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Koldingbibliotekerne
Slotssøvejen 4
6000 Kolding
Telefon: 79 79 11 00
Mail: bibliotek@kolding.dk
Vi hører altid gerne fra dig.

BILLET
Til mange arrangementer skal du have en
billet, som du kan købe på vores hjemmeside. I flere tilfælde er billetten gratis, men
nødvendig for at vi kan sikre en god afvikling af arrangementerne. Husk at afmelde
din billet, hvis du alligevel ikke får brug for
den. På koldingbib.dk leder vi dig videre til
vores samarbejdspartneres hjemmesider
for billetkøb hos dem.

HANDICAPADGANG
Det er muligt at få en gratis billet til handicapledsager (med ledsagerkort) til alle
bibliotekets egne arrangementer. Kontakt
os, hvis du har brug for denne mulighed.
Kontakt os ligeledes, hvis du har spørgsmål
vedrørende tilgængelighed og imødekommelse af særlige behov.

oplev

Med forbehold for trykfejl og ændringer.
Opdateringer vil fremgå på koldingbib.dk
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FØLG OS
Koldingbib.dk
@Koldingbib
/Koldingbib
Hold dig opdateret om dit lokalbibliotek
Koldingbib.dk/Christiansfeld
Koldingbib.dk/Lunderskov
Koldingbib.dk/Vamdrup

FOR– OG BAGSIDEFOTO
Rune Fjord og
Hans Christian Asmussen

TRYK
From Grafisk

OPLAG
2.000 eksemplarer

TAK...
Til vores samarbejdspartnere, vores
medarbejdere og skribenterne der har
bidraget til denne sæson af OPLEV.

,,

OPLEV
Velkommen til Koldingbibliotekerne!
Vi glæder os til at byde dig velkommen til et efterår fuld af læsning,
musik og spændende møder.
Denne sæson er vores program særligt præget af musik og litteratur
for børn og unge. I løbet af efteråret og vinteren bliver det endnu
sjovere at læse på biblioteket, når der opstår nye læserum, hvor
du kan sanse og lege på helt nye måder. Det er rum, der inspirerer
og stimulerer læsningen på måder, du aldrig har oplevet det før.
Digitale rum, sociale rum og fysiske rum.
Dette efterår inviterer vi dig til at møde musik og sang i nye toner
og frekvenser på biblioteket. Du kan komme til fællessang og
koncerter, og du kan sammen med os dykke ned i, hvad musikken
gør ved os.
På biblioteket kan du blive klogere på FN’s 17 Verdensmål, og
hvad de betyder for dig. Vi er på en rejse mod en mere bæredygtig
tilværelse, og vi vil gerne have dig med! Derfor kan du på biblioteket
finde oplysning, underholdning og aktiviteter, der gør dig klogere
på, hvordan vi sammen kan skabe en mere bæredygtig verden.
Det og meget mere glæder vi os til at dele med dig. Gå selv på
opdagelse i OPLEV for at se alle de andre tilbud denne sæson.
Kom og vær med!
Pia Henriette Friis
Bibliotekschef

Foro: The Cosmic Supply Co.

KONTAKT

OPLEV er Koldingbibliotekernes halvårskatalog, der samler en række arrangementer og tilbud, der finder sted på bibliotekerne. Koldingbibliotekerne samarbejder med
frivillige, foreninger og andre kulturaktører.
Derfor finder du også arrangementer i dette
katalog, der er skabt, af eller i samarbejde
med, nogle af vores faste samarbejdspartnere. Ud over aktiviteterne i dette katalog
kan du på vores hjemmeside løbende finde
arrangementer, som folkeoplysende foreninger afholder i bibliotekernes lokaler.

oplev

OPLEV
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Foto: Lasse Lagoni
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AUGUST

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

01.08 Udstilling: Knipling
04.08 Skriv løs
10.08 Babytræf
17.08 Babytræf
24.08 Babytræf
25.08 Bæredygtig bogklub
30.08 Bogklub 9-12 år
31.08 Babytræf

01.10
01.10
01.10
04.10
04.10
05.10
05.10
05.10
06.10
06.10
06.10
07.10
08.10
10.10
10.10
10.10
11.10
12.10
13.10
13.10
17.10
17.10
18.10
19.10
19.10
21.10
24.10
25.10
25.10
26.10
27.10
27.10
27.10
31.10

01.11
02.11
03.11
03.11
05.11
07.11
08.11
08.11
09.11
12.11
14.11
14.11
16.11
16.11
21.11
22.11
23.11
23.11
24.11
25.11
25.11
29.11

01.12
01.12
01.12
07.12
07.12
08.12
08.12
08.12
08.12
14.12

SEPTEMBER
01.09 Skriv løs
02.09 Magisk kulturnat
02.09 Magisk Kemishow
02.09 Harry Potter & De Vises Quiz
04.09 Katrine Muff
06.09 Læseklub for unge
07.09 Babytræf
08.09 Iben Mondrup
09.09 Musikkens mesterværker
12.09 Morgensang på biblioteket
13.09 Klassisk lytteklub
13.09 Guidet fællessang
14.09 Babytræf
14.09 Bogcafé på Tobbers
14.09 Musik som sovemedicin
16.09 Peter Vuust
16.09 Musikkens mesterværker
17.09 Plademesse
17.09 Musik i kirken for familien
19.09 Morgensang på biblioteket
19.09 Annette K. Nielsen
20.09 Guidet fællessang
21.09 Babytræf
22.09 Erik Sommer
23.09 Musikkens mesterværker
24.09 Familien synger
26.09 Frivillighedsuge
26.09 Bytte-bytte-rum
27.09 Kulturcafé
27.09 Bogklub 9-12 år
28.09 Babytræf
29.09 Bæredygtig bogklub
29.09 Tiny House
4

Bliv månedens Verdenshelt
Har du styr på lorten?
Sandra Schwartz
Anders W. Berthelsen
Læsekredsaften
Babytræf
Rejsecafé
Klimasikring af din have
Skriv løs
Værdier i dine ting
Månedens sange
Musikkens mesterværker
Slut med sut
Klimasikring af din have
Babyrytmik
Knæk litteraturens koder
Klassisk lytteklub
Babytræf
Vaner og affald
Sandheden om Kommunalpolitik
Haletudserne
Børnebio
Readathon
Bogbingo
Maria Jarjis
Mød Sallys far
Knæk litteraturens koder
Kulturcafé
Bogklub 9-12 år
Babytræf
Bæredygtig bogklub
Babyrytmik
Gi' det videre - eller nyt liv
Knæk litteraturens koder

Karl Ove Knausgård
Babytræf
Månedens sange
Skriv løs
Slut med sut
Knæk litteraturens koder
Bogsalg
Klassisk lytteklub
Babytræf
Kreativ Lørdag
Knæk litteraturens koder
Skumringstimen
Babytræf
Ane Riel
Knæk litteraturens koder
Bogklub 9-12 år
Babytræf
Bogcafé på Tobbers
Bæredygtig bogklub
Julequiz
Bæredygtig julegaveindpakning
Kulturcafé

Julerier
Julebio for de små
Kolding Light Festival
Jul med Linda Lassen
Babytræf
Månedens sange
Skriv løs
Klimalitteratur for unge
DR Romanklub
Babytræf

30.11 Babytræf
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Hvad er et
bibliotek?
Spørgsmålet er banalt, for et
bibliotek er da et sted, hvor
man låner bøger. Eller hvad?
Her får du et ultrakort rids af
det danske folkebiblioteks historie.

oplev

Bogens tilgængelighed
Mennesker har altid delt viden og
fortællinger med hinanden. Først
og fremmest mundtligt, men senere også skriftligt. De tidligste
bøger var kostbare objekter, som
opbevaredes i private biblioteker
hos magtfulde institutioner som
adedlen og munkeordner. Med
opfindelsen af nye trykkemetoder
i 1400-tallet blev bøger og det
skrevne ord langt mere alment
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udbredt, og i 1700– og 1800-tallet
opstod flere private og offentlige
biblioteker rundt om i Danmark.

Velfærd og dannelse til alle
I 1920 får Danmark sin første bibliotekslov. Den proklamerer først
og fremmest, at bibliotekerne skal
”udbrede kundskaber og almindelig oplysning” gennem de materialer, der stilles til rådighed. Med
loven kommer statslig finansiering,
og biblioteket er en central brik i
Danmarks udvikling mod moderne
velfærdssamfund. På et biblioteket kan du – uanset alder,
køn og indkomst – finde viden og
få hjælp til at forstå verden omkring dig. Fra efterkrigstiden og

frem bliver bibliotekerne flere, og
deres mere opgaver alsidige. Der
eksperimenteres med nye materialetyper og arrangementsformater. Man kan låne kunstværker
med hjem; LP’er CD’er og film
føjes til samlingerne; og biblioteker
er værter for alt fra læsekredse til
fællesspisninger og debatter.
Biblioteket af i dag
I det 21. århundrede tages bibliotekets formål mange steder op
til debat. For når information er
tilgængelig alle vegne hele tiden,
hvad er så bibliotekets opgave?
Bibliotekerne tilbyder materialer
gratis, men de fokuserer også i
stigende grad på at formidle og

kvalificere viden. I dag er det afgørende at kunne sortere i information og vurdere kvaliteten af den
viden, man præsenteres for – det
hjælper bibliotekerne med. Folkebibliotekerne er Danmarks mest
besøgte kulturinstitution, og i dag
tilbyder de bøger, musik, IT, leg,
undervisning, debat, studiemiljøer
og meget, meget mere. Hvordan
bruger du dit bibliotek i Kolding?

Af: Sarah Kidmose Hansen,
Biblioteksformidler
Koldingbibliotekerne

oplev

#koldingbib
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01.08-27.08

25.08

KOLDING BIBLIOTEK / TORVET /
GRATIS

16.00-18.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
MØDE 4 / GRATIS / HUSK TILMELDING

Op til Årets knipledag den 27. august udstilles
et bredt udvalg af kniplinger til beklædning,
pynt og nytte.

Har du lyst til at mødes med andre og diskutere
litteratur om bæredygtighed? Koldingbibliotekerne afholder bogklubseftermiddage.

UDSTILLING: KNIPLING

04.08

BÆREDYGTIG BOGKLUB

I samarbejde med Bæredygtighedshuset

SKRIV LØS
19.00-20.45 / KOLDING BIBLIOTEK /
MØDE 1 / GRATIS / MØD BARE OP

BÆREDYGTIG
BOGKLUB

Skriver du, og har du lyst til at sidde sammen
med andre og skrive? Vi begynder med et kort
oplæg, og så går vi i gang med at skrive på
egne tekster. Medbring computer eller andre
skriveredskaber. For alle, der kunne tænke
sig at skabe et netværk blandt skrivende fra
Kolding og omegn.

Vi hedder
Bogmestrene ! ! !
Kom og være med
i vores bogklub

10.08, 17.08, 24.08, 31.08

BABYTRÆF

10.00-12 / KOLDING BIBLIOTEK /
SALENE / GRATIS / MØD BARE OP

Illustration: COLOURBOX

Hver onsdag klokken 10.00-12.00 har du på
Kolding Bibliotek mulighed for at komme og
høre om kost og skemad til det lille barn.
Arrangeret af Sundhedsplejen
kolding.dk/sundhedsplejen

Vi mødes første
gang 30.08 i møde 1
16.00-18.00 på
Kolding Bibliotek

Der er ALTID snacks!

Det SKAL handle om bøger!

TILMELD
DIG IDAG
Scan QR koden

8

Koldingbibliotekerne • efterår • vinter 2022

SCAN MIG

august

august

Noget for dig?

Foro: The Cosmic Supply Co.

Der er ALDRIG lektier for!

#koldingbib
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Sang som afstressende virkning
Sang kan også have en afstressende virkning. Kortisol er et hormon, der er forhøjet
hos folk, der lider af langvarig stress. Bla. korsang kan sænke kortisolniveauet i kroppen.

Se det fulde program på koldingbib.dk/musikken
Koldingbibliotekerne • efterår • vinter 2022

Kroppens morfin
Når vi synger, stiger indholdet af signalstofferne oxytocin, dopamin og endorfin:
Endorfin er kroppens morfin, som indgyder
velvære og lykke. Oxytocin er et kærlighedsog tilknytningshormon, som øger vores tillid
og følelse af tilknytning. At synge sammen,
er en hurtig og effektiv måde at knytte en
større gruppe af relativt fremmede tættere
sammen. Dopamin har en positiv effekt på
vores humør og energiniveau.

Når vi synger sammen - hører vi sammen
Fællessang er noget, vi skaber sammen. Det
naturlige resultat af en sådan samskabende
proces er samhørighed og fællesskab.
Sangkraft Kolding
Sangkraft Kolding er en forening, der har
til formål at styrke fællesskab og dannelse
gennem sang. Sangkraft Kolding vil løfte og
udbrede sangen i alle livets faser. Ambitionen er, at mange flere borgere i hele Kolding
Kommune skal opleve sangglæde i deres
hverdag.
Brobyggere
Vi vil særligt styrke sangen og syngelysten
hos børn og unge, og understøtte og udvikle
sangmiljøer for dem, der vil være særligt
dygtige til at synge. Sangkraft Kolding vil
”bygge bro” mellem eksisterende aktiviteter
og aktører for at opnå dette.
Vi ved, at sang skaber glæde, og at sang er
godt i sig selv! Det er præcis den gave, som
Sangkraft Kolding vil pakke op og folde ud i
hele Kolding kommune.
Af: Helene Eiler Ernst
Projektleder
Sangkraft Kolding

Hvad

Gør ved os

Erik Somme
22.09 •
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og styrker fællesskabet
Når vi synger, bruger vi hele kroppen til at
danne lyd. Kroppen er vores instrument!
På én gang er det vældig banalt og ganske
fascinerende. Når vi synger, er kroppen aktivt
involveret i at producere lyd; og den lyd kroppen producerer (altså sangen!) afføder flere
positive, kropslige reaktioner, der virker tilbage på kroppen både fysiologisk og psykologisk. Særligt når vi synger sammen med
andre, opstår dette gunstige og positive
samspil. Fællessang kan anses som en
samfundsressource med mange positive
egenskaber. At synge sammen styrker os
fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt.
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06.09

LÆSEKLUB FOR UNGE
16.00-18.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
YA-OMRÅDET / GRATIS / HUSK
TILMELDING

SKRIV LØS
19.00-20.45 / KOLDING BIBLIOTEK /
MØDE 1 / GRATIS / MØD BARE OP
Skriver du, og har du lyst til at sidde sammen
med andre og skrive? Vi begynder med et kort
oplæg, og så går vi i gang med at skrive på
egne tekster. Medbring computer eller andre
skriveredskaber. For alle, der kunne tænke
sig at skabe et netværk blandt skrivende fra
Kolding og omegn.

19.00-21.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
SALENE / BILLET 95 KR.
02.09

HARRY POTTER & DE VISES
QUIZ
20.00-21.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
GRATIS / MØD BARE OP
Harry Potter-bøgerne har 25 års jubilæum i år,
og det kan du være med til at fejre til en magisk kulturnat på biblioteket. Oplev den rene
magi til et vildt kemishow og prøv at holde en
ugle. Slå dine venner i den store Harry Potter-quiz med den danske fantasyforfatter Boris
Hansen som vært.

september

17.00 OG 18.00 / KOLDING BIBLIOTEK
TORVET / GRATIS / MØD BARE OP

12

Oplev røg, brag og vild kemi, når studerende fra Aarhus Universitet laver kemishow.
Konceptet Kemishow drives af studerende fra
Kemi, Medicinalkemi og Nanoscience, som
turnerer landet rundt og viser vilde kemiske reaktioner for børn og unge for at vække deres
interesse for naturvidenskabens verden.

Koldingbibliotekerne • efterår • vinter 2022

Iben Mondrup fortæller om sine romaner
"Tabita" og "Vittu" om to grønlandske børn, der
bortadopteres til en dansk familie. Romanerne
foregår i en periode i den dansk-grønlandske
historie, hvor det ikke var usædvanligt, at børn
blev bortadopteret til danske familier.

MUSIKKENS
MESTERVÆRKER

13.09

11.00-12.45 / KOLDING BIBLIOTEK /
STORE SAL / BILLET 595 KR.

10.00-11.30 / KOLDING BIBLIOTEK /
BRYGGERIET / GRATIS / HUSK
TILMELDING

KATRINE MUFF:
NORDISKE STEMMER
11.00-12.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
TORVET / GRATIS / MØD BARE OP

12.09

04.09

Oplev magien ved fællessang, når vi synger
nordiske sange fra Højskolesangbogen sammen med tv-vært og musiker Katrine Muff.

Begynd din dag på den bedste måde: Kom
og syng dig glad sammen med andre. Sangkraft Kolding indbyder til 20 minutters dejlig
fællessang. Det foregår på Torvet på Kolding
Bibliotek, hvor vi samles om flyglet og synger
livsglade sange. Det er gratis – bare mød op
og syng med.

09.09

Vi dykker ned i berømte klassiske musikværker. Få lejlighed til at fordybe dig i ét værk
ad gangen og få samtidig en introduktion
til almene musikbegreber, musikgenrer, instrumenter og musikhistorie.

02.09

MAGISK KEMISHOW

Foto: Les Kaner

IBEN MONDRUP:
TABITA OG VITTU

MORGENSANG PÅ
BIBLIOTEKET
09.00-09.20 / KOLDING BIBLIOTEK /
TORVET / GRATIS / MØD BARE OP

KLASSISK LYTTEKLUB

Denne bibliotekslytteklub er for dig, der
holder af den klassiske musik eller gerne vil
lære mere om den. Tilmelding er nødvendig.
Dagens program: Arnold Schönberg: Gurrelieder (1911). Et senromantisk værk baseret på
tekster af den verdensberømte danske digter
J. P. Jacobsen.
I samarbejde med DR-P2 Klub Klassisk
OBS: Man skal tilmelde sig hver enkelt
gang ved at skrive til bibliotekar Iben
Østergaard på iboe@kolding.dk

september

01.09

08.09

Foro: The Cosmic Supply Co.

Foto: Alexander Banck-Petersen

Vi holder møde for nye medlemmer. Kom
alene eller tag en ven med under armen. Det
er helt afslappet og man skal ikke have forberedt noget. Vi skal bare hygge og drikke
varm kakao sammen. Der vil også være en
quiz, hvor du kan vinde lækre bogpræmier.

#koldingbib
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GUIDET FÆLLESSANG

MUSIK SOM SOVEMEDICIN

15.30-17.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
19.00-20.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
MØDE 5 / GRATIS / HUSK TILMELDING SALENE / BILLET 50 KR.
Elsker du dejlige sange? Kom og vær med til en
herlig omgang guidet fællessang, hvor vi synger
sammen og snakker om vores oplevelse af musik og tekst. Alle kan være med – der er ingen
rigtige eller forkerte svar.

14.09

BOGCAFÉ PÅ TOBBERS
16.00-17.00 / TOBBERS / GRATIS /
BARE MØD OP
Få anbefalinger til store lytteoplevelser i de
hyggelige omgivelser på caféen Tobbers, når vi
dykker ned i de bedste true crime-podcasts.

Mange mennesker lytter til musik, hvis de har
problemer med at sove. Men er musik et effektivt middel til at opnå bedre søvn? Den nyeste
forskning på området præsenteres.
Foredragsholder: Kira Vibe Jespersen, ph.d.,
Ass. Professor ved Center for Music in the
Brain, Aarhus Universitet,
www.musicinthebrain.au.dk

16.09

PETER VUUST:
MUSIK PÅ HJERNEN
16.00-17.30 / KOLDING BIBLIOTEK /
TORVET / GRATIS / HUSK TILMELDING
se mere på næste side

Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og
udøver musik? Hvordan påvirkes vi af musik
fysiologisk, følelsesmæssigt og sprogligt?
Med udgangspunkt i sin forskning og sin
jazzkarriere fortæller Peter Vuust om, hvordan
hjernen bearbejder musik og om forskellen på
musikeres og ikke-musikeres hjerner.

16.09

MUSIKKENS
MESTERVÆRKER
11.00-12.45 / KOLDING BIBLIOTEK /
STORE SAL / BILLET 595 KR.
Vi dykker ned i berømte klassiske musikværker. Få lejlighed til at fordybe dig i ét værk
ad gangen og få samtidig en introduktion
til almene musikbegreber, musikgenrer, instrumenter og musikhistorie.

17.09

PLADEMESSE
10.00-14.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
TORVET / GRATIS / MØD BARE OP
Plademesse på bibliotekstorvet med 12
sælgere fra hele Danmark, lavet i samarbejde mellem Jungle Records, Torben Jensen
og Finn P. Madsen! Torben og Finn er også
arrangørerne bag den halvårlige plademesse
i Haderslev. En oplagt chance for at finde lige
netop den plade, der mangler i samlingen.

17.09

MUSIK I KIRKEN FOR FAMILIEN

Foto: Stephen Freiheit

september

10.30-11.15 / NICOLAI KIRKE / GRATIS
MØD BARE OP
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Foto: Lærke Posselt

14.09

Kirke ville ikke være det samme uden musikken. Kom til familiearrangement og hør om
kirkens lyde, musik og musikalitet.

19.09

ANNETTE K. NIELSEN:
MED PÅ EN LYTTER
19.00-20.30 / KOLDING BIBLIOTEK /
SALENE / BILLET 50 KR.
Videnskabsjournalist Annette K. Nielsen er
lydfølsom – ligesom 20-40 % af befolkningen.
Efter at have følt sig plaget af uønskede lyde
lavede hun et eksperiment, der forandrede
hendes liv. Det skriver hun om i bogen "Med
på en lytter" – en rejse i lytningens univers –
og fortæller om i dag.

19.09

MORGENSANG PÅ
BIBLIOTEKET
09.00-09.20 / KOLDING BIBLIOTEK /
TORVET / GRATIS / MØD BARE OP
Begynd din dag på den bedste måde: Kom
syng dig glad sammen med andre. Sangkraft Kolding indbyder til 20 minutters dejlig
fællessang. Det foregår på Torvet på Kolding
Bibliotek, hvor vi samles om flyglet og synger
livsglade sange.

Foro: The Cosmic Supply Co.

13.09

september

#koldingbib

september

#koldingbib
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20.09

GUIDET FÆLLESSANG
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23.09

MUSIKKENS
10.00-11.30 / KOLDING BIBLIOTEK /
MØDE 5 / GRATIS / HUSK TILMELDING MESTERVÆRKER
Elsker du dejlige sange? Kom og vær med til
en herlig omgang guidet fællessang, hvor vi
synger sammen og snakker om vores oplevelse af musik og tekst. Alle kan være med – der
er ingen rigtige eller forkerte svar.

22.09

ERIK SOMMER:
TID TIL SANG OG SANGE
TIL TIDEN
17.00 / KOLDING BIBLIOTEK / TORVET
GRATIS / HUSK TILMELDING
Vi kan synge os igennem dagen, året og hele
livet – synge om fællesskab, naturen, historien,
troen. Sang skaber glæde, og fællessang
skaber fælles glæde. Erik Sommer gæster
biblioteket med sit foredrag om Højskolesangbogen, som både indeholder fortælling og
sang.

11.00-12.45 / KOLDING BIBLIOTEK /
STORE SAL / BILLET 595 KR.
Vi dykker ned i berømte klassiske musikværker. Få lejlighed til at fordybe dig i ét værk
ad gangen og få samtidig en introduktion
til almene musikbegreber, musikgenrer,
instrumenter og musikhistorie.

26.09-30.09

27.09

FRIVILLIGHEDSUGE:
VIL DU GØRE EN FORSKEL?

BOGKLUB 9-12 ÅR

12.00-18.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
TORVET / GRATIS / MØD BARE OP
Fra mandag den 26. september og hele uge
39 hylder Kolding Kommune frivillighed, fælleskab, bæredygtighed og lokale netværk.
Du kan møde foreninger og opleve taler,
fællessang, bytte-bytte-rum og meget mere
på biblioteket.

16.00-18.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
MØDE 1 / GRATIS / HUSK TILMELDING
Børnebibliotekets bogklub har kun 3 regler: 1.
Det SKAL handle om bøger. 2. Der er ALDRIG
lektier for. 3. Der er ALTID snacks. Noget for
dig? Så kom med i bogklubben, hvor vi taler om
bøger, anbefaler bøger til hinanden og hygger
os med alt fra bogbanko til bogmærker.

27.09

FAMILIEN SYNGER

BYTTE-BYTTE-RUM

KULTURCAFÉ
OM IMPRESSIONISME

10.30-11.15 / KOLDING BIBLIOTEK /
FORMIDLINGSTRAPPEN / GRATIS /
MØD BARE OP

13.00-18.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
STORE SAL / GRATIS / MØD BARE OP

10.00-11.30 / KOLDING BIBLIOTEK /
TORVET / GRATIS / MØD BARE OP

Fra mandag den 26. september til fredag den
30. september laves bibliotekets store sal om
til et bytte-bytte-rum i bæredygtighedens
tegn. Du kan tage en ting med, som du ikke
bruger, og ikke ved, hvorfor du har i dit hjem
– og bytte den til en ting, du gerne vil have!

Kulturcafé er en hyggelig formiddag, hvor der
både er tid til at lytte og diskutere kultur. Denne
gang om impressionisme i litteratur, musik og
teologi ved Klassikertrioen.

24.09

Tag familien under armen og kom til et skønt
fællessangs-arrangement med masser af
gode sange for både store og små.

26.09-30.09

29.09

BÆREDYGTIG BOGKLUB
16.00-18.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
MØDE 5 / GRATIS / HUSK TILMELDING
Har du lyst til at mødes med andre og diskutere
litteratur om bæredygtighed? Koldingbibliotekerne afholder bogklubseftermiddage.
I samarbejde med Bæredygtighedshuset

29.09

16
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Foto: Privat

Foto: Privat

september

19.00-20.30 / KOLDING BIBLIOTEK /
BRYGGERIET / GRATIS / HUSK
TILMELDING
Med afsæt i sine personlige erfaringer foreslår
Anders Boisen, at vi som samfund kan bruge
nogle af ideerne fra hans tinyhouse-livsstil til at
bygge og bo mere bæredygtigt - både miljømæssigt, menneskeligt og økonomisk.

Foro: The Cosmic Supply Co.
september

TINY HOUSE:
BO SMÅT OG LEV GODT

#koldingbib
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oplev

Tre

litterære
tendenser

EXOFIKTION

MENNESKET I NATUREN

AGNETA PLEIJEL:
"DOBBELTPORTRÆT"

MIKKEL FREY DAMGAARD:
"FISKEJOURNAL: EN
BEGYNDERS BEKENDELSER"

Maleren Oskar Kokoschka hyres til at male
et portræt af krimiforfatteren Agatha Christie.
Portrættet bliver til over seks møder, hvor de
to kunstnere taler ærligt sammen om kærlighed, tab og livet. En kraftfuld roman for
voksne litteraturlæsere.

BØGER OM BØGER

Boghandlere, bibliotekarer,
læseklubber og sågar lydbogsindlæsere – det
vrimler med bøger om bogelskere og magien
ved at læse. F.eks.:

MATT HAIG:
"MIDNATSBIBLIOTEKET"

oplev

Nora beslutter sig for at ende sit liv, men
havner i Midnatsbiblioteket, et limbo mellem liv
og død, hvor det bugner af bøger, der alle er
et muligt levet liv. Hjertevarm fortælling til alle
bogelskere.

18
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En række fagbøger reflekterer over forholdet
mellem menneske og natur. F.eks.:

En fortælling om lystfiskeri, naturens kræfter
og sindets mørkeste afkroge – en rørende
bog, der handler om meget mere end fisk.
Til læsere af nyere dansk litteratur.
Af: Cecilie Hougaard Flinck
Biblioteksformidler
Koldingbibliotekerne

Kom til en magisk aften og oplev bl.a.
Hagrid, Hedwig og alle de andre den 2. september
på Kolding Bibliotek fra 16.00-22.00
Læs mere på koldingbib.dk

Foto: Unspalsh, Alfred Kenneally

En bølge af forfattere skriver om virkelige,
historiske mennesker og forestiller sig deres
liv. F.eks.:

19
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Spildevand fortælle om, hvad Kolding Kommune gør for at undgå flere oversvømmelser.
Få også svar på mulighederne for, hvordan
du kan udnytte regnvandet som ressource
og samtidig være med til at klimasikre på din
egen grund.

Hele oktober

BLIV MÅNEDENS
VERDENSHELT
KOLDING BIBLIOTEK
I hele oktober måned kan I teste jeres viden
om Verdensmålene. For at deltage i lodtrækningen om at blive månedens verdenshelt skal
du knække koden til Quizreolen på Kolding
Bibliotek.

06.10

VÆRDIER I DINE TING:
BÆREDYGTIG WORKSHOP
16.30-19.00 / BRONZEHALLEN,
BRONZEVEJ 3, 6000 KOLDING /
GRATIS / HUSK TILMELDING

Hele oktober

HAR DU STYR PÅ LORTEN?
ALLE LOKALBIBLIOTEKER

SANDRA SCHWARTZ:
DEN GODE DIALOG
11.00-16.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
MØDE 5 / BILLET 245 KR.
Lær at skrive dialoger med forfatter Sandra
Schwartz. På kurset vil Sandra gennem
eksempler og konkrete skriveøvelser dykke
ned i, hvad dialog i fiktion kan, og hvordan den
kan gøre fortællinger og karakterer dybere og
mere nuancerede. For både begyndere og
øvede.

04.10

KOLDING TALKS:
ANDERS W. BERTELSEN

oktober

19.00-22.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
BRYGGERIET / 50 KR.
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Oplev en eksklusiv forpremiere på Berthelsens
film "Lykkelige omstændigheder", som foregår
i Kolding. Anders W. Berthelsen er til stede på
aftenen og fortæller om sin debut som
instruktør på filmen, inden vi ser den sammen.
Koldingbibliotekerne • efterår • vinter 2022

06.10

MÅNEDENS SANGE
17.00-17.45 / KOLDING BIBLIOTEK /
TORVET / GRATIS / MØD BARE OP
Vores populære alsangsarrangement
”Månedens sange” er tilbage. Hver måned i
vinterhalvåret inviterer vi en ny vært, som har
udvalgt de sange vi skal synge og præsenterer dem kort.

04.10

En inspirationsaften både for dig, der gerne vil
finde en læsekreds, og for dig, der er med i en.

Kalder Caminoen på dig? Så kom til rejsecafé
og mærk den magi, der drager moderne mennesker mod det simple liv på pilgrimsvandring.
Til foredraget åbner Marie fra bloggen Frie
fodspor sin slidte pilgrimsrygsæk og fortæller
levende om den indre rejse, Caminoen er, og
om menneskemøder, der forandrer.

05.10

05.10

LÆSEKREDSAFTEN
18.30-20.30 / KOLDING BIBLIOTEK /
SALENE / GRATIS / HUSK TILMELDING

REJSECAFÉ:
FRIE FODSPOR PÅ CAMINOEN
16.30-18.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
BRYGGERIET / GRATIS / HUSK
TILMELDING
se mere på næste side

KLIMASIKRING AF DIN HAVE
19.00-21.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
GRATIS / HUSK TILMELDING
Hør Lars og Steffan fra Kolding Kommunes

06.10

SKRIV LØS
19.00-20.45 / KOLDING BIBLIOTEK /
MØDE 1 / GRATIS / MØD BARE OP
Skriver du, og har du lyst til at sidde sammen
med andre og skrive? Vi begynder med et kort
oplæg, og så går vi i gang med at skrive på
egne tekster. Medbring computer eller andre
skriveredskaber. For alle, der kunne tænke
sig at skabe et netværk blandt skrivende fra
Kolding og omegn.

Foro: The Cosmic Supply Co.

01.10

Hvad siger dine ting om dig? Tag fem ting
med fra dit hjem, som har affektionsværdi
for dig. Hvorfor har du dem? Ligger de bare
og gemmer sig i en skuffe? Få et nyt syn på
tingene og en færdig strategi for, hvordan de
kan få den plads i dit hjem og dit liv, som de
fortjener.
Foto: Martin Dam Kristensen

Kan du gætte, hvilket dyr der har lagt lorten?
Deltag i lorteskattejagten og vind en fed
præmie! Fugleklatter, kokasser, hestepærer
og hundelorte – der findes mange forskellige
slags dyrelorte! Kan du gætte, hvad der er
hvad?

oktober

#koldingbib

oktober

#koldingbib
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oktober
10.10

13.10

KLIMASIKRING AF DIN HAVE

VANER OG AFFALD:
BÆREDYGTIG WORKSHOP

MUSIKKENS MESTERVÆRKER

BABYRYTMIK

11.00-12.45 / KOLDING BIBLIOTEK /
STORE SAL / BILLET 595 KR.

09.30-10.15 / VAMDRUP BIBLIOTEK /
GRATIS / HUSK TILMELDING

Vi dykker ned i berømte klassiske musikværker. Få lejlighed til at fordybe dig i ét værk ad
gangen og få samtidig en introduktion til almene musikbegreber, musikgenrer, instrumenter
og musikhistorie.

Sang, leg og bevægelse for de mindste fra 1
år. Vi skal synge, vrikke, klappe og bevæge
os på sjove måder, når vi mødes til hyggeligt
musikalsk samvær på biblioteket. Lisbet er
uddannet musiklærer, og finder stor glæde i
at skabe et musikalsk fællesskab med sjov og
ballade.

oktober

Smid sutten og få plads til en masse nye ord!
Kom til koncert med Kulturskolen, hæng din
sidste sut på suttetræet og gå på jagt efter
bamses sutter, der er blevet væk!

22

I samarbejde med Byliv Kolding, Kulturskolen
Kolding og Tandplejen.
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11.10

13.10

Bibliotekslytteklubben er for dig, der holder af
klassisk musik eller vil lære mere om den.
Dagens program: Franz Liszt: Totentanz
(1849). I sin virtuose klaverkoncert byder den
østrig-ungarske komponist Franz Liszt selveste døden op til dans.

19.00-20.30 / LUNDERSKOV
BIBLIOTEK / GRATIS /
HUSK TILMELDING
Sandheden om Kommunalpolitik ”Nu i Lunderskov” er et show med sange og fortællinger fra Jesper Elkjærs første og andet show,
med undertitlerne ”Vi får noget fra ånden” og
”Ud med sproget”, og scenen er sat for måske
endnu flere sandheder.

HALETUDSERNE:
JAZZ FOR BØRN
11.00-11.50 / KOLDING BIBLIOTEK /
TORVET / GRATIS / MØD BARE OP
Glæd jer til en hyggelig formiddag med jazz
i børnehøjde. Der er bl.a. fortællinger om en
mystisk kriblen og krablen, en historie om
en drillepind og en dejlig tur på legepladsen.
Gennem jazzens rytmer giver Haletudserne os
lyst til at hoppe og danse, synge og lege med.

10.10

KNÆK LITTERATURENS KODER
18.15-20.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
STORE SAL / BILLET 795 KR.
Lær centrale skønlitterære genrer at kende, og
bliv klogere på deres udtryksformer, ligheder
og forskelle. Vi tager afsæt i konkrete tekster
inden for de forskellige genrer.

SANDHEDEN OM
KOMMUNALPOLITIK

17.10

Foto: Pexels, Cottonbro

12.00-14.00 / SKOVPARKEN / GRATIS /
MØD BARE OP

Tør du se dit affald i øjnene? Bliv opmærksom på dine forbrugsvaner, og hvad dit reelle
behov er. Få en strategi til at komme eventuelle dårlige vaner til livs. Tag fem stykker tøj,
sko eller smykker med, som du stort set ikke
bruger.

10.00-11.30 / KOLDING BIBLIOTEK /
BRYGGERIET / GRATIS /
HUSK TILMELDING

10.10

SLUT MED SUT - 3 ÅRS FEST

Hør Lars og Steffan fra Kolding Kommunes
Spildevand fortælle om, hvad Kolding Kommune gør for at undgå flere oversvømmelser,
samt høre om mulighederne for, hvordan du
kan udnytte regnvandet som ressource og
samtidig være med til at klimasikre din egen
grund.

KLASSISK LYTTEKLUB

07.10

08.10

16.30-19.00 / BRONZEHALLEN,
BRONZEVEJ 3, 6000 KOLDING
GRATIS / HUSK TILMELDING

Foro: The Cosmic Supply Co.

Foto: Pexels, Cottonbro

19.00-21.00 / CHRISTIANSFELD
BIBLIOTEK / GRATIS / HUSK
TILMELDING

oktober

#koldingbib
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#koldingbib
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25.10

BØRNEBIO

BOGKLUB 9-12 ÅR

12.00-13.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
BRYGGERIET / GRATIS /
MØD BARE OP

16.00-18.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
MØDE 1 / GRATIS /
HUSK TILMELDING

I efterårsferien viser vi vittige, hjertelige og
lærerige film for de 3-7-årige og andre barnlige
sjæle. Den første oplevelse af et stort lærred
i biografens mørke er en stor oplevelse for
mange børn. Biblioteket sørger for, at der er
trygge rammer, at der stadig er lidt lys og at
det foregår roligt.

Børnebibliotekets bogklub har kun 3 regler: 1.
Det SKAL handle om bøger. 2. Der er ALDRIG
lektier for. 3. Der er ALTID snacks. Noget for
dig? Så kom med i bogklubben, hvor vi taler om
bøger, anbefaler bøger til hinanden og hygger
os med alt fra bogbanko til bogmærker.

Kom og vær med, når Koldingbibliotekerne
afholder 24-timers Readathon for læsere i alle
aldre. Det foregår tirsdag i efterårsferien både
på Kolding Bibliotek og online. Der vil være
quizzer, boglege og andre hyggelige afbrydelser.

19.10

BOGBINGO FOR BØRN
OG BØRNEFAMILIER
11.00-12.30/ KOLDING BIBLIOTEK /
BRYGGERIET / GRATIS /
HUSK TILMELDING

oktober

Tallene på bingopladerne er skiftet ud med
forfattere, citater, billeder og overraskelser, og
der vil være præmier til en række, to rækker og tre rækker. Vi fortæller om bøgerne
undervejs, så hvis du mangler inspiration eller
læseidéer, så finder du dem her. Der udleveres
bingoplader til arrangementet.

19.10

MARIA JARJIS: WTF ER DET?
13.00-14.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
SALENE / BILLET 150 KR.
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18.15-20.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
STORE SAL / BILLET 795 KR.

21.10

25.10

Mød den pinlige ‘Sallys far’ i virkeligheden,
spis pizzabuffet og spil bandebingo! Mød
Thomas Brunstrøm, forfatteren bag Sallys
far, som vil læse højt af Sallys Far-bøgerne og
fortælle om, hvordan bøgerne er blevet til.

Sang, leg og bevægelse for de mindste fra 1
år. Vi skal synge, vrikke, klappe og bevæge os
på sjove måder, når vi mødes til hyggeligt musikalsk samvær på biblioteket. Lisbet er uddannet
musiklærer, og finder stor glæde i at skabe et
musikalsk fællesskab med sjov og ballade.

KNÆK LITTERATURENS KODER 27.10

Lær centrale skønlitterære genrer at kende, og
bliv klogere på deres udtryksformer, ligheder
og forskelle. Vi tager afsæt i konkrete tekster
inden for de forskellige genrer.

11.00-12.30 / KOLDING BIBLIOTEK /
TORVET / BILLET 25 KR.

09.30-10.15 / LUNDERSKOV
BIBLIOTEK / GRATIS /
HUSK TILMELDING

24.10

Til dette show vil Videnskabs-Maria tage dig
med på en opdagelsesrejse ind i videnskabens verden, hvor du kan blive klogere på vulkaner, hvorfor vi har forskellige øjenfarver, om
der findes liv i rummet og Chernobyl.

MØD SALLYS FAR

BABYRYTMIK

BÆREDYGTIG BOGKLUB
16.00-18.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
MØDE 5 / GRATIS / HUSK TILMELDING
Har du lyst til at mødes med andre og diskutere
litteratur om bæredygtighed? Koldingbibliotekerne afholder bogklubs-eftermiddage.
I samarbejde med Bæredygtighedshuset

KULTURCAFÉ OM AT VÆRE
PRÆST OG BIBLIOTEKAR I
KOLDING ARREST
10.00-11.30 / KOLDING BIBLIOTEK /
STORE SAL / GRATIS / MØD BARE OP
Kulturcafé er en hyggelig formiddag, hvor
der både er tid til at lytte og diskutere kultur.
Denne gang om at være præst og bibliotekar i
Kolding Arrest.

Foro: The Cosmic Supply Co.

08.00-08.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
GRATIS / HUSK TILMELDING

27.10

oktober

READATHON

Foto: Unsplash, Amador Loureiro

17.10

18.10-19.10

24
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Foto: Officielt promotionbillede

#koldingbib

oktober

#koldingbib
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27.10

31.10

GI' DET VIDERE - ELLER NYT
LIV: BÆREDYGTIG WORKSHOP

KNÆK LITTERATURENS KODER

BABYTRÆF

18.15-20.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
STORE SAL / BILLET 795 KR.

10.00-12.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
SALENE / GRATIS / MØD BARE OP

Lær centrale skønlitterære genrer at kende, og
bliv klogere på deres udtryksformer, ligheder
og forskelle. Vi tager afsæt i konkrete tekster
inden for de forskellige genrer.

Hver onsdag klokken 10.00-12.00 har du på
Kolding Bibliotek mulighed for at komme og
høre om kost og skemad til det lille barn.

16.30-19.00 / BRONZEHALLEN,
BRONZEVEJ 3, 6000 KOLDING /
GRATIS / HUSK TILMELDING
Vi ser nærmere på, hvorfor mange af vores
ting er så svære at reparere og ikke har
længere levetid - og hvad vi kan gøre ved det.
Medbring en ting, som ikke virker eller trænger
til en kærlig hånd.

OBS!. Hver onsdag samme tidspunkt, med
undtagelse i skolernes ferie.
Arrangeret af Sundhedsplejen
kolding.dk/sundhedsplejen

Foto: COLOURBOX

#koldingbib

oktober

DATOER:

oplev

Vi arbejder med verdensmålene på tre
måder: Gennem formidling, hvor du kan få
større kendskab til verdensmålene. Ved at
lave aktiviteter, hvor du selv kan gøre en forskel – og endelig også ved at ændre vores
egne vaner i en mere bæredygtig retning.
Mange af aktiviteterne laver vi i samarbejde
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med andre, for eksempel når vi afholder bogsalg, hvor overskuddet går til velgørenhed.
Du kan høre meget mere om vores arbejde
med bæredygtighed på vores stand på biblioteket i Frivillighedsugen i uge 39.
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17.00-17.45 / KOLDING BIBLIOTEK /
TORVET / GRATIS / MØD BARE OP
Vores populære alsangsarrangement
”Månedens sange” er tilbage. Hver måned i vinterhalvåret inviterer vi en ny vært,
som har valgt de sange, vi skal synge og
præsenterer dem kort.
Foto: COLOURBOX

Koldingbibliotekerne arbejder målrettet med
FN’s verdensmål, og det kan du blandt
andet se, når du bladrer gennem dette
katalog. Du kan for eksempel deltage i en
bæredygtig bogklub eller høre foredrag om
klimavenlige emner.

MÅNEDENS SANGE

DATOER:

06.10.2022 / 17.00-17.45
03.11.2022 / 17.00-17.45
08.12.2022 / 17.00-17.45
05.01.2023 / 17.00-17.45
09.02.2023 / 17.00-17.45
02.03.2023 / 17.00-17.45

oplev

HVAD ER ET
BÆREDYGTIGT
BIBLIOTEK?

10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09,
14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 26.10,
02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12,
14.12

#koldingbib
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Når det er en
nødvendighed
at skrive
Man kan udtrykke sig på mange måder. Nogle synger, andre
maler – og rigtigt mange danskere skriver. Enten for at blive
udgivet eller fordi de bare ikke kan lade være.
Der kan være mange grunde til at skrive.
Måske er det din måde at råbe verden op på.
Eller måske er det at skrive en slags filter, dine
tanker skal igennem for rigtigt at forstå verden,
mens det for andre er eskapisme; en måde at
glemme sig selv og den virkelige verden, mens
man flygter ind i et andet univers.
For den lokale forfatter og redaktør, Helle
Perrier, handler det også om at tømme
hovedet:

oplev

Illustration: COLOURBOX

Jeg får hele tiden nye idéer, og hvis jeg ikke
skriver, hober det sig op. Så for mig er det at
skrive simpelthen ren nødvendighed, siger
hun.
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17.10 / 11.00.00
17.10 / 12.00.00
18.10 / 08.00.00
19.10 / 11.00.00
19.10 / 13.00.00
21.10 / 11.00.00
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Haletudserne: Jazz for børn
Børnebio
Readathon
Bogbingo for børn og børnefamilier
Live Show med Youtuber Maria Jarjis
Mød Sallys far i virkeligheden

Som redaktør møder Helle mange andre skrivende, og hun ved, at det kan være givende
at skrive, men også frustrerende. Derfor har
hun siden marts, sammen med tre andre
lokale forfattere, arrangeret Skriv løs-aftener
på Kolding Bibliotek; et projekt, som skal give
Kolding og omegns skrivende sjæle et sted at
mødes.

– Mange skrivende sidder alene, og det kan
godt føles ensomt og giver ofte nogle udfordringer, som i sidste ende kan koste lysten til
at blive ved. Måske går man i stå, man bliver
usikker på, om det man skriver, er godt nok
eller man savner nye indfaldsvinkler til at gribe
historien an. Det bliver lettere, hvis man har
nogen at sparre med og spejle sig i.
Hvis du har lyst til at skrive sammen med
andre og mærke, hvad det gør ved dig, er du
velkommen til at møde op til de uformelle Skriv
løs-aftener på Kolding Bibliotek. Alle kan være
med uanset genre og niveau. Det er gratis og
begynder med et kort oplæg, hvorefter man
skriver på egne tekster – og forhåbentlig går
hjem med fornyet motivation.
– Det kan ofte være svært at finde tid til at
skrive i en hverdag fyldt med job, vasketøj og
rengøring. Overspringshandlingerne står i kø,
og lige pludselig er der gået en måned eller et
år. Til Skriv løs-aftenerne handler det kun om
din skrivning. Måske er det lige dét, der skal til,
for at du holder ved.

Af: Skrivefeber /
Skrivegruppen: Kirsten Hansen,
Joan FønsKaren Filskov
og Helle Perrier

oplev

E
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november
Smid sutten og få plads til en masse nye ord.
Kom til koncert med Kulturskolen, hæng din
sidste sut på suttetræet og gå på jagt efter
bamses sutter, der er blevet væk!
I samarbejde med Byliv Kolding, Kulturskolen
Kolding og Tandplejen.

07.11

KNÆK LITTERATURENS KODER
18.15-20.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
STORE SAL / BILLET 795 KR.

KARL OVE KNAUSGÅRD:
LIVESTREAMING
20.00-21.30 / KOLDING BIBLIOTEK /
BRYGGERIET / GRATIS /
HUSK TILMELDING
Den norske forfatter Karl Ove Knausgård
gæster Det Kgl. Bibliotek i anledning af, at
han modtager H.C. Andersens Litteraturpris.
Samtidig er han i 2022 aktuel med romanen
"Ulvene fra evighedens skov". Oplev samtalen med Knausgård på Kolding Bibliotek via
livestreaming fra Den Sorte Diamant.

03.11

november

MÅNEDENS SANGE

30

17.00-17.45 / KOLDING BIBLIOTEK /
TORVET / GRATIS / MØD BARE OP
Vores populære alsangsarrangement
”Månedens sange” er tilbage. Hver måned i

Koldingbibliotekerne • efterår • vinter 2022

BOGSALG

vinterhalvåret inviterer vi en ny vært, som har
valgt de sange, vi skal synge og præsenterer
dem kort.

SKRIV LØS
19.00-20.45 / KOLDING BIBLIOTEK /
MØDE 1 / GRATIS / MØD BARE OP

KREATIV LØRDAG
10.00-15.00 / LUNDERSKOV
BIBLIOTEK / GRATIS / MØD BARE OP

14.11

SKUMRINGSTIMEN
16.30-17.30 / KOLDING BIBLIOTEK /
GRATIS / HUSK TILMELDING

Skriver du, og har du lyst til at sidde sammen
med andre og skrive? Vi begynder med et kort
oplæg, og så går vi i gang med at skrive på
egne tekster. Medbring computer eller andre
skriveredskaber. For alle der kunne tænke
sig at skabe et netværk blandt skrivende fra
Kolding og omegn.

Skuespiller Maja Juhlin forkæler dine øregange i anledning af Nordisk Litteraturuge. Vi
samles i stearinlysenes skær og lytter til en
fortælling på samme tid som på tusindvis af
andre biblioteker i hele Norden. Luk øjnene og
nyd at få læst højt! Arrangeret i samarbejde
med Foreningen Norden.

05.11

se mere på næste side

Bibliotekslytteklubben er for dig, der holder
af klassisk musik eller vil lære mere om den.
Tilmelding er nødvendig. Dagens program:
Gustav Mahler: Symfoni nr. 9. Den østrigske
komponists værk reflekterer over livets mirakel
og prøvelser, og viser samtidig vejen mod
lyset efter døden.

Kom og mød byens kreative sjæle på Lunderskov Bibliotek. Her kan du både finde
inspiration til egne projekter og se nogle af de
fine ting, som de kreative sjæle i Lunderskov
sysler med for tiden.

03.11

10.00-12.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
TORVET / GRATIS / MØD BARE OP

10.00-11.30 / KOLDING BIBLIOTEK /
BRYGGERIET / GRATIS /
HUSK TILMELDING

12.11

08.00-21.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
TORVET / GRATIS / MØD BARE OP

SLUT MED SUT - 3 ÅRS FEST

KLASSISK LYTTEKLUB

I samarbejde med DR-P2 Klub Klassisk

08.11-09.11

Foto: privat

01.11

08.11

Foro: The Cosmic Supply Co.

Foto: Thomas Wågstrøm

Lær centrale skønlitterære genrer at kende, og
bliv klogere på deres udtryksformer, ligheder
og forskelle. Vi tager afsæt i konkrete tekster
inden for de forskellige genrer.

Find en julegave eller en god bog, når biblioteket holder jule-bogsalg.

november

#koldingbib
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21.11

25.11-23.12

KNÆK LITTERATURENS KODER

JULEQUIZ

18.15-20.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
STORE SAL / BILLET 795 KR.

08.00-21.00 / ALLE BIBLIOTEKERNE
/ GRATIS / MØD BARE OP

Lær centrale skønlitterære genrer at kende, og
bliv klogere på deres udtryksformer, ligheder
og forskelle. Vi tager afsæt i konkrete tekster
inden for de forskellige genrer.

Prøv den sjove julequiz for hele familien, hvor I
både skal lytte, læse og gætte jer til svarene.
Quizzen findes på Kolding Bibliotek, samt
på Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld
biblioteker.

BOGKLUB 9-12 ÅR
16.00-18.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
MØDE 1 / GRATIS /
HUSK TILMELDING

KNÆK LITTERATURENS KODER
18.15-20.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
STORE SAL / BILLET 795 KR.
Lær centrale skønlitterære genrer at kende, og
bliv klogere på deres udtryksformer, ligheder
og forskelle. Vi tager afsæt i konkrete tekster
inden for de forskellige genrer.

november
32

BOGCAFÉ PÅ TOBBERS
16.00-17.00 / TOBBERS / GRATIS /
MØD BARE OP

19.00-21.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
SALENE / BILLET 95 KR.

24.11
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Kulturcafé er en hyggelig formiddag, hvor der
både er tid til at lytte og diskutere kultur. Denne gang om at være hjemmehjælpspræst ved
sognepræst i Sdr. Stenderup Maria Skjerning
Frederiksen.

23.11

ANE RIEL: URVÆRK

Ane Riel fortæller om sin seneste roman,
"Urværk", om den 90-årige Alma, der kæmper
med samvittigheden, ensomheden og en
tiltagende demens. Men hvad inspirerer en
49-årig forfatter til at skrive om demens, bornholmerure – og død, ikke mindst? Få også en
smagsprøve på Ane Riels næste udgivelse.

08.00-21.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
GRATIS / MØD BARE OP

10.00-11.30 / KOLDING BIBLIOTEK /
STORE SAL / GRATIS / MØD BARE OP

Børnebibliotekets bogklub har kun 3 regler: 1.
Det SKAL handle om bøger. 2. Der er ALDRIG
lektier for. 3. Der er ALTID snacks. Noget for
dig? Kom med i bogklubben, hvor vi taler om
bøger, anbefaler bøger til hinanden og hygger
os med alt fra bogbanko til bogmærker.

Få anbefalinger til store læseoplevelser i de
hyggelige omgivelser på caféen Tobbers. Denne gang om bæredygtighed i litteraturen.

16.11

BÆREDYGTIG JULEGAVEINDPAKNING

KULTURCAFÉ OM ARBEJDET
SOM HJEMMEHJÆLPSPRÆST

Foto: COLOURBOX

14.11

25.11-23.12

29.11

BÆREDYGTIG BOGKLUB
16.00-18.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
MØDE 5 / GRATIS /
HUSK TILMELDING
Har du lyst til at mødes med andre og diskutere litteratur om bæredygtighed? Koldingbibliotekerne afholder bogklubseftermiddage
i samarbejde med Bæredygtighedshuset i
Kolding.

november

Foto: Lærke Posselt

22.11

Fra den 25. november til og med den 23. december kan du komme forbi Kolding Bibliotek
i åbningstiden og pakke dine gaver ind – kvit,
frit og bæredygtigt – med overskudsmaterialer
fra biblioteket og Reform Skatkammeret.

#koldingbib
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Læselyst
Vi læser for at opleve, for at fordybe os i andre
verdener, kulturer og mennesker. Vi læser for
at udvikle vores sprog, empati, identitet, kreativitet og fantasi. Vi læser for at forstå vores
samfund, og for at kunne forme den fremtid,
vi bliver en del af.

Det har Koldingbibliotekerne sammen med
Pædagogisk Center og skoler i Kolding,
Designskolen Kolding og forskere fra Syddansk Universitet sat sig for at finde ud af
med projekt Læselyst og Læserum.
Projektet, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, undersøger børnenes perspektiv

Læserum
på, hvordan bibliotekerne og de pædagogiske
læringscentre kan nytænkes, så børn i højere
grad motiveres og inspireres i deres møde
med biblioteket.
Sammen med børnene skaber en række
kunstnere og designere prototyper på læserum, som kan være alt fra læsehuler til interaktive oplevelser og installationer, der skal
inspirere til lystlæsning og læsefællesskaber.
Prototyperne testes af børnene for til sidst at

munde ud i en række anbefalinger til, hvordan
biblioteker og læringscentre landet over kan
indrette inspirerende læserum og øge lysten
til at læse blandt børn og unge.
Af: Nanna Lykke Kromann
Biblioteksformidler og projektleder
Koldingbibliotekerne
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Foto: Rune Fjord og Hans Christian Asmussen

Derfor er lysten til at læse essentiel. Men
undersøgelser viser, at læselysten er faldende
blandt børn og unge, og nogle har endda den
holdning, at læsning er spild af tid.

Så hvordan motiverer og inspirerer vi særligt
de 9-14-årige til at læse mere af lyst?

&
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01.12-23.12

JULERIER
08.00-21.00 / KOLDING BIBLIOTEK
/ GRATIS / MØD BARE OP
Kom forbi til julehygge. Der er juletræ, julefilm,
julegaveindpakning, juleklip og masser af hyggestemning på Torvet ved vores store juletræ.

01.12-23.12

JULEBIO FOR DE SMÅ
08.00-21.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
BRYGGERIET / GRATIS /
MØD BARE OP
Kom forbi Kolding Bibliotek i december, hvor
vi viser julefilm for børn fra 3 år i børnebio i
Bryggeriet. Filmene kan ses i hele bibliotekets
åbningstid, og man er velkommen til selv at
medbringe snacks.
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08.12

KLIMALITTERATUR FOR UNGE
17.00-18.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
BRYGGERIET / GRATIS /
HUSK TILMELDING

08.12

MÅNEDENS SANGE
17.00-17.45 / KOLDING BIBLIOTEK /
TORVET / GRATIS / MØD BARE OP

SKRIV LØS
19.00-20.45 / KOLDING BIBLIOTEK /
MØDE 1 / GRATIS / MØD BARE OP
Skriver du, og har du lyst til at sidde sammen
med andre og skrive? Vi begynder med et kort
oplæg, og så går vi i gang med at skrive på
egne tekster. Medbring computer eller andre
skriveredskaber. For alle der kunne tænke
sig at skabe et netværk blandt skrivende fra
Kolding og omegn.

DR Romanklubben er for dig, der er interesseret i ny litteratur og gerne vil diskutere den
med andre. Øvrige datoer for 2023:
I samarbejde med DR og Litteratursiden

G
DIN
KOL

Fredag og lørdag kan børnefamilier gå på opdagelse i krogene på det mørklagte bibliotek
og finde ”Den hemmelige skrift”, som er skjult
overalt på biblioteket. Skriften kan kun ses
med en helt speciel lommelygte, som du kan
låne hos personalet under lysfestivalen.

07.12

LINDA LASSEN OM: MARTHA
CHRISTENSEN
18.30-21.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
SALENE / BILLET 95 KR.

01.12-03.12

Foto: pexels, Bruno Thethe

december

19.00-20.30 / KOLDING BIBLIOTEK /
STORE SAL / GRATIS /
HUSK TILMELDING

LIGHT
FESTIVAL

17.00-22.00 / KOLDING BIBLIOTEK /
GRATIS / MØD BARE OP
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DR ROMANKLUB

se mere på næste side

KOLDING LIGHT FESTIVAL
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08.12, 12.01, 09.02, 09.03, 13.04, 11.05

08.12
Mød forfatteren Eva Munk, som vil fortælle
om den spændende vej til at blive forfatter.
Derudover vil hun også fortælle om klimaserien "Grøn klode", samt sætte ord på hvorfor
hun mener at klimalitteraturen er så vigtig og
relevant for os at læse.

01.12-03.12

Linda Lassen fortæller om sin biografi "Martha
Christensen - de stille eksistensers stemme".
Martha Christensen (1926-1995) skrev om
magtmisbrug, selvbedrag og måden vi behandler udsatte mennesker på.

Vores populære alsangsarrangement
”Månedens sange” er tilbage. Hver måned i
vinterhalvåret inviterer vi en ny vært, som har
valgt de sange, vi skal synge og præsenterer
dem kort.

december

#koldingbib

december

#koldingbib
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FIND DIT NÆRMESTE BIBLIOTEK

LUKKEDAGE 2022

Koldingbibliotekerne har fire filialer i Kolding, Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup.
Dertil har vi en række biblioteksstationer, hvor du kan afhente bestilt materiale og aflevere
lånte bøger. Biblioteksstationerne ligger ofte i den lokale brugs eller hal.

KOLDING BIBLIOTEK

LOKALBIBLIOTEKERNE

24. december
25. december
26. december
31. december
1. januar 2023

Uge 29, 30, 31 (Åbent for selvbetjening)
24. december
25. december
26. december
27.-30. december (Åbent for selvbetjening)
31. december
1. januar 2023

BOOK LOKALE

PRINT, KOPI,

Har du brug for at afholde møder, arrangementer, udstillinger eller fordybe dig i dit
studie? Book et lokale på koldingbib.dk/
lokalebooking. Du kan låne lokaler på alle
fire biblioteker.

SCAN

KOLDING BIBLIOTEK
SLOTSSØVEJEN 4, 6000 KOLDING

Mandag-torsdag 8-21
Fredag 8-18
Lørdag 10-14
Søndag 13-16 (okt.-marts)

ALMIND BIBLIOTEKSSTATION
Dagli’ Brugsen
Sysselbjergvej 6, 6051 Almind
Åben i brugsens åbningstider

GL. KONGEVEJ 3, 6070 CHRISTIANSFELD

SDR. BJERT BIBLIOTEKSSTATION
Bjert-Hallen
Engløkke 7, 6091 Sdr. Bjert
Åben i hallens åbningstider

Selvbetjening:
Mandag-søndag 7-22
Med personale:
Mandag 13-17
Onsdag 13-17

VESTER NEBEL BIBLIOTEKSSTATION
Dagli’ Brugsen
Koldingvej 29, 6040 Egtved
Åben i brugsens åbningstider

CHRISTIANSFELD BIBLIOTEK

LUNDERSKOV BIBLIOTEK
KOBBELVÆNGET 2, 6640 LUNDERSKOV

Selvbetjening:
Mandag-søndag 7-22
Med personale:
Tirsdag 13-17
Torsdag 13-17
VAMDRUP BIBLIOTEK
JERNBANEGADE 1, 6580 VAMDRUP

JORDRUP BIBLIOTEKSSTATION
LokalBrugsen
Hovedgaden 43, 6464 Jordrup
Åben i brugsens åbningstider
HEJLS BIBLIOTEKSSTATION
Dagli’ Brugsen
Hejls Landevej 34, 6094 Hejls
Åben i brugsens åbningstider

Lokalerne er primært til brug for folkeoplysende foreninger, offentlige institutioner
og interesseorganisationer samt almindelige
besøgende og studiegrupper.

Print, kopi og scan til e-mail på koldingbibliotekerne Print og kopiering koster 2 kr. pr.
side i A4-format og A3-format. Det er gratis
at scanne til e-mail.
Der må ikke benyttes eget papir i Koldingbibliotekernes printere.
Læs mere på
koldingbib.dk/print-kopi-og-scan

Selvbetjening:
Mandag-søndag 7-22
Med personale:
Mandag 13-17
Torsdag 13-17
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DEL DINE OPLEVELSER MED OS

FØLG OS
Koldingbib.dk
@Koldingbib
/Koldingbib
Hold dig opdateret om dit lokalbibliotek
Koldingbib.dk/Christiansfeld
Koldingbib.dk/Lunderskov
Koldingbib.dk/Vamdrup
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