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UDSTILLINGER 
Holbæk Bibliotek 
 

Store sal  René Peis Bøgeskov og Lene Kattrup Zoëga - maleri 

Montre  Changiz Asgari-Arasth - hånddukker  

 

 

 

Mandag den 24. april kl. 19 Foredrag Michael Bregnsbo -  Dansk Vestindien 
 

I forbindelse med Forskningens Døgn får Holbæk Bibliotek besøg af  

Michael Bregnsbo, Lektor, ph.d.institut for Historie, Syddansk Universitet  
 

Efter mere end 200 års koloniherredømme solgte Danmark i 1917 sine tre  

vestindiske øer til USA. Der var gjort to forsøg tidligere, i 1867 og 1903, men først i 

1917 lykkedes det. Foredraget vil for det første belyse, hvorfor Danmark valgte at 

sælge øerne. For det andet vil det belyse den politiske kamp hjemme i Danmark, der 

gik forud for salget.  
 

Holbæk Biblioteks store sal/ varighed ca. 1½ time 

Gratis billet på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

Tirsdag den 25. april kl. 19:30 Matilde Kimer - Skæbnefortællinger fra  

revolutionen i Ukraine 
 

Matilde Kimer er DR’s udenrigskorrespondent i Rusland og Ukraine og derudover 

forfatter til den meget omtalte bog ”Krigen Indeni”. Denne tirsdag giver Matilde Kimer 

et unikt indblik i den ukrainske revolution. 
 

Det var langt fra planlagt, at Matilde Kimer skulle være udenrigskorrespondent lige i 

Rusland. Men i 2002 besøgte hun landet som resultat af en hjertesorg, og så tog  

tingene pludselig fart. Matilde begyndte at studere sproget og kulturen og blev  

fuldstændig forelsket i det  

landet, folket og  

omvæltningerne, som var alt 

andet end Korsør, hvor hun 

selv er født... 
 

Jyderup Bibliotek 

Varighed ca. 1½ time  

Billet  à 50 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 



 

Mandag den 10. april og tirsdag den 11. april kl. 11-17 FRØ POPUP Holbæk 
 

Mandag og tirsdag i påskeferien holder 

Holbæk Havenetværk, PØ, Frøsamlerne 

og biblioteket FRØ POPUP. I påsken 

2016 var det noget af et tilløbsstykke, og 

vi håber der kommer mindst lige så  

mange denne gang for at bytte, snakke, 

hænge ud, blive klogere eller inspireret, 

dele ud af egne erfaringer eller frø, eller 

fylde lommerne med nogle af de spændende frø vi har skrabet sammen. 
 

Begge dage kl. 17.00 vil der være et gratis foredrag. 

Billet kræves ikke - bare mød op 

 

Tirsdag den 11. april kl. 19 Tænkepause - Demokrati ved Svend-Erik Skaaning 

Vi elsker demokrati, men ingen af os kan 

rigtig sætte ord på  kærligheden. Det er nok 

derfor diktatorer kan udråbe sig selv 

som sande demokrater. Og derfor deres 

undersåtter bilder sig ind, at det er svaret på 

deres bønner. 
 

Men et folkestyre fører ikke altid til fornuftige 

beslutninger; det er både omstridt og  

uretfærdigt og løser ikke verdens problemer 

på magisk vis - undtagen det med  tyranni. 

Heldigvis er Svend-Erik Skaaning, demokratiforsker ved Aarhus Universitet, ikke  

bange for at hæve stemmen: Vi er vilde med demokrati, fordi det er den mindst dårlige 

styreform.  
 

Holbæk Biblioteks store sal 

Varighed ca. 1½ time 

Billet + bog 25 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

 

I 

 

 MEST FOR BØRN 
Onsdag den 5. april kl. 9 Lillefidus barsels-café 
 

Lillefidusen har fokus på de mindste børn og deres 

voksne, på sprogudvikling, sprogstimulering, 

opbygning af ordforråd og gode sprogvaner.  

Sammen med dit barn kan du blive klogere på tilbud der understøtter 

barnets sproglige udvikling. 
 

Lillefidus-caféen får besøg af mor til 4 og dedikeret  

børnebibliotekar Anne-Mette Sigaard, som giver tips og tricks til op-

læsning sammen med din baby. Anne-Mette er fantastisk til at inddrage barnet i en 

samtale-læsning, og mon ikke I får en historie med på vejen?  

Der serveres en kop kaffe/te og et stykke brød.  

Arrangeres i samarbejde med LOF Holbæk 
 

Holbæk Biblioteks lille sal 

varighed ca. 1½ time 

Tilmelding via holbaek.lof.dk 

 

Torsdag den 6. april kl. 15 Familieværksted: Påske 
 

Kom til familieværksted på Holbæk Bibliotek,  

hvor hele familien kan blive inspireret af  

Bibliotekets kreative medarbejder Susanne.  
 

Susanne viser hvordan I kan lave flotte 

kaniner af éngangskarklude og hvordan et 

almindeligt kedeligt æg bliver forvandlet til 

påskeæg med farvestrålende garn.  
 

Efterfølgende kan hele familien lave egne mesterværker i påskeværkstedet.  
 

Holbæk Børnebibliotek 

Billet kræves ikke - bare mød op 



 

MUSIK 
Tirsdag den 25. april kl. 19.30 

Musikcafé på Svinninge Bibliotek - Tom Donovan 
 

Den irske troubadour og entertainer Tom Donovan er formentlig den sanger, der har 
den største samling af irske ballader på sit repertoire. Han forstår at levere  
varen med stor kærlighed til musikken, men han er også sprængfyldt med humor og 
mange får en sjov og sarkastisk bemærkning med på vejen, når Donovan folder sig 
ud.  En koncert med Donovan er en fantastisk, humorfyldt oplevelse, hvor du ikke 
kan undgå at synge med!  
 

Er du til irsk folkemusik så leverer Tom Donovan varen og lidt til. 
 

Svinninge Bibliotek/ varighed ca. 1½ time 

Billet à 85 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

Billet i døren 100 kr. 

Arrangeres i samarbejde med Kulturgryden Svinninge 

 

MEST FOR VOKSNE 
Mandag den 3. april kl. 19 Debatmøde om Europas aktuelle udfordringer 

Holbæk Bibliotek og DEO - 

Demokrati i Europa  

Oplysningsforbundet -  

stiller spørgsmålet: Er fri  

bevægelighed EU’s fremtid? 
 

DEO udgiver sin anden bog 

i serien Samfundstanker, 

der går i dybden med EU’s 

økonomiske og politiske 

dilemmaer, der udspringer af reguleringen af det indre marked. Hvordan skal  

samarbejdet håndtere social dumping, skatteunddragelse, frihandel og  

arbejdsløshed? Mød to af forfatterne til debat.  
 

Holbæk Biblioteks store sal/ varighed ca .1½ time 

Deltagelse 50 kr., 20 kr. for studerende inkl. gratis bog.  

Gratis for medlemmer af DEO.  Tilmelding deo.dk 

 

Fredag den 7. april kl. 16 

Fortællegruppen Odins Ravne fortæller historier om Dansk Vestindien 
 

Mød 5 fortællere fra fortællegruppen Odins  
Ravne, der hver især har en historie fra dengang 
Danmark var kolonimagt. Fortællerne er: 
Rita Lindegård, Karen Jacobsen, Freddy  
Harthimmer, Kirsten Harthimmer og  
Richard Olsen.  
 

Rita vil f.eks. fortælle en sand historie om en flok 
sorte husfolk der kom med til København, og  
Richard fortæller om det langvarige salg af øerne.  
 

Holbæk Biblioteks store sal 
Varighed ca. 2 timer 
Billet kræves ikke - bare mød op 


