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tema

sundhed
Babyrytmik
For børn på 3-12 måneder

Mindful tegning
for børn og voksne

Er du på barsel, så tril baby hen på biblioteket
og vær med til babyrytmik, hvor dit barn får sti
muleret sanser, sprog og motorik. Sarah Szinay
fra ”Rytmik for børn” vil gøre sit for, at du og
din baby får en aktiv og hyggelig formiddag.
Fredage: 6. januar, 13. januar, 20. januar,
27. januar og 3. februar kl. 10.00-10.45
på Taastrup Bibliotek

Find din indre ro med kreative former
og farver, kom og tegn dine egne mandalas.
Onsdag den 1. februar kl. 16.00-18.00
på Hedehusene Bibliotek

Biblioterapi
– Litteraturens helbredende egenskaber
Foredrag ved Christine Fur Fischer
Vidste du at skønlitteraturen har et terapeutisk
og helbredende potentiale? Kom og hør
Christine Fur Fischer, cand.mag. i Litteratur
videnskab og læseguide, fortælle om synet
på litteratur fra oldtiden til den nyeste hjerne
forskning. Bliv klogere på hvordan læsning kan
forbedre dine menneskelige kvaliteter og give
dig oplevelser som understøtter lykkefølelsen.
Onsdag den 25. januar kl. 19.15-21.00
på Hedehusene Bibliotek

Boost din selvfølelse
Foredrag ved Lizl Rand
Er du kørt lidt træt, har du brug for at få fat i
alle dine skjulte ressourcer. Lær at skrue mere
op for dig selv, at tage hensyn til dig selv og at
tilgive dig selv. Det handler om at lære at have
det dejligt og tillade alt det sjove.
Arrangeret i samarbejde med AOF Vestegnen.
Mandag den 6. februar kl. 19.00-21.00
på Taastrup Bibliotek

Spiselige haver
Ved havebrugskonsulent Aiah Noack
Hør om, hvordan du kan få mere ud af din
have. Vi tager ”temperaturen” på haven, og
ser på havedesign med fokus på flere spiselige
planter. Aiah Noack er inspireret af principper
fra permakulturen. Ikke to haver er ens, og
vi behøver ikke være perfekte for at være
lykkelige haveejere.
Onsdag den 15. februar kl. 17.00-18.45
på Taastrup Bibliotek

tema

prinsesser
Prinsesse for en dag
For de 5-8 årige

Maria Helleberg

Bliv prinsesse for en dag. Du kan låne en rigtig
prinsessekjole, blive sminket og få sat håret. Vi
ser en prinsessefilm, og du kan lave en lille prin
sessedukke. Du kommer i prinsesseskole, og i
løbet af dagen er der flere små overraskelser til
dig. Du må gerne tage din far eller mor med.
Lørdag den 4. marts kl. 10.00-13.00
på Taastrup Bibliotek

Forfatteraften med Maria Helleberg
Kom til en royal aften, når vi får besøg af
Danmarks dronning af historiske romaner,
Maria Helleberg. Maria Helleberg fortæller
om sit arbejde med sine romaner om Danmarks
dronninger og prinsesser, og indvier os i de
farverige anekdoter og røverhistorier om de
royale kvinders liv.
Onsdag den 15. marts kl. 19.15-21.00
på Hedehusene Bibliotek

Svanen: Eventyret om dronning Dagmar
Familieforestilling fra 4 år
Eventyret om en prinsesse der blev giftet bort
til en konge fra et land højt mod nord. Et land
fyldt med eventyr, fare og forhindringer,

men også kærlighed. En musikalsk fortælling
med dukker om dronning Dagmar og kong
Valdemar Sejr.
Lørdag den 18. marts kl. 11.00-11.45
på Taastrup Bibliotek

Teater Asta Basta: Prinsessen på ærten
Fra 3-100 år
Prinsen er så ked af det, for
han kan ikke finde den rigtige prinsesse.
Men pludselig en dag bliver
det et frygteligt uvejr,
og det banker på en af
slottets porte. Udenfor
står der den dejligste
prinsesse, men er hun
rigtig?
Fredag
den 31. marts
kl. 10.00-10.40
på Hedehusene
Bibliotek

Øvrige arrangementer

for voksne

Forfatteraften med Kirsten Thorup
Med udgivelsen ”Erindring om kærligheden”
fra 2016, er en af Danmarks mest læste forfat
tere, Kirsten Thorup, tilbage. Romanen handler
om et kompliceret forhold mellem en mor og
en datter og er et kraftfuldt portræt af det dan
ske samfund fra 1970’erne og frem til nutiden.
Arrangeret i samarbejde med AOF Vestegnen.
Onsdag den 1. marts kl. 19.00-21.00
på Taastrup Bibliotek

tema

Recycling
Mors dag med lune hveder

Samtalesalon

Varm op til mors dag, med anderledes
fortællinger om mødre. Vi serverer varme
hveder og der er kaffe på kanden.
Onsdag den 10. maj kl. 19.15-20.30
på Hedehusene Bibliotek

Kom og vær med til en spændende og berigende
snak med dine medmennesker. Kom til samtalesalon
og tag din nabo med. Aftens samtaleemne er spild.
Tirsdag den 16. maj kl. 17.00-18.30
på Hedehusene Bibliotek

Byvandring: Carlsberg – den nye bydel
Guide: Lise Lotte Frederiksen
Vi går en tur igennem Carlsberg byen og
ser såvel det gamle Carlsberg som den nye
bydel, som er under opførelse. Den nye
byplan vil indgå i samspil med de historiske
Carlsberg-bygninger, hvoraf mange er fredede
eller bevaringsværdige.
Tirsdag den 16. maj kl. 10.00-12.00
Mødested: Carlsberg Station

Antikviteter og retrofund
Jesper Bo og hans med-skattejæger Lisa Rasmussen
vil fortælle om livet med antikviteter og retrofund.
Jesper Bo er vurderingsekspert med en baggrund
i de store auktionshuse.
De to eksperter vil desuden vurdere publikums
medbragte genstande. Jesper vurderer ikke
billedkunst denne dag, og publikum kan kun
få vurderet en genstand pr. person.
Jesper Bo
Torsdag den 18. maj kl. 16.00-19.00
på Hedehusene Bibliotek

Forelæsningsrække om Thomas Manns
Trolddomsbjerget ved Morten Dyssel
Trolddomsbjerget (1924) er blandt hoved
værkerne i det 20. århundredes europæiske
litteratur. Morten Dyssel fremlægger tre for
tolkninger af romanen om en ung tysk borgers
skæbnesvangre sygdomsophold på sanatorium
i alperne kort før 1. verdenskrig. Undervejs
perspektiveres der til Thomas Manns øvrige
forfatterskab. Arrangeret i samarbejde med
Folkeuniversitetet. Billetter købes på Folke
universitetets hjemmeside.
Onsdage: den 1., 8. og 15. marts 2017,
kl. 17.15-19.00 på Taastrup Bibliotek

Kirsten Thorup

Litteraturcafé
Hent inspiration når bibliotekets medarbejdere
præsenterer et uddrag af nye bøger fra 2016.
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.
Mandag den 6. marts kl. 17.00-18.45
på Taastrup Bibliotek

Samtalesalon
Når du deltager i en samtale, får du noget med hjem.
Kom og vær med til en spændende og involverende
snak sammen med dine medmennesker. Kom til
samtalesalon, vi byder på suppe og en god snak.
Tirsdag den 14. marts kl. 17.00-18.30
på Hedehusene Bibliotek

Slaverne dansede og holdt sig lystige
Foredrag ved Kåre Lauring
Vi markerer 100 året for salget af de dansk-vest
indiske øer med dette foredrag om Danmarks
deltagelse i slavehandlen. 86.000 slaver blev
transporteret på danske skibe fra de danske forter
på Guineakysten til de dansk-vestindiske øer.
Danmark forbød slavehandlen i 1802, men slave
riet på de danske plantager fortsatte frem til 1848.
Arrangeret i samarbejde med AOF Vestegnen.
Tirsdag den 28. marts kl. 19.00-21.00
på Taastrup Bibliotek

Ella Fitzgerald –”the first lady of song”
ved Thorbjørn Sjøgren
Vi fejrer jazzdivaens 100 års dag.
Ella Fitzgerald tilbragte sin tidlige ungdom
på gaden, men hendes naturtalent bragte
hende til scenen, hvor hun opnåede at blive
en af verdens mest elskede jazzsangerinder.
Hun huskes for sin sødmefyldte stemme og
ligefremme sangglæde. ”Only one thing is
better than singing – more singing”
Tirsdag den 25. april kl. 19.00-21.00
på Taastrup Bibliotek

Maleriudstilling ved Maiken Tandal Danielsen
Maiken er autodidakt kunstner og elsker farver,
kontraster og strukturer. Hun siger: Allerhelst skal
man kunne finde nye ting i et maleri hver gang
man kikker. Når lyset falder anderledes, når man
ser maleriet fra en anden vinkel – eller når man
bare opdager en detalje man ikke har set før.
Mandag den 3. april- fredag den 29. april
på Taastrup Bibliotek
Maiken Tandal Danielsen

Ella Fitzgerald

Flemming Jensen
Foredrag ved Kåre Lauring

Forfatteraften med Flemming Jensen

Puccinis la Bohème

I selvbiografien ”I ly af latter” fortæller
Flemming Jensen om et alvorligt liv fyldt
med latter. En personlig øjenvidneskildring,
hvor alderen mest tager form som smilerynker.
Han er desuden en af disse kunstnere, der
aldeles utilbørligt blander sig i politik. En
mand med noget på hjerte – ej blot til lyst.
Arrangeret i samarbejde med KulTour.
Tirsdag den 13. juni kl. 19.00-21.00
på Taastrup Bibliotek

Operaintroduktion ved operachef Claus Lynge
Årets opsætning i Opera Hedeland er den tra
giske historie om det nyforelskede par Rodolfo
og Mimi: Der opstår kærlighed ved første blik,
da Rodolfo møder naboen, Mimì. Men ak, de
nyforelskede opdager snart, at Mimì er blevet
dødeligt syg i vinterkulden. Arrangeret i sam
arbejde med Kultour og Opera Hedeland.
Torsdag den 15. juni kl. 17.00-18.00
på Taastrup Bibliotek

Øvrige arrangementer
for voksne

Byvandring med Lars Spatzek

Musiklytteklubber

Danmarks ældste stationsby kan i år fejre 169 års
fødselsdag. På turen kommer vi ind på grundlæg
gelsen af byen, ser på gamle huse, og hører gode
historier. Vi besøger de ældste dele af Hedehusene
og hører blandt andet om smugkroerne og den
første industri i byen. Arrangeret i samarbejde med
Kultour. Lørdag den 17. juni kl. 10.00-12.00.
Mødested: Domhuspladsen v. Taastrup Bibliotek

Du behøver ikke at være mester i musikhistorie
for at møde op. Det vigtigste er, at du har lyst
til at lytte til en masse musik og diskutere den
med andre. Vi er ca. 15 personer, der mødes
en gang om måneden.

Forskningens døgn:
Er en landsdækkende videnskabsfestival, der
finder sted hvert år i uge 17. Hold øje med
bibliotekets hjemmeside, her vil blive annonceret
hvilke arrangementer, vi tilbyder i ugens løb.

Fortællerhjørnet
Ruth Trier, Kaj Larsen og John Kehler fra HøjeTaastrup Lokalhistorisk Forening giver os på skift
et indblik i deres rige og meget forskelligartede
arbejdsliv. Efter oplægget er der tid til samtale,
hvor du kan bidrage med dine egne erfaringer.
Onsdage den 25. januar, 22. februar og
29. marts kl. 15.00-17.00 på Taastrup 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. Mød blot op.
Torsdage: den 5. januar, 2. februar, 2. marts og
6. april kl. 16.30-18.30 på Taastrup Bibliotek

Byvandring med Lars Spatzek

Jazzlytteklub
Sidste tirsdag i måneden.
Tirsdage: den 31. januar, 28. februar,
21. marts og 25. april kl. 19.00-21.00
på Taastrup Bibliotek

Rocklytteklub
Første tirsdag i måneden.
Tirsdage: den 7. februar, 7. marts,
4. april og 2. maj kl. 19.00-21.00
på Taastrup Bibliotek

Håndarbejdscafé
Hver måned mødes en flok kreative
håndarbejdsentusiaster til hyggeligt
samvær med deres strikke- og hækletøj og
broderi. Kom med dit håndarbejde og del
din interesse med andre.
Mandage: den 9. januar, 6. februar,
6. marts og 3. april kl. 10.30-12.30
på Taastrup Bibliotek, ved klassiker
samlingen

Øvrige arrangementer
for voksne

Øvrige arrangementer
Comedievognen: Verdens rigeste tosse
For de 4-10 årige
Når en fe falder ned fra himlen kan der ske lidt
af hvert. Der kan ske det, at en tosse, der bor
på en bænk i byens park, bliver meget rig på
en enkel nat. Og hvad skal han så stille op med
alle sine penge?
Manuskript: Kim Fupz Aakeson.
Lørdag den 11. februar kl. 11.00-11.40
i Taastrup Kulturcenter. Pris 50 kr.
Gratis adgang med Børnekulturkortet

Barkentins Teater: Nielsen og Fisk
For de 3-7 årige
En eventyrlig forestilling, hvor de daglige ting får
nye roller. En støvsuger bliver til en farlig drage,
en standerlampe til solen, en opvaskebørste til
en konge, en opvaskehandske til “folket”.
Onsdag den 15. februar kl. 10.00-10.35
på Gadehavebiblioteket

Zoologisk Have: Kom helt tæt på dyrene
Kom til vinterens vildeste dag, når vi får besøg
af Zoologisk Have! To medarbejdere viser for
skellige dyr frem og fortæller om deres

for børn

fantastiske tilpasning og levevis. Kom tæt på
f.eks. kakerlakker, vandrende pinde og slanger.
Der vil være dyr fra både den fugtige regnskov
og fra den tørre ørken.
Lørdag den 18. februar kl. 12.00-13.30
på Hedehusene Bibliotek

Vinterferiesjov
For børn og voksne
Kom til kreativt vinterferieværksted på
Gadehavebiblioteket. Mette & Margit
hjælper dig i gang.
Mandag den 20. februar kl. 14.00-16.00
på Gadehavebiblioteket

Vinterferiehygge
For børn og voksne
Kom ind på biblioteket og se, hvad der sker.
I vinterferien vil der være oplæsning og
hygge med brætspil. Nogle dage kan du
klippe og klistre fastelavnsting.
Mandag den 20. februar-fredag
den 24. februar kl. 11.00-13.00
på Taastrup Bibliotek

Babybandet
For de 2-6 årige
Leg og bevægelse.
Kom og dans, syng
med og hyg dig med
Anders og Luise fra
Babybandet. Vi synger
kendte børnesange og
leger til musikken.
Lørdag den 25. februar
kl. 14.30-15.15
på Hedehusene
Bibliotek. Pris 25 kr.
Gratis adgang med
Børnekulturkortet

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.
Fredag den 10. marts kl. 10.00-10.35
på Hedehusene Bibliotek

Øvrige arrangementer
for børn

Teater Fantast:
Mustafas kiosk
For de 4-10 årige
Teater Fantast inviterer dig
ind i kiosken og præsen
terer digtene fra Jakob
Martin Strids moderne
børnebogsklassiker som en
ægte rodebutik af forskel
lige små historier fortalt med
musik, sang, dukker, skuespil
og teater-magi. En fræk og
flabet hyldest til mangfoldighed,
fantasi, påhitsomhed og anarki.
Lørdag den 25. marts kl.
11.00-12.00 på Taastrup Teater.
Pris 50 kr. Gratis adgang med
Børnekulturkortet

Mød bloggeren Amalie Wessel
For unge
Mød den populære unge blogger og
YouTube-stjerne der har 22.000 følgere
på Instagram og 18.000 månedlige læsere
på bloggen, der blandt andet handler om
personlig stil og musik. Amalie fortæller om
hvordan hun bruger de sociale medier og giver
ideer og gode råd til dem der måske selv har
en blogger i maven.
Onsdag den 5. april kl. 16.30-18.30
på Hedehusene Bibliotek

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

Byvandring i Carlsberg byen

INSTAGRAM
#taastrupbibliotekerne

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

BILLETTER
Medmindre andet er nævnt, er billetter til arrange
menterne gratis. Billetter bestilles på bibliotekets
hjemmeside: bibliotek.htk.dk.
Børnekulturkortet kan købes på:
www.boernekulturkortet.dk,
på Taastrup Teater og Taastrup Bibliotek
Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme,
så andre kan få glæde af billetten
Vis hensyn og overhold aldersgrænser

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

Ret til ændringer forbeholdes.

