Videnskabscaféen
Fra chefredaktør til ambassadør

Hør Preben Hansen i samtale med arkivar Katrine Madsbjerg. Preben
Hansen havde en ludfattig opvækst på Vesterbro i 1930-40’erne, men
fik et spændende voksenliv som journalist, forfatter, chefredaktør,
presseattaché og ambassadør. Arrangementet er et samarbejde med
Arbejdernes Bibliotek og Arkiv samt Kul’tour.
Onsdag den 11. juni kl. 19-20.30 på Taastrup Bibliotek

DET SKER
Maj-juni 2014

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

Børn

Voksne

Stuntshow

Sommernegle

For børn og voksne
To professionelle stuntmen giver et forrygende show, hvor du måske
bliver forsøgsperson. Se fald- og slagsmålsteknikker, special effects og
hør om stuntmens fascinerende job. Bagefter laver Gitte Hammel falske
drabelige sår i dit hoved eller på din krop.
Lørdag den 3. maj kl. 11-11.45 på torvet overfor Hedehusene
Bibliotek

Få smukke negle til hverdag og fest og hyg dig med andre kvinder, der også gerne vil have flotte negle.
Mandag den 5. maj kl. 17-20 på Gadehavebiblioteket

Sundhedscafé
For børn og voksne
Vær med til at lave sund guf og få gode ideer til at leve sundere med
sjov og lækker hyggemad. Arrangementet er et samarbejde med ”Sundhed i Gadehavegård”.
Tirsdag den 13. maj kl. 14-16 på Gadehavebiblioteket

Krimicafé
Bibliotekarerne Inger Ernst og Lone Henriksen inspirerer dig til,
hvad du kan komme i feriekufferten og strandtasken. De fortæller både om nye og ældre titler, der har holdt dem søvnløse.
Onsdag den 21. maj kl. 17-18.30 på Gadehavebiblioteket

Føl og hør om terrariedyr

Musiklytteklubben

For børn fra 8 år
Er du vild med fugleedderkopper, slanger, skægagamer, kæmpe melorme og andre af den slags dyr? Silja fra Terrariemesteren.dk fortæller om
dyrene, og du får mulighed for at komme helt tæt på og røre nogle af
dem. Du kan også lave kreative terrariedyr i foamclay, af piberensere og
andre materialer.
Mandag den 26. maj kl. 17-19 på Gadehavebiblioteket

Lyt til og snak om musik sammen med andre rocknørder. Maj
står i glam- og glitterrockens tegn.
Tirsdag den 6. maj kl. 19-20.30 på Taastrup Bibliotek

Dukketeatret Svanen: Hvad fatter gør, det er altid det rigtige
For børn fra 3 år og voksne
H.C. Andersens historie om to menneskers grænseløse kærlighed og om
de reelle værdier i livet. At det er lige meget, hvad vi ejer, bare vi har
hinanden. Den musikalske forestilling i tjekkisk dukketeatertradition er
en del af Kul’tour.
Lørdag den 14. juni kl. 11-11.35
på Domhuspladsen foran Taastrup Bibliotek

Callisto Festivalen
For børn og voksne
Danmarks mindste festival har 10 års fødselsdag i år. Besøg bibliotekets
telt på pladsen og prøv lykken i andedammen, hør en spændende historie og lav dyr i foamclay.
Lørdag den 21. juni kl. 10-14 på græsplænen ved Kulturcentret

Claus Lynge: Troubaduren
Opera Hedelands kunstneriske og administrative leder
Claus Lynge fortæller om en af Verdis mest passionerede og romantiske operaer – Troubaduren. Operaen,
der foregår i det borgerkrigshærgede Spanien i det
15. århundrede, er årets forestilling i Opera Hedeland.
Foredraget er et samarbejde med Kul’tour.
Onsdag den 11. juni kl. 17-18
på Taastrup Bibliotek

