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efterårsprogram 2017

Velkommen til
Høje-Taastrup Bibliotekernes
efterårsprogram
Efteråret står i litteraturens tegn. Du kan glæde dig til to store
børnebogsjubilæer, og til at bibliotekerne får besøg af nogle af
de mest populære forfattere og foredragsholdere. Biblioteks
klubberne blomstrer og der kommer hele tiden nye til.
Rigtig god fornøjelse!

Tove Ditlevsen –
Foredrag af Jens Andersen

tema

2017 er 100 året for Tove Ditlevsens
fødsel, og vi markerer det med en by
vandring, et foredrag og en litteraturcafé.

Byvandring
Følg i Tove Ditlevsens fodspor ned ad ’Barndommens
gade’, Istedgade og Hedebygade. Hør om Tove Dit
levsens opvækst. Om forældrene, skolen, familien og
de sociale forhold på Vesterbro i tiden mellem
to verdenskrige.
Mandag den 18. september kl. 16.00-18.00
Mødested: Hovedbanegården (Rewentlowsgade) ved
udgangen mod Istedgade. Turen slutter i Westend.

Litteraturcafe
– snak om Tove Ditlevsen
Tove Ditlevsen var en af de mest markante
litterære personligheder. Men hvad kender
vi til Tove Ditlevsen og hvad betyder hen
des tekster i dag eller for dig? Vi tegner et
lille portræt af forfatteren og inviterer til
spændende samtaler. Kom og bliv over
rasket og inspireret i vores café. Vi byder
på suppe og en god snak.
Onsdag den 27. september kl. 19.1521.00 på Hedehusene Bibliotek

for voksne

tema
Klassikerdagen

Ingen anden dansk digter har brugt ordet
”hjerte” så ofte som Tove Ditlevsen.
Fra 1940´rne til 1960´erne skrev hun om
kærlighed og ægteskab i enten romaner,
noveller, erindringsbøger eller lyrik. Mens
hendes eget liv langsomt smuldrede efter
fire opløste ægteskaber og langvarige
ophold på psykiatriske hospitaler, skrev
hun nærmest manisk på sit forfatterskab
på den lukkede afdeling, og bestyrede
samtidig sin læserbrevkasse i Familie
Journalen. Tove Ditlevsen tog sit eget liv
i 1976. Arrangeret i samarbejde med
AOF Vestegnen.
Tirsdag den 19. september kl. 19.0021.00 på Taastrup Bibliotek. Pris 50 kr

Elena Ferrante

for voksne

Foredrag ved Charlotte Jørgensen, der er
forlægger på CAX forlag, som udgiver den
italienske forfatter Elena Ferrante.
Forlaget blev for alvor kendt af danske læsere
da det i 2014 udgav romanen ”Min geniale
veninde” af en på det tidspunkt ukendt itali
ensk forfatter ved navn Elena Ferrante. Bogen
er første bind af de fire Napoli-romaner, der
har taget læserne med storm og er blevet en
international bestseller. Hvad er det ved de fire
Napoli-romaner som gør dem til så stor og
speciel en oplevelse for læserne? Hvorfor
rammer Ferrante os så dybt?
Mandag den 25. september kl. 17.00-18.30
på Taastrup Bibliotek

Forelæsningsrække
I Jane Austens verden – ved cand.mag.
Lise Lotte Frederiksen
I denne forelæsningsrække ser vi på Jane Austen
som den første moderne kvindelige romanforfat
ter i England. Vi ser på hendes baggrund, hendes
opvækst, fornyelse af romankunsten og betydning
for os i dag. Vi undersøger hendes seks fuldendte
romaner. Gennem tre forelæsninger dykker vi ned
i romanerne og tolker ikke mindst de kvindelige
hovedpersoner. Hvad fortæller de os?
Deltagerne bedes købe eller låne følgende bøger:
Jane Austen: Stolthed og fordom samt Mansfield
Park.
Arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Billetter købes på Folkeuniversitetets hjemmeside.
3 mandage: 30.10, 6.11 og 13.11 kl. 17.15-19.00
på Taastrup Bibliotek, pris 330 kr.

Charlotte Jørgensen

Lone Aburas: Oplæsning af Høje-Taastrup
bibliotekernes 2630-novelle

Lone Aburas

2630-novellen, som foregår i Høje-Taastrup Kommu
ne, er skrevet af Lone Aburas på baggrund af input
fra 2.y fra Høje-Taastrup Gymnasium. Eleverne og
Aburas har i efteråret samarbejdet om tilblivelsen
af novellen, og denne aften løfter Aburas sløret for
resultatet og læser fortællingen op. Vi serverer lidt at
drikke. Oplæsningen bliver optaget og efterfølgende
publiceret som podcast via vores hjemmeside.
Torsdag den 7. december kl. 17.00-18.00 på
Taastrup Bibliotek

Tema
Historien
om Danmark

Mich Vraa: Den danske slavehandel
Mich Vraa vil tage os med på en historisk
gennemgang af Danmarks rolle i koloni
historien, fra slavehandel til salget af De
Vestindiske Øer. Vraa fortæller om sin
anmelderroste bog ”Haabet” og sin kommende
bog ”Peters kærlighed”, begge om Danmarks
handel med slaver i Dansk Vestindien.
Onsdag den 20. september kl. 19.15-21.00
på Hedehusene bibliotek.

Lise Nørgaard – De første 100 år –
Jacob Wendt Jensen
Husk nu – det må ikke blive for rosenrødt”
sagde Lise Nørgaard forud for arbejdet med
Jacob Wendt Jensens nye store biografi
”Lise Nørgaard – de første 100 år”. Det blev
det heller ikke. I bogen fremkaldes for første
gang et røntgenbillede af den store dansker
Lise Nørgaard med hjælp fra private dagbogs
lignende breve, mere end 50 interviews med
familie, venner og gamle kolleger og
Lise Nørgaards egne bidrag. Foredraget er
illustreret med filmklip, muntre historier om
den store forfatter og en perspektivering af
hendes værk. Ikke mindst ”Matador”.
Arrangeret i samarbejde med AOF Vestegnen.
Onsdag den 4. oktober kl. 19.00-21.00 på
Taastrup Bibliotek. Pris 50 kr

for voksne

Vi varmer op til DRs tv-serie
”Historien om Danmark”.
Serien har medført en stigende
interesse for vores egen historie.
I efteråret holder vi fokus på den
nyere tids historie.

Mich Vraa

Anna Grue: Italiensvej og
De voksnes Rækker

for voksne

Var du også opslugt at Anna Grues ”Italiens
vej”? Så er der gode nyheder! Til oktober
kommer Anna Grue nemlig med en efterfølger
til den populære roman, som kommer til at
hedde ”De voksnes rækker”. Vi er så heldige
at få Grue på besøg, og hun vil fortælle om
”Italiensvej”,” De voksnes rækker” og sin po
pulære krimiserie om ”Den skaldede detektiv”.
Dan Sommerdahl. Grue vil også fortælle om
livet som forfatter, skriveprocessen og hvad der
inspirerer hende. Kom med til en spændende
forfatteraften.
Torsdag den 5. oktober fra 19.00-21.00
i Kulturhuset Hedehuset

Katrine Marie Guldager: En uskyldig
familie
”En uskyldig familie” er først og fremmest
historien om Frederik, en lykkejæger og finans
mand, der kommer fra det idylliske Sydfyn og
føler sig misforstået af sine forældre. Men kan
man forlade det, man ikke kan komme overens
med?
Efter nogle år i London og New York vender
Frederik hjem til sine rødder og de værdier, der
er særligt danske. En fortælling om grundker
nen i en dansk familie med stærke kvinder,
mindre stærke mænd, ansvar, tilgivelse og
kærlighed. En moderne Lykke-Per

K.M. Guldager er forfatter til en lang række digte,
noveller, romaner og børnebøger, bl.a. dem om
Frøken Ignora.
Mandag den 9. oktober kl. 19.00-21.00 på
Taastrup Bibliotek

Kend historien om Høje Taastrup
I forbindelse med udstillingen 99xVSTGN, som
Kroppedal Museum åbnede i april, udgav museet
udstillingskataloget Tingtale. Det utraditionelle
udstillingskatalog er skrevet af forfatteren Harald
Voetmann, og har form af en digtsamling. Heri
beskriver han, med inspiration fra udstillingens
genstande, livet på den københavnske vestegn.
Kom og hør Harald Voetmann læse op af sit værk
Tingtale. Derefter fortæller museumsinspektør
Mads Thernøe om industriens historie i Høje
Taastrup, med afsæt i udvalgte genstande fra
99xVSTGN.
Onsdag den 11. oktober kl. 17.00-18.30
på Taastrup Bibliotek

Katrine Marie Guldager

Tema
Reformationsjubilæet

Taastrup Musikskole – koncert
Som optakt til Steffen Støvrings foredrag byder
Taastrup Musikskole på et program med
musikken som historisk er forbundet med
Martin Luther. Musikskolen spiller Luthers
salmer og musik af Johann Sebastian Bach.
Eleverne spiller blandt andet Bachs koncert for
cembalo, den berømte Toccata i d-mol, stykker
for violin og et par fælles sange.

Onsdag den 25. oktober kl.16.00-17.00
ved indgangspartiet til Taastrup Bibliotek

Steffen Støvring: Luther –
et bekymringsfrit hjerte
Hvorfra hentede Luther sit vældige mod?
Hvordan kunne han rive så store menneske
masser med sig? Hvori består Luthers storhed?
Hvad kan vi lære af ham i dag – og hvad kan vi
ikke lære? Steffen Støvring udgav sidste år den
anmelderroste bog ”LUTHER – et bekymringsfrit
hjerte”, og han har reformationsåret igennem
holdt mange foredrag og deltaget i mange
diskussioner om Luther og hans mange venner
og fjender, og de bevægelser som reformatio
nen satte i gang.
Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 17.0019.00 på Taastrup Bibliotek

for voksne

Den 31. oktober 1517 slog
Martin Luther 95 teser om den
katolske afladshandel op på slots
kirkedøren i Wittenberg. Ganske
uafvidende kom han derved til at
indlede et kæmpeoprør, som på kort
tid bragte ham på konfrontationskurs
med verdens mægtigste magtinstanser,
pave og kejser.

Udstilling: Torslunde alterpanel
I Torslunde Kirke findes et helt særligt dansk
reformatorisk klenodie. Præsten Johannes
Jakobsen fik i 1561 et alterpanel fremstillet,
som viser reformationens hovedpunkter i ét
billede. Alterpanelet,.regnes for et af de første
danske reformatoriske værker, og er blandt de
mest betydningsfulde billeder, der er bevaret fra
ældre tid. Originalen udstilles i dag på National
museet, mens en kopi pryder alteret i Torslunde
Kirke.

for voksne

I tilknytning til udstillingen kan man se en kort
animationsfilm, børn kan samle et puslespil af
alterpanelet og gå på jagt efter udvalgte ting
i motivet, i bedste ’Find Holger’ stil. Lilian Bo
ye-Hansen har gennem årene samlet frimærker
og postkort med Luther og hans verden som
motiv. Udstillingen er arrangeret i samarbejde
med Høje Taastrup Provstis Lutherjubilæ
ums-udvalg og Lillian Boye-Hansen
Den 23. oktober-4. november i Taastrup
Biblioteks åbningstid

Tema
Krimi
Hans Jørgen Bonnichsen: Glem ikke
Heidi – efterforskerens veje og vildveje
Forhenværende PET-chef og chefkriminalin
spektør, Hans Jørgen Bonnichsen, fortæller
om sin nye bog og sine mere end 40 år
ved politiet, herunder 20 år ved Rejsehol
det. Han fortæller om politiets arbejde
og arbejdsmetoder, samt skræmmende
kriminalsager lige fra bedrageri, terror
og drab. Bonnichsen går i dybden med
sagen om 4-årige Heidi, der Palmesøndag
1979 forsvandt fra et socialt boligområde
i Kolding. Bonnichsen fortæller om sagens
detaljer, hvorfor den blev glemt, og ikke
mindst hvorfor sagen er velegnet, hvis man
vil forstå efterforskningens veje og vildveje.
Onsdag den 8. november kl. 19.15-21.00
på Hedehusene Bibliotek

Ove Dahl: Den ultimative forbrydelse

for voksne

Drabet – når et menneske slår et andet
menneske ihjel.
Hvad sker der, når drabet er begået.
Herunder samarbejdet mellem politi,
kriminalteknikere, retsmedicinere, pressen
og offentligheden. Undervejs bliver krydret
med sager fra det virkelige liv, herunder
bl.a. Amagermanden og stewardesse
drabet.
Arrangeret i samarbejde med AOF
Vestegnen
Mandag den 13. november
19.00-21.00 på Taastrup Kulturcenter.
Pris 50 kr.

Julie Hastrup: Opflasket med drab!
Julie Hastrup er forfatter til de populære
krimier om Rebekka-Holm. Julie vil fortæl
le om sine bøger, med afsæt i sin nye bog
”Mirakelmanden”, samt sin personlige
historie med en fascinationen af drabets
psykologi og en barndom der foregik i
Bispebjerg Hospitals underjordiske gange.
Julie fortæller, hvordan hun får inspiratio
nen til bøgernes plots, hvordan det føles
konstant at kunne se det uhyggelige i det
hyggelige, og hvordan samarbejdet med
politi og retsmedicinere foregår.
Hedehusene Bibliotek mandag den
20. november kl. 19.15-21.00.
Julie Hastrup

Leif Davidsen

for voksne

Leif Davidsen – Djævelen i hullet

Kreativt værksted For voksne

Forfatteraften med udgangspunkt i den
seneste roman – Djævelen i hullet.

Susanne Vangsfeldt inspirerer dig til hvordan du
kan give nyt liv til clips fra dåser, lave en lygte
eller en flot bordskåner.
Mandag den 2. oktober kl. 17.00-19.00 på
Hedehusene Bibliotek

I 1993 forsvinder den danske efterretningsa
gent John Arnborg. Da han dukker op igen,
er det på russisk side. Hjemme i Danmark
har han efterladt sin kone og teenagedatte
ren, Laila. Mange år senere modtager hun
pludselig et brev fra sin far, og konfrontatio
nen med fortiden sender Laila ud på rejse til
det moderne Rusland.
Mandag d. 27. november kl. 19.00-21.00
på Medborgerhuset Lipperts

tema
Klubber
Musiklytteklubber

Chuck Berry
Tirsdag den 7. november

Juleafslutning med
julemusik
Tirsdag den 5. december

Du behøver ikke 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. Det er gratis at deltage, og du kan bare
møde op med mindre andet er angivet
Taastrup Bibliotek kl. 19.00-21.00

Jazz lytteklub

Rock lytteklub

De danske amerikanere – koncertforedrag
ved Thorbjørn Sjøgren

Vi mødes den første tirsdag i hver måned

Johnny Cash – koncertforedrag ved
Dennis Lydom

Michael Falch
Tirsdag den 3. oktober

Hugo Rasmussen
Tirsdag den 29. august

Igennem 1960’erne hørte man ofte udtrykket
“Europas Jazzcentrum” brugt om København.
Ikke ganske uberettiget, for det var årtiet, hvor
en lang række amerikanske jazzmusikere slog
sig ned i kongens by i kortere eller længere
tid og prægede og stimulerede det danske
jazzmiljø. Det var navne som Stan Getz,
Oscar Pettiford, Ben Webster og mange flere.
Nogle boede her bare nogle måneder, mens
andre slog rødder og stiftede familie og blev
her resten af livet. Lyt til musikken og hør
historien om hvorfor det lige blev København,
der trak dem til sig.
Tirsdag den 26. september kl. 19.00-21.00
husk at bestille billet

for voksne

Hele historien om “The man in Black”. Som
publikum kan man se frem til en berigende
aften, hvor omgangspunktet er Johnny Cash’
liv og musik. Dennis Lydom spiller og synger
essentielle Johnny Cash sange mellem
de spændende fortællinger og anekdoter fra
mandens liv.
Tirsdag den 5. september
– husk at bestille billet

Vi mødes den sidste
tirsdag i hver måned

for voksne
Johnny Cash – koncertforedrag
ved Dennis Lydom

Præsenter din danske yndlings jazzplade

Taastrup Rejseklub

31. oktober

Kom verden rundt med Taastrup Rejseklub.
Kom til spændende rejseforedrag, inspiration,
erfaringsudveksling og rejseplanlægning i
Taastrup Rejseklub i et hyggeligt, socialt samvær
med andre rejseglade. Taastrup Rejseklub
arrangerer ikke rejser, men skal ses som en
inspirationskilde for alle, som kan lide at rejse.
Hvis det er noget for dig, så kom forbi og
hør mere.
Mandag d. 2. oktober kl. 19.00-21.00

Julequiz
28. november

Dokumentarfilmklubben
Del dine filmoplevelser med andre filmelskere.
Vi viser film fra Filmstriben.dk. Mød blot op.
Torsdage: den 7. september, 5. oktober,
2. november og 7. december kl. 16.30-18.30
på Taastrup Bibliotek

Hver måned mødes en flok kreative hånd
arbejdsentusiaster til hyggeligt samvær med
deres strikketøj, hækletøj og broderi. Kom med
dit håndarbejde og del din interesse med andre.
Der er mulighed for at købe kaffe og kakao
på biblioteket.
Tidspunkt: Mandag den 4. september,
2. oktober, 6. november og 4. december
kl. 10.30-12.30

Har du lyst til at være med i en
læsekreds?
Vil du dele og diskutere dine læseoplevelser
med andre i en læsekreds?
Bibliotekar Heidi Hartvigsen fortæller om
de tilbud Taastrup Bibliotek har til læsekredse.
Biblioteket giver en kop kaffe og du får mulig
hed for at tale med andre interesserede,
samt møde nogle fra bibliotekets læsekredse.
Vil du vide mere, kan du kontakte Heidi på
HeidiHar@htk.dk.
Der er ingen tilmelding.
Mandag den 4. september kl. 16.00-18.00
på Taastrup Bibliotek

for voksne

Håndarbejdscafé

tema
Vestegnens
Kulturuge
– på elektrisk grund

Hack dit legetøj! – workshop med
Opfinderklubben

for børn og voksne

Giv dit legetøj nyt liv, når vi sætter elektricitet
til. Opgrader den nuttede bamse til en mægtig
cyborg med røde laserøjne. Giv legetøjsbilen
forlys, så den kan se hvor den kører om natten.
Mulighederne er mange på denne workshop,
hvor udgangspunktet er en bunke gammelt
legetøj, cykellygter, værktøj, nåle og strøm
førende tråd. Dit legetøj kommer ”På elektrisk
grund”. Medbring dit eget legetøj, gerne lege
tøj med batterier da det giver de største mulig
heder for sjove hacks. Større børn kan arbejde
alene, mindre børn får mest ud af workshop
pen ved at være på hold med en voksen.
Lørdag den 9. september kl. 10.00-13.45 på
Hedehusene Bibliotek

Workshop – Lav din egen kunstsatellit
For børn fra 5 år
Kom og skab et ”elektrisk rum” med ledninger,
pærer, skruer, metaller, plastik og andre
genbrugsmaterialer. Du får din egen æske,
hvor du kan designe dit helt særlige rum og
du kan konstruere maskiner og figurer ud fra
din fantasi. Billedkunstner Mette Wille hjælper
til med ideer og inspiration.
Lørdag den 9. september kl. 10.00-13.00 på
Taastrup Bibliotek, Containeren på
Domhuspladsen.

Michael Strunge – ved Asger Schnack
Kom og hør en fortælling om poesi på liv og
død i en anden tid, men stadig med relevans og
nærvær! Asger Schnack vil fortælle om digteren
og vestegnsdrengen Michael Strunge, der leve
de kort, sitrende og elektrisk, og blev en stjerne
på den danske poesihimmel. Hans 11 digtsam
linger står i dag som et væsentligt og nærmest
definerende udtryk for den danske firserlyrik.
Asger Schnack var forlagsredaktør på Michael
Strunges første bog, og har desuden skrevet
om ham i flere sammenhænge. Biblioteket
serverer en let forfriskning.
Mandag den 11. september kl. 19.00-21.00
på Taastrup Bibliotek

for børn og voksne
Michael Strunge
– ved Asger Schnack

Rapbeatpoesi med
Claus Høxbro og
Stik Op

for børn og voksne

Rapbeatpoesi med Claus Høxbro og
Stik Op
De ældste elever i Taastrup har i dagens løb
arbejdet med beatpoet Claus Høxbro og rapper
Stik Op om at skrive deres egne tekster om
Vestegnen. De arbejder med rim, rap og lyrik –
og sætter poesien ”På elektrisk grund” Dagen
afsluttes med en fernisering, hvor Rapbeatpoe
terne Høxbro og Stik Op giver en lille koncert.
Vi serverer pizza og drikkelse.
Fredag den 15. september kl. 14.00-15.00
på Taastrup Bibliotek, Domhuspladsen

Byvandring ved Lars Spatzek,
Byhistorisk Samling og Arkiv
Begge ture kl. 18.30-20.00

Taastrup
Danmarks ældste stationsby kan i år fejre
170 års fødselsdag. På turen kommer vi ind
på grundlæggelsen af byen, ser på gamle huse,
og hører historier fra dengang, mange kaldte
byen for Danmarks første provinsby – set fra
København. Mød blot op
Tirsdag den 12. september fra Taastrup
Bibliotek, Domhustorvet

Hedehusene
Hedehusene er bygget op omkring kroerne.
Vi skal på tur til de ældste dele af Hedehusene
og høre om smugkroer, den første industri og
om de første huse og personer i byen.
Mød blot op
Onsdag den 13. september fra Hedehusene
Bibliotek, parkeringspladsen

Callisto festival 2017
Besøg børnebiblioteket på
Danmarks mindste og hyggelig
ste festival. Vi fortæller historier i
drivhuset og har fyldt andedammen
med gode gevinster. Der er quiz
og hygge på bibliotekets stand.
Lørdag den 19. august på
græsplænen ved Taastrup
Kulturcenter

TEMA
Længe
leve
Lille Virgil, Cykelmyggen Egon, Cirkeline og de
andre 50 årige

Leg med Lille Virgil, Cirkeline og alle de andre
Lån et lege-kit og prøv vores udendørs legebane med sjove
opgaver. Du kan tage en hurtig spurt som Cykelmyggen
Egon, kaste med kaspersfrø og andre sjove ting.
Saml bogstaver til det hemmelige kodeord og hent din
præmie i Lille Virgils hus.
Premiere lørdag den 23. september kl. 11.00-13.00 på
Taastrup Bibliotek, Domhustorvet. Børnebibliotekarerne
indvier banen og du og din familie kan bare møde op.
23. september -14. oktober kan familier og mindre
grupper lege på banen i bibliotekets åbningstid

for børn og unge

2017 er et helt specielt år – en stak RIGTIG
gode børnebøger kan nemlig fejre deres 50 års
fødselsdag: Ole Lund Kirkegaards ”Lille Virgil”,
Benny Andersens ”Snøvsen”, Cecil Bødkers ”
Silas og den sorte hoppe”, Flemming Quist
Møllers ”Cykelmyggen Egon” og Halfdan
Rasmussen og Ib Spang Olsens ”Halfdans ABC”.
Vi lærte også den skønne lille alfeagtige Cirkeline
at kende som film i 1967. Vi fejrer jubilæet med
legebane, koncerter, udstillinger og konkurrencer.

for børn og unge

Skrallebang koncert og indvielse
af Lille Virgils hus
Tilbud til indskolingen
Lille Virgil og hans hus er flyttet ind i
biblioteket.
Vi holder rejsegilde og fejrer huset og fødsels
dagen med en ordentlig SKRALLEBANG LEGER
MED BØRNEBØGER KONCERT. Kom og hør
sange om Cykelmyggen Egon og Lille Virgil,
hør en rap om Ivan Olsens slatne arme, vær
med til at lave lydeffekter til en sang om
Guldlok og meget mere.
Onsdag den 27. september kl. 9.00-10.10
og 11.00-12.10 på Taastrup Bibliotek.
Undervisningsmateriale: Hver klasse kan
hente et gratis eksemplar af ’Lille Virgil’ på
biblioteket, som I kan bruge til oplæsning i
god tid inden koncerten.

Cirkeline har fødselsdag
– kom og syng med
Kom og syng med når Nathalia Barat synger
Cirkeline-sange. Kan man lade være med at
elske sange som Bim-bam-busse, Cirkeline
har fødselsdag og ost er musens allerbedste
mad? Nu har nye generationer muligheden for
at glæde sig over nogle af de bedste og mest
rytmiske børnesange gennem de sidste 50 år.
Tirsdag den 10. oktober og torsdag den
12. oktober på Taastrup Bibliotek
Fredag den 13. oktober på Hedehusene
Bibliotek. Kl. 10.00-11.00 hver gang

for børn og unge

TEMA
Harry Potter

Vær med til at fejre Harry Potters
20 års jubilæum i efterårsferien.
I år er det 20 år siden at den første bog
om Harry Potter udkom. Det fejrer vi
naturligvis på Høje-Taastrup Bibliotekerne
i hele efterårsferien. Kom og oplev magi
og trolddom hele ugen, når vi bringer
fortællingen om Harry Potter til live.

Magiske kager
For de 6-12 årige

for børn og unge

Kom og sving tryllestaven over lækre kager
og tryl dem til små magiske kunstværker med
glimmer, små eksplosioner og slik fra Hogwarts.
Sammen med Helle Rimmer fra ”Den store
bagedyst” udsætter vi muffins for det mest
lækre fra Diagonalstræde.
Tør du prøve brækpastiller, feberkarameller eller
næseblodsnougat? Du får lov til at
pynte dine magiske muffins med slik fra
troldmændenes verden.
Mandag den 16. oktober på
Taastrup Bibliotek
Torsdag den 19. oktober på Hedehusene
Bibliotek. Begge dage kl. 13.30- ca. 14.00

Mix din egen trylledrik som en rigtig
troldmand
For de 6-12årige
Eleksirspecialisterne kommer med alle deres
mange magiske og mystiske ingredienser, og
viser dig hvordan rigtige trylledrikke skal
brygges og blandes.
Du får naturligvis din egen drik med hjem i
en lille flaske.
Tirsdag den 17. oktober på Hedehusene
Bibliotek kl. 11.00-13.00

Mangler du en tryllestav til at forsvare
dig mod mørkets kræfter?
For de 6-12 årige
En tryllestav skal man helst selv designe, det
ved enhver ung magiker. Nu kan du designe
din egen tryllestav med hjælp og vejledning
fra tryllestavsinstruktører, der ved lige hvordan
man får magien frem.
Alle får deres egen personlige tryllestav
med hjem.
Onsdag den 18. oktober på Taastrup
Bibliotek kl. 11.00-13.00

Hogwartsekspress til Harry Potter
Festival i Odense
For alle
Er du lige så vild med Harry Potter universet
som os? Så tag med på denne unikke bustur til
Harry Potter Festival i Odense. Turen er gratis.
Harry Potter Festivalen er en tilbagevenden
de kæmpe begivenhed i Odense. I år kan du
blandt andet opleve magisk markedsdag,
quidditch-turneringer og masser af magi
og stemning i hele Odenses bymidte. Oplev
karaktererne fra Harry Potter-universet, få
danseundervisning af pigerne fra Beauxbat
on, bliv flyvende i kosteværkstedet, få plejet
magiske lidelser i Skt. Mungos hospital, køb
din tryllestav i Olivanders, læs seneste nyt i
Profettidende, drik ægte butterbeer i Den

for børn og unge

Utætte Kedel og meget, meget mere. Enkelte
aktiviteter på festivalen kræver betaling, disse
er ikke inkluderet i turen. Du kan læse mere om
festivalen og de enkelte aktiviteter her: https://
harrypotterfestival.dk/.
Undervejs på turen vil der være sjov, underhold
ning og quiz. Du får en magisk bustur, snacks
og en sej goodiebag. På festivalen vil vi sammen
deltage i en aktivitet, som bliver afsløret i løbet
af efteråret.Herefter har du resten af dagen til
på egen hånd at opleve Harry Potters univers.

Alle i familien skal bestille billet, da der er
et begrænset antal pladser i bussen. Har du
reserveret plads, men bliver forhindret, skal du
kontakte enten Taastrup eller Hedehusene bibli
otek, så andre kan få glæde af billetten.
Alle børn skal være ifølge med en voksen.
Fredag d. 20. oktober fra kl. 09.00- ca.18.00.
Opsamling ved Taastrup Bibliotek kl. 09.00 og
ved Hedehusene Bibliotek kl. 09.15.
Afsætning vil være omkring kl. 18.00 og ved
begge biblioteker.

Kom og spil Pathfinder-rollespil
For 10 årige og op
I rollespillet får du lov til at være en helt, der
tager på eventyr i en fantasyverden med elvere,
trolde, drager og andre fantastiske væsner.
Bevæbnet med kløgt, magi og våben, skal I
sammen besejre en af fjender, der truer freden i
landet Varisia.
Vi spiller med Pathfinder-reglerne, der er en
variant af det verdenskendte Dungeons &
Dragons rollespil.
Lørdag den 23. september, 28. oktober,
25. november og 2. december
Alle dage fra kl. 10.00-13.30 på
Hedehusene Bibliotek.

Randers Egnsteater: En lille ny
For de 1½-5 årige

for børn og unge

Alt har sin faste plads. Alt har sin egen lyd.
Alt har sin egen farve. Alt er som det plejer at
være. Det er godt. Det er trygt. Så ved man,
hvad man har. Men hvad er nu det?! Tingene
er ikke på deres faste plads. Lyden lyder ander
ledes, og farven har fået en helt anden farve.
Der er vendt op og ned på det hele, for der er
en eller anden, der forstyrrer. En lille ny, der ikke
ved, hvordan det plejer at være.
Lørdag den 30. september kl. 11.00-11.35
på Taastrup Bibliotek

Teater Vestvolden: Chappers rumrejse
For de 5-9 årige

Babybandet DUO – Julekoncert
For de 0-5 årige og deres forældre
Kom til julekoncert for de små. Luise Føns
og Anders Haaber fra Babybandet spiller og
synger live med høj energi, fjol og musikalsk
overskud. De står selv for alle sangene og
musikken, og der bliver rig lejlighed for
børnene til at bevæge sig.
Lørdag den 2. december kl. 11.00-11.45
på Taastrup Bibliotek

Julepop værksted for børn og voksne
Kom til kreativt juleværksted. Du kan lave
din egen koglelampe, fremstille julepynt
eller en sjov julegave af genbrugsmaterialer.
Margit hjælper dig i gang med ideer til
personlige julegaver.
Mandag den 4. december kl. 16.30-18.30
på Hedehusene Bibliotek

Det Lille Verdensteater: En rigtig nisse
For de 3-8 årige
Ida er lige flyttet – og der er rod overalt, så
julen må springes over. Men heldigvis bor der
en rigtig nisse i det nye hus, – én der elsker
risengrød og nisselist.
Mandag den 18. december kl. 9.30 og 11.00
på Hedehusene Bibliotek.
Varighed 30 minutter

for børn og unge

Tag med på en fantasifuld rejse ud i rummet!
Chapper (ham fra Ramasjang!) inviterer om
bord i Teater Vestvoldens rumraket og begi
ver sig op mellem fjerne planeter og gakkede
galakser for at finde sin elskede morfar, der er
flyttet ud på en stjerne et sted langt borte i det
uendelige univers. Undervejs møder han både
flyvende tallerkner, rumvæsner og en mystisk
mælkevej.
Lørdag den 11. november kl. 11.00-11.35
i bussen på Domhustorvet ved Taastrup
Bibliotek. Undgå af pladshensyn at
medbringe store tasker, og tag gerne
flere børn pr. voksen med. Bussen er
indrettet til mindre børn.

Mød også biblioteket på:
FACEBOOK
Høje-Taastrup Bibliotekerne
INSTAGRAM
#taastrupbibliotekerne

Ret til ændringer forbeholdes.

TAASTRUP BIBLIOTEK
Taastrup Hovedgade 86
2630 Taastrup
Tlf. 4335 2000

BILLETTER
Man skal have billetter til alle
arrangementer, medmindre andet er nævnt.
Billetter til arrangementerne er gratis, medmindre andet er
nævnt.
Billetter bestilles på bibliotekets hjemmeside: bibliotek.htk.
dk. Her kan du også tilmelde dig bibliotekets nyhedsbrev.
Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme, så andre
kan få glæde af billetten.
Vis hensyn, kom til tiden og overhold aldersgrænser.

HEDEHUSENENE BIBLIOTEK
Hovedgaden 516 B
2640 Hedehusene
Tlf. 4335 2080
TAASTRUP KULTURCENTER
Poppel Allé 12
2630 Taastrup
MEDBORGERHUSET LIPPERTS
Taastrup Hovedgade 71
2630 Taastrup
HEDEHUSET
Hovedgade 371 B
2640 Hedehusene

