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JANUAR

AUGUST
4.
Babytræf
7.
Diskussionsdisko: Transport
11.
Babytræf
17.
Læsekreds surprise
18.
Babytræf
19.	Mød byrådskandidaterne
25.
Babytræf
25.	Inspirationsdag med Lindhardt og
Ringhof
26.
Bæredygtig bogklub
28.
Årets knipledag

SEPTEMBER
1.
Babytræf
1.
Artist Talk: Katinka
2.	Workshop: Hvordan skriver man en
god sang?
2.	Jesper Wung-Sung og litteraturen i
en coronatid
3.	Kulturnat: Festligt show med
Sebastian Klein
4.	Nicolai Biograf og Cinemateket: De
grønne slagtere
7.
Kulturcafé
7.	Læseklub for unge
7.
Film: Springet
8.
Babytræf
9.
Læsekredsaften
14.
Rejsecafé: På eventyr i havkajak
15.
Babytræf
15.	Litteratur6000: Peder Frederik
Jensen
16.	Mød byrådskandidaterne

4

21.
Læsekreds surprise
22.
Babytræf
23.
Film: The Cave
23.-30. Frivilligugen 2021
25.	Litteratur6000: Skrivekursus med
Inge Duelund Nielsen
27.
Litteratur6000: Naja Marie Aidt
28.
Kulturcafé
29.
Babytræf
30.	Diskussionsdisko: Mental sundhed
30.
Bæredygtig bogklub
30.
Leonora Christina Skov-Quiz

OKTOBER
6.
Babytræf
6.	Mød byrådskandidaterne
(Christiansfeld)
6.
Litteratur6000: Rachel Röst
7.
Månedens Sange
7.	Film: Kampen om Grønland
11.
Tegn Vitello og vennerne
12.
Bob Dylan: Forever young?
12.	Kolding Talks: Foredrag og debat
med Sara Omar og Nader Ashkani
13.
Babytræf
14. 	Rejsecafé: Afrika rundt på
motorcykel
14.	Mød byrådskandidaterne (Vamdrup)
18.
Perlemagi-workshop for børn
18.	Kreativ bæredygtighedsworkshop
for børn
18.
Harry Potter og de vises quiz
19.-20. Readathon
19.
Læsekreds surprise
20.-22. Højlæsning for de 3-6-årige
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21.
Teaterstykket Ægget
22.
Workshop: Lær at lave genbrugspapir
26.
Kulturcafé
26.
Diskussionsdisko: Bæredygtighed
26.	Patti Smith: Rockmusikkens poetiske
aktivist
26. 	Kolding Talks: Foredrag ved Rasmus
Tantholdt
27.
Babytræf
28.	Mød byrådskandidaterne
28.
Bæredygtig bogklub
28.	Film: 2040 – filmen om fremtiden
28.
After-Quiz
30.	Kreativ lørdag

22.
Dostojevskijs dramatiske liv
23.
Kulturcafé
23.
Juledekorationsværksted
23.
Film: Fat Front
24.
Babytræf
25.
Bæredygtig bogklub
25.
Klassiker-Quiz
26.
Start på julequiz for hele familien
26.	Folkeuniversitetet: Musikkens
mesterværker
27.	Kolding Talks: Clement Kjersgaard
28.
Julesange

NOVEMBER

Hele december: Julequiz for hele familien
1.
Babytræf
1.
DR Romanklub
2.-4. Kolding Light Festival
3.	Folkeuniversitetet: Musikkens
mesterværker
5.
Julesange
6.
Litteratur6000: Rakel Haslund-Gjerrild
8.
Babytræf
9.
Månedens sange
10.	Folkeuniversitetet: Musikkens
mesterværker
11.
Julemusik og musikhistorie
12.
Julesange
15.
Babytræf
16.
Julemusikbingo
19.
Julesange
21.
Læsekreds surprise
22.
Babytræf

1.
Diskussionsdisko: Fri debat
2.
LGBTQ+ i litteraturen
3.
Babytræf
4.	Mød byrådskandidaterne (Lunderskov)
4.
Månedens sange
9.	Valgdebat med spidskandidaterne til
byrådsvalget
10.
Babytræf
11.	Musikalsk fortælleteater: Rottefængeren
11.	Mød byrådskandidaterne
11.
Film: The Kingmaker
15.	Højtlæsning for voksne
16.
Læsekreds surprise
17.
Babytræf
17.
Litteratur6000: Asta Olivia Nordenhof
18.	Åben læsekreds: Dostojevskij
19.	Folkeuniversitetet: Musikkens
mesterværker
20.
Syng med Folkeuniversitetet

DECEMBER
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BILLETKØB
Til mange af bibliotekets 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.
PARTNERSKABER
Dette katalog 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.
HANDICAPADGANG
Det er muligt at få en gratis billet til handicapledsager (med ledsagerkort) til alle vores
arrangementer. Kontakt os, hvis du har brug
for denne mulighed. Kontakt os ligeledes
endelig, hvis du har spørgsmål vedrørende
tilgængelighed og imødekommelse af særlige
behov.
HOLD DIG OPDATERET
Vi tager forbehold for fejl eller ændringer
i det trykte program. Vi opdaterer altid
koldingbib.dk med eventuelle ændringer.
KONTAKT
Koldingbibliotekerne kan kontaktes på
hovednummer 79 79 11 00 eller på mail
via bibliotek@kolding.dk. Vi hører altid gerne
fra dig med ris, ros og gode idéer.
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VELKOMMEN TIL
KOLDINGBIBLIOTEKERNE!
Du kan bruge dit bibliotek til at låne materialer, studere, høre foredrag, deltage
i lytteklubber og meget, meget mere. På Koldingbibliotekerne kan du udfordre
dig selv og møde nye mennesker gennem litteratur, kultur og dialog. Både
i mindre fællesskaber og i store debatter. I kataloget her kan du se alle de
arrangementer, som du kan deltage i på Koldingbibliotekerne det næste halve
år. Arrangementer, der inspirerer, stiller spørgsmål og åbner nye perspektiver.
Du kan også se, hvor du kan møde os digitalt og rundt i hele Kolding Kommune.
Og endelig kan du finde inspiration til store læseoplevelser for børn, unge og
voksne. Vi glæder os til at byde dig indenfor!

Foto: Lasse Lagoni

PIA HENRIETTE FRIIS, BIBLIOTEKSCHEF
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AUGUST

LÆSEKREDS SURPRISE
TIRSDAG DEN 17. AUGUST KLOKKEN 16.3017.30 / KOLDING BIBLIOTEK, BRYGGERIET /
GRATIS, MEN HUSK BILLET

BABYTRÆF VED SUNDHEDSPLEJEN
ONSDAGE FRA DEN 4. AUGUST TIL DEN 22.
DECEMBER KLOKKEN 10.00-12.00 / KOLDING
BIBLIOTEK, SALENE / GRATIS, MEN HUSK TILMELDING TIL SUNDHEDSPLEJEN

Sundhedsplejen inviterer alle forældre med
børn i alderen 4-9 måneder til foredrag og
snak om barnets kost. Til babytræf tager
vi udgangspunkt i de fremmødte familiers
spørgsmål til og erfaringer med opstart af
skemad. Tilmelding foregår ved at sende
mail med navn, telefonnummer, antal deltagere og dato for deltagelse til sundhedsplejen@kolding.dk.

Deltag i en åben læsekreds, hvor vi læser
korte tekster og diskuterer dem med skiftende samtalepartnere. Der er ingen forberedelse, og teksterne er hver gang en overraskelse. I sommermånederne går vi måske
en tur, mens vi taler om teksten. Resten af
året er vi indenfor. Du behøver ikke at deltage alle gange, men blot når du kan.

MØD BYRÅDSKANDIDATERNE
TORSDAG DEN 19. AUGUST KLOKKEN 16.0017.00 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD
BARE OP

Mød dine lokale byrådskandidater på biblioteket til en uformel snak om dine ønsker for
de kommende år i Kolding Kommune.

Babytræf holder pauser i skolernes ferier.
INSPIRATIONSDAG MED LINDHARDT
OG RINGHOF
ONSDAG DEN 25. AUGUST KLOKKEN 13.0016.00 / KOLDING BIBLIOTEK, TORVET /
GRATIS, MØD BARE OP

DISKUSSIONSDISKO: TRANSPORT
LØRDAG DEN 7. AUGUST KLOKKEN 16.0018.00 / KOLDING EGNSTEATER / GRATIS, MEN
HUSK BILLET

Mød dine politikere og deltag i spændende
debatter, som klæder dig på til kommunalvalget 2021. For unge op til 30 år.
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Forlaget Lindhardt og Ringhof holder inspirationsdag og fortæller om bøger, der er på
vej eller lige udgivet og andet fra redaktørenes skriveborde. Der vil også være et par
aktuelle forfattere med.
Arrangementet er rettet mod biblioteksansatte, men andre litteraturinteresserede er
velkomne til at lytte med.
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Foto: Daniel Buchwald

Har du lyst til at mødes med andre og
diskutere litteratur om bæredygtighed?
Koldingbibliotekerne afholder fire bogklubs-eftermiddage i samarbejde med Bæredygtighedshuset i Kolding. Tilmeld dig ét
eller flere af arrangementerne, hvor vi læser
litteratur, der omhandler eller diskuterer
bæredygtighed. Du skal læse bogen på
forhånd, men ellers kræves ingen forberedelse. Hold øje med koldingbib.dk for mere
information.
BÆREDYGTIG BOGKLUB
TORSDAG DEN 26. AUGUST KLOKKEN 16.0018.00 / KOLDING BIBLIOTEK, MØDE 5 / GRATIS, MEN HUSK BILLET

Denne gang diskuterer vi Mauna Loa Grafen, som foregår i Kolding og er skrevet af
den koldingensiske forfatter Carsten Borch,
som også deltager i arrangementet.

ÅRETS KNIPLEDAG: SE HVORDAN
MAN KNIPLER

ARTIST TALK: KATINKA, POESIENS
ÆSTETISKE REBEL
ONSDAG DEN 1. SEPTEMBER KLOKKEN 19.0020.00 / KOLDING BIBLIOTEK, BRYGGERIET /
BILLET: 50 KR.

Hør, hvordan Katinka arbejder med at sætte
ord på sine følelser, når GAFFAs anmelder
gennem mange år, Finn P. Madsen, spørger
ind til karrieren, musikken og lyrikken, der
hos Katinka ofte er som en spændt bue
mellem det hverdagsagtige og det poetiske.

LØRDAG DEN 28. AUGUST KLOKKEN 10.0014.00 / GRATIS, MØD BARE OP

Denne lørdag er årets knipledag. På Kolding Bibliotek kan du se, hvordan man knipler, og der er en større samling kniplinger
udstillet på Torvet allerede fra 3. august.

WORKSHOP: HVORDAN SKRIVER MAN
EN GOD SANG?
TORSDAG DEN 2. SEPTEMBER KLOKKEN
16.00-19.00 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS,
MEN HUSK BILLET

Er du interesseret i sangskrivning og prøver
måske selv kræfter med kunsten at bygge
en god sang op? I denne workshop lærer
Anders Graae fra Jysk Musikkonservatorium dig, hvad der skal til for at skrive en god
sang. Du får en metode til at skrive tekster
og bygge sange op, som er blevet brugt af
kunstnere som Paul Simon og Rolling Stones. Der bydes på let forplejning.
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OPVARMNING TIL
KOMMUNALVALG 2021
I løbet af sommeren og efteråret kan du deltage i oplæg, diskussioner og forskellige fora, som klæder dig på til kommunalvalget 16. november.

Diskussionsdisko
for unge
Til Diskussionsdisko får du en introduktion til, hvordan du stemmer til kommunalvalget. Du kan danne dig indtryk af de lokale politikere, og du kan udvikle
en holdning til dagens emne. Vi skal debattere, stille spørgsmål til politikerne –
og så stemmer vi hver gang dagens politiker. Vi mødes fire gange, hvor vi hver
gang dykker ned i et nyt tema. Du behøver ikke deltage alle gange.
TRANSPORT – AFHOLDES PÅ KOLDING EGNSTEATER
LØRDAG DEN 7. AUGUST

MENTAL SUNDHED – AFHOLDES PÅ KOLDING BIBLIOTEK
TORSDAG DEN 30. SEPTEMBER

BÆREDYGTIGHED – AFHOLDES PÅ KOLDING BIBLIOTEK
ONSDAG DEN 26. OKTOBER

FRI DEBAT – AFHOLDES PÅ GODSET
MANDAG DEN 1. NOVEMBER

Alle gange i tidsrummet 16.00-18.00. Det er gratis at deltage, men billetbestilling er nødvendigt. Arrangementet er henvendt til unge op til 30 år.
De fire debatter i forbindelse med Kommunalvalget 2021 præsenteres af Kolding Ungdomsråd i samarbejde med Kolding Bibliotek, Kolding Egnsteater,
Godset & Tuborgfondet.
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Mød byrådskandidaterne
Mød dine lokale byrådskandidater på bibliotekerne til en uformel snak om dine
ønsker for de kommende år i Kolding Kommune. Der vil være mulighed for at
møde kandidater fra de opstillede partier og dermed påvirke de kommende
års udvikling i kommunen.
DU KAN MØDE DINE POLITIKERE PÅ KOLDING BIBLIOTEK:
TORSDAG DEN 19. AUGUST
TORSDAG DEN 16. SEPTEMBER
TORSDAG DEN 28. OKTOBER
TORSDAG DEN 11. NOVEMBER

PÅ CHRISTIANSFELD BIBLIOTEK:
ONSDAG DEN 6. OKTOBER

PÅ VAMDRUP BIBLIOTEK:
TORSDAG DEN 14. OKTOBER

PÅ LUNDERSKOV BIBLIOTEK:
TORSDAG DEN 4. NOVEMBER

Alle gange i tidsrummet 16.00-17.00

Deltag også i den store
valgdebat med spidskandidaterne
til byrådsvalget, som arrangeres
i samarbejde med Jydske
Vestkysten tirsdag den 9.
november klokken 16.30-18.00
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SEPTEMBER

NICOLAI BIOGRAF UDEBIO OG
CINEMATEKET PRÆSENTERER:
DE GRØNNE SLAGTERE
Foto: Jacob Jensen

LØRDAG DEN 4. SEPTEMBER KLOKKEN 20.30
/ GÅRDEN I NICOLAI KULTUR / GRATIS –
SIDDEPLADSER EFTER FØRST TIL MØLLE

JESPER WUNG-SUNG OG
LITTERATUREN I EN CORONATID
TORSDAG DEN 2. SEPTEMBER KLOKKEN
16.00-17.00 / AFHOLDES UDENDØRS, SE
ADRESSE PÅ KOLDINGBIB.DK / GRATIS, MEN
HUSK BILLET

Oplev forfatteren Jesper Wung-Sung i en
samtale om COVID-19 og om hans finurlige
digt ”Der danser en virus”, som er skrevet
som et lille bogkram til den, du ikke må
kramme for tiden. Arrangementet er en del
af Trekantområdets Festuge.

Foto: Ludvig Gustav

KULTURNAT: FESTLIGT SHOW MED
SEBASTIAN KLEIN
FREDAG DEN 3. SEPTEMBER KLOKKEN 17.0018.00 / KOLDING BIBLIOTEK, TORVET /
GRATIS, MEN HUSK BILLET

På Kulturnatten gæster Sebastian Klein
biblioteket til et show, hvor du vil blive tryllebundet med levende dyr, gøgl, dans og
fabelagtige tryllenumre. Billetsalg starter
den 2. august. Se det øvrige program for
Kulturnatten på koldingbib.dk.
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De grønne slagtere er en kulsort, morbid
komedie båret frem af mundret dialog,
groteske situationer og Nicolaj Lie Kaas og
Mads Mikkelsen i storform. Bibliotekets kulturformidler Christian Hundebøl Høj holder
oplæg inden filmen og udlodder en vaskeægte slagterpølse til en heldig gæst.

KOM OG QUIZ OM VITELLO!
MANDAG DEN 6. SEPTEMBER - SØNDAG
DEN 24. OKTOBER / KOLDING, LUNDERSKOV,
CHRISTIANSFELD OG VAMDRUP / GRATIS

Hvem er Vitello? Kender du Max, Hasse og
William? Hvordan forsøger Vitello at redde
verden? Med andre ord: Kender du Vitello godt nok til at gennemføre bibliotekets
quiz? Kom og deltag og vær med i lodtrækningen om fede bogpræmier hver uge. Der
trækkes også lod om et City-gavekort på
500 kr. Du kan deltage på alle vores biblioteker ved at udfylde et quiz-ark. På Kolding
Bibliotek kan du desuden prøve quizzen i
vores sjove quiz-reol!
Quizzen er en del af Bibliotekernes temasamarbejde, Biblioteksugen og FN’s
internationale læsedag.
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KULTURCAFÉ
TIRSDAG DEN 7. SEPTEMBER KLOKKEN 10.0011.30 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD
BARE OP

”John Steinbecks forfatterskab og musik og
teologiske strømninger i USA i begyndelsen
af 1900-tallet” ved Karin Fristed, tidligere
gymnasielærer, Heine Skov Jensen og Lone
Vesterdal, organist og sognepræst ved
Bramdrup Kirke.

KULTURCAFÉ PÅ KOLDING BIBLIOTEK
Kulturcafé er en hyggelig formiddag, hvor
der både er tid til at lytte og diskutere kultur.
Hver gang er der et oplæg om enten en kulturel oplevelse eller tema, hvorefter der er
tid til diskussion. Kulturcaféerne er skabt i et
samarbejde mellem Koldingbibliotekerne og
en række præster fra Kolding. Derfor er kulturcaféerne også en mulighed for at møde
en række af byens præster til oplæg og
samtaler om spændende kulturelle emner.

LÆSEKLUB FOR UNGE – VIL DU
VÆRE MED?
TIRSDAG DEN 7. SEPTEMBER KLOKKEN 16.00
/ KOLDING BIBLIOTEK, YOUNG ADULTAFDELINGEN / GRATIS, MØD BARE OP

Kan du lide at læse, og vil du møde andre
læseglade unge? Vi holder møde for nye
læseklub-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. For
unge fra 13-18 år. Er du nysgerrig, men har
spørgsmål? Så skal du bare kontakte ungdomsbibliotekar Debbie via debor@kolding.
dk / 29 41 13 32

Alle caféer foregår tirsdage klokken 10.0011.30 på Kolding Bibliotek. Det er gratis at
deltage, og tilmelding er ikke nødvendigt.

DOKUMENTARFILM: SPRINGET
TIRSDAG DEN 7. SEPTEMBER KLOKKEN 19.00
/ KOLDING BIBLIOTEK, BRYGGERIET / GRATIS,
MEN HUSK BILLET

STÆRKE DOKUMENTARFILM
Fra september til november viser vi aktuelle,
tankevækkende dokumentarfilm i Bryggeriet. Prisbelønnede film om blandt andet
body shaming, korruption, frihedskamp og
klimaforandringer – men også om håb.
Hvert arrangement er gratis, men husk at
tage en billet på hjemmesiden.

Hvad får et menneske til at give sit blod for
en sag? Filmen er beretningen om en ung
danskers oplevelser som frivillig i Den finske
Borgerkrig 1918 og som modstandsmand
i Danmark i 40’erne samt konsekvenserne
for hans liv og skæbne.
Filmens varighed: 57 min.
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TILBUD TIL BØRN
OG FAMILIER
I BRYGGERIET
Bryggeriet er Kolding Biblioteks musik- og filmområde. Her kan
du blandt andet finde CD’er, film, computerspil og bøger om
musik og film. Det er også her, du finder vores biografområde og
vores lytterum.
Bryggeriet er blevet udvidet med tilbud særligt for børn og familier. Det betyder, at al musik, film og spil for børn nu også kan findes i Bryggeriet. Og det betyder, at der vil være sjove aktiviteter
og tilbud at gå på opdagelse i for børn og unge.
På Active Floor kan du spille spil og quizze med fødderne som
computermus og få rørt kroppen meget mere end ved normale
spil. Det er udfordrende og sjovt at lege på Active Floor sammen, og hele efteråret kan du finde nye spil, der er udviklet til
månedens aktuelle tema:
AUGUST:
SEPTEMBER:
OKTOBER:
NOVEMBER:
DECEMBER:

SOMMER
LÆSNING OG BØGER
BÆREDYGTIGHED
DEMOKRATI
JUL

I kan også se film fra Filmstriben for børn
i vores lille børnebiograf. Hver lørdag fra
september til december vises der film i tidsrummet 11.00-ca.11.30. Vi har sammensat
en spilleliste med blandede kortfilm for børn
i 4-6-årsalderen – det er gratis at se
med, og man dukker bare op.
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LÆSEKREDSAFTEN
TORSDAG DEN 9. SEPTEMBER KLOKKEN
18.30-20.30 / KOLDING BIBLIOTEK, SALENE /
GRATIS, MEN HUSK BILLET

Foto: Lars Gundersen

En inspirationsaften både for dig, der gerne
vil finde en læsekreds at være med i, og for
dig der allerede er med i en. Den første time
anbefaler vi medrivende og tankevækkende
læseoplevelser, der er gode at tale med andre om. Den sidste time hjælper vi med at
sammensætte nye læsekredse.

REJSECAFÉ: PÅ EVENTYR I HAVKAJAK
TIRSDAG DEN 14. SEPTEMBER / KOLDING BIBLIOTEK KLOKKEN 16.30-17.30 / LUNDERSKOV
BIBLIOTEK KLOKKEN 19.00-20.00 / GRATIS,
MEN HUSK BILLET

Kajak-Lasse har sejlet kajak flere tusinde
kilometer langs de danske kyster og er den
yngste nogensinde til at ro Danmark rundt.
Til rejsecaféen fortæller han om at dyrke
friluftsliv på alle årstider og om sin nye bog
På eventyr i havkajak. Vi serverer lidt godt til
ganen, mens du lytter.

LITTERATUR6000 / PEDER FREDERIK
JENSEN: DET DANMARK DU KENDER
ONSDAG DEN 15. SEPTEMBER KLOKKEN
19.00-21.00 / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: 90
KR. MEDLEM AF LITTERATUR6000: 60 KR. VIA
LITTERATUR6000KOLDING.DK. SALG ÅBNER
15. AUGUST

Peder Frederik Jensen har udgivet syv
bøger, senest romanen Det Danmark du
kender, der foregår på Lolland, hvor en beruset borgmester kører en avisdreng ned.
Romanen stiller skarpt på Udkantsdanmark
og velfærdsstatens klassesamfund. Hør forfatteren fortælle om romanen og det øvrige
forfatterskab. Peter Frederik Jensen, der i
2017 modtog Statens Kunstfonds treårige
arbejdslegat, er uddannet bådebygger.
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DE
FEDESTE
STUDIEOMGIVELSER
Som studerende kan du bruge biblioteket som din arbejdsplads. Her er mange steder, hvor
du kan fordybe dig i din opgave eller mødes med dine studiekammerater. Du kan også
booke studieceller eller mødelokaler på koldingbib.dk/lokalebooking.
På biblioteket har du masser af litteratur lige ved hånden, og her er gratis wi-fi. Personalet
kan hjælpe dig med at forbedre din litteratursøgning eller at navigere i de mange databaser,
der kan levere materiale til din opgave. Bare spørg!

Foto: Lasse Lagoni
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Bibliotekar Debbie Ørskov holder øje med alle
nye Young Adult-udgivelser, og hun sørger
for at det nyeste og bedste er tilgængeligt på
biblioteket.

YOUNG
ADULT
Young Adult (YA) er den helt store internationale trend inden for ungdomslitteratur- og film, og den findes i den grad også i
Danmark og på Koldingbibliotekerne.
Romanerne i vores YA-områder er både
på dansk og engelsk. Det er historier, der
indeholder de store følelser; historier, hvor
liv og død hurtigt kommer i spil; historier
om sygdom og kærlighed; og historier med
virkelig gode plot.
YA er en blanding af mange genrer som
for eksempel fantasy, sci-fi og realisme, og
YA rummer derfor noget for enhver smag.
Blandt de mest populære bøger inden for
YA finder vi både store internationale bestsellere såsom Hunger Games, Døde piger
lyver ikke og En flænge i Himlen, men også
danske forfattere har i den grad taget genren til sig. Blandt andre skriver Sarah Engell,
Ditte Wiese, Malene Sølvsten og Nanna
Foss fantastisk dansk YA-litteratur.
Du kan finde en YA-afdeling på alle bibliotekerne i Kolding Kommune. YA henvender
sig ikke kun til det unge publikum, og der
er lige så mange voksne læsere, der begejstres af historierne i YA-litteraturen. Vi er
altid klar med inspiration til din næste bog.

17

SEPTEMBER

MØD BYRÅDSKANDIDATERNE
TORSDAG DEN 16. SEPTEMBER KLOKKEN
16.00-17.00 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS,
MØD BARE OP

Mød dine lokale byrådskandidater på biblioteket til en uformel snak om dine ønsker for
de kommende år i Kolding Kommune.

LÆSEKREDS SURPRISE
TIRSDAG DEN 21. SEPTEMBER KLOKKEN
16.30-17.30 / KOLDING BIBLIOTEK,
BRYGGERIET / GRATIS, MEN HUSK BILLET

FRIVILLIGUGEN 2021
23.-30. SEPTEMBER / KOLDING BIBLIOTEK,
TORVET / GRATIS, BARE KIG FORBI

I frivilligugen i Kolding Kommune kan du på
biblioteket møde nogle af alle de frivillige
foreninger, der findes.
Foto: Filmstriben

Frivilligugen sætter fokus på frivilligt socialt
arbejde. Torvet fyldes med brochurer, plancher og andet, som fortæller om foreningernes arbejde.

DOKUMENTARFILM: THE CAVE
TORSDAG DEN 23. SEPTEMBER KLOKKEN
19.00 / KOLDING BIBLIOTEK, BRYGGERIET /
GRATIS, MEN HUSK BILLET

I det underjordiske hospital kaldet The
Cave, i den belejrede bydel Al-Ghouta i
Syrien, arbejder tre kvindelige læger på lige
vilkår med deres mandlige kollegaer – noget, der er helt utænkeligt i den patriarkalske kultur over jorden.
Filmens varighed: 1 t. 43 min.
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Du vil også kunne møde repræsentanter for
blandt andet
• Kolding Selvhjælp
• Gademix, Mødrehjælpen
• Røde Kors
• De Brugerstyrede Aktivitetshuse
• 60+ Frisk
• Bevæg dig for livet
• Cykling Uden Alder
Se på koldingbib.dk hvornår foreningerne er
til stede ved standene.

Koldingbibliotekerne
Program / efterår-vinter 2021

Lytteklubber på Koldingbibliotekerne
Vil du gerne lytte til rock, jazz, klassisk eller anden musik med andre? Så er en lytteklub på
biblioteket måske noget for dig. På Kolding Bibliotek er der flere lytteklubber, der mødes
jævnligt og lytter til musik i alle afskygninger.
De mødes i Lytterummet, som er et professionelt kalibreret rum, hvor man kan
lytte til musik eller se musikkoncerter i
tårnhøj lyd- og billedkvalitet.
Alle klubberne er gratis at deltage i, og
der er ingen tilmelding: Man møder bare
op, gerne med et musikforslag eller to!

LÆS MERE OM KLUBBERNE PÅ
KOLDINGBIB.DK/LYTTEKLUBBER

Læsehunden
Woodie
Kolding Bibliotek får jævnligt besøg af læsehunden
Woodie. En læsehund er med til at skabe en positiv
og anderledes læseoplevelse for børn. Et læseforløb
med Woodie varer typisk seks uger. Man mødes en
gang om ugen på biblioteket og læser højt for læsehunden i ca. 20-30 minutter. Læsehunden tilbyder
ro og nærvær og skaber tryghed, som fremmer læselysten for barnet.
Tilbuddet henvender sig primært til børn på 1.-5.
klassetrin, og barnet skal have knækket læsekoden
og kunne læse små ord. Woodie gæster Kolding
Bibliotek sammen med sin ejer, Sidse.
HVIS DU ER NYSGERRIG, KAN DU FÅ MERE
INFORMATION PÅ LAESEHUNDE.DK
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SEPTEMBER

Foto: Claus Starup

LITTERATUR6000 / SKRIVEKURSUS
MED INGE DUELUND NIELSEN

På dette skrivekursus for unge og voksne
skal vi arbejde med kendte og ukendte former, sære ord, begyndelser og slutninger
og meget andet. Det bedste for en skrivende er at glemme tid og sted, se på sine ord
bagefter og tænke: hvor kom det fra? Der
er uendeligt mange historier i os – de skal
bare findes frem og pakkes ud – og den
indre politibetjent skal sendes langt væk.
Forfatter Inge Duelund Nielsen har udgivet
ca. 20 bøger og er blandt andet uddannet
fra Forfatterskolen for Børnelitteratur.
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Foto: Mikkel Tjellesen

LØRDAG DEN 25. SEPTEMBER KLOKKEN
11.00-16.00 / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET:
295 KR. MEDLEM AF LITTERATUR6000: 245
KR. VIA LITTERATUR6000KOLDING.DK

LITTERATUR6000: SAMTALE MED
NAJA MARIE AIDT
MANDAG DEN 27. SEPTEMBER KLOKKEN 19.00-21.00 / KOLDING BIBLIOTEK
/ BILLET: 90 KR. MEDLEM AF LITTERATUR6000: 60 KR. VIA LITTERATUR6000KOLDING.DK. SALG ÅBNER DEN 27. AUGUST

Naja Marie Aidt i samtale med biblioteksformidler Cecilie Hougaard Flinck. Aftenen
byder på en bred samtale om Naja Marie
Aidts forfatterskab med nedslag i nogle af
bøgerne - herunder Har døden taget noget
fra dig så giv det tilbage. Carls bog. Hør
også om de mange forskellige samarbejder,
Naja Marie Aidt har haft med andre forfattere og musikeren Nikolaj Nørlund.
Naja Marie Aidt modtog Nordisk Råds
Litteraturpris 2008 for novellesamlingen
Bavian og Det Danske Akademis Store
Pris i 2020.

Koldingbibliotekerne
Program / efterår-vinter 2021

Udstillinger på Kolding Bibliotek
Foreninger og andre samarbejdspartnere laver løbende
udstillinger på Kolding Bibliotek. Se for eksempel:
KNIPLING TIL BEKLÆDNING, PYNT
OG NYTTE I HJEMMET
3.-29. AUGUST

Op til Årets knipledag 28/8 udstilles et bredt
udvalg af kniplerier til beklædning, pynt og
nytte.
STEMMESEDLER – MAGTMIDDEL
ELLER DOKUMENT?
1.-21. SEPTEMBER

Foreningen Folkevirke lægger op til debat
om, hvilken demokratisk og politisk betydning udformningen af en stemmeseddel har.
SENFØLGER AF SEKSUELLE
OVERGREB
6.-19. SEPTEMBER

Kolding Selvhjælp sætter fokus på voksne,
der lever med senfølger efter seksuelle
overgreb i barndom eller ungdom.
25 ÅRS JUBILÆUMSUDSTILLING
VED KOLDING MINIBY
9.-31. OKTOBER

Du kan se forskellige huse – for eksempel
Julemandens hus – og gennem plancher
og film kan du lære mere om Minibyens 25
år lange historie.

LGBTQ+ FOTOUDSTILLING:
LOUD AND PROUD
1.-30. NOVEMBER

Fotograf Nadia Horsted Narejo har rejst
verden rundt og dokumenteret levevilkår for
personer med LGBTQ+-baggrund.
Vises i samarbejde med Kolding Pride, Danida, Nikon, Statens Kunstfond og Kolding
Kulturpulje.
SPEJDERIDÉEN FOR VOKSNE
VED 5. SCT. GEORGS GILDE
15.-28. NOVEMBER

Et spejderfællesskab som voksen betyder
blandt andet fællesskab og at arbejde aktivt med personlig udvikling, at man støtter
spejderarbejdet og deltager i løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver.

SE MERE OM DE FORSKELLIGE UDSTILLINGER PÅ KOLDINGBIB.DK
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SEPTEMBER/OKTOBER

KULTURCAFÉ
TIRSDAG DEN 28. SEPTEMBER KLOKKEN
10.00-11.30 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS,
MØD BARE OP

”Er bibelen komplet eller et komplot?” ved
sognepræst ved Kristkirken og Immanuelskirken Michael Lerche Nygaard.

DISKUSSIONSDISKO: MENTAL
SUNDHED
LØRDAG DEN 30. SEPTEMBER 16.00-18.00 /
KOLDING BIBLIOTEK, TORVET / GRATIS, MEN
HUSK BILLET

Mød dine politikere og deltag i spændende
debatter, som klæder dig på til kommunalvalget 2021. For unge op til 30 år.

LEONORA CHRISTINA SKOV-QUIZ
TORSDAG DEN 30. SEPTEMBER KLOKKEN
19.30-20.30 / ONLINE VIA TEAMS / GRATIS,
UDEN TILMELDING

En online quizaften, hvor vi mødes om en
af vores yndlingsforfattere. Gæt med på
spørgsmål om Leonora Christina Skov og
hendes bøger, blandt andet Hvis vi ikke
taler om det. Arrangeret i samarbejde med
Kolding Egnsteater i anledning af deres
foredrag med forfatteren i oktober. Find
linket til Teams via koldingbib.dk eller Facebook.
BÆREDYGTIG BOGKLUB
TORSDAG DEN 30. SEPTEMBER KLOKKEN
16.00-18.00 / KOLDING BIBLIOTEK, MØDE 1 /
GRATIS, MEN HUSK BILLET

Denne gang diskuterer vi Hvis vi vil – den
absolut realistiske guide til at bremse klimakrisen, før det er for sent af Mads Nyvold, Thomas Hebsgaard & Rasmus Thirup
Beck.
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MØD BYRÅDSKANDIDATERNE
TORSDAG DEN 6. OKTOBER KLOKKEN 16.0017.00 / CHRISTIANSFELD BIBLIOTEK / GRATIS,
MØD BARE OP

Mød dine lokale byrådskandidater på biblioteket til en uformel snak om dine ønsker for
de kommende år i Kolding Kommune.

Koldingbibliotekerne
Program / efterår-vinter 2021

VÆR MED I
DR ROMANKLUBBEN
DR Romanklubben er et landsdækkende
læsefællesskab, som Koldingbibliotekerne
deltager i med vores egen læseklub. Fra
december til maj læser vi seks af årets bedste, danske romaner. Vi mødes en gang om
måneden til en samtale om månedens udvalgte roman. Til sidst er vi med til at afgøre,
hvem der vinder årets DR Romanpris.
Hvordan er det at være med
i DR Romanklubben?
Gitte Rødkjær Klemmensen har været med
flere år. Her fortæller hun om sin oplevelse:

En speciel oplevelse var det at læse Stine
Askovs Katalog over katastrofer, der handler
om en marginaliseret familie, hvor selvoptagede forældre giver deres datter urimelige
opvækstbetingelser. Jeg følte mig noget
provokeret af bogens forældrepar.”
Tilmeld dig årets DR Romanklub fra
den 1. oktober ved at hente en billet på
koldingbib.dk

”Jeg får læst romaner, jeg ikke selv ville
have valgt, og formen, hvorpå samtaleaftener på biblioteket afvikles, tiltaler mig.
Den ansvarlige bibliotekar sikrer, at alle får
mulighed for at komme til orde, og at vi får
drøftet relevante temaer.
Selv bliver jeg en mere opmærksom læser.
Jeg har mere fokus på sproget i bogen, på
personerne og på de temaer, der knytter
sig til bogen. Jeg bliver beriget af de øvrige
deltageres perspektiver og mærker min horisont udvider sig.

23

OKTOBER

Foto: Filmstriben

Foto: Anne Prytz Schaldemose

DOKUMENTARFILM: KAMPEN OM
GRØNLAND

ONSDAG DEN 6. OKTOBER KLOKKEN 19.0021.00 / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: 90 KR.
MEDLEM AF LITTERATUR6000: 60 KR. VIA
LITTERATUR6000KOLDING.DK. SALG ÅBNER
DEN 6. SEPTEMBER

Romanen Grundvold handler om Rebecca,
der vokser op på Amager i en mormonsk
familie præget af social kontrol og fattigdom. Rachel Röst fortæller om arbejdet
med bogen, hvor hun blandt andet gik
undercover som mormon i London for at
mærke mormonmiljøet igen. Grundvold er
inspireret af Rösts egen historie, og hun
fortæller om opvæksten og kampen for at
bryde ud af en snærende religion. Rachel
Röst er stifter af foreningen Læs for livet.

TORSDAG DEN 7. OKTOBER KLOKKEN 19.00 /
KOLDING BIBLIOTEK, BRYGGERIET / GRATIS,
MEN HUSK BILLET

En film om den ophedede debat om selvstændighed, sprog og identitet, der præger
det moderne Grønland. Vi følger fire unge,
viljestærke og dynamiske grønlændere, der
alle kæmper for et bedre Grønland, men
som er uenige om vejen dertil.
Filmens varighed: 1 t. 36 min.

Foto: Robin Skjoldborg

LITTERATUR6000 / RACHEL RÖST:
GRUNDVOLD

MÅNEDENS SANGE
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TORSDAG DEN 7. OKTOBER KLOKKEN 17.0017.45 / KOLDING BIBLIOTEK, TORVET /
GRATIS, MØD BARE OP

TEGN VITELLO OG VENNERNE – SAMMEN MED ILLUSTRATOR NIELS BO
BOJESEN

Kom og syng med, når vi holder vores populære ”Månedens sange”. Hver måned i
vinterhalvåret inviterer vi en ny vært, som
vælger de sange, vi skal synge, og kort
præsenterer dem. Denne gang er værten
Poul Dedenroth-Schou, tidligere direktør
for Museet på Koldinghus. Sangene akkompagneres af pianist Bente Ibenfeldt på
flygel. Der uddeles sanghæfter.

MANDAG DEN 11. OKTOBER KLOKKEN 15.0015.45 / KOLDING BIBLIOTEK, SALENE /
GRATIS, MEN HUSK BILLET

Illustrator Niels Bo Bojesen fortæller og
viser, hvordan man tegner den populære
spilopmager Vitello og vennerne Max og
Hasse og møgungen William. For børn på
5-9 år. Voksne ifølge med børn skal ikke
have billet.

Foto: Pressefoto Politikens Forlag

Koldingbibliotekerne
Program / efterår-vinter 2021

KOLDING TALKS: FOREDRAG OG
DEBAT MED SARA OMAR OG NADER
ASHKANI
TIRSDAG DEN 12. OKTOBER KLOKKEN 18.30 /
MUNKENSDAM GYMNASIUM / BILLET: 195 KR.
VIA KOLDINGTALKS.DK

BOB DYLAN: FOREVER YOUNG?
TIRSDAG DEN 12. OKTOBER KLOKKEN 18.3021.00 / KOLDING BIBLIOTEK, BRYGGERIET /
BILLET: 50 KR.

Koncertforedrag om Bob Dylans musikalske forvandlinger ved musikformidler og
musiker Thomas Ulrik Larsen, der også
selv spiller og synger nogle Dylan-numre
undervejs.

Mød den dansk-kurdiske prisvindende
bestsellerforfatter og menneskerettighedsforkæmper, Sara Omar, i samtale med kulturkommentator Anne Sophie Hermansen
samt stifteren af Ny Identitet, Nader Ashkani, der blandt andet fortæller om flugt,
drabsforsøg og hans eget liv i det skjulte.

MØD BYRÅDSKANDIDATERNE
TORSDAG DEN 14. OKTOBER KLOKKEN 16.0017.00 / VAMDRUP BIBLIOTEK / GRATIS, MØD
BARE OP

Mød dine lokale byrådskandidater på biblioteket til en uformel snak om dine ønsker for
de kommende år i Kolding Kommune.

25

JANUAR

Kolding Folkeuniversitet præsenterer:

Musikkens mesterværker
Kom og få mere ud af musikken!

PROGRAM

I forelæsningsrækken dykker vi ned i berømte musikværker, deres historie, udtryk og karakteristika.
Her er musik for klaver og for symfoniorkester, og
her er opera og kirkemusik. Nyd at kunne fordybe
dig i ét værk ad gangen, og få samtidig en introduktion til almene musikbegreber, genrer, instrumenter og musikhistorie.

19. NOVEMBER KLOKKEN 11.00-12.45

Richard Strauss: Alpesymfonien
26. NOVEMBER KLOKKEN 11.00-12.45

Frédéric Chopin: Præludier
3. DECEMBER KLOKKEN 11.00-12.45

Benjamin Britten: Peter Grimes
Du bliver rustet til at få endnu mere ud af din
næste musikoplevelse – uanset om det er et nyt
værk, du kaster dig over, eller om du genhører
et af disse mesterværker, der kan høres igen og
igen.
Alle deltagere får adgang til musikken via internettet og skal til hver mødegang lytte til værket på
forhånd. Oplægsholder er Leif V. S. Balthzersen,
mag.art. i musikvidenskab.
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10. DECEMBER KLOKKEN 11.00-12.45

J.S. Bach: Juleoratoriet
Billet til forelæsningsrækken koster
595 kr., studerende 325 kr. (dækker
alle fire gange).
Tilmelding via Folkeuniversitetet eller
koldingbib.dk. Afholdes på Kolding
Bibliotek i Store sal.

Koldingbibliotekerne
Program / januar-juli 2021

REJSECAFÉ: AFRIKA RUNDT PÅ MOTORCYKEL
TORSDAG 14. OKTOBER KLOKKEN 16.30-17.30
/ KOLDING BIBLIOTEK, SALENE / GRATIS, MEN
HUSK BILLET

Asger Stenhøj Schmidt har rejst i store dele
af verden på sin motorcykel. Til rejsecaféen
kan du høre ham fortælle om sin fantastiske
rejse i Afrika – måske bliver du selv inspireret til at tage af sted? Vi serverer lidt godt til
ganen, mens du lytter.

KREATIV WORKSHOP I BÆREDYGTIGHEDENS TEGN
MANDAG DEN 18. OKTOBER KLOKKEN 13.0015.00 / KOLDING BIBLIOTEK, SALENE /
BILLET: 25 KR.

I denne hyggelige workshop leger vi med
gamle bøger, plakater, magasiner og laver
dem om til de fineste designs. Vi laver for
eksempel snurretoppe, blomster, lanterner
og guirlander. Designer Pernille Fisker står
for workshoppen.
For børn fra 7 år og op ifølge med voksen.
Både børn og voksne skal have billetter
PERLEMAGI-WORKSHOP FOR BØRN
MANDAG DEN 18. OKTOBER KLOKKEN 10.0012.00 / KOLDING BIBLIOTEK, SALENE /
BILLET: 25 KR.

Perlemagi er en ny, sjov og helt anden
måde at bruge de kendte HAMA perleplader på. Lav blomster, nøgleringe, snurretoppe og bogstaver. Det er let at lære
Perlemagi.
Designer Pernille Fisker står for workshoppen.
For børn fra 5 år og op ifølge med voksen.
Både børn og voksne skal have billetter

HARRY POTTER OG DE VISES QUIZ
MANDAG DEN 18. OKTOBER KLOKKEN 19.0020.00 / ONLINE VIA TEAMS / GRATIS, UDEN
TILMELDING

Til bibliotekets online Harry Potter-quiz skal
du svare på sjove spørgsmål om det fantastiske univers.
Måske bliver du aftenens vinder – og måske
får du også lidt ny, obskur viden om universet med. Find linket til Teams via koldingbib.
dk eller Facebook.
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JANUAR

HISTORISK VÆRKSTED
Et samarbejde mellem Kolding Stadsarkiv og Koldingbibliotekerne
Historisk Værksted er stedet, der inviterer
alle borgere ind i historien. Ved Historisk
Værksted finder du blandt andet litteratur
om lokalhistorien og slægtsforskning. Du
kan også se de gamle lokalaviser på mikrofilm eller dykke ned i forskellige digitale
ressourcer. To gange om måneden er det
muligt at møde en arkivar. Vi sætter løbende fokus på forskellige temaer eller projekter, som du kan deltage aktivt i. Du kan
også bare møde op, hvis du har et spørgsmål eller er nysgerrig på, hvordan du kan
bruge lokalhistorien her i kommunen.

et samarbejde mellem Kolding Stadsarkiv,
Koldingbibliotekerne og Museum Kolding.

I Historisk Værksted er der også et lille
område med skiftende udstillinger. Disse er

SE MERE PÅ
WWW.KOLDINGSTADSARKIV.DK

Historisk Værksted er borgernes sted – det
er Arkivet i biblioteket – på en ny måde.
ÅBNINGSTIDER
Historisk Værksted ligger på 1. sal på
biblioteket, og der er åbent i hele bibliotekets åbningstid.
Mød Jacob fra Stadsarkivet første mandag i
måneden kl. 10-13 og sidste mandag i måneden kl. 15-18.

VALGT OG FRAVALGT
I anledning af Kommunalvalget
2021 sætter Kolding Stadsarkiv og
Museum Kolding med en udstilling
fokus på 180 års by- og sognestyre.
TORSDAG DEN 14. OKTOBER13. FEBRUAR 2022

28

Koldingbibliotekerne
Program / efterår-vinter 2021

REJS MED
LITTERATUREN
Med en bog kan du komme jorden rundt og både frem og tilbage
i tiden! Her anbefaler biblioteksformidler Cecilie Flinck fire fantastiske læseoplevelser, som giver udsyn og perspektiv.
Kvinden i den lilla nederdel
Af Natsuko Imamura
En ugift kvinde i 30’erne fascineres af en jævnaldrende kvinde, der
er kendt i kvarteret som kvinden i den lilla nederdel. På afstand
manipulerer hun med hendes liv, for målet er at blive hendes veninde. Sælsom, skæg og tankevækkende roman til alle læsere af
nutidig japansk litteratur.
Augustmennesker
Af Sergej Lebedev
Sansemættet og velskrevet roman om fortidens fortielser og et
opløst USSR, der forsøger at finde sine ben i 1990’erne. For læsere af moderne russisk litteratur.
Jeg hedder Folkví
Af Maria Hesselager
Sorgen kan føles, som om man er for stor til sit eget hylster, og
kærligheden kan tage magten fra én. Den lektie må den unge
vikingekvinde Folkví sande, da hendes højtelskede bror bliver forlovet. For læsere af historiske romaner og gode menneskeskildringer.
Klara og solen
Af Kazuo Ishiguro
Fremtidsroman. Klara er en KV (Kunstig Ven) af en lidt ældre model, men uhyre observant, hjælpsom og intelligent, også som ven
for den syge teenagepige Josie. Til læsere af lavmælte og indtagende science fiction-romaner.
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OKTOBER

READATHON
TIRSDAG DEN 19. OKTOBER - ONSDAG DEN
20. OKTOBER / KOLDING BIBLIOTEK + ONLINE
/ GRATIS, MEN HUSK BILLET

Kom og vær med, når vi 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.
Desuden får vi besøg af forfatteren Benni
Bødker. Vi starter klokken 8.00 tirsdag
morgen og fortsætter indtil 8.00 onsdag
morgen.
NB: Selve Readathon er gratis, men der vil
være mulighed for at tilkøbe madbilletter –
se koldingbib.dk for mere information

LÆSEKREDS SURPRISE
TIRSDAG DEN 19. OKTOBER KLOKKEN 16.3017.30 / KOLDING BIBLIOTEK, BRYGGERIET /
GRATIS, MEN HUSK BILLET

TEATERSTYKKET ÆGGET
TORSDAG DEN 21. OKTOBER KLOKKEN 15.0015.30 / KOLDING BIBLIOTEK, SALENE /
BILLET: 25 KR.

Frk. Geert elsker solsikker! Når hun lægger
frø i jorden, kommer der solsikker op over
det hele. Men en dag, hvor hun skal så frø,
ligger der et æg. Det er det største æg, hun
nogensinde har set. Nu er det bare at vente
på, at ægget klækkes – og på at frøene
spirer. Men der kommer nye overraskelser
til undervejs. Spilles af truppen Det Lille Verdens Teater.
Varighed: 30 min. Aldersgruppen 1,5-4 år
skal overholdes. Voksne ifølge med børn
behøver ikke billet.

WORKSHOP: LÆR AT LAVE
GENBRUGSPAPIR
HØJTLÆSNING FOR DE 3-6-ÅRIGE
ONSDAG DEN 20. OKTOBER, TORSDAG DEN
21. OKTOBER OG FREDAG DEN 22. OKTOBER,
ALLE DAGE KLOKKEN 11.00-11.30 / KOLDING
BIBLIOTEK, BRYGGERIET / GRATIS, MØD
BARE OP

Bibliotekarerne har fundet nogle gode efterårseventyr frem, som vi læser højt for de
3-6-årige i Bryggeriet til hyggelig efterårsstemning.
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FREDAG DEN 22. OKTOBER KLOKKEN 13.0014.30 / KOLDING BIBLIOTEK, STORE SAL /
GRATIS, MEN HUSK BILLET

På denne workshop lærer du at lave nyt
papir ud af restpapir som gamle tegninger,
toiletpapirsruller og cornflakes-æsker. Papiret kan bruges til at tegne på, lave kort af
eller hvad du ellers har lyst til. Du får selvfølgelig det papir, du laver, med hjem.

Koldingbibliotekerne
Program / efterår-vinter 2021

Børnebibliotekar Jette Kjær
køber hver uge nye biblioteksbøger til børn. Her er hendes
bud på fire spændende
krimi-bøger til de 8-12-årige

L et at Den lille forskel
læse

Af Ellen Holmboe
Filip M. Lund er detektiv og drikker kaffe i spandevis!
Kaffen serveres af Filips assistent, Mona (som også er
hans mor) eller drikkes i Karlos kiosk. I ”Den lille forskel”
vil Filip opklare mysteriet om forskellene på mænd og
damer!
Del af serien ”En sag for Filip M. Lund – Hemmelig
detektiv”
Dræberfiskenes skat Ll et at
æse
Af Lone Theils
Frida og Karl laver et detektivbureau som skoleprojekt.
Karls bror laver en hjemmeside til dem, og dagen efter er
der mail fra den første kunde. Pludselig er Frida og Karl
blevet detektiver!
Del af serien ”Det hemmelige detektivbureau”

God
e
at l æ s
h ø jt

En rimelig mærkelig krimi
Af Annie Bahnson
Fridas mor er væk og Frida, far Fritz, moster Pop og hunden
Carlsen tager ud for at finde hende. Deres nye GPS viser sig at
indeholde noget helt særligt. Vi møder også en pirat med kagearme, nogle meget små mennesker, nogle meget store mennesker og nogle i en gul varevogn.
Mit navn er Justice – mordene på Highbury House
Af Elly Griffiths
I 1936 starter 12-årige Justice Jones på kostskole. Hun opdager
hurtigt, at ikke alt er, som det skal være. Tjenestepigen Mary
er død på mystisk vis. Justice går i gang med at opklare Marys
mord – og endnu et, som snart sker!
A l le b
ø
k a n ge r ne
el l e r l æ s e s
l
eReoly ttes på
en GO
!
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OKTOBER/NOVEMBER

KULTURCAFÉ
TIRSDAG DEN 26. OKTOBER KLOKKEN 10.0011.30 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD
BARE OP

”Mellem kristne, jøder og muslimer – erfaringer fra 10 år som dansk præst i Israel”
ved Jan Holm Mortensen, sognepræst ved
Kristkirken.

Foto: Pressefoto Gyldendal-portræt

DISKUSSIONSDISKO: BÆREDYGTIGHED
LØRDAG DEN 26. OKTOBER 16.00-18.00 /
KOLDING BIBLIOTEK, TORVET / GRATIS, MEN
HUSK BILLET

Mød dine politikere og deltag i spændende
debatter, som klæder dig på til kommunalvalget 2021. For unge op til 30 år.
KOLDING TALKS: FOREDRAG VED
RASMUS TANTHOLDT
TIRSDAG DEN 26. OKTOBER KLOKKEN 19.00 /
MUNKENSDAM GYMNASIUM / BILLET: 195 KR.
VIA KOLDINGTALKS.DK
Foto: Jørgen Angel

PATTI SMITH: ROCKMUSIKKENS POETISKE AKTIVIST
TIRSDAG DEN 26. OKTOBER KLOKKEN 19.0021.00 / KOLDING BIBLIOTEK, BRYGGERIET /
BILLET: 50 KR.

Musikforedrag ved kulturjournalist og forfatter Jan Poulsen om Patti Smiths liv og
karriere som en af rockens grand old ladies,
men også som forfatter, billedkunstner og
politisk aktivist.
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En spændende aften med Rasmus
Tantholdt, der har rejst over hele verden
som journalist. Rasmus Tantholdt søger
altid at give oplevelserne perspektiv og
indhold, når han rapporterer, og i foredraget
vil han blandt andet fortælle om de etiske
dilemmaer, han oplever verden over.

MØD BYRÅDSKANDIDATERNE
TORSDAG DEN 28. OKTOBER KLOKKEN 16.0017.00 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD
BARE OP

Mød dine lokale byrådskandidater på biblioteket til en uformel snak om dine ønsker for
de kommende år i Kolding Kommune.

Koldingbibliotekerne
Program / efterår-vinter 2021

BÆREDYGTIG BOGKLUB
TORSDAG DEN 28. OKTOBER KLOKKEN 16.0018.00 / KOLDING BIBLIOTEK, MØDE 5 /
GRATIS, MEN HUSK BILLET

Denne gang diskuterer vi Mette Reinhardt
Jakobsens Den dag Bitte blev bæredygtig.
KREATIV LØRDAG PÅ LUNDERSKOV
BIBLIOTEK
LØRDAG DEN 30. OKTOBER KLOKKEN 10.0015.00 / LUNDERSKOV BIBLIOTEK / GRATIS

DOKUMENTARFILM: 2040 – FILMEN
OM FREMTIDEN
TORSDAG DEN 28. OKTOBER KLOKKEN 19.00
/ KOLDING BIBLIOTEK, BRYGGERIET / GRATIS,
MEN HUSK BILLET

Damon er far til 4-årige Velvet, og han er
bekymret for, hvilken jordklode han giver
videre til hende. Med fagpersoners hjælp
undersøger Damon derfor, hvordan verden kan se ud i 2040, hvis vi udbreder de
CO2-mindskende initiativer, der er til rådighed i dag.
Filmens varighed: 1 t. 32 min.

AFTER-QUIZ
TORSDAG DEN 28. OKTOBER KLOKKEN 19.3020.30 / ONLINE VIA TEAMS / GRATIS, UDEN
TILMELDING

Er du også vild med Tessa og Hardins
stormfulde kærlighedshistorie? Nu kan du
teste din viden i denne hyggelige quiz om
After-serien af Anna Todd. Der vil være
spørgsmål til både bøgerne og filmene, og
du kan sagtens være med, selv om du ikke
har kastet dig over bøgerne endnu. Find
linket til Teams via koldingbib.dk eller Facebook.

Kom og mød byens kreative sjæle på Lunderskov Bibliotek, og se nogle af de fine
ting, de arbejder på lige nu. Her vil også
være workshops for børn med stenmaling
og sokkedyr. Lokalhistorisk arkiv holder
åbent i samme tidsrum. Arrangeret af frivillige i Lunderskov i samarbejde med biblioteket.

DISKUSSIONSDISKO: FRI DEBAT
LØRDAG DEN 1. NOVEMBER 16.00-18.00 /
GODSET / GRATIS, MEN HUSK BILLET

Mød dine politikere og deltag i spændende
debatter, som klæder dig på til kommunalvalget 2021. For unge op til 30 år.

LGBTQ+ I LITTERATUREN: MØD
TOMAS LAGERMAND LUNDME OG
QUEERLITTDK
TIRSDAG DEN 2. NOVEMBER KLOKKEN 17.0019.00 / KOLDING BIBLIOTEK, BRYGGERIET /
BILLET: 25 KR.

Mød forfatteren Tomas Lagermand Lundme, som skriver bøger om at være bøsse
– på både godt og ondt. Mød også Anne
og Lasse fra bogbloggen QueerLittDK,
som ved mere om regnbuelitteratur end de
fleste.
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JANUAR

Tag os med ud i verden!

34

Har du været et fascinerende sted i verden,
og har du lyst til at fortælle om rejsen? Eller
kender du én, der har?

gange, at det er dit andet hjem – eller
måske vil du fortælle om en overset krog
af Danmark.

Til vores nye Rejsecaféer kan du høre fortællinger om at opleve verden og om både
kendte og ukendte steder på kloden. Vi vil
rigtig gerne høre fra dig, hvis du eller en du
kender har lyst til at fortælle om en rejse.
Måske har du været på pilgrimsrejse,
måske har du besøgt Mallorca så mange

Kontakt os på bibliotek@kolding.dk,
hvis du har en idé til en Rejsecafé.
Til de første Rejsecaféer i efteråret kan du
blive inspireret af Lasses mange havkajakture og Asgers motorcykelrejse i Afrika.
Læs mere her i kataloget.

Koldingbibliotekerne
Program / efterår-vinter 2021

Børnebogsanbefaling

Alle tre smider sutten
af Maria Nilsson Thore

En rød sut vækker misundelse i denne charmerende billedbog, der handler om at sige farvel til
sutten – også selvom man aldrig har brugt sut
før.
Ida har foræret alle sine sutter væk, på nær
én. Hun er faktisk holdt op med at bruge sut,
næsten i al fald, for en morgen i børnehaven er
sutten med. Valde bruger ikke sut mere, men
Ester bliver grøn af misundelse. Hun vil have Idas
sut! Og dét selvom hun aldrig har brugt sut før.
Ester forsøger med alle kneb at få fingrene i Idas
sut, og til sidst giver Ida efter. Men måske er det
alligevel ikke så sjovt med den sut?

Alle tre smider sutten er blot én i en stribe af fine billedbøger, der handler om
hverdagen i Børnehaven Ærten, og som med få ord og illustrationer beskriver
de små forviklinger og situationer, der opstår, når børn går i børnehave og skal
være sammen med andre.

I samarbejde med Tandplejen, Kulturskolen og Byliv Kolding uddeler Koldingbibliotekerne fra efteråret et eksemplar af bogen til alle børn, der fylder 3 år og
har været til tandtjek.
Læs mere om indsatsen Slut med sut på koldingbib.dk
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NOVEMBER

MØD BYRÅDSKANDIDATERNE
TORSDAG DEN 4. NOVEMBER KLOKKEN
16.00-17.00 / LUNDERSKOV BIBLIOTEK /
GRATIS, MØD BARE OP

Mød dine lokale byrådskandidater på biblioteket til en uformel snak om dine ønsker for
de kommende år i Kolding Kommune.

MÅNEDENS SANGE
TORSDAG DEN 4. NOVEMBER KLOKKEN 17.0017.45 / KOLDING BIBLIOTEK, TORVET / GRATIS, MØD BARE OP

Kom og syng med, når vi holder vores populære ”Månedens sange”. Hver måned i
vinterhalvåret inviterer vi en ny vært, som
vælger de sange, vi skal synge, og kort
præsenterer dem. Denne gang er værten
Edel Clausen, daglig leder og kommerciel
chef på Koldinghus. Sangene akkompagneres af pianist Bente Ibenfeldt på flygel. Der
uddeles sanghæfter.

VALGDEBAT MED SPIDSKANDIDATERNE TIL BYRÅDSVALGET
TIRSDAG DEN 9. NOVEMBER KLOKKEN 16.3018.00 / KOLDING BIBLIOTEK, TORVET /
GRATIS, MØD BARE OP

Koldingbibliotekerne afholder igen i samarbejde med Jydske Vestkysten den traditionelle valgdebat i forbindelse med kommunalvalget. Her kan du møde partiernes
spidskandidater til en spændende debat
om politikernes ønsker og visioner for de
kommende fire år i Kolding Kommune.
Debatten ledes af lokalredaktør Laust Tuxen Hedegaard fra Jydske Vestkysten.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål
til politikerne og på den måde påvirke debatten.
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MUSIKALSK FORTÆLLETEATER:
ROTTEFÆNGEREN
TORSDAG DEN 11. NOVEMBER KLOKKEN
15.00-15.30 / LUNDERSKOV BIBLIOTEK / GRATIS, MEN HUSK BILLET

Musikalsk børneteater inspireret af den middelalderlige fortælling om rottefængeren fra
Hameln. Stykket handler om en by, hvor der
er forfærdeligt mange rotter. Heldigvis kommer en rottefænger til byen – men balladen
er ikke ovre endnu! Med forførende fløjte
lokkes publikum til både at lytte og synge
med. Spilles af truppen Aktanten.
Aldersgruppen 4-8 år skal overholdes.
Voksne ifølge med børn skal ikke have billet.

MØD BYRÅDSKANDIDATERNE
TORSDAG DEN 11. NOVEMBER KLOKKEN
16.00-17.00 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS,
MØD BARE OP

Mød dine lokale byrådskandidater på biblioteket til en uformel snak om dine ønsker for
de kommende år i Kolding Kommune.

Koldingbibliotekerne
Program / efterår-vinter 2021

DOKUMENTARFILM: THE KINGMAKER
TORSDAG DEN 11. NOVEMBER KLOKKEN
19.00 / KOLDING BIBLIOTEK, BRYGGERIET /
GRATIS, MEN HUSK BILLET

Foto: Albert Madsen

Filmen følger, med intim adgang, Marcos-familiens usandsynlige tilbagevenden
til magten i Filippinerne. I en tid, hvor falske
nyheder manipulerer valg, fungerer Imelda
Marcos’ comeback-historie som en stærk
advarsel.
Filmens varighed: 1 t. 37 min.
LITTERATUR6000 / ASTA OLIVIA NORDENHOF: PENGE PÅ LOMMEN
ONSDAG DEN 17. NOVEMBER KLOKKEN 19.0021.00 / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: 90 KR.
MEDLEM AF LITTERATUR6000: 60 KR. VIA
LITTERATUR6000KOLDING.DK. SALG ÅBNER
DEN 17. OKTOBER

SKUMRINGSTIMEN: HØJTLÆSNING
FOR VOKSNE
MANDAG DEN 15. NOVEMBER KLOKKEN
16.30-17.30 / KOLDING BIBLIOTEK, TORVET /
GRATIS, MEN HUSK BILLET

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 tusindvis af
andre biblioteker i hele Norden. Luk øjnene
og nyd at få læst højt! Arrangeret i samarbejde med Foreningen Norden Kolding.

LÆSEKREDS SURPRISE
TIRSDAG DEN 16. NOVEMBER KLOKKEN
16.30-17.30 / KOLDING BIBLIOTEK,
BRYGGERIET / GRATIS, MEN HUSK BILLET

Asta Olivia Nordenhof læser op af og fortæller om sin seneste roman Penge på lommen (Scandinavian Star del 1) og om arbejdet med at skrive den. Hør, hvorfor hun
valgte at gøre mordbranden på Scandinavian Star i 1990 til udgangspunkt for romanen, og hør om tanken bag det at forbinde
denne historie til de to hovedpersoner Kurt
og Maggie. Penge på lommen er nomineret
til Nordisk Råds Litteraturpris 2021.

ÅBEN LÆSEKREDS: DOSTOJEVSKIJS
FORBRYDELSE OG STRAF
TORSDAG DEN 18. NOVEMBER KLOKKEN
19.00-20.30 / KOLDING BIBLIOTEK, STORE
SAL / GRATIS, MEN HUSK BILLET

Vær med til at læse Forbrydelse og straf,
den suveræne klassiker om mord og moral.
I anledning af Fjodor Dostojevskijs 200-års
fødselsdag mødes vi til denne læsekredsaften for at folde vores læseoplevelse ud.
Deltagelse kræver blot, at du har læst romanen.
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JANUAR

FJODOR
DOSTOJEVSKIJ
200 ÅR

I år fejrer vi en af historiens største og mest banebrydende forfattere. Det er 200 år siden, at russiske
Fjodor Dostojevskij blev født, og selvom det er så
mange år siden, bliver hans romaner ved og ved
med at inspirere og give store læseoplevelser.
Hvorfor læser vi stadig Dostojevskijs romaner?
Dostojevskijs store og små mesterværker er klassikere, fordi de som ingen
andre får os til at reflektere over lys og mørke, eksistens og moral. De er dramatiske og fulde af mord, jalousi, voldsomme retssager og lidende elskende.
Romanerne er både underholdende og fulde af store psykologiske og filosofiske overvejelser.
Oplevelser på biblioteket
I november kan du være med til at læse Dostojevskijs suveræne klassiker Forbrydelse og straf og folde din læseoplevelse ud til en aften, hvor vi sammen
taler om romanen. Deltagelse kræver blot, at du har læst romanen forinden.
Du kan også blive meget klogere på Dostojevskijs forfatterskab og dramatiske
liv til et foredrag den 22. november med lektor Tine Roesen, der gør op med
myten om, at Dostojevskij udelukkende er en tung og alvorlig forfatter.

38

Koldingbibliotekerne
Program / efterår-vinter 2021

Store læseoplevelser med Dostojevskij

Brødrene Karamazov
I denne verdensberømte roman om tre meget forskellige
brødre præsenteres læseren for faderopgør, kærlighed,
jalousi, elskerinder, mordgåde, domstolsdrama og overvejelser over det at være et menneske. Den er blevet
kaldt verdens bedste roman!

Kældermennesket: optegnelser fra en undergrund
Pessimistiske betragtninger, fremsat af en jeg-person,
som føler det oprørende at være underkastet ”visse almægtige, evige og døde naturlove”, og derfor i protest
melder sig ud af normaliteten.

Dobbeltgængeren
Absurd og skæg roman om en forkuet embedsmand, der
fantaserer sig til en dobbeltgænger, der har held med sig,
hvor han selv lider nederlag.

Idioten
Skildring fra Skt. Petersborg af epileptikeren fyrst Mysjkin,
der har Kristi egenskaber, godhed og renhed som ideal.
Han vælger mellem to kvinder, og da hans udkårne myrdes, bliver han sindssyg.
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NOVEMBER

SYNG MED FOLKEUNIVERSITETET
– SANGENE OG DIGTERNE FRA HØJSKOLESANGBOGEN
LØRDAG DEN 20. NOVEMBER KLOKKEN
10.00-16.00 / KOLDING BIBLIOTEK, SALENE
/ BILLET: 595 KR. VIA FOLKEUNIVERSITETS
HJEMMESIDE ELLER KOLDINGBIB.DK.

Denne lørdag sætter vi fokus på tre store
danske digtere. De har det til fælles, at Højskolesangbogen ville se meget anderledes
ud uden deres bidrag. Undervejs i forløbet
vil vi synge digternes sange akkompagneret
af Poul Udbye Pock-Steen på klaver.

JULEDEKORATIONSVÆRKSTED
TIRSDAG DEN 23. NOVEMBER KLOKKEN
14.00-16.30 / LUNDERSKOV BIBLIOTEK /
GRATIS, MEN RESERVÉR EN PLADS

Kreer din egen juledekoration til julehygge
på Lunderskov Bibliotek. Medbring selv materialer og kun det gran, du selv skal bruge.
Der vil være lidt godt til ganen.
Arrangeret af frivillige i Lunderskov i samarbejde med biblioteket.
Der er plads til 15. Tilmelding til Sonja på 24
21 85 88 eller på mail sonjaogleo@stofanet.
dk senest 16. november.

DOSTOJEVSKIJS DRAMATISKE LIV

I anledning af 200-året for Dostojevskijs
fødsel præsenterer lektor Tine Roesen højdepunkter fra forfatterens dramatiske liv og
fascinerende værker. Foredraget afkræfter
myten om Dostojevskij som en meget vanskelig og alvorlig forfatter og viser i stedet,
hvor spændende hans bøger og liv er.

KULTURCAFÉ
TIRSDAG DEN 23. NOVEMBER KLOKKEN
10.00-11.30 / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS,
MØD BARE OP

”Fælleslæsning – sammenhold og eksistenssamtale” ved Henriette Bacher Lind,
sognepræst ved Sankt Nicolai Kirke
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Foto: Filmstriben

MANDAG DEN 22. NOVEMBER KLOKKEN
19.00-20.30 / KOLDING BIBLIOTEK, SALENE /
GRATIS, MEN HUSK BILLET

DOKUMENTARFILM: FAT FRONT
TORSDAG DEN 23. NOVEMBER KLOKKEN
19.00 / KOLDING BIBLIOTEK, BRYGGERIET /
GRATIS, MEN HUSK BILLET

Flere unge skandinaviske kvinder har fået
nok af selvhad og skam og kalder sig stolte
tykke. Kvinderne kræver respekt og ligeværd i et sygt, slanke-fikseret samfund,
mens de kæmper med lavt selvværd fra et
helt liv.
Filmens varighed: 1 t. 28 min.

Koldingbibliotekerne
Program / efterår-vinter 2021

BÆREDYGTIG BOGKLUB
TORSDAG DEN 25. NOVEMBER KLOKKEN
16.00-18.00 / KOLDING BIBLIOTEK, MØDE 5 /
GRATIS, MEN HUSK BILLET

KOLDING TALKS: CLEMENT KJERSGAARD: USA, KINA OG DE NÆSTE 25
ÅRS VERDENSHISTORIE

Denne gang diskuterer vi Gittemarie Johansens Bæredygtig badass – en zero waste
livsstilsguide

LØRDAG DEN 27. NOVEMBER KLOKKEN 13.0017.15 / KOLDING BIBLIOTEK, TORVET / BILLET:
150. VIA KOLDINGTALKS.DK

TV-vært Clement Kjersgaard åbner denne
eftermiddag diskussionen om politik, magt
og udvikling i verden. Vi får også besøg af
Camilla Tenna Nørup Sørensen og Niels
Bjerre-Poulsen, som vil fortælle og svare på
spørgsmål om USA og Kinas aktuelle situationer på det globale, politiske verdenskort.

JULESANG
KLASSIKER-QUIZ
TORSDAG DEN 25. NOVEMBER KLOKKEN
19.30-20.30 / ONLINE VIA TEAMS / GRATIS,
UDEN TILMELDING

Karen Blixen, Oscar Wilde, Fjodor Dostojevskij, Virginia Woolf og alle de andre – vær
med til en quizaften om alle de uforglemmelige klassikere! Vi fejrer Dostojevskijs
200-års fødselsdag med en hyggelig online
quiz, hvor du kan gætte med på spørgsmål
om de store forfattere og deres bøger. Find
linket til Teams via koldingbib.dk eller Facebook.

JULEQUIZ FOR HELE FAMILIEN
26. NOVEMBER - 23. DECEMBER I HELE BIBLIOTEKETS ÅBNINGSTID / KOLDING BIBLIOTEK /
GRATIS, MØD BARE OP

28. NOVEMBER / KOLDING BIBLIOTEK,
TORVET / GRATIS, MØD BARE OP

Kom i dejlig julestemning på Kolding Bibliotek, når der hver søndag i advent er
julekoncert på Torvet med sang fra lokale
kor. Hvis du har lyst, kan du selv synge med
på nogle af sangene. Se koldingbib.dk for
tidspunkt.

BÆREDYGTIG JULEGAVEINDPAKNING
26. NOVEMBER - 23. DECEMBER I HELE BIBLIOTEKETS ÅBNINGSTID / KOLDING BIBLIOTEK
/ GRATIS

Fra den 26. november til og med den 23.
december kan du komme forbi biblioteket
i Kolding og pakke dine gaver ind – kvit og
frit og bæredygtigt, så længe vi har materialer i overskud. Glædelig grøn jul!

Julequiz for hele familien, hvor I både skal
lytte, læse og gætte jer til svarene i vores
sjove quizreol. Quizzen kan prøves frem til
jul, og der trækkes lod om bogpræmier til
de rigtige svar i slutningen af december.
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DECEMBER

JULESANG
DR ROMANKLUBBEN
ONSDAGE 1. DECEMBER, 5. JANUAR, 9.
FEBRUAR, 2. MARTS, 6. APRIL OG 4. MAJ.
ALLE DAGE KLOKKEN 19.00-20.30 / KOLDING
BIBLIOTEK, STORE SAL / GRATIS, MEN HUSK
BILLET. SALG ÅBNER 1. OKTOBER

5. DECEMBER / KOLDING BIBLIOTEK, TORVET
/ GRATIS, MØD BARE OP

Foto: Sofie-Amalie-Klougart

Fra december til maj læser vi seks af
årets bedste danske romaner, udvalgt af DR
og Litteratursiden. Vi mødes en gang om
måneden til en samtale om månedens udvalgte roman. Til sidst er vi med til at afgøre,
hvem der vinder årets DR Romanpris.
Tilmelding gælder alle seks mødegange.

LITTERATUR6000 / JULEARRANGEMENT MED RAKEL HASLUND-GJERRILD OG ADAM I PARADIS
MANDAG DEN 6. DECEMBER KLOKKEN 18.3021.00 / KOLDING BIBLIOTEK / BILLET: 90 KR.
MEDLEM AF LITTERATUR6000: 60 KR. VIA
LITTERATUR6000KOLDING.DK. SALG ÅBNER
DEN 6. NOVEMBER

KOLDING LIGHT FESTIVAL
2.-4. DECEMBER KLOKKEN 17.00-21.00 ALLE
DAGE / KOLDING BIBLIOTEK / GRATIS, MØD
BARE OP

Gå ind i en smuk og spændende verden
af lys, mørke og lyd på Kolding Bibliotek.
Biblioteket holder åbent under festivalen og
deltager med farverigt lys i atriumgårdene
og stemningslyd i tidsrummet 17.00-21.00.
Torsdag løber Light Run gennem biblioteket. Og hver aften kan børnefamilier gå på
opdagelse i krogene på det mørklagte bibliotek og finde Den hemmelige skrift, der er
skjult overalt på biblioteket!
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I 1913 maler den danske billedkunstner
Kristian Zahrtmann ”Adam i Paradis” – et
portræt af det første menneske, der emmer
af begær og erotik. Rachel Haslund-Gjerrild
undersøger i sin roman Adam i Paradis,
hvad der gemmer sig bag dette maleri fra
en tid, hvor København netop har lagt scene til to store retsforfølgelser af homoseksuelle. Romanen er fuld af komplementærfarver og paradokser, intriger og krukkeri
i kultureliten, kunstneriske triumfer – og
kærlighed på trods. I pausen byder vi på
julelækkerier.

Koldingbibliotekerne
Program / efterår-vinter 2021

MÅNEDENS SANGE

JULESANG

TORSDAG DEN 9. DECEMBER KLOKKEN 17.0017.45 / KOLDING BIBLIOTEK, TORVET /
GRATIS, MØD BARE OP

12. DECEMBER / KOLDING BIBLIOTEK,
TORVET / GRATIS, MØD BARE OP

Kom og syng med, når vi holder vores populære ”Månedens sange”. Hver måned i
vinterhalvåret inviterer vi en ny vært, som
vælger de sange, vi skal synge, og kort
præsenterer dem. Denne gang er værten
Anne-Meta Brunsborg, tidligere bibliotekar
ved Koldingbibliotekerne. Sangene akkompagneres af pianist Bente Ibenfeldt på flygel. Der uddeles sanghæfter.

JULEMUSIKBINGO
TORSDAG DEN 16. DECEMBER KLOKKEN
19.00 / KOLDING BIBLIOTEK, SALENE / PRIS:
30 KR.

EN EFTERMIDDAG MED JULEMUSIK
OG MUSIKHISTORIE
LØRDAG DEN 11. DECEMBER KLOKKEN 12.0014.00 / KOLDING BIBLIOTEK, BRYGGERIET /
BILLET: 195 KR., STUDERENDE 145 KR. VIA
FOLKEUNIVERSITETS HJEMMESIDE ELLER
KOLDINGBIB.DK.

Der er ikke noget som gode, gamle julesange til at sprede julehyggen og få julefreden
til at sænke sig. Denne lørdag får julemusikken følgeskab af musikalske julehistorier,
der bringer julesmilet frem og gøre dig klogere på, hvad der sker i julens musik.

En festlig aften med julens bedste kombination: julemusik og bingo!
Konceptet er meget simpelt: Tallene på
pladerne er byttet ud med sangtitler på
julemusik, og vi trækker en sang og spiller
den – har du sangen på din plade, må du
krydse den ud.

JULESANG
19. DECEMBER / KOLDING BIBLIOTEK,
TORVET / GRATIS, MØD BARE OP

LÆSEKREDS SURPRISE
TIRSDAG DEN 21. DECEMBER KLOKKEN 16.3017.30 / KOLDING BIBLIOTEK, BRYGGERIET /
GRATIS, MEN HUSK BILLET
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JUNI / JULI
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Koldingbibliotekerne
Program / efterår-vinter 2021

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

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

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

JERNBANEGADE 1, 6580 VAMDRUP

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

OBS! På grund af corona kan åbningstiderne være anderledes end normalt.
Se koldingbib.dk/biblioteker.
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JANUAR
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Foto: Palle Skov
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JANUAR
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