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BØRN
Halfdan Rasmussen 100 år
For børn fra 4 år
Halfdans ABC er kendt af ethvert barn i dette land,
men Halfdan Rasmussen er også manden bag sange som
»Lille sky gik morgentur« og »Snemand Frost og frøken
Tø«. Vi pynter biblioteket op og fejrer Halfdans fødselsdag
med lagkage og musik.
Torsdag den 29. januar kl. 10-12 på Taastrup Bibliotek

Byt dit fastelavnstøj
Er du vokset ud af fastelavnstøjet fra sidste år, eller gider
du bare ikke være Spiderman eller Disneyprinsesse igen?
Så kom ind på biblioteket med dit gamle kostume og prøv,
om du kan finde noget nyt, brugt fastelavnstøj, der passer
lige til dig. Vi sætter tøjstativ og spejl op, og så er det bare
med at bytte løs.
Vi sørger for kaffe til de voksne og saft til børnene.
Lørdag 7. februar kl. 10-13
på Taastrup Bibliotek – ingen tilmelding

Eventyrlige æsker
For børn fra 7 år
Kom til en kreativ og eventyrlig workshop i vinterferien
hos Katja, Mette og Margit. Vi hygger os med at høre
eventyr og lave fine æsker. Du kan lave et sæt med tre
små æsker, som dekoreres med krakeleringslak,
masser af glimmer og fine billeder.
Mandag den 16. februar kl. 14-16
på Gadehavebiblioteket

Mød en brandmand
Familiearrangement
Kom og mød en rigtig brandmand fra HøjeTaastrup Brandvæsen. Du kommer helt tæt på
en brandbil og lærer bl.a., hvordan du kan sikre
dig imod brand.
Onsdag den 18. februar kl. 13.30-15.30
på Hedehusene Torv

Det fortællende Teater: I Guder!
For de 5-99-årige
Oplev den mægtige krigsgud i aktion, en luskegud be’ om gode idéer og kærlighedsgudinden
få nok af det hele. Skuespiller Jesper la Cour
Andersen, iført 11 forskellige roller, fører dig
med nærvær sikkert gennem gudeverdenens
intriger.
Torsdag den 26. februar kl. 10-10.50
på Gadehavebiblioteket

Prøv en væv
For børn fra 8 år
Biblioteket har lånt en klapvæv fra Dansk
Tekstillaug. Fra 2.-6. marts vil børnebibliotekar Eva, som væver i sin fritid, arbejde med at
klargøre væven, så den er klar til vævning om
lørdagen. Du kan væve en prøve på ca. 20 cm.
Klokken 13 bliver væven klippet ned, og du kan
få dit stykke stof med hjem. Mens du venter,
kan du f.eks. lave en tændstikvæv.
Lørdag den 7. marts kl. 10-13
på Taastrup Bibliotek – ingen tilmelding

Godnat på Gadehavebiblioteket
For de 3-6-årige og deres voksne
Vi spiser først grød med kanel, og bagefter for
tæller vi godnathistorier for dig og synger sange
i hyggekrogen. Tag nattøj på og sovedyr med –
det gør vi! Du får en lille overraskelse med hjem.
Onsdag den 18. marts kl. 18-19
på Gadehavebiblioteket

Realproduktion: Vi ses i morgen
For de 3-8-årige
En musikalsk forestilling om forskellighed og
venskab. Vi befinder os hos en pige, der bor på en
super højteknologisk stjerne ude i rummet. Hver
dag får hun besøg af sin søde ven fra jorden, som
kommer flyvende ved hjælp af en vindpose. Han
har altid noget spændende mad med og fortæller
de mest fantastiske historier, og så danser de og
skriver sange sammen med publikum.
Mandag den 9. marts kl. 11-11.40
i Fritidscentret Hedehuset

Teater Refleksion: Luk op
For de 1-3-årige og deres voksne
Med dukketeater, små fortællinger, musik, rim og
remser lukkes verden op for de mindste børn. Her
kan alt lade sig gøre – lige for øjnene af én: F.eks.
åbner en dukke sin blå kuffert af ren og skær nysgerrighed for at se, hvad der er udenfor, og snart
forvandler kufferten sig til et teselskab. Tre bamser
bor i en lille kuffert og kan ikke sove, men ved publikums hjælp falder selv den største bamse i søvn.
Lørdag den 14. marts kl. 10-10.35 og
kl. 11-11.35 på Taastrup Bibliotek

Teater Lille Hest: Nina Sardina
– og historien om hvor Laika blev af
For de 2-5-årige
I 1957 sendte russerne rumraketten Sputnik 2 ud
i rummet med hunden Laika om bord. Men hvad
blev der egentlig af den arme hund? Sardinen
Nina rejser ud i rummet for at finde svaret. Det er
en rørende forestilling om ensomhed og venskab.
Fredag den 20. marts kl. 10-10.35
på Gadehavebiblioteket

Brunch og billedbøger
Mens familierne spiser brunch, præsenterer børnebibliotekarerne deres favoritter inden for de nyeste
billedbøger. Vi giver et overblik over de mest sjove,
spændende, rørende, hyggelige, vilde og originale
bøger. Børnene har mulighed for at tegne, mens
bibliotekarerne fortæller.
Brunchen består af kaffe, te,
juice, brød med ost og syltetøj
samt pandekager. Det koster
30 kr. pr. familie at deltage.
Lørdag 21. marts kl. 11-12.30
på Taastrup Bibliotek

Peddersen og Findus – Rævejagten
For de 3-9-årige
Væbnet med guitarer og billigt legetøj kaster kammeraterne Niclas og Morten sig ind i Peddersen og Findus’
kamp: At få ræven til at holde sig fra deres skræmte
høns. Uden våben. Sammen og med hjælp fra publikum
udtænker, udvikler og udfører de en festforestilling
af en snedig plan, som indbefatter en kunstig høne,
masser af fyrværkeri og tilpas med spøgeri.
Lørdag den 28. marts kl. 11-11.40
på Taastrup Bibliotek

Negleworkshop for piger
For børn fra 7 år
Kig forbi til en hyggelig og kreativ eftermiddag
sammen med Tina og Margit og få smarte sommer
negle. Tina giver gode fif og tricks til flotte dekorationer
på neglene. P.S. Du må gerne tage din mor med.
Mandag den 11. maj kl. 15-16
på Gadehavebiblioteket

Grønnegade Teater: Grev Gris
For de 5-9-årige
Grev Gris er en meget morsom forestilling efter
Thorstein Thomsens bøger. Hovedpersonerne er
prins Knud og en lille gris, som hoffolk forsøger at
tilpasse livet på slottet. Forestillingen handler om
at gå i skole, vokse op og ikke mindst at være venner
og på et dybere plan om at vedkende sig selv og leve
med sine gode og dårlige sider. Grev Gris er et
arrangement i forbindelse med Kul’tour.
Lørdag den 6. juni kl. 11-11.35
på Taastrup Bibliotek

Grønland
Taastrup Bibliotek har i februar udstilling, foredrag,
kaffeslabberas og workshop om Grønland.
Arrangementerne er både for børn og voksne.
Foreningen Norden udstiller en række spændende
grønlandske effekter i samarbejde med
Det Grønlandske Hus og Royal Greenland.
Udstillingen kan ses mandag den 2.- lørdag
den 21. februar på Taastrup Bibliotek

Workshop:
Perleplader med grønlandske motiver
For børn fra 6 år
Du kan lave perleplader med forskellige grønlandske motiver. Prøv f.eks. at lave det grønlandske flag,
en sæl, en hundeslæde eller måske et par kamikker.
Mandag den 16. februar kl. 11-14
på Taastrup Bibliotek – ingen tilmelding

Workshop om grønlandsk legetøj
og smykkefremstilling

Billetter

Mød den grønlandske kunsthåndværker Jens Pavia Møller,
som viser og fortæller om grønlandsk legetøj, da han var
barn i 1940-50’erne på Grønland. Han vil også vise,
hvordan man laver legetøj og smykker efter gamle
traditioner. Materialerne er hovedsageligt rensdyrgevir,
moskusokse, mammut og forskellige tænder og ben fra
havdyr. Lyt også til grønlandske børnesange og historier.
Tirsdag den 17. februar kl. 10-13 på Taastrup Bibliotek

Medmindre andet er nævnt, er
billetter til arrangementerne gratis.
Billetter kan hentes på de pågældende
biblioteker en uge i forvejen, men kan
også bestilles pr. telefon.
Giv os venligst besked, hvis du 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

Grønlandsk kaffemik
Vær med til at hygge omkring det grønlandske kaffebord.
Biblioteket giver kaffe og kage.
Onsdag den 18. februar kl. 14 -16 på Taastrup Bibliotek

HEDEHUSENE BIBLIOTEK
TLF. 4335 2080
GADEHAVEBIBLIOTEKET
TLF. 4335 2090

Klimaforedrag med grønlandske smagsprøver
Hør Karen Hegelund Jensen fra Foreningen Norden fortælle
om, hvordan Grønlands klima kan indvirke på dagligdagen i
Taastrup, set ud fra de seneste undersøgelser og forskning.
Du kan smage på den grønlandske specialitet
moskusoksesuppe.
Fredag den 20. februar kl. 14-16 på Taastrup Bibliotek

Ret til ændringer forbeholdes.

VOKSNE
Har du lyst til at lave frivilligt arbejde?
Anette Tengberg, daglig leder af Frivilligcenter
Høje-Taastrup, fortæller, hvordan centret styrker
og skaber gode rammer for det frivillige arbejde
i Høje-Taastrup Kommune. Du kan også høre
om, hvilke muligheder der er i dit lokalområde
for frivilligt arbejde.
Mandag den 19. januar kl. 17-18.30
på Taastrup Bibliotek

Lokalhistorisk
foredrag
Fotograf Inge Aasmul
fortæller om brødrene
Hans og Karl Olsen, der
levede hele deres liv på
gården Lykkensgave.
Brødrene havde meget
lidt kontakt med
omverdenen, men
Inge Aasmul charmerede
sig indendørs med
sit kamera.
Hun viser alle billederne og fortæller,
hvad hun oplevede.
Onsdag den 28. januar kl. 17-19
på Taastrup Bibliotek

Forfatteraften med Merethe Stagetorn
Merethe Stagetorn er en af Danmarks stjerne
advokater og kendt for at forsvare bl.a. Bo
Hamburger, Mogens Glistrup og Peter Brixtofte.
Men hendes baggrund er langtfra glamourøs,
og i bogen »Jeg har ikke noget til gode hos
Vorherre« fortæller hun for første gang hele
sin usædvanlige historie. Arrangementet er et
samarbejde mellem Taastrup Bibliotek og AOF
Vestegnen, og billetter koster 50 kr.
Tirsdag den 3. februar kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Vi putter dit kvarter – Lysvandringer
For voksne og deres børn
Gå med os rundt i dit kvarter i skumringen med
tændte lanterner. Vi kommer med varm kakao
og synger og fortæller godnathistorier for børn
og voksne. Mød os udenfor og lyt med, når vi
gør bibliotekets bedste historier lyslevende.
Onsdag den 4. februar og onsdag den 8.
april i Gadevang og onsdag den 15. juni i
Hallandsparken (Tidspunkt følger på opslag
i dit kvarter)

Lav din egen lanterne
Besøg Gadehavebiblioteket inden lysvandringen
i Gadevang. Vi laver vores helt egne lygter og
spiser en sandwich, inden vi går ud i mørket.
Onsdag den 4. februar kl. 16
på Gadehavebiblioteket

På ski til Sydpolen
Hvilke mekanismer går i gang, når almindelige
mennesker presser sig ud i ekstreme situationer,
hvor det kan være svært at bevare overblikket
og træffe de rigtige beslutninger? De overvejelser fortæller eventyreren Gregers Gjersøe om
samt de strabadser, som han og vennen Kristian
Joos kom ud for, da parret som de første danskere nåede Sydpolen efter 1.119 km på ski.
Onsdag den 11. februar kl. 19.15-21.15
på Hedehusene Bibliotek

Litteraturcafé
Hent en masse inspiration,
når fem bibliotekarer
præsenterer et uddrag
af nye bøger fra 2014.
Det bliver et bredt udvalg
indenfor forskellige
genrer, og du får en liste
med de omtalte titler med
hjem. Biblioteket byder på
kaffe/te og kage.
Onsdag den 4. marts
kl. 17-19
på Taastrup Bibliotek

Ellen - Velkommen til helvede
En fortælling om modstand – fortalt af
Pernille Stockfleth
Den 55-årige enke og fiskerkone Ellen Nielsen fra
Dragør blev i 1944 taget af Gestapo og sendt tur/
retur til helvede på jord. Hør historiefortæller Pernille
Stockfleth fortælle en sand beretning om overlevelse, mod, dåseskinke – og følelsen af blånet sengetøj
i maj. I pausen serverer vi en portion suppe.
Tirsdag den 10. marts kl. 17.15-19.15
på Gadehavebiblioteket

Få mere ud af din læsning
Cand.phil. Birgitte Hesselaa giver dig tips og redskaber til at forstå og komme dybere ned i skønlitterære bøger. Tekstanalyse er at finde ud af, hvad
en tekst siger, og hvordan den gør det, og det vil du
blive klogere på denne aften.
Onsdag den 11. marts kl. 17-19
på Taastrup Bibliotek

Genbrug og loppe de luxe
Hvad får danskerne til at se et hav af programmer
om loppe- og retrofund, antikviteter og bolig
programmer? Boligstylist og indretningsekspert
Mette Helena, der ejer butikken RetroVilla og deltog
i programserien »Loppe de Luxe«, fortæller om det
at samle, jagten på spændende loppefund og om at
have sin egen butik med loppefund og passion for
indretning og design.
Tirsdag den 17. marts kl. 18.45-20.45
på Hedehusene Bibliotek

Forfatteraften med
Knud Romer
Knud Romer bragede igennem med erindringsromanen
»Den som blinker er bange for
døden«. Den veltalende reklamemand, smagsdommer og
kulturskribent har med denne
fabulerende slægtsroman
forsøgt at skrive sig fri af Falsters lænker.
Arrangementet er et samarbejde mellem
Taastrup Bibliotek og Taastrup Teater.
Den 13. maj spiller Taastrup Teater forestillingen
»Den som blinker er bange for døden«. Du kan
få 50 kr. i rabat til teaterforestillingen ved at vise
billetten fra forfatterarrangementet på Taastrup
Bibliotek.
Mandag den 23. marts kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Forfatteraften med Lone Hørslev
I Lone Hørslevs seneste roman »Dyrets år« kaster
hun blikket på en af 1600-tallets fascinerende
kvindeskikkelser og giver os historien om Marie
Grubbe. Lone Hørslev fortæller om arbejdet med
bogen, research og intuition, poesi og fortælleglæde, trolddom og magi og erotikkens magt
over mennesket Marie Grubbe. Arrangementet er
et samarbejde mellem Taastrup Bibliotek og AOF
Vestegnen, og billetter koster 50 kr.
Tirsdag den 14. april kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Forskningens Døgn
Formålet med Forskningens Døgn er at øge
opmærksomheden og vække interesse for
forskning hos danskerne og skabe forståelse for
den betydning, som forskning har for vores samfund og hverdag. Forskningens Døgn foregår
23.-25. april. Titlen på foredraget på Taastrup
Bibliotek vil blive offentliggjort i løbet af foråret.

Byvandring
- Med Carl Nielsen
i København
I 2015 ville komponisten
Carl Nielsen være fyldt
150 år, og det fejres verden
over med koncerter,
musik- og bogudgivelser,
udstillinger m.m.
Taastrup Bibliotek
arrangerer en byvandring
i indre by, hvor vi kommer
på sporet af Carl Nielsen
og hans København.
Du hører om hans liv, og vi gør stop ved
nogle af de steder, som kan knyttes tæt
til hans og hustruen og billedhuggeren
Anne Marie Carl Nielsens virke.
Inge Panduro er guide.
Fredag den 29. maj kl. 10-12
Mødested foran Det Kongelige Teater

Udstilling
Anette Brockhoff udstiller tasker, tørklæder
og andre flotte ting i filt. Hun filter både
med uld og silke, som giver liv og glans.
Lørdag den 28. februar kl. 10-13 er der
fernisering og workshop for børn og voksne
på Taastrup Bibliotek.
Udstillingen kan ses fredag den
27. februar-fredag den 20. marts

Håndarbejdscafé
Hver måned mødes en flok kreative håndarbejds
entusiaster til hyggeligt samvær. Der bliver
diskuteret strikkeopskrifter, hæklet og broderet,
og det er både for erfarne og nybegyndere. Andre
håndarbejdsinteresser er også meget velkomne.
Lyder det som noget for dig, skal du bare møde op.
Onsdage den 25. februar, 25. marts og
29. april kl. 16.30-18.30 på Taastrup Bibliotek

Musiklytteklub
Musikbibliotekar Leif Jensen inviterer alle, der
har lyst til at snakke om og lytte til musik, til fire
aftener i musiklytteklubben. Vi mødes om
tirsdagen kl. 19-21 på Taastrup Bibliotek
– første gang i februar.
Hold øje med bibliotekets hjemmeside om
dato og emne.

Efterlysning
Er du glad for håndarbejde og har lyst til
at møde andre håndarbejdsinteresserede
en gang om måneden til hygge og
fælles inspiration? Så kontakt Gadehave
biblioteket på e-mailadressen
HoejeTaastrup_bibliotek@htk.dk.
Du bestemmer selv, om du vil sy, strikke eller
hækle. Det skal bare være noget hånd
arbejde, du kan tage med dig.

