne
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

Orgasmebogen - en faktuel fortælling om sex, lyst 
og løgne ved Kristine Tiedt
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 30 kr

8/2 Litteraturcafé
Tirsdag den 8. februar  kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: 
Gratis billetter

Unges seksualitet i en digitaliseret verden ved 
Heidi Als Ringheim
kl. 19 / Vestamager bibliotek / Entré: Billet 30 kr

Livestreaming: Fremtidens natur
kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

9/2 Historie og Historier - Fakta og Fiktion  
ved Kaare Johannessen
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 30 kr

10/2 Filmperler
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

En samtale om sex, tantra og parforhold  
ved Yazmin Fox Eisen
kl. 19 / Vestamager bibliotek / Entré: Billet 30 kr

12/2 GræshoppeSalsa - børneteater for de 3-9 årige
kl. 11 / Vestamager bibliotek / Entré: Billet 20 kr

22/2 TårnbyDox: Fra det vilde hav
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

Den sovende hjerne
kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

23/2 Drømmen om at gøre en forskel ved Gitte Jespersen
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

En gåtur og en god historie
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

24/2 Opera for alle - ved Henrik Engelbrecht
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 30 kr

28/2 Syng dig glad - sangeftermiddag
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 30 kr

MARTS
Workshops, Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter:
Hjælp til jobsøgning (kl 13):  1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3
Netværkstedet - Hjælp til IT (kl 14):  3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3
Åbent tegne- og maleværksted (kl 10):  9/3, 23/3
Strikkecafé (kl 16): 9/3, 23/3

1/3 Erindringscafé: Amager strandvej  
- fra tung industri til promenade
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

Livestreaming: Klimaforandringer
kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

2/3 Konspiration - teori og sandhed  
ved Steen Svanholm og Claus Larsen
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 30 kr

3/3 Juridisk førstehjælp
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

7/3 Filmperler
kl. 16 / Vestamager bibliotek / Entré: Gratis billetter

Papirdesign - workshop for voksne
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

Moria - historien om verdens værste flygtningelejr 
ved Michael Graversen og Rolin Ali
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 30 kr

8/3 Litteraturcafé
kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

10/3 Babycafé: Babysang og bevægelse ved Gitte Ziebell
kl. 10 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 20 kr

Filmperler
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

12/3 Glasmarked 2022
kl. 09 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

15/3 Ekstrem fordøjelse
kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

Din mobil – den lille forræder ved Nikolaj Sonne
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 90 kr

17/3 Babycafé: Babysang og bevægelse ved Gitte Ziebell
kl. 10 / Vestamager Bibliotek / Entré: Billet 20 kr

23/3 Samtalesalon: Om sandhed  
– er den til diskussion eller skrevet i sten?
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

24/3 En gåtur og en god historie
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

26/3 At være for lille - børneteater for de 1/2-4 årige
kl. 11 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 20 kr

28/3 Syng dig glad - sangeftermiddag
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 30 kr

29/3 TårnbyDox: Imelda den stenrige førstedame
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

Livestreaming: Flagermus
kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

30/3 Med livet som indsats ved Claus Elgaard
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 90 kr

APRIL
Workshops, Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter:
Hjælp til jobsøgning (kl 13):  5/4, 12/4, 19/4, 26/4
Netværkstedet - Hjælp til IT (kl 14):  7/4, 21/4, 28/4
Åbent tegne- og maleværksted (kl 10):  6/4, 20/4
Strikkecafé (kl 16): 6/4, 20/4

4/4 Filmperler
kl. 16 / Vestamager bibliotek / Entré: Gratis billetter

5/4 Erindringscafé: De små lokale butikker
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

6/4 Badass Broderi ved Trine Runge Jensen
kl. 18.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 30 kr

7/4 Filmperler
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

Juridisk førstehjælp
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

Forfra - interview med Anders Langballe
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 90 kr

11/4 Papirdesign - workshop for voksne
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

19/4 Litteraturcafé
kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

20/4 Samtalesalon: Om opmærksomhed – er du her?
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

22/4 En gåtur og en god historie
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

23/4 Se lige her! - børneteater for de 3-6 årige
kl. 11 / Vestamager bibliotek / Entré: Gratis billetter

25/4 Syng dig glad - sangeftermiddag
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 30 kr

26/4 TårnbyDox: 2040 - filmen om fremtiden
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

Livestreaming: First laugh, then think
kl. 19 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

27/4 EU - en union i krise? v. Connie Hedegaard
kl. 19.30 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 90 kr

MAJ
Workshops, Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter:
Hjælp til jobsøgning (kl 13):  3/5, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5
Netværkstedet - Hjælp til IT (kl 14):  5/5, 12/5, 19/5
Åbent tegne- og maleværksted (kl 10): 4/5, 18/5
Strikkecafé (kl 16): 4/5, 18/5

2/5 Filmperler
kl. 16 / Vestamager bibliotek / Entré: Gratis billetter

3/5 Erindringscafé: Lufthavnens udvikling
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

5/5 Filmperler
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

Juridisk førstehjælp
kl. 17 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

9/5 Papirdesign - workshop for voksne
Mkl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

10/5 Litteraturcafé
kl. 15 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

16/5 En gåtur og en god historie
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

21/5 Mød musikskolen  
- musik, leg og bevægelse for de mindste
kl. 09 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

Mød musikskolen - et kig ind i musikskolelivet
kl. 13 / Tårnby Hovedbibliotek / Fri entré

30/5 Syng dig glad - sangeftermiddag
kl. 16 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Billet 30 kr

31/5 TårnbyDox: Mit barn blev skoleskyder
kl. 14 / Tårnby Hovedbibliotek / Entré: Gratis billetter

KALENDER

Hold dig opdateret på bibliotekets hjemmeside om evt. ændringer i programmet

https://taarnbybib.dk/


TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK  
Kamillevej 10, 2770 Kastrup
Tlf. 32 46 05 20
bibliotek@taarnby.dk
MANDAG - FREDAG KL. 8 - 20
LØRDAG - SØNDAG KL. 9 - 16

VESTAMAGER BIBLIOTEK
Ugandavej 111, 2770 Kastrup 
Tlf. 32 53 54 99
bibliotek@taarnby.dk
MANDAG - FREDAG KL. 9 - 19
LØRDAG     KL. 9 - 16

facebook.com/TaarnbyBibliotek

instagram.com/taarnbybibliotek

BØGER MED 
TAL PÅ RYGGEN 
EN FAGLITTERÆR PODCAST FRA TÅRNBY BIBLIOTEK
Det handler om begejstring, læselyst og naturligvis om at blive klogere, når bibliotekarerne  
på Tårnby Bibliotek taler om fagbøger. Lyt med fra kontoret på Tårnby Hovedbibliotek, når  
vi taler om faglitterære læseoplevelser – og om hvorfor vi overhovedet skal læse faglitteratur. 
Vi taler om bøger, som du ikke vidste, du var gået glip af, vi taler om nye bøger og om gamle 
bøger – og vi taler om alt muligt andet, der knytter sig til faglitteraturen. 

Lyt med og få inspiration til nye og anderledes læseoplevelser: Du kan finde podcasten på 
taarnbybib.dk og der, hvor du normalt finder dine podcasts.


