Kemien i køkkenet
Postdoc Pia Snitkjær, Institut for fødevarevidenskab, fortæller bl.a.
om, hvad der sker af kemiske reaktioner hjemme i køkkenet, og
hvad det betyder for madens kvalitet?
Fredag den 25. april kl. 14-14.45 på Taastrup Bibliotek

Myrerne og mennesket
Postdoc Joachim Offenberg, Biologisk institut, fortæller
om myrernes forunderlige levevis og organisering i samfund med dronninger, slaver og kannibalisme.
Lørdag den 26. april kl. 10.30-12
på Taastrup Bibliotek
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Udstillinger
Anna Gabriella Pearce udstiller malerier med dansemotiver i
anledning af Dansens dag den 29. april. På selve dagen kan du få
en snak med kunstneren kl. 17-18.
Tirsdag den 22. april-mandag den 5. maj
på Taastrup Bibliotek

Miniudstillinger
Arbejdermuseets Bibliotek og Arkiv og Kroppedal Museum råder hver over en montre på
Taastrup Bibliotek, hvor de udstiller originale genstande og arkivalier. Miniudstillingerne
afspejler aktuelle temaer og udskiftes løbende - hold øje med dem!

Billetter

Billetter til alle arrangementer er gratis og kan hentes på de pågældende biblioteker en
uge i forvejen, men kan også bestilles pr. telefon.
Giv os venligst besked, hvis du alligevel ikke får brug for udleverede eller bestilte billetter,
da andre så kan få glæde af dem.
Se også bibliotekets hjemmeside: bibliotek.htk.dk
Taastrup Bibliotek
Tlf. 4335 2000

Hedehusene Bibliotek
4335 2080

Gadehavebiblioteket
Tlf. 4335 2090

For voksne og børn

Voksne

Børn
Teater Bloom: Ib er et æg
For de 3-7-årige
Tænk hvis dit hoved var et æg. Sådan er det for
Ib, der hver eneste dag må beskytte det med
tre huer og en paraply, så det ikke går i stykker.
Men en dag møder han Sif, der ikke er bange for
noget, og så sker der ting og sager.
Fredag den 11. april kl. 10.30-11.05
på Gadehavebiblioteket

Drengeaften
For de 10-13-årige
Kom til drengeaften med FIFA 14turnering, forskellige konkurrencer,
pizza og is.
Fredag den 11. april kl. 17-21
på Hedehusene Bibliotek

Optakt til dansens dag
Dansebanden underviser 0.-2. klasse på Gadehaveskolen
i dans, og sammen med SFO’en viser 2. klasses børnene,
hvad de har lært.
Onsdag den 23. april kl. 15 på Gadehavebiblioteket
Dansens dag
Store og små danser i hele Taastrup denne dag – også på
bibliotekerne. Hold øje med vores hjemmeside og plakater, når tiden nærmer sig. Børn fra Gadehaveskolen laver
en flashmob på Taastrup Hovedgade om formiddagen.
Tirsdag den 29. april på bibliotekerne

Dokumentarfilmklubben
Se en dokumentar og udveksl oplevelser og synspunkter
med andre filmfreaks. Du er selv med til at bestemme,
hvad I skal se.
Torsdag den 3. april kl. 16.30-18.30
på Taastrup Bibliotek

Musiklytteklubben
Lyt til og snak om musik sammen med andre rocknørder. Denne måned er det Miles Davis,
som er aftenens samtaleemne.
Tirsdag den 8. april kl. 19-20.30 på Taastrup Bibliotek

Jens Gothenborg: Dansk Melodi Grand Prix
Musikekspert Jens Gothenborg starter i 1957, hvor ”Skibet
skulle sejle i nat” og gennemgår samtlige danske vindere
frem til Basim. Syng med, når Jens Gothenborg spiller og
synger et udpluk af de kendte melodier.
Tirsdag den 29. april kl. 19-21 i Kulturcentret, sal B

Videnskabscaféen
Forskningens døgn
I anledning af Forskningens døgn kan du opleve tre vidt forskellige og spændende foredrag.

Det moderne astronomiske verdensbillede
Professor Peter Jakobsen, Niels Bohr Institutet, giver svar
på spørgsmål som: Har universet en begyndelse? Kan man
se tilbage i tiden? Og hvad er jordens og solens ultimative
skæbne?
Torsdag den 24. april kl. 17-18
på Hedehusene Bibliotek

