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BØRN
Teater Nordkraft: Ved Arken klokken otte

Miteater: Kamelen kom til sidst

For de 7-10-årige
Et sted i verden, hvor der kun er sne og is, står
tre pingviner og skændes om, hvem Gud er. Så
begynder det at regne kraftigt, og en stresset
due lander uelegant med billetter til Noas Ark.
Men der er et problem: Der er kun to billetter.
Ved Arken klokken otte er en moderne version
af Noas Ark, lattervækkende og tankevækkende. Stykket handler om venskab, katastrofer, og hvad Gud egentlig har med det hele at
gøre. Arrangementet er et samarbejde mellem
Taastrup Bibliotek og Taastrup Teater og en del
af Vestegnens Kulturuge.
Lørdag den 12. september kl. 14-15
på Taastrup Teater

For de 3-8-årige
Da Gud efter seks dage var færdig med at
skabe jorden, menneskene, dyrene og alle
planterne, havde han hovedpine. Om søndagen
ville han slappe af i sin liggestol med en øl i
hånden og kigge ud over det hele. Men så kom
kamelen. Forestillingen er baseret på Jesper
Wung-Sungs skønne billedbog ”Kamelen kom
til sidst”.
Mandag den 21. september kl. 10-10.45
på Gadehavebiblioteket

Kids Try Science Extravaganza
For de 8-10-årige (1.-3. klasse)
Hvordan laver man is fra bunden? Hvad får
dine skateboardhjul til at dreje rundt? Et hold
fra IBM laver sjove og lærerige forsøg med dig,
så du kan få svar på disse og mange andre
spørgsmål. Gennem forsøg lærer du, hvordan
videnskaben hjælper os til at forstå, hvad der
sker omkring os, og du vil også få forsøg med
hjem, som du kan lave med dine forældre.
Mandag den 21. september kl. 10.30-12
på Taastrup Bibliotek

Fifa 2016-mesterskab
Bliv Høje-Taastrups bedste Fifa 16-spiller på
Playstation. Du kvalificerer dig enten i din fritidsklub eller via indledende turneringer på Gadehavebiblioteket. På finaledagen spilles i otte
puljer med fire deltagere i hver, der spiller om
at gå videre til knald-eller-fald-kampe. De fire
semifinalister kvalificerer sig til Vestegnens Fifaturnering, hvor de skal kæmpe mod de bedste
spillere fra de syv andre vestegnskommuner.
Kvalifikationsturnering:
Afholdes på Gadehavebiblioteket i uge 44
(datoer meldes ud til efteråret)
Høje Taastrup Fifa-turnering:
Fredag den 6. november kl. 15-19
på Gadehavebiblioteket
Vestegnens Fifa-turnering:
Fredag den 27. november kl. 15-19
i Vallensbæk

Teaterkorpset: Min farfars guitar
For de 3-8-årige og voksne
En hjertevarm og musikalsk forestilling om
Line, hvis farfar er en superhelt i hendes øjne.

Tidligere har han gjort mennesker glade med
sit guitarspil og sang, men nu har han gigt i
fingrene og kan ikke spille længere. Derfor
bliver det Line, der skal skabe god stemning og
få folk til at synge med.
Onsdag den 18. november kl. 17-17.35
på Gadehavebiblioteket
Torsdag den 19. november kl. 10-10.35
på Gadehavebiblioteket

Nordisk spildag
For børn og voksne
Igen i år inviterer biblioteket på Taastrup Hovedgade til en festlig spilledag for hele familien.
Her får du mulighed for at deltage i turneringer,
hvor du kan vinde seje præmier og prøve nogle
af de nye sjove spil. Hent en folder med dagens
aktiviteter fra den 2. november.
Lørdag den 21. november kl. 10-14
på Taastrup Bibliotek

Mette og Margits juleværksted
For børn fra 5 år og voksne
Vi varmer op til jul, og du kan lave de første julegaver, synge med og få en julehistorie fortalt
af Mette og Margit.
Mandag den 30. november kl. 16.30-18.30
på Gadehavebiblioteket

Det lille Verdens Teater: En rigtig nisse
For de 3-8-årige
Ida vil springe julen over. Men hun er flyttet ind
i et nyt hus, hvor der bor en rigtig nisse, som vil
have risengrød og julestemning. Nissen forsøger
med trylleri at få Ida til at se i øjnene, at man
ikke bare kan springe julen over.
Onsdag den 9. december kl. 10.30-11
på Taastrup Bibliotek

ARKITEKTURTEMA
Børn

Minecraft workshop
For de 8-14-årige
Kom og byg Minecraft i Palleland. Andreas
Koch Gregersen hjælper dig i gang. Har du ikke
en Minecraftkonto, kan du låne af biblioteket.
Læs mere om workshoppen på bibliotekets
hjemmeside fra 1. september.
Lørdag den 26. september kl. 10-13
på Taastrup Bibliotek

Arkitektur workshop
For børn fra 8 år
Byg et eventyrligt hus til en af dine venner fra
bøgernes verden. Billedkunstnerne Gitte Bach
og Berit Nørgaard fra Høje-Taastrup Billedskole
guider dig. Vi tager udgangspunkt i personer
fra bøgernes verden – både de søde, sjove og
måske onde af slagsen. Udstyret med spændende materialer, limpistoler og pap skaber vi
små modeller af deres huse. Husene udstilles på
biblioteket til og med 11. oktober.
Fredag den 2. oktober kl. 14-17
på Taastrup Bibliotek
Voksne

Byvandring - Frederiksstaden
Etnolog Inge Panduro fører dig gennem Frederiksstadens historie, bydelens særlige arkitektur

og tankerne bag anlæggelsen i sidste halvdel
af 1700-tallet. Du hører også om nogle af de
markante personligheder, der har haft deres
gang i kvarteret.
Torsdag den 1. oktober kl. 10-12
Mødested: Ved det store anker i Nyhavn

500 års byudvikling - tur i indre by
I samarbejde med Dansk Arkitekturcenter inviterer Gadehavebiblioteket på byvandring i anledning af Arkitekturens dag. På turen kan du
opleve den historiske del af indre by og følge
Københavns byudvikling gennem 500 år. Turen
er en historisk vandring gennem arkitekturens
stilarter og forskellige funktioner og giver en ny
oplevelse af det moderne København.
Torsdag den 1. oktober kl. 17-19
Mødested: Ved Skuespilhuset
på Kvæsthusbroen

Billetter
Medmindre andet er nævnt, er
billetter til arrangementerne gratis.
Billetter kan bestilles og hentes på
de pågældende biblioteker en uge
i forvejen.
Mød også biblioteket på vores:
HJEMMESIDE bibliotek.htk.dk
FACEBOOK Høje-Taastrup Bibliotekerne
INSTAGRAM #taastrupbibliotekerne
Tilmeld dig vores nyhedsbrev hos
personalet i infoskrankerne.
TAASTRUP BIBLIOTEK
TLF. 4335 2000
HEDEHUSENE BIBLIOTEK
TLF. 4335 2080
GADEHAVEBIBLIOTEKET
TLF. 4335 2090
Program for Vestegnens Kulturuge
fås i midten af august.
Ret til ændringer forbeholdes.

VOKSNE
Gadehavefestival 2015
Gadehavebiblioteket er igen i år en del af
Gadehavefestivalen. Dansegruppen StepByStep
Linedance optræder og byder dig op til dans.
Deltag i fotokonkurrencen #Gadehavefestival15
og liveudstilling på biblioteket. Vinderbilledet
bliver præmieret. Oplev et menneskebibliotek,
hvor du kan låne et menneske i 15 minutter og
lære noget nyt om ham/hende og måske også
om dig selv.
Søndag den 13. september kl. 13-17.30
på Gadehavebiblioteket

Demens
Få et indblik i, hvad der sker, når hukommelsessvigt og demens rammer en, du holder
af. Demenskonsulenterne Rie Schou og
Gry Segoli giver gode råd.
Onsdag den 7. oktober kl. 16.30-18
på Taastrup Bibliotek

Krimiaften
v/Inger Ernst og Lone Henriksen
Der er 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 rigtig glade for at læse, og som de
mener, vil give andre en god læseoplevelse.
Inspiration til nye forfattere får bibliotekarerne
selv på den årlige krimimesse i Horsens.
Mandag den 5. oktober kl. 17-19
på Taastrup Bibliotek

Forfatteraften med Erling Jepsen
Erling Jepsen fortæller om sin nye roman
”Hjertets dannelse”. En bog om Sønderjylland
som Twin Peaks, et sted, hvor intet er, som du
tror, og hvor alt er potentielt farligt. Arrangementet er et samarbejde mellem Taastrup
Bibliotek og AOF Vestegnen, og billetter koster
50 kr.
Mandag den 19. oktober kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Spil Dansk-dag
Den unge DJ Emil Dall vender vinyler på Spil
Dansk-dagen. Lyt til nye og gamle danske
bands og melodier.
Mandag den 26. oktober kl. 15-18
på Taastrup Bibliotek
DOKUMENTARFILMKLUB
Del dine filmoplevelser og synspunkter med
andre filmelskere. I vælger i fællesskab, de film I
vil se. Dokumentarfilmklubben mødes også den
1. oktober, 5. november og 3. december.
Torsdag den 3. september kl. 16.30-18.30
på Taastrup Bibliotek
MUSIKLYTTEKLUB

Deep Purple
Darko Lonchar fortæller om et af engelsk rocks
mest indflydelsesrige band - Deep Purple og deres forgreninger fra 1967 til i dag. Deres første
koncert i Danmark var på Parkskolen i Taastrup.
Bandets popularitet kulminerede i 1974 ved
California Jam for over 300.000 mennesker og
er ”still going strong” i 2015.
Tirsdag den 3. november kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Gasolin
Musikbibliotekar Michael Visby Jensen fortæller
Gasolins historie. Et af Danmarks absolut mest
populære danske rockorkestre blev dannet i
1969 og eksisterede frem til 1978, men Gasolin
lever stadig i manges bevidsthed. Det blev
understreget, da det opløste band i 2003 udgav
The Black Box, som i 109 uger lå på pladebranchens top-40 liste over mest solgte albums i
Danmark.
Tirsdag den 1. december kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek
HÅNDARBEJDSCAFÉ
Hver måned mødes en flok kreative håndarbejdsentusiaster til hyggeligt samvær med deres
strikke- og hækletøj og broderi. I efteråret er
temaerne hæklede lapper, tunesisk hækling og
hjælp til at hækle en Kay Bojesen-abe.
Onsdag den 30. september, 28. oktober
og 25. november kl. 16.30-18.30
på Taastrup Bibliotek

EVENTYRTEMA
Voksne

Fortællerfestival
Traditionen tro samarbejder Vestegnens Fortællerkreds og biblioteker på Vestegnen om festivalen. På skift fortæller vi eventyrlige historier.
Læn dig tilbage og nyd en forrygende fortælling og en kop varm suppe.
Onsdag den 30. september kl. 17.30-20.30
på Gadehavebiblioteket

Miguel Saavandra de Cervantes
v/Bo Tao Michaëlis
Ved siden af Shakespeare er Cervantes den
mest berømte af alle renæssancens forfattere.
Hans historier om ridderen af den bedrøvelige
skikkelse, den sværmerisk senile og alligevel
sympatiske Don Quixote og hans enfoldige,
men tro væbner Sancho Panza er verdensklassikere. Bo Tao Michaëlis’ forelæsning er et samarbejde mellem Taastrup Bibliotek og Folkeuniversitetet, og billetter købes på Folkeuniversitetets
hjemmeside.
Tirsdag den 27. oktober kl. 17.15-19
på Taastrup Bibliotek

Forfatteraften med Kathrine Lilleør
Præst og forfatter Kathrine Lilleør forsøger i sin
bog ”Kærlighed er – fortællinger fra mit liv” at

forstå, hvordan mørket hænger sammen
med kærligheden. Undervejs søger hun indsigt
og visdom i evangeliernes fortællinger, hos
H.C. Andersen, Strindberg og Kierkegaard.
Arrangementet er et samarbejde mellem
Taastrup Bibliotek og AOF Vestegnen, og
billetter koster 50 kr.
Mandag den 2. november kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

En eventyrlysten frivillig
Regina Andersen har ad flere omgange arbejdet
som frivillig igennem Projects Abroad. Hun har
undervist på en skole i Phnom Penh i Cambodja
og arbejdet i en retshjælpsklinik i Cape Town i
Sydafrika. Hør den eventyrlystne jurist fortælle
om sine oplevelser og livsinspirerende tanker
om at hjælpe andre samtidig med, at hun selv
fik en masse igen.
Onsdag den 11. november kl. 17-18.45
på Taastrup Bibliotek
Børn

Eventyrlige negle
For børn fra 7 år
Brug din fantasi og pynt dine negle helt eventyrligt sammen med Tina og Margit. Vi har
farver, glimmer og pynt, du kan bruge.
Fredag den 2. oktober kl. 15-16
på Gadehavebiblioteket

Eventyr med stopmotion

1001 nats eventyr

For børn fra 10 år
I løbet af to dage i efterårsferien kan du lave dit
eget stopmotion-eventyr. Har du lyst til at lave
Den lille Rødhætte, Klodshans eller måske selv
finde på et? Ilse og Eva hjælper dig på vej. Vi
serverer frugt og saft, men husk madpakke.
Mandag 12. oktober og tirsdag den
13. oktober kl. 10-13 på Taastrup Bibliotek

For børn fra 5 år og voksne
Historiedamen Mariane Josefsen fortæller en
– måske flere – historier fra 1001 nats eventyr.
Med saft og kraft og underfundig jysk humor
giver hun nyt liv til de gamle eventyr.
Lørdag den 24. oktober kl. 11-11.45
på Taastrup Bibliotek

Brunch og billedbøger: Eventyrtime
Børneyoga – som i et eventyr
For de 6-8-årige og deres forældre
Børneyogalærer Arenze Fischer tager udgangspunkt i et eventyr, som først fortælles
og derefter genfortælles med yogastillinger og
vejrtrækningsøvelser. Arenzes undervisning for
børn er præget af ro, glæde og fantasi ud fra
mottoet: ”Børn laver yoga, fordi det er sjovt,
ikke fordi det er sundt!”
Mandag den 12. oktober kl. 14-15.30
på Gadehavebiblioteket

For børn fra 4 år og deres forældre
Hyg dig med gode eventyr. Børnebibliotekarerne kan nok ikke lade være med at fortælle
lidt om eventyrdigterne også - men de gør det
kort. Vi serverer som altid en let og børnevenlig brunch, og det koster 30 kr. pr. familie at
deltage.
Lørdag den 14. november kl. 11-12.30
på Taastrup Bibliotek

Udstilling
Oplev Cato Thau-Jensens originale illustrationer
til de første to bind af ”Børnenes tusind og
Én nat”. Illustrationerne var nomineret til
Kulturministeriets illustratorpris 2015. Cato
Thau-Jensen er først og fremmest kendt for sine
vilde og farverige illustrationer til mange billedbøger, der ofte har humoren som kendetegn.
Mandag den 5. oktober-lørdag den 24.
oktober på Taastrup Bibliotek

