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Debatmøde med Preben Wilhjelm
Dig og mig og vi to
På biblioteket tilbyder vi dig fællesskab,
medborgerskab og selskab. Kom og deltag i
fællesskaber på kryds og tværs med familie,
naboer eller nogen, du ikke kender endnu. Nyd
hinandens selskab, få masser af oplevelser og
bliv klogere på nye områder. Dig og mig og vi to.

VOKSNE
Frivilligt arbejde
Anette Tengberg, daglig leder af Frivilligcenter
Høje-Taastrup, fortæller, hvordan centret styrker
og skaber gode rammer for det frivillige arbejde
i kommunen. Du kan også høre om, hvilke
muligheder der er for frivilligt arbejde i netop
dit lokalområde.
Onsdag den 13. januar kl. 17-18.30
på Taastrup Bibliotek

Bliv klogere på demens
Hør demenskonsulenterne Gry Segoli og Rie
Schou fortælle om tegn på demens, og hvad du
kan gøre, hvis du har mistanke om demens hos
dig selv eller en, du kender. Den 10. februar,
16. marts og 11. april kl. 16-18 besvarer de
dine spørgsmål på biblioteket.
Onsdag den 13. januar kl. 19.15-21
på Hedehusene Bibliotek

Samfundsdebattør og tidligere folketingsmedlem Preben Wilhjelm har gennem 50 år været
en af Danmarks mest markante og politiske
personligheder. Senest har han udgivet pamfletten ”Som en mønt på højkant” og den
anmelderroste erindringsbog ”Man kan sagtens
være bagklog”.
Onsdag den 20. januar kl. 17-19
på Taastrup Bibliotek

Tunesisk hækling
Lær at hakke. Medbring tre farver garn i
størrelse 4-5 og en hakkenål i størrelse 6-7
uden håndtag.
Lørdag den 13. og 27. februar kl. 9.30-11.30
og kl. 12-14 på Taastrup Bibliotek

Debat om receptpligtig medicin
v/Peter Gøtzsche
Kom og hør den kontroversielle professor Peter
Gøtzsche fortælle om sin nye bog ”Dødelig
psykiatri og organiseret fornægtelse”. I bogen
argumenterer han for at reducere forbruget af
lægemidler til psykiske lidelser med 98 procent. Han mener, at medicinen slår folk ihjel
og skaber sygdom i stedet for at løse folks
problemer. Deltag i debatten. Arrangementet er
et samarbejde med AOF Vestegnen, og billetter
koster 50 kr.
Mandag den 29. februar kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Pecha Kucha
Pecha Kucha betyder sniksnak på japansk og
er en uformel og sjov præsentation på seks
minutter og 40 sekunder af noget, som en
oplægsholder brænder for. Har du lyst til at
holde et oplæg, så meld dig til senest 1. februar
hos Nanna eller Lisbeth. Men du kan også blot
komme og høre andre fortælle om deres sysler.
Tirsdag den 1. marts kl. 16.30-18.30
på Gadehavebiblioteket

Preben Wilhjelm

Medborgerskab i Europa
Mød Elena Askløs og Peter Laugesen, der i
flere år har rejst rundt i Europa og mødt unge
omkring temaet: Hvordan opstår forandringer i
forskellige lande? De to viser videoer fra deres
rejser og taler om, hvordan man som ung kan
have indflydelse på sit samfund som en aktiv
medborger.
Onsdag den 2. marts kl. 19.15-21
på Hedehusene Bibliotek

Peter Gøtzsche

Dostojevskij: Forbrydelse og straf
v/cand.phil. Birgitte Hesselaa
F.M. Dostojevskij er ophavsmand til et af
verdenslitteraturens største forfatterskaber.
”Forbrydelse og straf” er hans mest berømte
roman, og den forener krimi, filosofi og dybdeborende psykologisk indsigt. Birgitte Hesselaa
fortæller om ”Forbrydelse og straf som psykologisk spændingsroman”, ”Det højeste og det
laveste – Sonja og Svidrigajlov” og ”De filoso
fiske temaer”. De tre forelæsninger er et

Medborgerskab i Europa

samarbejde med Folkeuniversitetet, og du kan
købe billetter á 300 kr. på deres hjemmeside.
Onsdag den 2. , 9. og 16. marts
kl. 17.15-19 på Taastrup Bibliotek

Dorrit Willumsen

Carl Madsen

Dan Turéll

Dansk
Folkemindesamling

Forfatteraften med Dorrit Willumsen

Bogcafé: Bibliotekarerne anbefaler

Hør om Dorrit Willumsens mærkværdige
univers i bogen ”Nær og fjern”. Det er hylende
grinagtigt, underfundigt og blodig alvor, når
hun groft karikeret skriver om en gruppe
mennesker, som færdes rundt om i den danske
hverdag. Arrangementet er et samarbejde med
AOF Vestegnen, og billetter koster 50 kr.
Mandag den 14. marts kl. 17-19
på Taastrup Bibliotek

Få inspiration til læsning, bogvalg i læseklubber
eller bøger, som du kan diskutere med dine
arbejdskolleger. Fem bibliotekarer anbefaler
en masse bøger. Du får en inspirationsfolder
med hjem.
Onsdag den 6. april kl. 17-19
på Taastrup Bibliotek

Diabetes
Jørn Buur Thuesen fortæller om de forskellige
diabetesformer og om selv at leve med
diabetes. Bagefter kan du stille spørgsmål.
Mandag den 14. marts kl. 19.15-20.30
på Hedehusene Bibliotek

Den skal du læse, se og høre
Bliv inspireret til ny litteratur, film- og
musikoplevelser hist og pist i biblioteket,
når personalet præsenterer deres favoritter.
I må også gerne anbefale til hinanden.
Mandag den 4. og 11. april kl. 16.30-18
på Gadehavebiblioteket

Forskningens døgn
Forsker Chris Holmsted Larsen fortæller om den
afhandling, han er ved at skrive om kommunisten og juristen Carl Madsen. Den glødende
kommunist blev ekskluderet af Danmarks
kommunistiske parti i 1975, og som advokat
blev han bl.a. kendt for at forsvare fristaden
Christiania. Resten af programmet for forskningens døgn i uge 17 offentliggøres på vores
hjemmeside i løbet af foråret.
Onsdag den 27. april kl. 17-18.30
på Taastrup Bibliotek

VOKSNE

Forårs-fyraftens-folkemøde
Deltag i en debat om, hvorvidt demokrati
skal gælde for alle. Jurastuderende og samfundsdebattør Natasha Al-Hariri indleder med
at fortælle om sin rejse til Lesbos, hvor hun
sammen med en fotograf har dokumenteret
syriske flygtninges kamp for at blive europæiske
medborgere.
Tirsdag den 10. maj kl. 17-19
på Gadehavebiblioteket

Besøg Dansk Folkemindesamling
Få en rundvisning til dagliglivets kultur i statens
arkiv for danske folkeminder. Dansk Folke
mindesamling bevarer almindelige menneskers
livsopfattelser, erindringer, traditioner, musik
og historier for eftertiden.
Tirsdag den 24. maj kl. 10-12
Mødested: Christians Brygge 3
i København

Den blå time
Inspiration og hyggeligt samvær
Kom forbi og hør et kort oplæg eller en
oplæsning og få en snak med andre over
en kop kaffe. Inviter gerne en god ven, et
familiemedlem eller en nabo med.
1. Grundlovsjubilæet 2015
– Sæt demokratiet til debat.
2. Merete Bayati: Karen Blixen og storytelling.
3. Allan Kelvin Larsen: Glæden ved at samle
på smukke bøger.
4. Karen Hansen: 60 år i bogbranchen.
5. Dennis Bo Otte: Dan Turèll – 70 år.
Onsdag den 27. januar, 3., 10., 17. og
24. februar kl. 16-17
på Taastrup Bibliotek

Operaintroduktion
v/operachef Claus Lynge
Opera Hedeland opfører til august Bellinis
La Sonnambula – Søvngængersken. Operaen
handler om Elvino, der skal forloves med
Amina, som i søvne havner i grev Rodolfos
soveværelse. Hør operachef Claus Lynge
fortælle om operaen og lyt til den smukke
musik. Arrangementet er en del af Kul’tour.
Onsdag den 8. juni kl. 17-18
på Taastrup Bibliotek

Allan Kelvin Larsen og
Dennis Bo Otte

Frank Sinatra

Benny Goodman

Frank Sinatra

Dokumentarfilmklubben
Del dine filmoplevelser og synspunkter med
andre filmelskere. Vi viser film fra Filmstriben,
som du også kan streame film fra hjemme
i sofaen.
Torsdag den 7. januar, 4. februar,
3. marts og 7. 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.
Tirsdag den 2. februar, 1. marts,
5. april samt 3. maj kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

VOKSNE

Musikanmelder Thorbjørn Sjøgren fortæller om
den amerikanske sanger og skuespiller Frank
Sinatra, der ville være fyldt 100 år i 2015. Han
havde tilnavnene Frankie Boy og Ol’ Blue Eyes
og er særligt elsket for ”Strangers in the night”
og ”My way”. Hvis du har lyst til at deltage i en
jazzklub på Taastrup Bibliotek, så mød op eller
kontakt musikbibliotekar Leif Jensen.
Tirsdag den 8. marts kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Jazzlytteklub
Benny Goodman
Torben Just, der er formand for Vestegnens
Jazzkompagni, fortæller om den amerikanske klarinettist og orkesterleder Benny Goodman. Benny Goodman var en af de første hvide,
der fik succes som jazzmusiker og -orkester
leder, og han fik tilnavnet “King of swing”.
Tirsdag den 15. marts kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Håndarbejdscafé
Hver måned mødes en flok kreative
håndarbejdsentusiaster til hyggeligt samvær.
Kom med dit håndarbejde og del din interesse
med andre.
Mandag den 18. januar, 15. februar,
18. april og 23. maj kl. 17-19
på Taastrup Bibliotek

BILLETTER
Medmindre andet er nævnt,
er billetter til arrangementerne
gratis og kan bestilles/hentes en
uge i forvejen.

Mød også biblioteket på vores:
Kristina Schelde

Strikkecafé
Bibliotekar Kristina Schelde er ekspert med pinde og
garn og vil gerne have dig med i sin nye strikkecafé.
Første gang får du krisehjælp til dit strikketøj, anden
gang kan du lære basale strikketeknikker, og tredje
gang lærer du at strikke magic loop. Alle er velkomne
– uanset strikkeniveau.
Torsdag den 28. januar, 25. februar
og 7. april kl. 14.30-16
på Hedehusene Bibliotek

HJEMMESIDE
bibliotek.htk.dk
FACEBOOK
Høje-Taastrup Bibliotekerne
INSTAGRAM
#taastrupbibliotekerne

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
hos personalet i infoskrankerne
eller på hjemmesiden.

Rygestopcafé
Mød kommunens sundhedskonsulenter og snak
med dem om rygning, muligheder for at stoppe eller
eventuelt få støtte til at vedligeholde et rygestop.
Hver onsdag kl. 18-19 med start 13. januar ved
informationen på Taastrup Bibliotek

Poetiske pauser – åndelig snack
Vi kommer ud på arbejdspladser og giver medarbejderne en velfortjent pause. Vi krydrer
pusterummet med poesi – en lille god fortælling.
Ring og aftal et besøg på tlf. 4335 2090

TAASTRUP BIBLIOTEK
TLF. 4335 2000
HEDEHUSENE BIBLIOTEK
TLF. 4335 2080
GADEHAVEBIBLIOTEKET
TLF. 4335 2090

Skrammelworkshop
For børn og forældre

Hvem styrer din hjerne?
For 4.-7. klasse
Du og din klasse inviteres på biblioteket til
spændende forsøg om hjernen. Læs mere på
bibliotekernes hjemmeside og skoleintra i
starten af april. Arrangementet er et samarbejde mellem Forskningens døgn, PalleNext,
skolerne og bibliotekerne i Høje-Taastrup.
Tirsdag 12. april- tirsdag 26.april

Fifa 2016-turnering
For alle
Er du den bedste Fifa 16-spiller i Hedehusene?
Kom og spil mod dine kammerater og se,
hvem der er bedst.
Fredag den 15. april kl. 17.15-20
på Hedehusene Bibliotek

Skab en verden af eventyr
lige figurer i skrammel og
affald sammen med kunstner
Scarlet Daniel. Din figur bliver
udstillet på biblioteket i en uge,
og derefter får du den med
hjem. Scarlet Daniel udstiller sine
egne billeder og skulpturer den
2.-16. april.
Lørdag den 16. april kl. 10-13
på Taastrup Bibliotek

Børnebyvandring
For nysgerrige børn og deres forældre
Lars Spatzek kender Taastrup bedre end sin egen
bukselomme. Kender du din by? Hvis ikke har du
nu chancen for at komme med på en spændende
byvandring, hvor Lars fortæller og viser dig ting,
du ikke vidste om Taastrup.
Lørdag den 4. juni kl. 11-12.30
– mødested foran Taastrup Bibliotek

Callisto Festivalen
Biblioteket deltager traditionen tro på den
årlige Callisto Festival. Kom og leg, spil og
hør historier.
Lørdag den 25. juni kl. 10-14 på
et endnu ikke offentliggjort sted

BØRN

Måle Fortælleteater: Ærteprinsessen
For de 3-8-årige

Teatret Kriskat: Pelzz
For de 1/2-3-årige

En fri genfortælling af H.C. Andersens eventyr
Prinsessen på ærten. Prinsen rider ud i verden
for at finde en ægte prinsesse, og på sin vej
møder han bl.a. Prinsesse Sur, Prinsesse Sip og
Prinsesse Sej.
Onsdag den 2. marts kl. 10-10.35
på Hedehusene Bibliotek

Der ligger en stor pelsklump på gulvet. Den er
blød og lige til at ae. Der er også en dame i pels,
som går tur med en pelspølse. Men pludselig er
den væk. Kom og vær med til at finde den.
Lørdag den 19. marts kl. 11-11.25
på Taastrup Bibliotek

Teatergruppen Batida: Lille T og
de forbudte bamser
For de 4-9-årige
I et dejligt land med palmer og dadler kom en
lille dreng til verden. Hans ører var store
som rabarberblade, og de var så super
gode, at drengen kunne høre lyden af
en snegl, et jordbær og et stjerneskud. En dag hørte han langt, langt
borte nogle ulykkelige bamser…
Lørdag den 5. marts kl. 11-11.45
på Taastrup Bibliotek

Riddersalen: Åbent hus
For de 2-5-årige og deres voksne
Ragnhild mindes sin fødselsdag for længe siden,
hvor tøjhunden Hunni blev væk i det store
dukkehus. Ragnhild og kludedukken Hans leder
i alle rum, imens der spilles musik, og sorg og
savn bliver vendt til glæde. Efter forestillingen om
onsdagen spiser vi suppe og snakker om stykket,
og om torsdagen spiser vi madpakker og får en is,
mens vi snakker.
Onsdag den 6. april kl. 17 og torsdag den 7.
april kl. 10 på Gadehavebiblioteket

Karen Marie Bille: Bille for børn
For de 0-6-årige og deres voksne

Pandekagedag
For børnefamilier

Deltag i en interaktiv koncert, hvor musikken er
iørefaldende og levende tilsat masser af humor,
fantasi og bevægelse. Sangene stammer fra
Spillebillens fem udgivelser, og stilen kan
beskrives som rigtigt gode popsange tilsat et
stænk jazz, folk og rock.
Lørdag den 30. januar kl. 14-15
på Hedehusene Bibliotek

Bibliotekets personale bager pandekager til
børn og barnlige sjæle. Mens den liflige pandekageduft breder sig i biblioteket, følger børnene
sporet til børnebibliotekaren og den gode historie.
Lørdag den 13. februar kl. 11-13
på Taastrup Bibliotek

Spillebulen
For børn fra 6 år og deres voksne

Tag din nabo, veninde eller kusine med og skab
dit eget 3D-kunstværk ved at folde siderne i en
bog på nye, sjove måder. Bagefter udstiller vi de
foldede bøger, så alle kan få glæde af dem.
Mandag den 22. februar kl. 14-16
på Gadehavebiblioteket

To og to eller alle mod alle. Hele familien kan
spille mod hinanden og konkurrere i spil som
backgammon, skak, klask, ordbanko og mange
andre spil.
Onsdag den 3. februar, 2. marts og 6. april
kl. 15-18 på Gadehavebiblioteket

Forfattermøde med
Line Kyed Knudsen
For de 12-14-årige
Kom og hør forfatter
Line Kyed Knudsen
fortælle om sit forfatterskab og om at skrive.
Hun fortæller bl.a. om
sin seneste zombiebog
”De døde vågner”.
Torsdag den 4. februar
kl. 16-17 på Hedehusene
Bibliotek

Fold kunst af en bog
For kreative fingre på 6-99 år

Stop motion workshop
For de 6-11-årige
Rasmus og Ilse hjælper dig i gang med at lave en
animationsfilm om din dagligdag. Vi tager udgangspunkt i gamle og nye billeder fra Hedehusene.
Mandag den 22.-tirsdag den 23. februar
kl. 10-13 i Hedehuset

Stop motion workshop
For børn fra 10 år
Kom og lav din egen animationsfilm. Du
bestemmer selv, hvad den skal handle om,
men Ilse og Ann hjælper dig i gang.
Onsdag 24.-torsdag 25. februar kl. 10-13
på Taastrup Bibliotek

BØRN
Anne Olorenshaw: Hov hov, musik for sjov
For de 0-4-årige
Kom og vær med til en meget aktiv koncert på
biblioteket, hvor vi skal hoppe, danse, synge og
lytte til små historier. Hør om flamingoen
Flemming, der står på et ben, fordi han har gået
til yoga og mågen, som alle tror hedder Åge.
Lørdag den 16. januar kl. 11-11.40
på Taastrup Bibliotek

Start dagen med en godmorgenhistorie
For institutioner og børn fra 4 år og
deres voksne
Mette og Margit sover på biblioteket, og nogle
gange hører de mærkelige lyde. Kom og find ud
af, hvem der pusler og mød sokkedyret. Vi synger
og fortæller historier, og du kan lave et sokkedyr.
Fredag den 22. og 29. januar, 5. og 12.
februar og 4. marts kl. 9.30-10.30 på Gade
havebiblioteket. Book en dag, og det er
efter først-til-mølle-princippet.
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