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Efterårsprogram 2016

VOKSNE

Kristian Ditlev Jensen:
Vi mødes i Brugsen

Gadehave Festival
For de 0-99-årige
Biblioteket rykker i år ud på festivalpladsen.
Jazzorkesteret South Coast Stompers spiller
kl. 15.30 op på akustisk scene foran biblioteket.
Kom og få en svingom til musik, der er inspireret fra alle verdensdele. Vi samler på fællesskaber. Få dine med på folkemødeudstillingen
og se, om der er et fællesskab i byen, som du
gerne vil lære bedre at kende.
Søndag den 28. august kl. 13-17
foran Gadehavebiblioteket

Køb planter
Naturplanteskolen sælger planter og
smagsprøver fra bibliotekets drivhus på Domhuspladsen. Der er Farmers Market samme dag.
Lørdag den 10. september kl. 10-14
foran Taastrup Bibliotek

Fortællerfestival
Mænds mødesteder
Kun for mænd
I samarbejde med 3F og kommunens sundhedsteam inviterer biblioteket til kick off-møde
om ”Mænds mødesteder”. Hør foredrag om
sundhed og fællesskaber, snak om, hvad du
kan tænke dig og afslut med en burger og
skab nye kontakter.
Tirsdag den 30. august kl. 16.30-19.30
på Taastrup Bibliotek

Fortællere fra Vestegnens Fortællerkreds og
biblioteket serverer helt nye historier for dig. Vi
vil digte legetøj levende med børnene i Blaakildegaards gemmer, og vi vil lytte til minder og
ønsker om bryllupper fra voksne under træet
udenfor. Arrangementet er et samarbejde med
Lokalhistorisk arkiv på Blaakildegaard, børneklubben Pangæa, helhedsplanen Det spirer i
Gadehavegård og Vestegnens Fortællerkreds.
Søndag den 11. september kl. 12-15
på Blaakildegaard

Foredraget er baseret på Kristian Ditlev Jensens
bog ”Vi mødes i Brugsen”. I bogen har han
fokus på tiden fra 1940’erne til 2010’erne for
at minde os om idéen bag Brugsen, dens historie, og hvordan Brugsen skal agere i fremtiden.
Arrangementet er et samarbejde med AOF
Vestegnen, og billetter koster 50 kr.
Onsdag den 14. september kl. 19-21
i Taastrup Medborgerhus

Økonomisk workshop
v/jurist Jacob Fiedler
Den 1. oktober træder nye kontanthjælpsregler
i kraft. Kom og bliv klogere på, hvad det betyder
for din økonomi.
Mandag den 19. september kl. 19-20
på Hedehusene Bibliotek

Besøg Naturplanteskolen
Få inspiration til at blive selvforsynende og få
en levende have, når Naturplanteskolen byder
indenfor. Her er et udvalg på ca. 400 forskellige
spiselige planter til haven og en butik, hvor du
kan købe planterne med hjem.
Tirsdag den 20. september kl. 17-18.30
på Naturplanteskolen, Stærkendevej 177,
Hedehusene

Samtalesalon
Kom og vær med til en spændende, berigende og involverende snak. Aftenens tema er
drømme.
Onsdag den 21. september kl. 19-20.30
på Gadehavebiblioteket

Henrik Duer:
Sådan opnår du succes med dit vægttab
Kost- og træningsekspert Henrik Duer fortæller,
hvordan du skal spise og træne for at tabe dig,
og hvordan du holder motivationen under og
efter vægttabet, så du
forbliver slank. Arrangementet er et samarbejde
med AOF Vestegnen, og
billetter koster 50 kr.
Onsdag den
28. september
kl. 19-21
i Taastrup
Medborgerhus

Henrik D

uer

Få vurderet dine værdier

Forfatteraften med Sonja Vesterholt

Samtalesalon

Antikvitetsekspert Steffen Dinesen fra
Lauritz.com vurderer dine smykker, vaser og
andre værdifulde genstande. Tag effekterne
med eller medbring et vellignende foto.
Onsdag den 28. september kl. 19.15-21
på Hedehusene Bibliotek

Sonja Vesterholt fortæller om sin bog ”Kærlighedslandet”, der udkommer den 15. september
på Gyldendal.
Onsdag den 12. oktober kl. 17-19
på Taastrup Bibliotek

Kom og vær med til en spændende, berigende
og involverende snak. Aftenens tema er alder.
Onsdag den 2. november kl. 17-18.30
på Gadehavebiblioteket

Connie Svendsen:
At turde livet
Stewardesse, foredragsholder og coach Connie
Svendsen giver dig en
peptalk om at være positiv
og få livskvalitet. Hendes
budskab er, at vi skal turde
Connie Svendsen
hoppe på livets tog og
tage de chancer, der byder sig. Foredraget skal
ses som et oplæg til samtalesalonen om alder
den 2. november.
Onsdag den 5. oktober kl. 19.15-21
på Gadehavebiblioteket

Anders Wejrup:
Nordisk Fjer-skandalen
Den tidligere adm. direktør i Nordisk Fjer,
Anders Wejrup, giver sin version af danmarkshistoriens mest spektakulære erhvervsskandale.
Den kostede ham en tur omkring Horserød
Statsfængsel. Arrangementet er et samarbejde
med AOF Vestegnen, og billetter koster 50 kr.
Torsdag den 6. oktober kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

David Bowie
– hans historie og musik
Musikjournalist og Bowie-ekspert Jan Poulsen
fortæller om den ikoniske personlighed, der
døde i januar. Jan Poulsen har mødt David
Bowie flere gange og har senest skrevet den
anmelderroste bog ”David Bowie – Starman
1947-2016”.
Tirsdag den 25. oktober kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Forfatteraften med Lone Theils
Lone Theils fortæller om ”Pigerne fra Englandsbåden”, der er første bind i krimiserien om
den danske journalist Nora Sand, der bor og
arbejder i London.
Onsdag den 26. oktober kl. 19.15-21
på Hedehusene Bibliotek

Om forfatteren Tahar Ben Jelloun
Merete Bayati holder et oplæg om forfatteren
Tahar Ben Jelloun. Hun har oversat en af hans
noveller til dansk, og den vil hun læse op.
Mandag den 31. oktober kl. 17-18
på Taastrup Bibliotek

Charlotte Brontë

Charlotte Brontë – 200 år
v/Lise Lotte Frederiksen
Charlotte Brontës roman Jane Eyre er en af de
mest læste i engelsk litteratur. Cand.mag. Lise
Lotte Frederiksen giver sin personlige udlægning af bogen og fortæller, hvorfor den stadig
appellerer til os i dag.
Mandag den 7. november kl. 17-18.30
på Taastrup Bibliotek

Trine Panum:
Ta’ springet
– forfølg din drøm!
Efter 18 år som
studievært valgte
Trine Panum at
forfølge sin drøm og
leve som kunstner på
Trine Panum
fuld tid. Hør hende
fortælle, hvordan det er at kvitte et sikkert job
og satse på et liv uden sikkerhedsnet, hvor
kreativiteten, gnisten og arbejdsomheden får
drømmen til at gå i opfyldelse.
Onsdag den 9. november kl. 19.15-20.30
på Gadehavebiblioteket

Lone Theils

Økonomisk workshop
v/jurist Jacob Fiedler
Bliv klogere på gæld og de
faldgruber, du skal være opAhmad Mahmoud
mærksom på og hør om
generel økonomisk ansvarlighed.
Mandag den 14. november kl. 19-20
på Hedehusene Bibliotek

Ahmad Mahmoud:
Sort land – fortællinger fra ghettoen
Ahmad Mahmoud giver i sin bog ”Sort land”
et rystende billede af ghettolivet i Askerød. Hør
Ahmad Mahmoud fortælle om sin bog, der er
et opråb til andre om at bryde de sociale mønstre, som han selv har gjort. Arrangementet er
et samarbejde med AOF Vestegnen, og billetter
koster 50 kr.
Mandag den 14. november kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Håndarbejdscafé

Kim Wilsborg Sørensen:
Livvagten – et liv på kanten
Med udgangspunkt i sin bog ”Livvagten” fortæller Kim Wilsborg Sørensen
om sine oplevelser som FN-vagt i Irak
og vejen dertil. Jagten på eventyr
har været hans drivkraft, og han har
bl.a. været faldskærmsudspringer på
org
Kim Wilsb
landsholdet og livvagt for kronprins
Sørensen
Frederik og dronning Margrethe.
Onsdag den 16. november kl. 19.15-21
på Hedehusene Bibliotek

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 1. september, 6. oktober,
3. november og 1. december kl. 16.30-18.30
på Taastrup Bibliotek

Rocklytteklubben
En aften med lyd
Sammenlign lyd fra forskellige formater – vinyl,
cd (SACD contra cd) og streaming. Hi-Fi Klubben
stiller et musikanlæg op, så vi kan teste musikformaterne. Tag selv gode lytteeksempler med.
Tirsdag den 6. september kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

The Smiths
Musikbibliotekar Leif Jensen og musikentusiast
og -ekspert Dennis Otte fortæller om Manchestergruppen The Smiths, der var 1980’ernes mest indflydelsesrige band på den alternative rockscene.
Tirsdag den 4. oktober kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Bulgarsk rockmusik
Bulgarske Deyan Danailov giver dig denne aften
et indblik i hård og progressiv bulgarsk rockmusik
med grupperne B.T.R., Signal samt Shturcite.
Tirsdag den 1. november kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Hver måned mødes en gruppe håndarbejdsentusiaster
til hyggeligt samvær. Kom med dit håndarbejde og del
din interesse med andre.
Mandag den 5. september, 3. oktober og
7. november kl. 10.30-12.30 på Taastrup Bibliotek

Fortællerhjørnet
Henning Graversen, Arne Lundgaard og Jørgen Junker
Thomsen fra Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening
holder på skift korte oplæg om deres
oplevelse af at flytte til Høje-Taastrup
i sin tid. Bagefter kan du deltage i en
dialog om, hvordan du oplever din by.
Onsdag den 28. september,
26. oktober og 30. november
kl. 14-16 på Taastrup Bibliotek

Foreningsworkshops
Bob Dylan
Kurt Ziersen fokuserer på bokssættet ”Basement
Tapes Complete” (2014), som er en del af Bob
Dylans fine Bootleg Series. Optagelserne er fra
1967, og mange af numrene er aldrig tidligere
udgivet. Bokssættet vandt en Grammy Award for
”Best Historical Album”.
Tirsdag den 6. december kl. 19-21
på Taastrup Bibliotek

Kom og få en inspirerende snak med frivillige fra forskellige lokale foreninger. Hver gang er det kl. 16-18.
Onsdag den 7. september, 5. oktober,
9. november og 7. december på
Gadehavebiblioteket

Mød også biblioteket på vores:
HJEMMESIDE
bibliotek.htk.dk
FACEBOOK
Høje-Taastrup Bibliotekerne
INSTAGRAM
#taastrupbibliotekerne

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

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

Onsdag den 14. september og
16. november på Hedehusene Bibliotek
Onsdag den 28. september, 26. oktober og
23. november på Taastrup Bibliotek

Ret til ændringer forbeholdes.

Fem års fødselsdag
For alle
Gadehavebiblioteket fylder fem år. Kig forbi
til en kop kaffe, et glas saft og lidt kage. Der
foregår sjove ting i løbet af dagen.
Onsdag den 26. oktober kl. 12-19
på Gadehavebiblioteket

Godmorgen Svend
For børn fra 4 år og deres voksne
Vi vækker biblioteket, synger, fortæller historier
og laver sokkedyr. Bagefter spiser vi krydderboller og drikker kakao.
Lørdag den 29. oktober kl. 9.30-11.00
på Hedehusene Bibliotek

Fifa 2017-mesterskab
For alle
Bliv Høje-Taastrups bedste Fifa 17-spiller på
Playstation. 32 deltagere fordeles i otte puljer,
og så spilles der knald-eller-fald kampe. De fire
bedste går videre til Vestegnens Fifa-turnering.
Her mødes de fire bedste fra hver af de otte
vestegnskommuner til et stort mesterskabsstævne.

Høje Taastrup Fifa-turnering:
Lørdag den 5. november kl. 10-14
på Taastrup Bibliotek
Vestegnens FIFA-turnering:
Fredag den 2. december kl. 16-20.30
på Glostrup Bibliotek

Team Teatret: Spørge Jørgen
For de 3-8-årige
Nysgerrighed og børn hænger sammen som
strømpe og fod og hånd i handske. Nogle gange kan børns medfødte trang til at undersøge
og spørge om ALT blive for meget for forældrene. Spørg bare Jørgens forældre og nyd den
gamle historie i denne nye forestilling.
Lørdag den 12. november kl. 11-11.35
på Taastrup Bibliotek

Negleworkshop
For dig og din mor
Kom og få flotte, farverige negle
med masser af glimmer og pynt.
Onsdag den 16. november
kl. 15.30-17.30
på Gadehavebiblioteket

Nordisk spildag
For familier

Popcakes workshop
For de 8-13-årige

Kom til en forrygende spilledag og prøv
bibliotekets nye sjove spil. Hent en folder med
dagens aktiviteter fra den 1. november og følg
os på Facebook og hjemmesiden.
Lørdag den 19. november kl. 10-14
på Taastrup Bibliotek

Pynt fem fine popcakes – også
kaldet kager på pinde – med
chokolade, krymmel og andet
lækkert drys. Spis dem selv
eller giv dem som gave.
Lørdag den 26. november kl. 10-11,
kl. 11.15-12.15 og 12.30-13.30
på Taastrup Bibliotek

Teater Lille Hest: Julemandens jul
For de 3-5-årige og deres voksne
Glæd dig til Kim Fupz Aakesons finurlige historie om drengen fra Rødovre, der er helt alene
hjemme juleaften, lige indtil han får besøg af
selveste julemanden. En rørende og humoristisk
teateroplevelse med dukker og animation.
Torsdag den 24. november kl. 10 og 12
på Gadehavebiblioteket

Levende fortællinger
For de 3-5-årige
Katja Hammel fortæller om Mor Muh, og bagefter er der juleklip.
Fredag den 25. november kl. 10-11
på Hedehusene Bibliotek

Juleværksted
For børn fra 6 år og deres voksne
Det er snart jul, og så skal der klippes julepynt,
laves gaver, synges og spises pebernødder. Kom
og vær med til det hele sammen med Mette &
Margit.
Torsdag den 1. december kl. 15.30-17.30
på Gadehavebiblioteket

Udstilling
Klaus Berg udstiller håndsyede fingerhoveddukker, kaldet headies. Dukkerne er lavet af
stofrester og bor i gamle malede vinkasser
med lys i.
Udstillingen kan ses mandag den 3.-lørdag
den 22. oktober på Taastrup Bibliotek

BØRN
Godmorgen Svend
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 dit
eget sokkedyr.
Onsdag den 21. september,
12. og 26. oktober kl. 10-11
på Gadehavebiblioteket

Olsens Teater: Trip trap træsko
For børn på 1 ½-4 år
Musikalsk dukketeater om en kylling, der
drager ud i verden for at hente vand og et par
mus, der hører, lugter, ser og lærer om det
højeste, længste og tungeste.
Fredag den 23. september kl. 10-10.30
på Hedehusene Bibliotek

Levende fortællinger
For de 3-5-årige

Blikfang: Vil du lege med mig?
For de 2-6-årige

Katja Hammel fortæller om Mor Muh, og bagefter viser hun en film for børnene.
Mandag den 26. september kl. 10-11
på Hedehusene Bibliotek

Dukketeater om en lille gul fisk, der
leder efter en ven at lege med. Men alle,
han møder, vil ikke lege, da han ikke har
den samme farve som dem. Men så en
dag møder den lille gule fisk en regnbuefisk.
Onsdag den 5. oktober
kl. 9.30 og 10.30
på Hedehusene Bibliotek

Mindful mandag
For børn fra 6 år og deres voksne
Tegn dine egne mandalas og find den indre ro.
Mandag den 26. september kl. 15.30-17.30
på Gadehavebiblioteket

Børneyoga – som i et eventyr
For de 4-8-årige og deres forældre
Børneyogalærer Arenze Fischer fortæller et
eventyr, og bagefter genfortælles eventyret
med yogastillinger og vejrtrækningsøvelser.
Lørdag den 1. oktober kl. 11-12
på Taastrup Bibliotek

Forfattermøde med Conrad Fields
For unge
Mød forfatteren bag bøgerne ”Minusmand”,
”Plusmand” og ”Død mand stå”. Conrad Fields
har sine rødder i produktion af dokumentarfilm
og i socialt arbejde med unge i belastede miljøer, der også danner grundlag for historierne i
de populære bøger. Kom og hør ham fortælle
og stil alle de spørgsmål, du har lyst til.
Tirsdag den 4. oktober kl. 14-15
på Gadehavebiblioteket

Conrad Fields

Nomertræning
For de 3-8-årige
Slå dig løs til nomertræning, som er en
blanding af børnelitteratur og bevægelseslege.
Vi laver masker, og du får et diplom. Billetter
koster 50 kr., men er gratis ved køb af Børnekulturkortet.
Lørdag den 8. oktober kl. 10.30-12
på Taastrup Bibliotek

Babymotorik og sang
For børn på 0-1 år og deres forældre
Glæd dig selv og dit barn med en musikalsk,
nærværende og sjov stund. Luise Føns synger,
spiller piano og fortæller, hvordan du stimulerer
dit barn motorisk.
Fredag den 14. oktober kl. 10-10.45
på Taastrup Bibliotek

Klap en slange
For børn fra 6 år
Slangeekspert Peter Løve Mark fortæller om
slanger, og du kan få lov til at røre og holde en,
hvis du tør!
Tirsdag den 18. oktober kl. 14-15.30
på Hedehusene Bibliotek

HerBergs kuffertforestilling
For børn fra 5 år
Nyd en lille forestilling
med kasketter, dukker og sang.
Lørdag den 22. oktober kl. 11
på Taastrup Bibliotek
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