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Udstillinger : 
 

Holbæk Bibliotek store sal Majbrith Jappe Sloth  
 

Montré Vestsjællands tekstil– og vævekreds. Lisbeth Andersen 
 

Børnebiblioteket Holbæk Art projektet YOUNG ARTist 

Tirsdag den 30. august kl. 19 
Livestreamede offentlige foredrag: Kvantecomputeren 
 

Hvis du tror at kvantecomputere kun er fremtidsdrømme og tanke-
spin, så duk op til dette foredrag.   
Efter en intro til kvantefysikkens verden vil du høre om en ny 
”kvanterevolution”, som udvikler teknologier der bygger på de 
mest paradoksale kvantefænomener. 
 

Kom til sæsonens første livestreamede foredrag fra Aarhus Univer-
sitet ved professor i kvantefysik, Klaus Mølmer, Institut for Fysik og 
Astronomi, Aarhus Universitet. 
 

Holbæk Biblioteks lille sal  
Varighed ca. 2 timer - dørene åbnes kl. 18.45 
Gratis billet på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 

Torsdag den 1. september kl. 9.30 
Filmstriber for de små på Svinninge Bibliotek 
 

Så er der igen filmklub for de mindste på Svinninge Bibliotek. 
Kom og se hvilke film fra FILMSTRIBEN.dk filmbestyrer  
Anne-Mette  har valgt denne gang.  
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 

Mandag den 5. september kl. 19 
Tænkepause: Morten Dige om tortur 
 

Tortur er grusom. Men den virker.   
Alligevel tror mange, at tortur er det bedste for-
svar mod alskens  
bombemænd. Men faktisk risikerer vi alle at 
miste forstanden ifølge Morten Dige, filosof ved 
Aarhus Universitet. Tortur ødelægger  

nemlig ikke bare ofrene. Også det samfund, der accepterer tortur, 
lider ubodelig skade. Prisen for vores værdier er netop, at vi ikke 
kan forsvare dem med alle midler.  
 

Holbæk Biblioteks store sal 
Varighed ca. 1½ time 
Billet à 20 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 
 

Tirsdag den 6. september kl. 19.30 
Jens Galschiødt 
 

Kunstneren fortæller om sit engagement og sine bevæggrunde for 
at lave skulpturer/happenings som ”Den indre svinehund”,  
” Skamstøtten” m.fl. Et foredrag om etik, moral og kunsten som 
virkemiddel til at afsløre hykleriet – og en beretning om en 
 kunstners liv. Arrangeret i samarbejde med Kulturgruppen Jyderup 
 

Jyderup Bibliotek 
Varighed ca. 2 timer 
Billet à 50 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 
 

Onsdage fra 7. september - 30. november klokken 16.30 –18 
Coding Pirates Holbæk 
 

Så starter Coding Pirates Holbæk op igen. Vi arbejder i Scratch, 
Unity og Lego Mindstorm. Alle bliver mødt på deres niveau og vi 
lærer af hinanden - vi skal have det sjovt sammen. Kom og vær 
med! 
 

Du skal medbringe din egen pc. Første gang downloader vi de  
programmer, som vi skal arbejde med. Hvis du ikke 
har en pc, kan du i stedet medbringe en ipad.  
 

Holbæk Biblioteks lille mødesal 
Alder: Fra 12 år  
Tilmelding på https://codingpirates.dk/tilmelding/ 

Lillefidus-caféer/Baby-LOF på Holbæk Bibliotek 
 

Lillefidusen er Læsefidusens lillebror. Læsefidusen understøtter og 
giver tryghed til skolestartbørns læring, helt fra børnehaven og til 
indskolingen. Lillefidusen har fokus på de  
mindste børn, de 0-3 årige og deres voksne, på sprogudvikling, 
sprogstimulering, opbygning af ordforråd og gode sprogvaner. 
 

På Holbæk Bibliotek starter vi et kort forløb for barselsforældre og 
deres babyer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag den 7. september kl. 9  
fortæller børnebibliotekar og mor til 4  
Anne-Mette Sigaard om den første brug af bøger. Hvornår er f.eks. 
det rette tidspunkt at introducere en puttehistorie? 
 

Onsdag den 5. oktober kl. 9  
er der rytmik på programmet. Børn elsker  
musik og sanglege, og som sidegevinst stimulerer musikken  
børnenes sprog, sanser og motorik. 
 

Onsdag den 2. november kl. 9  
har vi inviteret Rebekka Wilms der vil gøre os klogere på babytegn. 
Rebecca Wilms er forfatter til bl. a. pegebogen Lolo lærer Babytegn. 
 

Lillefidus-caféerne foregår fra kl. 9-11 og byder hver gang på et ar-
rangement der gør dig lidt klogere på dit barns sprogudvikling. Vi 
serverer en kop kaffe/ the og et stykke brød til. 
 

Holbæk Biblioteks lille sal / Varighed  ca. 2 timer 
Tilmelding via holbaek.lof.dk - alle 3 gange 100 kr. eller tilmeld dig 
til en enkelt gang for 40 kr.  
 

http://person.au.dk/moelmer@phys
https://codingpirates.dk/tilmelding/


 

Tirsdag den 6. september kl. 19 
DANMARKSKANON på Holbæk Bibliotek 
 

Hvilke samfundsværdier, traditioner eller bevægelser har formet os - 
og hvilke er vigtige også i fremtiden? Disse spørgsmål har  
kulturminister Bertel Haarder valgt at stille os alle.  
Holbæk Bibliotek støtter op om kulturministerens  
DANMARKSKANON med to debatarrangementer i løbet af efteråret. 
 

I september er journalist, højskolemand, humorist og fremragende 
foredragsholder Erik Lindsø inviteret til at tale om noget af det mest 
danske  - det danske sprog. Efterfølgende er der debat om  
Det særligt danske og den danske DNA. 
 

Holbæk Biblioteks store mødesal 
Gratis billet på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 
 
Onsdag den 7. september kl. 19 
Christina Boutrup - Kinas Fremmarch i Europa - 
den nye Silkevej 
 

Mød journalist og forfatter Christina Boutrup 
bland andet kendt fra Radio24syvs  ”Kina snak”. 
 

Foredraget tager afsæt i bogen: ”Den røde løber – 
Kinas Fremmarch i Europa”, om Kinas voksende 
økonomiske, politiske og kulturelle indflydelse i Europa. Hvad driver 
kinesernes købelyst, og hvad sker der, når vi inviterer kineserne in-
denfor?  
 

Pengene flyder, men ind ad bagdøren kommer også politisk og  
kulturel indflydelse, korruption og forretninger på kinesiske vilkår.   
Arrangeret i forbindelse med Kinafestivalen i Holbæk. 
 

Holbæk Biblioteks store sal 
Varighed ca. 1½ time 
Billet à 20 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 
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Torsdag den 8. september kl. 15 
Susannes Krea-klub 
 

Kom til kreahygge på  Holbæk Bibliotek.  
Du er velkommen til at tage  dit eget 
kreagrej med - men du kan også vælge at lave 
dagens projekt. 
I September knytter vi armbånd.  
 

Holbæk Bibliotek 
Billet kræves ikke - bare mød op 

Søndag den 11. september kl. 10.30 
Børneteater: Riddersalen spiller ”Åbent hus” 

 

Kom til børneteater med Riddersalen på  
Svinninge Bibliotek. Ragnhild mindes sin 4 års 
fødselsdag, hvor tøjhunden Hunni blev væk i 
det store dukkehus. Hun og kludedukken Hans 
leder i alle rum. Der er nye overraskelser og 
klassisk musik hver gang en dør bliver åbnet. 

Og heldigvis bliver sorg og savn vendt til glæde til sidst!  
 

Svinninge Bibliotek 
Varighed ca. 40 minutter / Aldersgruppe 1½-4 år 
Billetter à 20 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 
 

Onsdag den 21. september 
Fernisering : Holbæk Art - YOUNG ARTist 
 

Denne onsdag  er der  fernisering på  en 
udstilling af udvalgte værker fra k 
onkurrencen Holbæk Art - YOUNG ARTist 
et samarbejde mellem Holbæk Art og Kusthøjskolen i Holbæk 
 

Holbæk Børnebibliotek 
 

Torsdag den 22. september kl. 19 
Hjælp - hvilken opera skal jeg vælge? 
 

Har du lyst til en tur i operaen, enten i  
København eller et  andet sted i Danmark? 
Og ved du måske ikke helt, hvad du skal væl-
ge? Operaeksperten Henrik Engelbrecht 
guider os  gennem mulighederne i denne 
sæson og fortæller undervejs om operaer af 
Rossini, Puccini, Wagner og Offenbach. 
 

Henrik Engelbrecht voksede op i Holbæk, og har tidligere  
været musikchef i Tivoli, operaredaktør i DR og opera-dramaturg 
på Det Kongelige Teater. I dag arbejder han som kunstnerisk kon-
sulent og musikformidler, og skriver bl.a. på en bog om opera i 
guldalderens København.  
 

Holbæk Biblioteks store sal /Varighed ca. 2 timer 
Billet à 20 kr. på Biblioteket eller via Bibliotekets hjemmeside 
 

LÆSEFIDUS-lørdage for familier med førskolebørn 
 

Find fidusen som lille, det sætter spor 
som stor. Vær med i Børnebibliotekets 
LÆSEFIDUS-VÆRKSTED hvor vi leger 
med alfabetet. Du kan også være heldig 
at vinde en LÆSEFIDUS-GAVE til jeres 
helt eget LÆSEFIDUS-VÆRKSTED.  
 

På LÆSEFIDUS-VÆRKSTEDET kan du 
møde forfatter og læsevejleder  
Maj-Britt Westi og bibliotekar  
Rikke Rørbeck Drustrup.  
 

I forløbet vil der være mulighed for at 
tage udgangspunkt i det enkelte barn og  
hvordan I som familie kan lege med 
sprog, bogstaver og litteratur. I får tips 
til sjove lege og spil, der kan gøre 
tilegnelse af  Bogstaver og sprog til en 
naturlig del af jeres hverdag. 
 

Lørdag den 24. september 2016.  
Lørdag den 3. december 2016.  
Lørdag den 4. marts 2017.  
Lørdag den 6. maj 2017.  
 

Holbæk Biblioteks store mødesal / alle gange kl. 10-12.30 
Tilmelding til hele forløbet inden den 16. september ved  
Bibliotekar Rikke Rørbeck Drustrup rrc@holb.dk 
 
 


