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UDSTILLINGER 
Holbæk Bibliotek 
 

Store sal  Eileen Clark - akrylmalerier  
 

Montre  Changiz Asgari-Arasth - hånddukker  

 

 

IT-CAFÉER OG KURSER 

Torsdag den 9. marts kl. 10 Kursus - Pas på dine data 
 

Hvad du selv kan gøre for at sikre dine data på nettet?  

Hvem skal du udlevere dit cpr-nummer til? Hvilke op-
lysninger skal du holde tæt til kroppen? På kurset hører 
du om hvordan du laver et godt password, hvordan du 
genkender falske emails m.m. Vi fortæller også om 

identitets-tyveri: hvad er det og hvordan kan du sikre  

dig mod det? Kurset varer 2 timer og veksler mellem oplæg og øvelser.  
 

Holbæk Biblioteks lille sal/ varighed 2 timer 

Gratis billet på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

Medbring gerne egen pc, iPad eller anden tablet 

IT-caféen 
 

I IT-caféen på Holbæk Bibliotek kan du spørge om hjælp til din digitale postkasse, 

NemID, eReolen, Filmstriben, søgning på nettet og meget mere...  
 

Tirsdag den 7. marts kl. 10 - 12 Præsentation af eReolen 

 Hvordan kommer du igang med at låne ebøger og netlydbøger. Få også tips til din 

læsning. Oplægget varer ca. 30 minutter og efterfølgende er der almindelig IT-café. 
 

Tirsdag den 14. marts kl. 13 - 15 Præsentation af Rejseplanen: 

Hvordan planlægger du din rejse. Oplægget varer ca. 30 minutter og efterfølgende er 

der almindelig IT-café.  
 

Tirsdag den  21. marts kl. 13 - 15 Præsentation af Biblioteket på mobil og tablet 

Se hvordan du søger, bestiller og fornyer materialer. Oplægget varer ca. 30 minutter 

og efterfølgende er der IT-café.  
 

Tirsdag den 28. marts kl. 13 - 15 Ordinær IT-café 
 

Holbæk Biblioteks lille sal 

Billet kræves ikke - bare mød op 

OBS: Du kan ikke få hjælp til tekniske problemer med din computer eller  

netværk. 



 

Onsdag den 22. marts kl. 19 Haven for hele familien 
 

Haveselskabet Nordvestsjælland og Holbæk Bibliotek præsenterer havearkitekt  

AnneMarie Sørensen der fortæller om haven for hele familien. Børn, dyr og voksne. 
 

Haven er et fantastisk rum. Dette foredrag handler om, hvordan haven på bedst mulig 

måde kan indrettes, så hele familien får glæde af den. Hvordan der bliver plads til 

både leg, hygge, afslapning og dyrkning – uanset havens størrelse. Der bliver lagt 

vægt på, at haven både skal være nem at passe, samtidig med at den er smuk og 

frodig og inspirerer til oplevelse og nydelse.  
 

Holbæk Biblioteks store sal/ varighed ca. 2 timer 

Billet à 40 kr. fås via tilmelding på https://haveselskabet.dk. Se også link på  

Bibliotekets hjemmeside. Arrangeres i samarbejde med Haveselskabet 

 

Mandag den 27. marts kl. 19 Søren Jakobsen Overklassemagt 

I Danmark er vi alle lige – tror vi selv. Men virkeligheden er 

en ganske anden. 
 

Journalist og forfatter til bogen ”Overklassemagt - på 

strejftog i de øverst danske magtcirkler”. 

Søren Jakobsen går bag om magten, forbindelserne og de 

skjulte penge hos Danmarks fineste familier. Få et indblik 

i, hvor stor indflydelse overklassen har, og hvordan vi alle 

sammen er med til at finansiere den. Vi går på opdagelse i 

en skjult verden, hvor tavshed og diskretion regerer, og 

hvor forbindelser til kongehuset er det højeste man kan 

opnå som en del af Danmarks forreste række.  
 

Holbæk Biblioteks store sal/ varighed ca. 1½ time 

Billet à 20 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

  

I 

 

 MEST FOR BØRN 
Onsdag den 1. marts kl. 9 Lillefidus barselscafé 
 

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 småbarnsfar og boghandler Alex Preuss 

der fortæller om det sjoveste babylegetøj og den bedste klassiske og  

nye babylitteratur – lige til at ønske sig til dåb, navngivning eller fødselsdag. Der ser-

veres 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 
 

Lørdag den 4. marts kl. 10 - 12.30 Læsefidus-lørdag 

 for familier der gerne vil lege med sproget 
 

Mød læsevejleder og forfatter til bogen ”Find fidusen med  

Læsefidusen” Maj-Britt Westi og bibliotekar Rikke Rørbeck  

Drustrup i forskellige Læsefidusværksteder. 

 

Holbæk Biblioteks store sal 

Billet kræves ikke - bare mød op 
 

Lørdag den  4. marts kl. 14.30  

Børnekoncert med Trolle og Tormod 
 

De spiller reggae og har deres egen Dj,  

som hedder DJ-skummetmælk. Engang 

imellem kan de ikke lade være at spille 

den gode gammeldags rock, eller måske en jazz'er.  
 

Jyderup Bibliotek 

Billet á 30 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

Arrangeres i samarbejde med Kulturgruppen Jyderup 



 

Torsdag den 9. marts kl. 10 Filmstriber for de små på Svinninge Bibliotek 
 

Så er der igen filmklub for de mindste på Svinninge Bibliotek. 

Se hvilke film filmbestyrer Anne-Mette har valgt. Filmene er 

udvalgt så de passer lige til børnehavealderen. Tag bare  

madpakken med og spis på Biblioteket. 
 

Svinninge Bibliotek / Aldersgruppe: Børn 2-6 år og deres voksne 

Billet kræves ikke - bare mød op 
 

Lørdag den 25. marts kl. 10.30  Børneteater :  Teatret Riddersalen opfører                        

     ”Barnevognen” på Svinninge Bibliotek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag den 25. marts kl. 11  Børneteater: Teatret Spektaklo opfører 

         ”Se lige her” på Holbæk Bibliotek 

Teatret Spektaklo opfører dukke- og  

skyggeteater med fin saxofonmusik. Om at 

undre sig over verden. Om at se, opdage og 

undersøge. En lille grøn  skurvogn med rød 

altankasse. Hvem kigger frem i vinduet? Den 

sødeste lille pigedukke i blå kjole! Og så er 

opdagelserne på vej ...  
 

Holbæk Biblioteks store sal 

Varighed 30 minutter/ Aldersgruppe 2-4 år 

Billet à 20 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

 

 

Teatret Riddersalen spiller forestillingen              

”Barnevognen”.  Kom med ud at trille med  

barnevognen og tab sutten af bare grin . 
 

Svinninge Bibliotek  

Varighed 40 minutter/ Aldersgruppe 1½-4 år 

Billet à 30 kr. på Biblioteket eller via  

Bibliotekets hjemmeside 

 

Torsdag den 23. marts kl. 19.30  Forfatterbesøg på Jyderup Bibliotek  

          Peder Frederik Jensen ”Banedanmark” 
 

 Peder Frederik Jensen er forfatter og udlært  

 bådebygger. Han er født i en familie af teologer 

 og kunstnere og er opvokset på Grundtvigs  

 Højskole. Med en særegen sans for poetisk  

 prosa gennemborer Peder Frederik Jensens 

præcise pen det  moderne samfund, amputerede mellemmenneskelige relationer og 

det frisatte individs eksistentielle søgen efter ståsted og sammenhæng i verden.  
 

Jyderup Bibliotek 

Billet á 50 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

Arrangeres i samarbejde med Kulturgruppen Jyderup 

 

Onsdag den 29. marts kl. 19 Forfatterbesøg på Holbæk Bibliotek 

 

 

 

 

 

Holbæk Muserumsforening og  
Holbæk Bibliotek præsenterer Mich Vraa og 
”Haabet” - en stærk roman om et stykke 
betændt danmarkshistorie   
 

HAABET er en grum beretning fra en tid da 
Danmark skabte ny velstand på slavernes 
arbejde i de vestindiske  sukkerplantager.    
Et kapitel i rigets historie som i mange år 
blev fejet ind under gulvtæppet, er her  

blevet til en fortælling om kynisk udnyttelse  

og ufattelig ondskab, men også om kærlighed og overlevelse under umulige 
vilkår. Mich Vraa fortæller om romanen og  om de opdagelser, han gjorde  
under researcharbejdet, og som fik projektet til at ændre karakter undervejs . 
 

Holbæk Bibliotek / varighed ca. 1 ½ time 

Billet à 30 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

Særpris for medlemmer af Holbæk Museumsforening 20 kr. 

Arrangementet er støttet af Slots– og Kulturstyrelsen  



  

LITTERATUR 
Onsdag den 8.marts kl. 19.30  Forfatterbesøg på Svinninge bibliotek 

         Inger Wolf ”Med ondskaben som inspiration” 
  

 Krimiforfatter Inger Wolf fortæller om, hvordan 
 hun bruger sin angst som drivkraft for at skrive 
 sine kriminalromaner og præsenterer første 
 bind i sin nye krimiserie ”Brændte Sjæle”.  

 Inger Wolf fortæller om, hvordan hun blev forfatter 

 og om sin skriveproces - forarbejdet med  

 researchture til bl.a Alaska og selvmordsskoven 

 Aokigahara i Japan. 
 

Svinninge Bibliotek/ varighed ca. 1½ time 

Billet à 50 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

Arrangeres i samarbejde med Kulturgryden Svinninge 

 

Torsdag den 16. marts kl. 17 Læseklub ”Thorkild Hansens slavetriologi” 

Den 31. marts 2017 er det 100 år siden Danmark solgte 
Dansk Vestindien til USA. Jubilæet giver anledning til at 
se nærmere på historien bag den gamle, danske koloni. 
De vestindiske øer gemmer på et af Danmarkshistoriens 
mere dystre kapitler, nemlig om de danske tropekolonier 
og det danske bidrag til den transatlantiske slavehandel.  
 

På den baggrund tilbyder Holbæk Bibliotek og bibliotekar 
Kenneth Roy Henriksen en læseklub, hvor man kan  
opleve Thorkild Hansens prisbelønnede slavetrilogi.  

Biblioteket serverer en sandwich og et godt glas rom.  

Læseklubben løber over 3 gange og du tilmelder dig hver 

enkelt gang særskilt.. Bog udleveres ca. 14 dage før. 
 

Torsdag den 16. marts kl. 17 Thorkild Hansen: Slavernes kyst Bog fra 2. marts 
Torsdag den 6. april kl. 17      Thorkild Hansen: Slavernes skibe Bog fra 16. marts 

Torsdag den 27, april kl. 17    Thorkild Hansen: Slavernes øer Bog fra 6. april 
 

Holbæk Bibliotek / varighed ca. 1 time 

Billet à 20 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

 

MUSIK 
Søndag den 5. marts kl. 14 Lyriske og melankolske toner med trio Kokamore 
 

Mød tre musikere med en fælles kærlighed til længselsfuld og melankolsk musik. 

Trio Kokadore mødes i  en musikalsk leg der 

krydser grænsen mellem blandt andet bossa 

nova og barokkens smukke melodier. 
 

Holbæk Biblioteks store sal/ varighed 

ca. 1 time Billet kræves ikke bare mød op 
 

Søndag den 19. marts kl. 14 

Musikalsk eftermiddag 
 

Den århusianske sangerinde og sangskriver  

Heidie Clemens er vokset op i Holbæk med 

 sangen i alle dens afskygninger. I dag optræder 

hun med egne digte og kompositioner inden for 

genren visejazz. Med sig har hun  

Rasmus Steenberg (klaver) og Poul Erik Jørgensen (kontrabas).  
 

Holbæk Biblioteks store sal/ varighed ca. 1 time 

Billet à 20 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

 

Tirsdag den 28. marts kl. 19.30 

Musikcafé på Svinninge Bibliotek 
 

Kom til en aften med rigtig ”tresser”rock 

Johnny and the Heartbeats spiller koncert på 

Svinninge Bibliotek. Ofte er sangene krydret 

med fortællinger om sangene og et langt liv 

med musikken.. 

Svinninge Bibliotek/ varighed ca. 1½ time 

Billet à 100 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

Arrangeres i samarbejde med Kulturgryden Svinninge 



 

MEST FOR VOKSNE 
TÆNKEPAUSER 
 

Mandag den 6. marts kl. 19 Tænkepause - 

Viden ved Kristian Hvidtfelt Nielsen 
 

De fleste af os ved godt, hvordan vi cykler, men 

mister hurtigt grebet, hvis vi skal forklare, hvad 

hænder og fødder har styr på. Sådan er det med 

viden. Meget af det, vi ved, kan vi fint sætte ord 

på, men der er mindst lige så meget, vi ikke kan 

finde ud af at sige. Og hvad med det, vi ikke ved 

noget om eller ikke ved, at vi ikke ved? For slet ikke at nævne alt det, vi ikke må vi-

de? Heldigvis kan Kristian Hvidtfelt Nielsen, vidende videnskabshistoriker ved Aarhus 

Universitet, gøre os klogere på alt det, der er værd at vide. Bare ikke lige, hvordan vi 

cykler.  
 

Holbæk Biblioteks store sal/ varighed ca. 1½ time 

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

 

Mandag den 13. marts kl. 19 Tænkepause - Tal ved Henrik Kragh Sørensen 
 

1, 2, 3 og så videre i 1 uendelighed. Men så nemt 

er det bogstaveligt talt ikke at holde tal på tallene. 

Der er nemlig ikke bare 1 uendelighed i tallenes 

verden, men faktisk uendeligt mange  

uendeligheder. Alene tallene mellem 0 og 1 vil det 

være umuligt for de fleste mellem 0 og 100 at  

sætte tal på. Måske lige med undtagelse af Henrik 

Kragh Sørensen, 1 talnørd fra Aarhus Universitet.  
 

Holbæk Biblioteks store sal/ varighed ca. 1½ time 

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

 

 

OFFENTLIGE FOREDRAG I NATURVIDENSKAB 

LIVESTREAM DIREKTE FRA AARHUS UNIVERSITET 
 

Tirsdag den 7. marts kl. 19 Tillid - og matematikken bag vores tillid 

En meget høj grad af tillid gør de nordiske lande anderledes end resten 

af verden. Få et indblik i den moderne forskning i tillid, og hør hvordan 

”hård” matematik bruges til at forstå hvordan et blødt fænomen som 

tillid påvirker samfundet og vores liv. Foredrag ved professor i national-

økonomi Christian Bjørnskov, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. 
 

Holbæk Biblioteks store sal/ varighed ca. 2 timer 

Gratis billet på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

 

Onsdag den 15. marts kl. 19 Det elektroniske menneske 
 

Små elektroder med en svag elektrisk strøm kan indopereres i patienter 

for at hjælpe mod alvorlige sygdomme som Parkinson, epilepsi, kroniske 

smerter og vandladningsforstyrrelser. Hør om neurokirurgernes seneste 

våben i kampen mod svære nervesygdomme. Foredrag ved professor, 

overlæge Jens Christian Hedemann Sørensen, Neurokirurgisk Afdeling, 

Hoved Hjerte Centeret, Århus Universitetshospital 
 

Holbæk Biblioteks store sal/ varighed ca. 2 timer 

Gratis billet på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 
 

Tirsdag den 28. marts kl. 19 Med Solen som nabo 
 

Uden Solen var der ikke liv på Jorden. Men den energi vi får fra Solen 

ændrer sig gennem tiden og påvirker i høj grad klimaet på Jorden. Hør 

om hvordan Solen har styret istiderne og hvordan eksplosioner på 

Solen kan få fatale konsekvenser. Foredrag ved lektor i geoscience 

Mads Faurschou Knudsen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet og lektor i 

astronomi og geoscience Christoffer Karoff, Institut for Geoscience og Institut for Fy-

sik og Astronomi, Aarhus Universitet. 
 

Holbæk Biblioteks store sal/ varighed ca. 2 timer 

Gratis billet på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

 

 

 

http://pure.au.dk/portal/da/chbj@econ.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/jenssore@rm.dk
http://pure.au.dk/portal/da/mfk@geo.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/karoff@phys.au.dk

