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Krimiaften v/Inger Ernst og
Lone Henriksen
Der findes mange gode krimier, som lever
et for stille liv. Bibliotekarerne Inger Ernst og
Lone Henriksen vil fortælle om en række af de
krimier – både nye og ældre, som de selv har
været glade for at læse, og som de mener, vil
give andre en god læseoplevelse.
Mandag den 6. oktober kl. 17.30-19
på Hedehusene Bibliotek
Onsdag den 8. oktober kl. 17-19
på Taastrup Bibliotek

Med ambulance til Mali
Uden de mindste mekaniske færdigheder
besluttede Mikkel Ais Andersen og to
kammerater at køre en ambulance til et
børnehospital i Mali i Vestafrika. Hør om det
kulturelle møde med mennesker, mad, religion
og finurlige oplevelser med de afrikanske
myndigheder. De tre lærte kunsten at lade
tilfældighederne styre.
Onsdag den 22. oktober kl. 19.15-21
på Hedehusene Bibliotek

Litteraturaften
Forfatteren Helle Helle holder foredrag om sin
nye roman ”Hvis der er”. Bogen handler om to
vildfarne løbere, der render på hinanden i en
stor, jysk skov. Omstændighederne tvinger dem
til at tilbringe weekenden sammen, bl.a. i en
shelter.
Mandag den 27. oktober kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Negleworkshop
Få smukke negle til hverdag og fest. Skal den
flotte røde neglelak holde mere end to dage
efter festen, er det vigtigt at huske både
over- og underlak. Lær hvordan du får helt
perfekte negle.
Mandag den 29. oktober kl. 17-20
på Gadehavebiblioteket

Voksenmobning for letøvede
v/Sanne Søndergaard
Et bidende ironisk og humoristisk foredrag
om mobning på arbejdspladsen – et problem,
mange virksomheder kæmper med. Lær
hvordan det sociale spil foregår, så selv den
med de tykkeste briller kan blive ham, alle vil
være ven med. Alt sammen ved brug af enkle
virkemidler som ”Det falske rygte” og
”Pludselig tavshed ved kaffemaskinen”.
Torsdag den 6. november kl. 19-21
på Gadehavebiblioteket

Slægtsforskning – find dine aner
Birgit Larsen og Claus Asmussen fra
Hedeboegnens Slægtsforsker Forening
fortæller, hvordan du kommer i gang og
demonstrerer vigtige hjemmesider på
internettet.
Mandag den 10. november kl. 16-18.30
på Taastrup Bibliotek

Lokalhistorisk foredrag
Inge Aasmul fortæller om brødrene Hans og
Carl Olsen, der i en menneskealder boede på
gården Lykkensgave. Hun charmerede sig
indenfor og fik lov til at fotografere og få de
ugifte brødres livshistorie.
Onsdag den 12. november kl. 18-20
på Taastrup Bibliotek

Til søs med Mikkel Beha Erichsen
Siden Mikkel Beha Erichsen var lille, har eventyr
og rejser til søs været en stor del af hans liv. Han
fortæller om at rejse med børn, om mødet med
fremmede kulturer og glæden ved at krydse de
store oceaner. Men også om det hårde slid det
kan være at få sine drømme til at gå i opfyldelse.
Foredraget suppleres med billeder og klip fra tvserien ”Kurs mod fjerne kyster”. Arrangementet
er et samarbejde med AOF Vestegnen.
Fredag den 14. november kl. 19-21 i
Taastrup Kulturcenter - Pris 50 kr.

Demens v/Rie Schou
Hvis hukommelsen svigter, det kniber med at
huske ordene, og strygejernet ender i fryseren,
kan du have begyndende demens.
Demenskonsulent Rie Schou fortæller bl.a.,
hvad du skal være opmærksom på, og hvad
du kan gøre.
Onsdag den 19. november
kl. 19.15-21 på Hedehusene Bibliotek

M&M’s strikkeworkshop
For unge fra 13 år og voksne
”Strik” et smart tørklæde med dine
hænder. En ny og sjov måde at lave
et lækkert halstørklæde på. Vi har
garnet og hjælper dig i gang, men
du må meget gerne medbringe dit
eget garn – det skal være tykt og
vamset.
Mandag den 24. november
kl. 17-18.30 på Gadehavebiblioteket

Dokumentarfilmklub
Del dine filmoplevelser og synspunkter
med andre filmfreaks. Dokumentarfilmklubben mødes også den 2. oktober,
6. november og 4. december.
Torsdag den 4. september
kl. 16.30-18.30 på Taastrup Bibliotek

Musiklytteklub
Dansk guldalderjazz
Jazzskribenten Thorbjørn Sjøgren fortæller om
jazzens guldalder i årene 1935-45. Han spiller
også både velkendte og sjældne optagelser
med bl.a. Leo Mathisen, Svend Asmussen,
Harlem Kiddies og Raquel Rastenni.
Tirsdag den 21. oktober kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Franske sange

1864 – Den ulykkelige krig

Charlotte Dalner og musikbibliotekar Leif
Jensen holder oplæg om Serge Gainsbourg,
Jacques Brel og Yves Montand.
Tirsdag den 4. november kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Besøg slagmarkerne før og nu gennem billeder og
musikindslag. Historiker og forfatter Erik Ingemann
Sørensen fortæller levende om krigen, hvor Danmark i
løbet af 153 dage blev forvandlet til en lilleputnation.
Tirsdag den 16. september kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Punkmusik
Vær med til at gennemgå punkens historie.
Udgangspunktet bliver USA med grupper som
Stooges og Ramones, herefter den engelske
bølge med Sex Pistols og Siouxsie and the
Banshees, og endelig sættes der også fokus
på dansk punk som Sods.
Tirsdag den 2. december kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Videnskabscaféen
På besøg hos Arbejdermuseets Arkiv
og Bibliotek (ABA)
Se originale papirer fra tidligere statsministre,
illegale blade og politiske plakater og hør gode
historier om spændende arkivfund til en kop
kaffe og kage. Bibliotekar Dorte Ellesøe Hansen,
ABA, viser rundt og fortæller.
Onsdag den 10. september kl. 18-20
hos ABA, Hørsvinget 5, Taastrup

Fingerplan og forstadsliv
Tidligere blev forstaden anset for at være kedelig,
historieløs og uden bevaringsværdi, men nu er den
ved at blive in. Inspektør på Kroppedal Museum,
Mette Tafdrup Mortensen, fortæller om Vestegnens
historie og forstadens hverdagsliv.
Onsdag den 22. oktober kl. 17-19
på Taastrup Bibliotek

Terror (Tænkepauser)
Carsten Bagge Laustsen, ph.d. i statskundskab og
lektor ved Aarhus Universitet, fortæller om terror,
hvordan terrortruslen bruges politisk, og hvordan
terror og terrorbekæmpelse påvirker vores samfund.
Onsdag den 10. december kl. 17-19
på Taastrup Bibliotek

Udstillinger
Eventyrlige akvareller
Den lokale kunstner Zofia Helena
udstiller malerier, unikke puder og
tasker med fotocollager trykt på stof.
Mød hende også på Farmers Market
lørdag den 27. september kl. 10-14.
Udstillingen kan ses
22. september- 4. oktober
på Taastrup Bibliotek

Skulpturer og installationer
Den mexicansk-danske, lokale kunstner
Violeta Miranda udstiller skulpturer,
malerier og kunstinstallationer.
Lørdag den 8. november kl. 12-14
kan du få en kunstsnak med hende på
Taastrup Bibliotek.
Udstillingen kan ses
3.-22. november 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!

Børn
Sille og Palles baby-jive
For de 0-3-årige
Rokkende og rullende, lyttende og lullende, kravlende
og savlende, dansende og drømmende medvirker de
helt små verdensborgere i en spillevende baby-jive
koncert, der er fuld af bali-klokker, guitarstrengeleg,
sigøjnerjazz, brazilrytmer, og de melodier der opstår
helt spontant undervejs.
Lørdag den 11. oktober kl. 11-11.35
på Taastrup Bibliotek

Workshop: Brunch og billedbøger
For børn og voksne
Mens familierne spiser brunch, fortæller
forfatter og sprogkonsulent Anne Marie
Marquardsen, hvordan forældre kan bruge
dialogisk læsning med børnene. Bagefter
kan forældre og børn sammen producere
familiens egen billedbog til dialogisk
læsning.
Lørdag den 8. november kl. 11-13
på Taastrup Bibliotek

Nordisk spildag
For børn og voksne
Taastrup Bibliotek fejrer Nordisk spildag,
som er en fælles nordisk temadag, hvor
folkebiblioteker over hele Norden sætter fokus
på spil og spilkultur i alle former. Tag familie og
venner med og få en sjov dag på biblioteket
med masser af spil og leg. Fra 1. november kan
du hente programmet for hele dagen.
Lørdag den 15. november kl. 10-14
på Taastrup Bibliotek

Barkentins Teater: Indeni
For børn fra 1½ -4 år og deres voksne
Lysten til at gå, lysten til at lege, lysten til at
plaske, lysten til at opleve. Dette er historien
om, hvad et par gummistøvler også kan
indeholde.
Søndag den 23. november kl. 11-11.30
på Hedehusene Bibliotek

Juleklip v/Erik Rønholt
For børn og voksne
Flet smukke julehjerter, klip skønne engle
eller fold flotte musetrapper til juletræet.
Erik Rønholt – vor tids svar på Jørgen
Clevin – tager en masse skabeloner med
og øser ud af brugbare tips.
Fredag den 28. november kl. 15-17
på Hedehusene Bibliotek

Teater Lille Hest:
Nissen der ville være berømt
For de 4-9-årige
Nissen drager ud i verden for at blive berømt og
komme i tv. Han drømmer om, at folk vil råbe
hurra, men bagsiden af historien viser sig at
være en helt anden.
Onsdag den 10. december kl. 10-10.45
på Gadehavebiblioteket

Drengehørm
Shop en hobby
For de 7-14-årige
Har du lyst til at gå til boksning, kampsport
eller fodbold? Kom og hør om alle de
muligheder, du har for at gå til noget
spændende i din fritid. En masse lokale klubber
og foreninger demonstrerer og fortæller om
netop deres aktivitet. Hør om fritidspas
og få en spejderpandekage med i købet.
Lørdag den 23. august kl. 11-14
foran Taastrup Bibliotek

Klap en slange
For børn fra 8 år
Silja fra Terrariemesteren.dk fortæller om
og viser bl.a. fugleedderkopper, slanger,
skægagamer og kæmpe melorme. Du kan
også lave terrariedyr i foamclay af piberensere
og andre materialer.
Onsdag den 17.
september kl. 15-17
på Gadehavebiblioteket

Halloween special
For de 10-13-årige
Få en gyselig og bloddryppende aften sammen
med dine venner. En ting er helt sikkert
– det bliver uhyggeligt.
Fredag den 24. oktober kl. 17.30-21
på Hedehusene Bibliotek

FIFA 2015 -turnering
For alle
Kæmp om at blive Høje-Taastrups bedste FIFA
15-spiller på PS3. Du kvalificerer dig enten i din
fritidsklub eller ved en indledende turnering på
Gadehavebiblioteket. På finaledagen spilles i otte
puljer med fire deltagere i hver, der spiller om at
gå videre til knald-eller-fald-kampene. De fire
semifinalister kvalificerer sig til Vestegnens
FIFA-turnering, hvor de skal kæmpe mod spillere
fra de syv andre Vestegnskommuner.
Kvalifikationsturnering: Afholdes på Gadehavebiblioteket (dato meldes ud til efteråret)
Fredag den 31. oktober kl. 15-19
på Gadehavebiblioteket
Fredag den 21. november kl. 15-19
på Glostrup Bibliotek

Dansens måned

Billetter

I oktober bliver de tre biblioteker fyldt med dans på alle
mulige måder. Se hele programmet på vores hjemmeside,
når vi nærmer os. Du kan bl.a. glæde dig til:

Billetter til alle arrangementer er
gratis – på nær foredraget med
Mikkel Beha Erichsen.
Billetter kan hentes på de pågældende
biblioteker en uge i forvejen, men
kan også bestilles pr. telefon.

Tigertræning - Twang
For de 3-6-årige og deres voksne
Tigertræning er sjove kampsports-inspirerede lege med
swingende musik og regler der gør, at alle kan være med.
Tigertræning lærer også børnene, hvordan man er en god
ven, og hvordan de inviterer andre ind i legen.
Torsdag den 9. oktober kl. 15.30-16.30
på Gadehavebiblioteket

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
tlf. 4335 2080
Gadehavebiblioteket
Tlf. 4335 2090
Ret til ændringer forbeholdes.

