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NATURCENTER AMAGER
Granatvej 3 – 15, 2770 Kastrup

Se hele programmet 
på stjernerinatten.dk

– kultur i Tårnby
ER TILBAGE EFTER 2 ÅRS PAUSE

 FREDAG D. 3. JUNI KL. 17–22

Stjerner I Natten  GRATIS 

ADGANG 

FOR ALLE

I ÅR MED FOKUS PÅ
VERDENSMÅLENE

FREDAG DEN 3. JUNI 2022 KL. 17-22
PÅ NATURCENTER AMAGER
GRANATVEJ 3-15
2770 KASTRUP

Så er Stjerner i Natten tilbage efter en alt for lang og 
ufrivillig corona-pause! Heldigvis har vi minderne i frisk 
erindring takket være Amager Fotoklubs gode billeder 
fra arrangementet i 2019. Så vi kan med sikkerhed 
sige, at vi glæder os til at se jer, når Tårnby Kommune 
byder velkommen til Stjerner i Natten - et unikt kulturnat-
arrangement.

Se programmet på stjernerinatten.dk

STJERNER 
I NATTEN
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Til efteråret tager vi for alvor fat på at arbejde 
med FN´s Verdensmål i Tårnby kommunebiblio-
teker. Sammen med jer, vil vi omsætte verdens-
mål til hverdagsmål, der gør verden til et lidt 
bedre sted at være. 

Måske har du set, at vi allerede er gået i gang 
med arbejdet: I april afholdt vi den første 
verdensmåls-workshop og vi tog hul på vores 
nye faste tilbud: FRI LÆSNING. Det kan du læse 
mere om på side 14. I april og maj inspirerede 
seks lokale kunsthåndværkere os med en ud-
stilling af deres upcyclede kunsthåndværk, 
skabt af genbrugsmaterialer.  

Sa
m

men
 om verdensmål i Tårnby ...

Opdater dit klædeskab
LØRDAG DEN 11. JUNI   /  KL.10 - 13 / 
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / FRI ADGANG

Opdater dit klædeskab og hyld den bæredygtige 
mode. Tårnby Kommunebiblioteker og foreningen 
Kvinder i Tårnby inviterer til bæredygtigt tøjbytte-
marked på scenen foran Tårnby Hovedbibliotek. 

Konceptet er enkelt
Medbring det tøj du ikke længere bruger, så det 
kan gives videre, og tag det med hjem,  som du kan 
bruge. Alt medbragt tøj arrangeres på stativer og 
borde efter størrelse, så det er nemt og overskueligt 
at gå på jagt efter nye lækre fund til garderoben.  
Tøj der ikke har fået ny ejermand, når dagen er 
omme, doneres til velgørenhed. 
Vi har allieret os med vejrguderne, der lover høj sol 
fra en skyfri himmel. 

TØJBYTTEMARKED
20. maj inviterer vi indenfor til endnu en 
workshop under overskriften ”Sammen om 
verdensmål” hvor vi sammen skal lægge flere 
spor ud til arbejdet med FN´s Verdensmål i 
Tårnby. 

Den 11. juni vil der være mulighed for at 
få opdateret klædeskabet og hylde den 
bæredygtige mode, når vi sammen med 
foreningen ’Kvinder i Tårnby’ inviterer til 
tøjbyttemarked. 

Det er altså allerede nu tydeligt at se bredden 
i arbejdet med FN´s Verdensmål; fra genbrug 
og klima over læring til samarbejde og fælles-
skab. Alt dette bliver der endnu mere af. 

Vi glæder os og vi glæder os til at se jer!

Skulle vejret alligevel svigte, rykkes arrangementet 
indenfor. 
Markedet starter kl. 10 og fortsætter til kl. 13 
eller så længe der er gang i bytteriet.

Kvinder i Tårnby
Kvinder i Tårnby er en frivillig forening, der blev 
dannet af en lille gruppe kvinder i 2016, med ønsket 
om at starte en moderne husmoderforening.
 
Medlemmerne mødes på hverdage i de mørke 
måneder til spændende foredrag, aktiviteter og hyg-
geligt samvær. I dag har foreningen ca. 70 medlem-
mer, hvoraf en del har været med helt fra starten.

20. MAJ KL. 11-15 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK 
GRATIS BILLETTER

I projektet 'Sammen om verdensmål i Tårnby' 
skal vi sammen omsætte FN's verdensmål til 
hverdagsmål ved at skabe bæredygtige fælles-
skaber i kommunen. Vi inviterer til workshop 
v. Simon E. Nygaard, bæredygtighedspsykolog.
Hvis du har lyst til at deltage, kan du:
• blive en del af et fællesskab du selv er med 

til at skabe.
• få inspiration til at igangsætte bæredygtige 

aktiviteter.
• arbejde sammen med andre om bæredyg-

tighed i hverdagen.  
Lyder det interessant for dig, så er du velkom-
men til at deltage i vores workshop. 
Her bliver du klædt godt på til at deltage i et 
bæredygtigt fælleskab.  

Programmet for dagen ser således ud:

11.00 -11.40  Hvad er verdensmål - og hvorfor  
  er de relevante for dig
11.40 - 11.50  Pause med kaffe/te
11.50 - 12.35  Hvad synes du er vigtigt, og   
  hvem vil du gerne hjælpe?
12.35 - 13.25  Pause med sandwich
13.25 - 14.05  Sådan skaber vi engagement   
  og handlekraft ift. at komme   
  videre med vores bæredygtige 
  ideer.
14.05 - 14.15  Pause med kaffe/te og kage
14.15 - 15.00  Hvad gør vi nu? Her kigger vi   
                           fremad og bliver konkrete i for 
  hold til, hvad vi vil og hvordan 
 vi kan gøre det i fællesskab   
 med andre.

Workshop: Sammen om verdensmål
ved bæredygtighedspsykolog Simon E. Nygaard

Deltag i et 
meningsfuldt 

fællesskab, hvor 
verdensmål bliver 
til hverdagsmål!

SAMMEN OM VERDENSMÅL I TÅRNBY

SAMMEN OM 
VERDENSMÅL 
I TÅRNBY
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Ole Opfinder
LØRDAG DEN 18. JUNI  KL. 10 & 14
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / BILLET 20 KR.

Velkommen i Ole Opfinders forunderlige værksted, 
hvor luften er tyk af skæve indfald og kugleskøre 
ideer. I røg og damp kæmper Ole Opfinder med 
sin genstridige maskine og prøver gennem hele 
forestillingen at bevise sin genialitet inden for 
opfinderkunsten. I bedste Georg Gearløs-stil vælter 
det frem med det ene mærkværdige påhit efter det 
andet. 
Alder: 4-9 årige. Billetter skal anskaffes til børnene, 
der må medbringe max 1 voksen pr barn. 
Husk Fornuftigt tøj, da forestillingen foregår 
udendørs på Scenen.

Mal på sten i sommerferien
27. JUNI - 5. AUGUST / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK

Kom og mal flotte motiver på sten. Vi sørger for 
sten og alle andre nødvendige materialer.
For børn og andre kreative sjæle i alle aldre.

Børnejazz på Scenen:   
Tante Andante
SØNDAG DEN 3. JULI  KL. 10-11   
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Kom og dans med Tante Andante. Kom og se en 
vildt stor kontrabas. Kom og hør jazz så det kribler 
og klør!
Richard Andersson på bas, Anne Andersson på 
trompet, Rasmus Schmidt på trommer og Benedicte 
Riis som forsanger, tager børnene med ind i et 
spændende musikalsk univers af musik og poesi af 
Halfdan Rasmussen, eventyr af H. C. Andersen og 
det helt nye: Musik sammen med potteplanterne. 

Jazzkoncerterne er en del af Copenhagen Jazz 
Festival og finder sted på den udendørs scene 
foran Hovedbiblioteket. I tilfælde af dårligt vejr 
rykker koncerterne indenfor i biblioteket. 

Lav din egen animationsfilm 
- workshop for børn fra 7 år
MANDAG DEN 4. JULI  KL. 13-15 
TIRSDAG DEN 5. JULI  KL. 13-15 
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Slip fantasien løs og lav din egen animationsfilm 
med "stop motion" teknikken.
Eksperimentér med kulisser, figurer og bevægelse i 
din helt egen filmfortælling. Teknikken er simpel: tag 
billeder af figurer eller udklip og flyt dem lidt mel-
lem hvert billede. Når billederne vises hurtigt efter 
hinanden, ser det levende ud - og du har lavet en 
animationsfilm. Vi sørger for alle nødvendige mate-
rialer, men du er velkommen til at medbringe egne 
figurer, som du kan bruge i filmen. Små figurer er 
lettest at arbejde med - det kan for eksempel være 
Lego-figurer. 

Børnejazz på Scenen:   
Haletudserne
SØNDAG DEN 10. JULI  KL. 10-11 
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Alle små haletudser og deres forældre er inviteret til 
en hyggelig formiddag med jazz i børnehøjde.
Vi skal suse omkring som små haletudser i søens 
vand, pludselig får vi ben og søger mod land. 
Hvad skal vi bruge benene til? Hoppe måske? 
Hoppe til lyden af trompet og sjove rytmer. 
Glæd jer! Haletudserne er jazzmusik i børnehøjde. 
Til koncerten bliver børn og voksne inviteret med 
ind i jazzens legesyge verden. Små og store ører 
bliver udfordret og forkælet med fortællinger, swing, 
grooves, free jazz, bossa og ballader. 

Musik og tekst er komponeret og skrevet af 
bandets trompetist, Ida Brinch. Bandet var nomi-
neret til en Danish Music Award Jazz, i kategorien 
årets børnejazznavn 2019. 
Musikere: Emma Pilgaard: vokal, Ida Brinch: trom-
pet, Tobias Stavngaard: basun, Johan Jep: tenorsa-
xofon, Johannes Mogensen: guitar, Camilla Lykke-
gaard: bas, Magnus Lundsgaard: trommer. 

Jazzkoncerterne er en del af Copenhagen Jazz Fe-
stival og finder sted på den udendørs scene foran 
Hovedbiblioteket. I tilfælde af dårligt vejr rykker kon-
certerne indenfor i biblioteket. 
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Fifa-turnering
MANDAG DEN 11. JULI  KL. 14-16   
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Kom og dyst, og lad os finde den bedste Fifa-spiller 
i Tårnby. Vi spiller Fifa og kårer den bedste spiller i 
Tårnby. Der er spændende præmier på højkant. 

Arrangementet er for dig, der er mellem 8-12 år. 
Der er et begrænset antal pladser, så skynd dig at 
reservere en billet.

Workshop: Skrotrobotter
TIRSDAG DEN 9. AUGUST  KL. 14-16
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Kom og byg en skrotrobot!
Biblioteket inviterer dig til at bygge din egen robot. 
Vi stiller en masse skrot til rådighed og hjælper dig 
med at lade fantasien blomstre vildt, så du kan 
bygge din helt egen bæredygtige robot. 

Workshoppen er for dig, der er fyldt 7 år. 
Der er et begrænset antal pladser, så skynd 
dig at reservere en billet.

Minecraft workshop
ONSDAG DEN 13. JULI  KL. 10-14
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Kom til et par hyggelige timer, hvor vi sammen byg-
ger i Minecraft. Vi mødes i læringsrummet og spiller 
Minecraft. Vi bygger og finder på i fællesskab. Om 
det bliver et højhus, et kæmpe landskab, eller noget 
helt tredje afhænger af vores fantasi. 

For børn i alderen 8 - 12 år.

BØRN
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Koncert: Nordlyskoret
TORSDAG DEN 9. JUNI  / KL. 19-21
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / FRI ADGANG

Juniaftenen fyldes med stemning og vellyd, når Nordlyskoret besøger 
biblioteket.Tårnby Musikskoles kor Nordlys underholder på Hovedbib-
liotekets udendørsscene. Man vil kunne nyde uddrag af korets stem-
ningsfulde nordiske repertoire, men pigerne vil også synge highlights 
fra musicals m.m, enten enkeltvis eller 2 og 3 sammen. 

Kreativt Krydsfelt:     
Papirdesign - workshop for voksne
MANDAG DEN 13. JUNI  KL. 16 -19
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Synes du også, det er sjovt at udfolde dig kreativt med papir og kar-
ton? Vi stiller et væld af materialer, værktøj og stansemaskine til rå-
dighed. 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. 

Koncert: AmaCantus kor
LØRDAG DEN 18. JUNI KL. 14-15
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Det lokale kammerkor AmaCantus optræder på vores udendørsscene. 
Et kor i stadig udvikling, der tæller 16 medlemmer.
Repertoiret strækker sig fra renæssance- og barokmusik til moderne 
kormusik. I de senere år har de bl.a. sunget Franz Biebl, Nils Lind-
berg, Vaughan Williams, Duruflé, Brahms, Poulenc og Fauré.

Sommersang under sejlet - fællessang
MANDAGE 11. JULI / 18. JULI OG 25. JULI
KL. 16-17.15 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

Tårnby Bibliotek og AOF Amager inviterer til sommersang foran 
scenen ved Hovedbiblioteket 3 mandage i juli. Ved klaveret sidder 
Marianne Kragh, kendt fra bibliotekets sangeftermiddage. Vi synger 
sammen en times tid. Der vil være en kort pause undervejs til at klare 
stemmen med vand og måske få en snak med naboen. Biblioteket stil-
ler sangbøger til rådighed. 
I tilfælde af meget dårligt vejr aflyses arrangementet. Det koster ikke 
noget at synge med, men da der er et begrænset antal pladser, skal 
du tilmelde dig via AOF.

VOKSNE
MUSIK, WORKSHOP OG FÆLLESKAB
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Richard Andersson NOR  
featuring Hilmar Jensson
TIRSDAG DEN 28. JUNI KL.16-18
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Richard Anderssons dansk-islandske trio NOR er 
en stærkt sammenspillet størrelse, som har berørt 
lyttere på festivaler i hele Norden med et klart og 
følsomt udtryk præget af en nordisk tone.
NOR har besøgt Scenen flere gange over årene. 
Denne gang kommer de lige fra studiet, hvor de har 
arbejdet med den anerkendte islandske guitarist 
Hilmar Jensson, som kendes for sit samarbejde 
med New York baserede musikere som Chris 
Speed og Jim Black. Trioen præsenterer nyskrevet 
materiale fra pladen som udkommer i 2023.
Musikere: Hilmar Jensson: guitar, Oskar Gudjons-
son, tenorsaxofon, Richard Andersson: bas, Mat-
thias Hemstock: trommer.

Møllehøj/Fryland/Andersson 
featuring Signe Juhl
TIRSDAG DEN 5. JULI  KL. 16-18
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Signe Juhl er ubetinget en af Danmarks dygtigste 
nyere jazzsangerinder - et ægte naturtalent med 
tårnhøj bevidsthed om sit vokale udtryk.
Signe Juhl optræder både med egne orkestre og 
som solist for blandt andre DR Big Band, Aarhus 
Jazzorchestra samt Odense Symfoniorkester og 
Sønderjyllands Symfoniorkester. 
Per Møllehøj, Richard Andersson og Andreas 
Fryland er tre efterspurgte skikkelser på den dan-
ske jazzscene. Efter fem års triovirksomhed har de 
nu begået en lille perle af en cd, hvor de med stor 
nænsomhed puster nyt liv i nogle af jazzens fineste 
sange. Cd'en indledes med sangen "I'm old fashio-
ned" skrevet i 1942 og fortolket af et utal af musi-
kere lige siden. Og old fashioned er lige hvad det 
her er! Møllehøj, Andersson og Fryland har skabt 
en lyd, der peger tilbage på jazzens storhedstid i 
40'erne og 50'erne. Samtidig titter deres personlige 
og mere moderne spillestil frem fra tid til anden. 
Resultatet er en ubesværet musikalsk balancegang 
mellem det modigt fremadskuende og det gode 
gamle. 
Musikere: Signe Juhl: vokal, Per Møllehøj: guitar, 
Richard Andersson: bas, Andreas Fryland: trommer. 

Tårnby All Stars featuring 
Kirk Knuffke
ONSDAG DEN 6. JULI  KL. 16-18
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Hvad gemmer sig rundt i Tårnbys villakvarterer og 
haveforeninger? Jo, såmænd nogle af Danmarks 
stærkeste jazzmusikere. I år får de selskab af den 
amerikanske stjernecornetist Kirk Knuffke
New York baserede Kirk Knuffke har over det sidste 
årti udviklet sig til en af de mest spændende og 
kreative cornet-spillere på jazzscenen. Saxofoni-
sten Søren Siegumfeldt har ledet det prisbelønnede 
band "String Swing" med blandt andre Josefine 
Cronholm. Peter Rosendal spiller med så forskellige 
navne som Chris Minh Doky og Six City Stompers. 
Espen Laub er en storswingende trommeslager 
som har spillet med navne som Kjeld Lauritsen og 
Blood Sweat Drum'n'Bass Big Band. Richard An-
dersson er den lokale jazziværksætter og initiativta-
ger til denne kvartet. Han leder desuden orkestrene 
NOR og Immergrün og har modtaget flere priser for 
sit virtuose basspil. Forvent jazz på højeste niveau 
og med stor kreativitet. Repertoiret består af legen-
dariske Cannonball Aderly, krydret med originale 
kompositioner. 
Musikere: Søren Siegumfeldt: saxofon, 
Peter Rosendal: klaver, Richard Andersson: bas, 
Espen Laub von Lillienskjold: trommer, 
Kirk Knuffke: cornet. 

Christina Von Bülow/   
Richard Andersson/   
Cornelia Nielsson trio
TORSDAG DEN 7. JULI  KL. 16-18
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Saxofonist Christina Von Bülow er forelsket i den 
gode melodi. Hvem er ikke det? Ligesom sin læ-
rermester, den legendariske og for længst afdøde 
saxofonguru Stan Getz, leverer hun nærværende 
melodier med indlevelse og præcision
Christina Von Bülow er lyden af ægte jazz. 
Igennem sin snart 30-årige karriere har hun opnået 
internationalt anerkendelse og glædet mange jazz-
lyttere med sit lyriske og hjertevarme spil. Med sig 
i denne trio har hun bassist Richard Andersson og 
det unge fremadstormende, svenske stortalent 
Cornelia Nielsson bag trommerne. 
Musikere: Christina Von Bülow: altsaxofon, Richard 
Andersson: bas, Cornelia Nielsson: trommer. 

Sosododomomokoko
SØNDAG DEN 10. JULI  KL. 13
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

Vi glæder os til at lade morgendagens jazzstjerner 
indtage Scenen. Fire 
studerende fra Syddansk 
Musikkonservatorium har 
dannet bandet Sosodo-
domomokoko
Frisk, sprudlende musik i 
et atmosfærisk og åbent 
lydunivers, hvor impro-
visationer og komposi-

tioner flyder frit mellem hinanden. Musikere: Laura 
Kjeldsen: tenorsaxofon, Frederik Gejl: guitar, 
Camilla Lykkegaard: bas, Magnus Lundsgaard: 
trommer. 

JAZZ 
PÅ SCENEN
For 6. år i træk præsenterer Tårnby Hovedbibliotek, i samarbejde 
med den anerkendte bassist Richard Andersson, en række jazzkon-
certer på Scenen foran Tårnby Hovedbibliotek. 

Et bredt repertoire som tæller både 
børnejazz, morgendagens nye jazzstjerner 
og gensyn med nogle af tidligere års 
ensembler i nye klæder. Og nu hvor 
pandemien har sluppet sit tag, kan vi 
igen præsentere internationale stjerne 
musikere. Glæd jer blandt andet til den 
amerikanske trompetvirtuos Kirk Knuffke 
og den islandske rockinspirerede guitarist 
Hilmar Jensson.

Jazzkoncerterne er en del af Copenha-
gen Jazz Festival og finder sted på den 
udendørs scene foran Hovedbiblioteket. 

I tilfælde af dårligt vejr rykker koncerterne 
indenfor i biblioteket. 
Husk at hente en gratis billet, hvis du 
ønsker en siddeplads.

VOKSNE
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The Lamps
LØRDAG DEN 13. AUGUST KL. 13-15
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / FRI ADGANG

Et originalt band der spiller dansevenlig poprock.
The Lamps har eksisteret siden 1997 og alle 
bandets medlemmer er vokset op på Amager, 
hvor også øvelokalet ligger.

De originale medlemmer af The Lamps spillede 
sammen i andre Amagerbands i slutningen af 
70’erne og starten af 80’erne, herunder Malavia, 
Broken Heart og Breeze. Det blev til en række 
koncerter i hele landet, inklusive et par koncerter 
på den legendariske open air-scene på 5-øren på 
Amager strand.

Bandet har altid spillet egne kompositioner, og 
stilen er en dansevenlig blanding af melodisk rock 
og poprock, med et strejf af bluesrock, country og 
funk hist og her.

The Lamps har ved flere lejligheder været på 
plakaten med store danske navne, og pressen har 
blandt andet skrevet: ”Pop/rock med stil spillet af 
voksne mænd.”

Læs mere på www.thelamps.dk.

SomeDayLive
TORSDAG DEN 18. AUGUST KL. 18-19
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / FRI ADGANG

Håb og forventninger om bedre tider forude fik de 
fire venner Ashcon, Hjalte, Andreas og Oscar til at 
gå sammen - og nu er de endelig klar til at spille 
ude med deres egen musik! 
Medlemmerne værdsætter et bredt spektrum af 
musikalske genrer og inspirationskilderne er vidt-
favnende. Bandets egen musik drager især inspi-
ration fra den mere poppede og melodiske side af 
rockmusikken - men man finder også rødder i både 
funk, indie og anthem-rock. 

Det simple setup af vokal, trommer, guitar og keys 
giver drengene rig mulighed for at lege med lydbille-
det og fylde det op med raffinerede vokalharmonier 
og et stort arsenal af diverse effekter, som sammen 
med et skarpt fokus på dynamisk sangskrivning 
giver en flydende lytte-oplevelse. 

Så forvent alt fra det intime og elegante til det ener-
giske og storartede - altid med sans for sammen-
hængen i det musikalske univers. 

M2
TORSDAG DEN 18. AUGUST KL. 19.15-19.45
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / FRI ADGANG

Rapkollektiv med original lyd og positive tekster, 
som ætser sig ind i nethinder og nervebaner. 
Under vinterens drænende Corona-nedlukning 
skød en ung rapgruppe op fra det grå og firkantede 
Ørestadsbeton i Vestamager.

Kreativiteten flød i første omgang mellem Lucrish 
(Lucas W. Lauritsen) og Boozie’s (Buster Andersen) 
gennem freestyle sessioner i gymnasiets halv-
tomme stueetage og heltomme parkeringskældre til 
studie sessioner hos gymnasie-kammeraten Freyy 
(Frej Randrup).

De vilde idéers utæmmede kreativitet endte som 
producerede lydspor på MP3-filer, som blev sendt 
på kryds og tværs, og undervejs blev vokalisten og 
klassekammeraten MALIK (Lukas Malik Lumholt) 
inviteret med - rap kollektivet M2 var en realitet.
Gennem private soundcloud links, sociale medier 
samt en række sommerkoncerter voksede hurtigt 
en kult af venner, bekendte og følgere rundt om-
kring i byen – begejstrede over en original lyd og 
positive lyrics, som ætser sig ind i nethinder og ner-
vebaner. 

M2 er allerede signet hos Universal Records med 
planer om første udgivelse i foråret 2022!

Øv!
FREDAG DEN 19. AUGUST KL.18-19.30
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / FRI ADGANG

En energisk og musikalsk oplevelse fra Amager, dannet 
i 2019 af gymnasiekammeraterne Asger, Silas og 
Sophus.

Øv! inviterer publikum ind i deres eget muntre univers 
med interessante tekster og velklingende sange, 
der musikalsk bevæger sig i både flødepoppen og 
hiphoppen – og af og til glider over i bluesrock og 
jazzmusik.
Siden sommeren 2020 har Øv! spillet koncert rundt om 
i hovedstadsområdet på diverse festivaler og barer og 
har altid haft publikum med sig. 

I slutningen af 2021 udkom singlerne ”Edderkopper” 
og ”Universet”, som har vist sig at være store 
publikumsfavoritter.

Tårnby live er en minifestival, der sætter spot på lokale bands, der 
vil vise publikum i Tårnby hvad de står for. Genre- og aldersmæssigt 
spænder de bredt, men kvaliteten og engagementet deler de.
Koncerterne finder sted på den udendørs scene foran Hovedbibliote-
ket. I tilfælde af dårligt vejr rykker de indenfor i biblioteket.

TÅRNBY LIVE
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FRI LÆSNING er et nyt tilbud til dig, der 
savner tid og rum til at læse. Hver tirsdag fra 
kl. 17-18 har du nu mulighed for at gå til læs-
ning på Tårnby Hovedbiblioteks første sal.

Tilbuddet er til dig, der gerne vil have hjælp 
til at ændre dine læsevaner, for vi har sat et 
fast ugentligt tidsrum af til at læse, og du er 
meget velkommen til at læse med. 

Hver gang begynder med, at vi fra biblioteket 
præsenterer et par nye fagbøger, en spæn-
dende litterær podcast eller noget tredje, der 
har interesse for os, der læser (fag)bøger. 
Bagefter tager vi vores bøger frem og læser - 
sammen men hver for sig. 

Hvis det giver mening for de tilstedeværende, 
slutter vi af med at dele dagens læseople-
velse, inden vi igen drager hver til sit. 

Vi sørger for kaffe på kanden og et roligt hjør-
ne på Hovedbibliotekets første sal. 

Vi har fokus på fagbøgerne, men vi læser 
hver især det, vi har lyst til - f.eks. den bog, vi 
alligevel er i gang med eller en vi har fået 
inspiration til, forrige gang vi mødtes. 

Der er mulighed for at hente en billet til en 
eller flere tirsdage, for du deltager efter tid, 
lyst og behov. Du kan også bare dukke op på 
dagen - så finder vi en ekstra stol

FRI LÆSNING NYT TILBUD
TIRSDAGE  KL. 17-18
(BEMÆRK SOMMERFERIE I JULI)
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK / GRATIS BILLETTER

NGURAH

NGURAH
COPENHAGEN

COPENHAGEN

NGURAH

Kniber det med pladsen i kufferten – tag alle rejsebøgerne med på 
mobilen med eReolen. Vi har samlet nogle af de største rejseguides 
til dig, så du let kan have dine rejsebøger med på ferien, uden at de 
fylder i hverken volumen eller vægt.

Find dem på taarnbybib.dk/rejser eller 
via QR-koden nedenfor.

God tur!

  t a’ rejsebogen  
med på mobilen
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https://taarnbybib.dk/rejser
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I ANLEDNING AF SOMMERTID, FERIETID OG TID TIL FORDYBELSE, HAR VI SAMLET ET 
UDVALG AF FANTASTISKE FAGBØGER INDENFOR FEM AKTUELLE TEMAER. TAG DEM MED PÅ 
STRANDEN ELLER MED I FLYET, FORDYB DIG I DEM FRA LÆNESTOLEN ELLER NYD DEM PÅ 
ALTANEN. FIND TEMAERNE NEDENFOR – OG BØGERNE PÅ BIBLIOTEKET ELLER PÅ QRKODEN. 
RIGTIG GOD FERIE – OG GOD FORNØJELSE MED FORDYBELSEN!

Godt og blandet: Faglitterære bestsellere fra første halvår af 2022
Kom ajour med årets gang blandt fagbøgerne. Vi har udvalgt de bedste, flotteste, mest interessante og rele-
vante titler fra første halvår af 2022.

Klima, bæredygtighed og verdensmål – kom godt i gang
Ingen kan redde verden alene – og ingen kan løfte den grønne omstilling på alle fronter, men fortvivl ikke: 
Ethvert lille skridt på vejen, er et skridt i den rigtige retning, så kom med på vognen – sammen med os, når 
Tårnby Bibliotek til efteråret for alvor kaster os ind i kampen for at nå målene.

Krig i Europa – hvordan kom det så vidt
Sommerprogrammet har en lang produktionstid, så det er ikke til at spå om hvordan Europa ”ser ud” når 
programmet kommer fra trykken. I stedet for kigger vi bagud i historien om Rusland, Ukraine og Europa for 
bedre at kunne begribe hvordan det gik, som det gik.

Privatøkonomi – kend den og dyrk den
Opsparing, investering, budget – eller klatgæld. Uanset om vi hører til dem, der bruger alle pengene på fe-
rien på forhånd eller på fornuftig vis har sparet op til den gennem hele vinteren, kan vi på egen hånd give 
vores privatøkonomi et servicetjek.

Insiderviden fra biblioteket: 
De hyppigste henvendelser til biblioteks personale i juni og 

juli drejer sig om ”gode bøger til ferien.” 
For ferietid er læsetid: Nu er der tid til fordybelse, tid til at 

læse ”for sjov” og frem for alt tid til at læse alt andet, end det 
man bør og skal resten af året i forbindelse med arbejde, 

studier eller andre forpligtelser.

FERIETID ER 
LÆSETID

Men hvad skal man læse? 
Denne sommer vil vi slå et slag for, at ferietiden udnyt-
tes til fordybelse i et interessant emne. Der er måske et 
emne, man har forsømt eller et emne, man bare har lyst til 
at blive klogere på? 
Det forgangne år har budt på et væld af relevante begi-
venheder og på hylderne står hyldemeter af medrivende, 
forunderlige, spændende og på anden vis læseværdige 
titler klar til at blive lagt i kufferten.  

http://taarnbybib.dk/nyheder/faglitteratur/ferietid-er-laesetid
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18/7 + 25/7 Sommersang under sejlet  
    - fællessang
KL. 16-17.15 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

9/8 Workshop: Skrotrobotter
KL. 14 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

13/8 Tårnby live: The Lamps
KL. 13 - 15 / SCENEN
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
FRI ADGANG

18/8 Tårnby live: SomeDayLive
KL. 18 - 19 / SCENEN
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
FRI ADGANG

Tårnby live: M2
KL.19.15 - 19.45 / SCENEN
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
FRI ADGANG

19/8 Tårnby live: Øv!
KL. 18 - 19.30 / SCENEN
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
FRI ADGANG

Bestilling af billetter

Du kan finde den samlede oversigt over bibliotekets 
arrangementer og kurser på taarnbybib.dk 
under ”Det sker”. Billetter købes / bestilles online på 
taarnbybib.dk eller ved personligt fremmøde 
på biblioteket.

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 
www.taarnbybib.dk.

KALENDER
  Fri læsning

TIRSDAGE KL. 17 
(BEMÆRK SOMMERFERIE I JULI)
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

9/6 Koncert: Nordlyskoret
KL. 19-21 / SCENEN 
TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
FRI ADGANG

11/6 Tøjbyttemarked
KL.10 - 13 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK 
FRI ADGANG

13/6 Kreativt Krydsfelt: Papirdesign 
- workshop for voksne
KL. 16 -19 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK 
GRATIS BILLETTER

18/6 Ole Opfinder
KL. 10 & 14 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK 
BILLET 20 KR.

Koncert: Amagercantus kor
KL. 14-15 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK  
GRATIS BILLETTER

27/6 - 5/8 Mal på sten i sommerferien
      TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK

28/6 Richard Andersson NOR  
featuring Hilmar Jensson
KL.16-18 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK 
GRATIS BILLETTER

3/7 Børnejazz på Scenen:   
Tante Andante
KL. 10 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK 
GRATIS BILLETTER

4/7 Lav din egen animationsfilm - 
workshop for børn fra 7 år
KL. 13 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK 
GRATIS BILLETTER

5/7 Lav din egen animationsfilm - 
workshop for børn fra 7 år
KL. 13 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

Jazz på Scenen: Møllehøj / 
Fryland / Andersson featuring 
Signe Juhl
KL. 16 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

6/7 Jazz på Scenen: Tårnby All Stars 
featuring Kirk Knupfke
KL. 16 /  TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

7/7 Jazz på Scenen: Christina Von 
Bülow / Richard Andersson /   
Cornelia Nielsson trio
KL. 16 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

10/7 Børnejazz på Scenen:    
Haletudserne
KL. 10 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

Jazz på Scenen:     
Sosododomomokoko
KL. 13 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

11/7 Fifa-turnering
KL. 14 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

Sommersang under sejlet   
- fællessang
KL. 16-17.15 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER

13/7 Minecraft workshop
KL. 10 / TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
GRATIS BILLETTER



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

VIDEN OM - NYHEDSBREV 
OM FAGLITTERATUR
VIL DU VIDE MERE? OM FAGBØGER? OM FAGLITTERÆRE 
ARRANGEMENTER OG OPLEVELSER? OM DEN KULTUR 
OG DET SAMFUND DER OMGIVER OS?

"Viden om" er Tårnby Biblioteks faglige nyhedsbrev til dig, der 
gerne vil være klogere på noget af det, der rører sig i verden 
lige nu. Hver måned samler vi relevant faglig viden inden for 
kultur, samfund og videnskab og deler det med jer i form af 
boganbefalinger, relevante arrangementer og andre nyheder af 
faglig karakter fra biblioteket.

Nyhedsbrevet udkommer midt i måneden. Vi glæder os til at høre 
fra dig – og til at se dig på biblioteket! 

  Tilmeld dig her: 
  

https://taarnbybib.dk/nyheder/faglitteratur/viden-om-nyhedsbrev-om-faglitteratur



