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Gå foråret i møde med 
spændende arrangementer 
Hvert år har bibliotekerne ved Lillebælt 677.000 besøgende.

Det er mennesker, der kommer for at dele, gøre, lære, tale, lege, 
diskutere, blive inspireret, ly  e, være tænksomme, være alene 
sammen eller være i samtale. Alt sammen noget vi gør os uma-
ge for at styrke med de mange ak  viteter, der er i bibliotekerne.

Vi har mange arrangementer, der giver plads  l debat og forskel-
lige holdninger, og vi håber, at programmet vil give lyst  l at for-
holde sig  l verden -  l at s  lle spørgsmål og diskutere svarene. 
Det er nemlig også det, bibliotekerne handler om.

Vi sæ  er naturligt nok meget fokus på den nye li  eratur. Kris-
 an Bang Foss får stor ros for sin seneste roman Frank vender 

hjem, mens Lo  e Kirkeby romandebuterer med den stærke og 
tankevækkende De nærmeste. Tom Buk-Swienty fortæller om 
sin medieomtalte biografi  Løvinden, der afslører nye sandheder 
om Karen Blixens fantas  ske liv. Mød dem og fl ere andre forfat-
tere på bibliotekerne.

Vi har sam  dig fokus på højtlæsning og læseoplevelser for børn 
gennem mange forskellige arrangementer, og på side 53 spør-
ger vi ind  l, hvad forfa  er og podcaster Ma   as Hundebøll læ-
ser højt for sine børn.

På bibliotekerne lægger vi meget gerne rum  l meningsfulde 
fællesskaber. Fællessang har bredt sig over det ganske land, og 
vi mødes og synger sammen som aldrig før. På bibliotekerne ved 
Lillebælt har vi både morgensang, fyra  enssang og, som noget 
nyt de  e forår, også guidet fællessang. 

2020 er 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. 
Det fejrer vi naturligvis med fl ere arrangementer. 

Vi glæder os  l at dele foråret med jer!

Jy  e Bræmer, Fredericia Bibliotek og Velkomstcenter
Charlo  e C. Pedersen, Middelfart Kultur og Bibliotek
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LITTERATUR
Litteratur er stadig kernen for bibliotekerne ved Lillebælt, og vi er derfor stolte af
igen i denne sæson at kunne tilbyde jer en lang række bogcaféer og læsecaféer, 
hvor der er rig mulighed for at mødes med andre om glæden ved at læse.

I dette magasin har vi talt med Kristian Bang Foss om hans seneste roman, den 
anmelderroste Frank vender hjem. Vi får også besøg af Tom Buk-Swienty, som med 
Løvinden har givet nyt liv til Karen Blixen, og Anna Elisabeth Jessen, som har skrevet 
en smuk familiekrønike fra et ofte overset hjørne af Danmark.
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Bang Foss, Til min søster af Dy Plambeck, De 
døde fylder dagene med en smag af mønter af 
Carsten Müller Nielsen og Om hundrede år af 
Anna Elisabeth Jessen. Lad os se på, hvad de 
handler om hver især. 

De nærmeste af Lo  e Kirkeby
Anna og hendes to søskende, storesøsteren Eva 
og lillebroren Chris  an, har netop mistet deres 
gamle forældre, som døde på den samme dag. 
Nu skal de tre søskende  l at planlægge begra-
velser og rydde op i deres forældres hus. Men 
der opstår uoverensstemmelser undervejs, da 
det viser sig, at de tre er uenige om mere, end 
de måske umiddelbart var klar over. Familiehem-
meligheder og de tre søskendes forskelligheder 
kommer  l at spille store roller undervejs. 

Ophav af Eva Tind
Den unge kvinde Sui er da  er af kunstneren 
Miriam og den meget yngre Kai, der er arkitekt. 
Men det er meget lidt, Sui har ha   med sin mor 
at gøre, da hun rejste fra hende og Kai, da Sui sta-
dig var lille. Sui er derfor vokset op alene med sin 
far. Da hun som 18-årig fl y  er hjemmefra, kastes 
Kai ud i en krise, der ender med at føre ham  l 
Indien. Mens Miriam bor isoleret dybt inde i de 
svenske skove, rejser også Sui ud i verden. Men 
fælles for dem alle tre er, at de dybest set søger 
e  er sig selv. At blive dem, de er hver især.

Frank vender hjem af Kris  an Bang Foss
Frank kommer fra en fa   g arbejderfamilie. På 
universitet møder han Thea, der er ud af en vel-
havende familie. De to forelsker sig, fl y  er sam-
men og med  den venter de barn. Da Thea er 
højgravid, sejler Frank en tur ud i sin kajak. Men 
uheldet er ude, og der går lang  d, før Frank ven-
der hjem. Da han endelig gør, er intet mere som 
før. Og spørgsmålet er, om det nogensinde kan 
blive det igen. De  e er en sam  dsroman om to 
vidt forskellige familier, hvis veje krydser hinan-
den.

Kan de seks  tler, der er nomineret  l årets DR 
Romanpris, fortælle os noget generelt om det 
danske li  erære landskab lige nu? OPLEV har 
kigget de seks romaner e  er i sømmene for at 
tegne et billede af den populære danske roman, 
som den ser ud lige nu.

Hvert år udvælger DR og Li  eratursiden seks nye, 
danske romaner, der fra december  l maj dyster 
om den pres  gefyldte DR Romanpris. I disse seks 
måneder bliver de seks romaner løbende læst og 
diskuteret af læsekredse rundt omkring på lan-
dets biblioteker. Og månedens bog er sam  dig 
 l debat på Li  eratursiden, hvor også forfa  er-

ne selv deltager i deba  en. Når alle seks bøger 
er læst, stemmer læserne de tre bedste videre  l 
fi nalen, hvor den endelige vinder fi ndes af en jury, 
der består af helt almindelige læsere.

Sådan udvælges bøgerne    
De seks kandidater  l DR Romanprisen bliver valgt 
ud fra det brede udvalg af danske romaner, der 
er udkommet i løbet af 2019. Bøgerne skal være 
velskrevne, originale og egne sig  l at blive talt 
om i læseklubberne. Og derfor bliver der kigget 
e  er romaner, der giver anledning  l spændende 
diskussioner om alt fra familieliv, kærlighed, tab 
og traumer  l samfundstendenser og fra konkrete 
historiske begivenheder  l evigtgyldige livsvilkår.

Sam  dig er det fra udvælgelseskomitéens side 
ønsket, at læsekredsdeltagerne hen over de seks 
måneder får en oplevelse, der afspejler mangfol-
digheden i dansk romankunst. Dermed gives der 
også mulighed for at tale om skrives  l og om lit-
teratur i det hele taget, inden der  l slut stemmes 
om hvilken roman, der har leveret årets bedste 
læseoplevelse.

Og de nominerede er…
I år skal vinderen af DR Romanprisen fi ndes blandt 
disse seks romaner: De nærmeste af Lo  e Kirkeby, 
Ophav af Eva Tind, Frank vender hjem af Kris  an

Sådan ligger litteratur-landet
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Hans søster Helene og hendes mand overtager 
slægtsgården, hvor de opfostrer fem børn. Og her-
med er grunden lagt  l en vid  avnende familiekrø-
nike, der også viser, hvordan historiske begivenhe-
der sæ  er deres spor langt ind i  den.

Ligheder og forskelle
Kigger man godt e  er, lader det  l, at der i den nu-
 dige danske roman, som her er bredt repræsen-

teret ved disse seks romaner, fi ndes et tema, der 
kredser om familien og slægten. Alle seks romaner 
beskæ  iger sig i større eller mindre grad med det at 
være rundet af en familie. På godt og ondt. Om det 
at være en del af noget og om at være evigt forbun-
det  l de  e, også selvom man måske ønsker at gøre 
sig fri af det. Og i forlængelse af den rolle, individet 
indtager i sin familie, kan man også tale om, at der 
er fokus på iden  tet og dannelsen af samme.

Ydermere er der en tendens  l at se/søge  lbage i 
for  den, måske for at undersøge hvad den betyder 
for nu  den. 

Tema  sk kan man altså godt fi nde den røde tråd, 
som her er spundet af familie og for  d. Men for-
skellene mellem de seks romaner bliver alligevel 
tydelige, når man læser dem. Ikke mindst i kra   
af de seks forfa  eres individuelle sprog og brug af 
li  erære virkemidler. Og selvom de alle seks bærer 
genrebetegnelsen ’roman’, er de i deres form gan-
ske forskellige, hvilket understreger, at den danske 
roman anno 2019 kommer i mange, spændende 
varianter. Rig  g god læselyst.

Til min søster af Dy Plambeck
Søstrene Aya og Andrea tager  l Sverige sam-
men med Ayas 2-årige da  er, Nola. Aya blev 
forladt af sin kæreste allerede inden Nolas fød-
sel, og Andrea har netop forladt sin voldelige 
kæreste Mark. I Sverige skal Aya, som er histo-
riker, tale om J.P. Jacobsens ungdomsveninde 
Anna Michelsen ved en konference. Sam  dig 
tænker hun  lbage på teenageårene, der var 
præget af voldsomme oplevelser. En roman 
om kærlighed og kroppens kolossale kra  .

De døde fylder dagene med en smag af 
mønter af Carsten Müller Nielsen
Bag denne bemærkelsesværdige og tanke-
vækkende  tel gemmer sig en roman om en 
russisk mand, der betaler en pros  tueret for at 
tale med ham hele na  en på en bar i Estland. 
De laver intet andet end at tale. Og det bliver 
en samtale, der handler om både poli  k, fami-
lie, kærlighed, dagbogsskriveri og ikke mindst 
Tjernobylulykken i 1986. Fortællingen veksler 
mellem deres dialog og erindringer fra hoved-
personens barndom og ungdom. 

Om hundrede år af Anna Elisabeth Jessen
Denne roman bærer den beskrivende under-
 tel En sønderjysk familiekrønike. En stor fa-

miliehistorie folder sig ud gennem hundrede 
kapitler, ét for hvert år fra 1914  l 2014. Ro-
manen begynder ved 1. Verdenskrigs udbrud, 
hvor den danske sønderjyde, Hans, bliver tvun-
get  l at kæmpe som soldat på tysk side.
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FÆLLESLÆSNING
Biblioteket, KulturØen
Tirsdag 14. januar kl. 11.00 | Gratis
Onsdag 26. februar kl. 11.00 | Gratis
Onsdag 1. april kl. 11.00 | Gratis

Til fælleslæsning læser vi teksterne på stedet, 
så der kræves ingen forberedelse hjemmefra. 
Det er bibliotekar Birgit Sloth, der hver gang 
har valgt hvilke tekster, der skal læses og tales 
om. Som deltager får du teksten udleveret i pa-
pirform, og here  er læser Birgit højt sam  dig 
med, du selv følger med i teksten. E  erfølgende 
taler vi om den umiddelbare oplevelse af tek-
sten. Fælleslæsning varer en  me, og alle er vel-
komne  l at deltage. 
Tilmelding ikke nødvendig. OASECAFÉ - STEMMER PÅ TOUR

Biblioteket, KulturØen
Tirsdag 28. januar kl. 16.00 | Gratis

Mød en af Danmarks mest populære lydbogs-
oplæsere, Paul Becker, der i 2011 vandt lydbogs-
prisen for sin indlæsning af Den hundredårige 
der kravlede ud af vinduet og forsvandt af Jonas 
Jonasson. Paul Becker har indlæst mere end 
700  tler og fortæller denne e  ermiddag om 
arbejdet med lydbøgerne, og om hvordan han 
sparrer med forfa  ere og oversæ  ere under-
vejs. E  ermiddagen slu  es af med oplæsning 
og debat: Hvad er den gode lydbogsindlæsning 
for dig?
Tilmelding ikke nødvendig.

LÆSECAFÉ - DEN GODE SOLDAT
Ejby Bibliotek
Tirsdag 28. januar kl. 11.00 | Gratis

I Læsecaféen på Ejby Bibliotek læser vi i denne 
sæson bøger, der har mere end 100 år på ba-
gen. Og vi lægger ud med den velkomponere-
de, men oversete, klassiker Den gode soldat af 
engelske Ford Madox Ford.

Hent bogen fra den 30. december på Ejby Bibli-
otek. Tilmelding ikke nødvendig.

BOOKTALK
Middelfartsalen, KulturØen 
Torsdag 23. januar kl. 19.30 | Gratis

Fire belæste bibliotekarer ser  lbage på bog-
året, der gik. Hvilke bøger var bedst indenfor 
dansk og udenlandsk skønli  eratur? Og hvilke 
fagbøger og krimier hi  ede i 2019? Det teg-
ner Benjamin Fritz-Jensen, Birgit Sloth, Kamilla 
U  rup og Maria Guldager, der alle er ansat på 
Middelfart Bibliotek, et billede af, når de præ-
senterer et bredt udvalg af de bedste bøger fra 
det forgangne år. Og så skal vi naturligvis også 
høre hvilke bøger, de hver især har på deres 
personlige Top 3. Alle er velkomne. Tilmelding 
ikke nødvendig. 

Paul Becker
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LÆSECAFÉ - TIL FYRET
Nørre Aaby Bibliotek 
Torsdag 30. januar kl. 11.00 | Gratis

Selvbiografi sk roman af Virginia Woolf, som 
gennem personernes tanker skildrer en fami-
lies sommerliv på øen Skye i Hebriderne i årene 
omkring 1. Verdenskrig.

Hent bogen fra den 30. december på Nørre Aaby 
Bibliotek. Tilmelding ikke nødvendig.

LÆSETIPS OG INSPIRATION
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Torsdag 30. januar kl. 16.30 | Gratis
Torsdag 23. april kl. 16.30 | Gratis

Tag en ven under armen, og vær med når vi ser-
verer kaff e og bog  ps to e  ermiddage i foråret.

Bogglade medarbejdere på biblioteket vil hver 
gang have en lille bunke af deres yndlingsbøger 
med, som de fortæller om og anbefaler. Det er 
en oplagt mulighed for at gå hjem med inspira  -
on  l nye læseoplevelser.
Tilmelding ikke nødvendig.

LÆSECAFÉ - DØDEN KØRER AUDI
Tænketanken, KulturØen 
Torsdag 6. februar kl. 11.00 | Gratis 

Vi varmer op  l forfa  erarrangement med Kris-
 an Bang Foss og læser hans forrige roman 

Døden kører Audi, som i 2012 blev hans interna-
 onale gennembrud.

Hent bogen fra den 6. januar på Biblioteket på 
KulturØen. Tilmelding ikke nødvendig.

Fredericia Læser dagen
23. april 2020

Fokus på læsning og de gode læse-
oplevelser. Dagen igennem bliver der 
ak  viteter for både børn og voksne. 

Følg med på fredericiabib.dk, 
Facebook og Instagram.
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FORFATTERAften - KRISTIAN BANG FOSS
Middelfartsalen, KulturØen 
Torsdag 20. februar kl. 19.30 | 80 kr.

Forfa  er Kris  an Bang Foss har høstet fl o  e an-
melderroser for sin seneste roman Frank vender 
hjem, der udkom i 2019. 

Bogen handler om Frank, der kommer fra en fa   g 
arbejderfamilie. På universitetet møder han Thea, 
hvis mor er TV-kendis og ud af en vels  llet indu-
stri-familie. Trods de sociale og økonomiske for-
skelle fl y  er det unge par sammen, og Thea bliver 
senere gravid. Kort før termin tager Frank på en tur 
i sin nye kajak. Og det bliver en tur, der får vidtræk-
kende konsekvenser.

Kom og hør Kris  an Bang Foss fortælle om sit ar-
bejde med romanen, der er nomineret  l årets DR 
Romanpris.

LÆSECAFÉ - TÆNKEPAUSEN RO   
Tænketanken, KulturØen 
Onsdag 19. februar kl. 11.00 | Gratis

Vi varmer op  l Oasecafé med Iben Have og 
taler om Tænkepausen Ro, der handler om be-
grebet ro, hvordan man opnår den, og hvorfor 
den er så sjælden.

Hent bogen fra den 6. februar på Biblioteket på 
KulturØen. Tilmelding ikke nødvendig.

OPLÆSNING FOR VOKSNE
Biblioteket, KulturØen 
Lørdag 8. februar kl. 11.00 | Gratis
Lørdag 22. februar kl. 11.00 | Gratis

Det er ikke kun børn, der har godt af at få gode 
historier læst højt. Også voksne kan trænge  l 
at læne sig  lbage - og bare ly  e. Det er hen-
holdsvis Birgit Sloth og Maria Guldager Ras-
mussen, der læser højt af udvalgte fortællinger.
Tilmelding ikke nødvendig.

Kristian Bang Foss
Foto: Morten Holtum
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LÆSECAFÉ - VÆLDE VOKSE VAKLE VISNE
Nørre Aaby Bibliotek 
Torsdag 27. februar kl. 11.00 | Gratis

I denne roman af irske Sara Baume møder vi Ray, 
en ældre, ensom og frygtsom mand, der lider af 
selvhad og angst. Da han a  enter en enøjet 
hund på et dyreinternat, får han den ven, han 
aldrig nogensinde har ha  .

Hent bogen fra den 30. januar på Nørre Aaby 
Bibliotek. Tilmelding ikke nødvendig.

LÆSECAFÉ - DE NÆRMESTE
Tænketanken, KulturØen 
Torsdag 5. marts kl. 11.00 | Gratis

Vi varmer op  l forfa  erarrangement med Lo  e 
Kirkeby og diskuterer hendes seneste roman De 
nærmeste, der handler om familiehemmelighe-
der og om, hvor forskelligt tre søskende erindrer.

Hent bogen fra den 19. februar på Biblioteket på 
KulturØen. Tilmelding ikke nødvendig.

ANNA E. JESSEN - OM HUNDREDE ÅR 
Trinitatis Sognegård, Danmarksgade 61
Onsdag 4. marts kl. 19.30 | 50 kr.

Forfa  eren Anna Elisabeth Jessen fortæller om 
sin roman Om hundrede år. En danmarkshisto-
rie, landbrugshistorie og kvindehistorie fortalt 
fra ski  ende perspek  ver i hundrede korte ned-
slag fra 1914  l 2014, ét for hvert år.

Bogen begynder, da 1.  Verdenskrig bryder 
ud. Soldaten Hans, der som dansk sønderjyde 
må kæmpe på tysk side, vender aldrig hjem  l 
slægtsgården. I stedet overtager svogeren og sø-
steren gården. De får fem børn, hvis liv præges 
voldsomt af de spor, som Den Store Krig trækker 
helt op  l nu  den. Bogen er nomineret  l årets 
DR Romanpris.

I samarbejde med Grænseforeningen Frederi-
cia-Middelfart og Trinita  s Menighedsråd.

LÆSECAFÉ - KØRESVENDEN
Ejby Bibliotek 
Tirsdag 25. februar kl. 11.00 | Gratis

Allegorisk fortælling af Selma Lagerlöf, der med 
udgangspunkt i folketroens fores  lling om Dø-
dens køresvend fortæller en historie om død, 
skyld, soning og forløsning. 

Hent bogen fra den 28. januar på Ejby Bibliotek. 
Tilmelding ikke nødvendig.

Anna Elisabeth Jessen
Foto: Lea Meilandt 



Hvad vil du gerne fortælle med romanen? 
Kan den fx sige os noget (  ds)typisk om fa-
milie-, samfunds- eller parforhold?
Den peger på, at Danmark selvfølgelig er et 
klassesamfund, selv om der kan være en for-
tælling om, at vi ikke er det. Derudover vil jeg 
gerne fortælle noget om at høre  l og føle, at 
man har lov  l at være der, hvor man er. Og 
måske også noget om kønsroller, der er under 
stadig forandring

Hvordan vil du karakterisere Frank? Er han 
en typisk mandefi gur anno 2019?
Jeg tror, der er mange typiske mandefi gurer, 
men hans type, der ikke har ha   de store ma-
skuline rollemodeller og har svært ved at løse 
konfl ikter ved at tale om dem, er nok én af 
dem. 

Der er et rigt og interessant persongalleri i 
bogen. Hvordan fi nder du inspira  on  l fx de 
to forskellige familier, Frank og hans kæreste 
Thea er rundet af?
Jeg stykker det sammen af  ng, jeg har læst, 
både i medierne og i andre bøger, af  ng jeg 
har hørt fortalt eller selv oplevet, og så er no-
get af det ren fantasi.

Hvad betyder det for dig at være nomineret 
 l DR Romanprisen?

Det er en god anledning  l at læse de andre 
nomineredes bøger. Og så vil jeg gerne have 
min egen bog ud  l så mange læsere som mu-
ligt, når jeg nu har brugt så lang  d på at skrive 
den, og der tror jeg prisen, med alle de læse-
klubber der er  lkny  et, er rig  g god.

Den 42-årige forfa  er Kris  an Bang Foss er født 
og opvokset i København, og hovedstaden spil-
ler da også en rolle i de fl este af hans bøger. Det 
samme gør mange af de erfaringer, han selv 
har gjort sig undervejs i livet. Fx arbejdede han, 
e  er at han i 2003 blev uddannet fra Forfa  er-
skolen, i en periode på et tøj-lager på Amager, 
hvilket blev kulissen  l romanen Stormen i 99, 
som udkom i 2008. Han har også arbejdet et 
år som handicapmedhjælper, og den erfaring 
blev senere brugt i romanen Døden kører Audi 
fra 2012, som dengang var nomineret  l DR Ro-
manprisen. Det samme er hans seneste roman 
Frank vender hjem, som du kan læse mere om 
her. Den populære roman, som både har begej-
stret læsere og anmeldere, er også inds  llet  l 
Montanas Li  eraturpris. 

OPLEV har talt med Kris  an Bang Foss om hans 
nyeste roman, om hvordan den blev  l og om 
hans egne mindeværdige læseoplevelser.

Hvad handler Frank vender hjem om?
Frank vender hjem handler om klasseskel, om at 
blive forældre, om konfl ikter og om at have lov 
 l at defi nere sandheden.

Hvordan fi k du idéen  l den?
Den første ide, jeg fi k, var billedet af en mand, 
der drev  l havs. Jeg begyndte at skrive om en 
mand, der på grund af nogle uheldige omstæn-
digheder driver  l havs i en kajak uden pagaj. Jeg 
tænkte, at manden skulle have en gravid kone 
derhjemme, og så begyndte jeg at spekulere på, 
hvad det var for en mand, og hvem hans kone 
var, og så kom resten af historien slag i slag.

HISTORIEN OM EN MAND, DER DREV TIL HAVS            
Kris  an Bang Foss fortæller om romanen Frank vender hjem
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Hvilke to bøger er de bedste, du selv har læst. 
Og hvorfor?
Uha, jeg tror ikke, jeg kan nævne de to aller-
bedste, men jeg kan nævne to, som jeg synes 
er rig  g gode. Der er Mørkets hjerte af Joseph 
Conrad, som jeg har læst mange gange. Hans 
scener er o  e drømmeag  gt utydelige og for-
virrende, og sam  dig er der noget i dem, man 
bliver ved med at huske, og som står helt skarpt. 
Jeg elsker måden, han både kan fortælle

 Litteratur    14

Kristian Bang Foss
Foto: Morten Holtum

en medrivende historie på og så sam  dig re  e 
en skarp kri  k mod imperialismen og dens tro på 
egen moralsk overlegenhed.

En anden yndlingsbog er den svenske forfa  er 
Harry Mar  nsons prosatekster om sin  d  l søs 
som fyrbøder: Rejser uden mål. Den udkom 
i begyndelsen af trediverne, og Harry Mar  nson 
skriver genialt og vildt levende og dynamisk om 
stort og småt fra overalt på jordkloden.
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FORFATTERAFTEN - LOTTE KIRKEBY
Middelfartsalen, KulturØen 
Torsdag 19. marts kl. 19.30 | 80 kr.

Anna og hendes søskende, storesøsteren Eva og 
lillebroren Chris  an, har mistet deres gamle foræl-
dre, der døde på den samme dag. Og nu skal de tre 
søskende  l at planlægge begravelser og rydde op 
i forældrenes hjem. Men det er ikke ukompliceret, 
da de sørger og mindes forskelligt, og deres opfat-
telse af for  den slet ikke stemmer overens.
Lo  e Kirkeby har skrevet en roman om at miste, 
om familiehemmeligheder og om at være de nær-
meste på godt og ondt. Kom og hør hende fortælle 
om sit arbejde med romanen, der er nomineret  l 
årets DR Romanpris.

TOM BUK-SWIENTY - LØVINDEN
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Torsdag 12. marts kl. 19.00 | 100 kr.

Hvad er den virkelige historie om Karen Blixens 
Afrika? Den afrikanske farm (1937) slog for al-
vor Karen Blixens navn fast som interna  onalt 
anerkendt forfa  er. Til trods for, at bogen in-
deholder mange selvbiografi ske elementer, er 
der dog tale om en roman med både fi k  on og 
glamouriseringer. 

Tom Buk-Swienty fortæller den virkelige histo-
rie om Karen Blixen med udgangspunkt i sin 
nye store biografi  Løvinden. Biografi en er ba-
seret på mange års research, hvor Buk-Swien-
ty lejede sig ind på en farm i Afrika. Undervejs 
opdagede han, at virkeligheden  - også i Blixens 
 lfælde - langt overgår fantasien. Hendes liv i 

Kenya var langt vildere, farligere og mere ro-
man  sk og drama  sk, end hun selv fortalte i 
sin bog.

LÆSECAFÉ - F
Nørre Aaby Bibliotek 
Torsdag 26. marts kl. 11.00 | Gratis

I 2008 er det ikke kun fi nanskrisen, der truer. 
Brødrene Mar  n, Eric og Iwan har hver især som 
præst, spekulant og kunstkender levet på bedrag 
og falskhed, men al  ng har en ende i denne ro-
man af tyske Daniel Kehlmann.

Hent bogen fra den 27. februar på Nørre Aaby Bib-
liotek. Tilmelding ikke nødvendig.

LÆSECAFÉ - DEN ALVORLIGE LEG
Ejby Bibliotek 
Tirsdag 31. marts kl. 11.00 | Gratis

Klassisk kærlighedsroman af svenske Hjalmar Sö-
derberg om den store kærlighed mellem Arvid og 
Lydia i 1890’ernes borgerlige og idylliske Stock-
holm.

Hent bogen fra den 25. februar på Ejby Bibliotek. 
Tilmelding ikke nødvendig.

Tom Buk-Swienty
Foto: Thomas Skou



MUSIK 
Bibliotekerne er fulde af musik, og særligt sangen klinger lystigt i vores 
huse. Her i foråret har vi både morgensang og fyraftenssang, og så får vi 
besøg af højskoleforstander Jakob Bonderup, som er drivkraften bag de 
gigantiske fællessang-aftener i DGI-huset i Vejle. Som altid byder foråret 
på Klassisk Søndag, og så giver vi jer folkemusik i verdensklasse med Mads 
Hansens Kapel, Barrow og skotske Iona Fyfe. Du kan også blive klogere 
på én af landets største nulevende sangskrivere, Sebastian, og så er der 
lagt op til en stemningsfuld musikalsk oplevelse, når korene Nordstemt og 
Whisper&Shout afholder dobbeltkoncert.

Whisper&Shout
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KLASSISK LYTTEKLUB
Tænketanken, KulturØen 
Mandag 27. januar kl. 16.30 | Gratis

I årets første Klassiske Ly  eklub skal vi ly  e  l og 
tale om Rued Langgaards Symfoni nr. 4 Løvfald. 
Rued Langgaard (1893-1952) er en komponist 
med en stor produk  on bag sig, men i sin sam-
 d blev han aldrig rig  g anerkendt. Hans værker 

er kendetegnede ved deres uortodokse s  l med 
store følelser og drama.  
Tilmelding ikke nødvendig.

FYRAFTENSSANG
Biblioteket, KulturØen 
Torsdag 30. januar kl. 16.30 | Gratis  

Kom og syng med, når Mogens Olsen Trio spiller 
op  l fællessang. Tilmelding ikke nødvendig.

I samarbejde med DOF Middelfart MusikA  en-
skole.

KONCERTFOREDRAG - OM SEBASTIAN
Middelfartsalen, KulturØen 
Torsdag 6. februar kl. 19.00 | 80 kr.

Knud Grabow Christensen, én af Danmarks stør-
ste sangskrivere og hyperak  v 70-årig, er dansk 
musikhistories svar på eventyret om den grimme 
ælling. Den u  lpassede, mu  e dreng fra en split-
tet familie fandt ly i musikken i 1960erne. Og var 
som Sebas  an med  l at vende op og ned på den 
hjemlige andegård. 

Thomas Ulrik Larsen, erfaren musikformidler, 
tegner med de  e koncer  oredrag et portræt af 
en gigant indenfor dansk musik. A  enen krydres 
musikalsk med nogle af Sebas  ans uforglemme-
lige komposi  oner. 

I samarbejde med DOF Middelfart MusikA  en-
skole.

Sebastian

FYRAFTENSSANG
Biblioteket, KulturØen 
Mandag 17. februar kl. 16.30 | Gratis     
Kom og syng med, når Tina Rassing spiller op  l 
fællessang. Tilmelding ikke nødvendig.

I samarbejde med DOF Middelfart MusikA  en-
skole.

MORGensang
Fredericia Bibliotek, Foyeren
Torsdag 30. januar kl. 10.30 | Gratis
Torsdag 27. februar kl. 10.30 | Gratis
Torsdag 26. marts kl. 10.30 | Gratis
Torsdag 30. april kl. 10.30 | Gratis

Få en god start på dagen, når der er fælles mor-
gensang i bibliotekets foyer. Astrid & Astrid spil-
ler og synger for  l nogle af de mange, gode san-
ge fra Højskolesangbogen.

Morgensang varer cirka tre kvarter hver gang.
Tilmelding ikke nødvendig.



DOBBELTKONCERT - NORDSTEMT OG 
WHISPER&SHOUT
Middelfartsalen, KulturØen 
Onsdag 18. marts kl. 19.00 | 70 kr.

Det bliver en stemningsfuld musikalsk ople-
velse, når de to kor Nordstemt fra Ves  yn og 
Whisper&Shout fra Vejle slår stemmerne sam-
men og giver dobbeltkoncert.        
Nordstemt er et kvindeligt vokalensemble, 
der består af 12 erfarne sangere fra Danmark 
og Færøerne under ledelse af Tina Rassing. 
Whisper&Shout er et energisk kor med ca. 40 
sangere, der ledes af Anne Louise Krogh. Til kon-
certen synger korene både sammen og hver for 
sig og breder sig over begges repertoire, der 
spænder fra den nordiske musiktradi  on  l en 
bred vi  e af rock- og popnumre.

 Musik    18

KLASSISK LYTTEKLUB
Tænketanken, KulturØen 
Mandag 24. februar kl. 16.30 | Gratis     
Monteverdis (1567-1643) opera Orfeus beteg-
nes som verdens første rig  ge opera-mester-
værk. Operaen blev komponeret i 1607  l kar-
nevallet i Mantova og handler om den græske 
sagnskikkelse Orfeus og hans tur  l dødsriget 
for at befri sin elskede Eurydike. Vi taler om og 
ly  er  l operaen.
Tilmelding ikke nødvendig.

GUIDET FÆLLESSANG
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Torsdag 27. februar kl. 16.00 | Gratis
Torsdag 2. april kl. 16.00 | Gratis
Torsdag 7. maj kl. 16.00 | Gratis

Fredericia Bibliotek åbner i foråret op for en 
række arrangementer med fællessang i fokus. 
Med udgangspunkt i konceptet ‘guidet fælles-
sang’ kan deltagerne komme hinanden ved 
både gennem sang og snak. 

Alle sanglystne borgere er velkomne, ligegyldigt
hvordan sangstemmen lyder. 
Der er plads  l 12 personer, og gruppen vil hver 
gang blive faciliteret af musikbibliotekar Mi-
chael Munk og li  eraturformidler Cecilia Ma-
rini, der selvfølgelig også vil synge for og lede 
snakken.
Fællessangen varer ca. 1½  me. Det er nødven-
digt at have billet.

FYRAFTENSSANG
Biblioteket, KulturØen 
Tirsdag 24. marts kl. 16.30 | Gratis

Kom og syng med, når Melanie Skriver spiller op 
 l fællessang. Tilmelding ikke nødvendig.

I samarbejde med DOF Middelfart MusikA  en-
skole.

Nordstemt
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JAKOB BONDERUP - SYNG SAMMEN
Tøjhuset, Fredericia
Tirsdag 31. marts kl. 19.00 | 80 kr. 

Vi synger som aldrig før. Siden den seneste  ud-
gave af Højskolesangbogen udkom i 2006, er det 
blevet slået fast med syvtommersøm, at fælles-
sang fra Højskolesangbogen er en fuldstændig 
grundfæstet del af vores måde at være sammen 
på. Jakob Bonderup gæster Fredericia  l en for-
tælling om fællessang, og hvorfor vi synger sam-
men. 
Til daglig er han  forstander på Engelsholm Høj-
skole, har været en del af redak  onsudvalget for 
den nuværende udgave af Højskolesangbogen 
og er uddannet på Jyske Musikkonservatorium. 
Han har de seneste 10 år markeret sig som en 
af landets dyg  gste fortællere og formidlere af 
fællessangen.

koncert - IONA FYFE
Middelfartsalen, KulturØen
Torsdag 2. april kl. 20.00 | 120 kr.

Koncert med Iona Fyfe, som er folksangerinde og 
en af Skotlands fi neste unge balladesangere, rod-
fæstet i sangtradi  onerne i det nordøstlige Skot-
land. Iona Fyfe har optrådt overalt i verden, har 
vundet fl ere priser og hendes debutalbum Away 
From My Window blev anerkendt af såvel kri  ke-
re som publikum.

Arrangeret af folkemusikforeningen GUF.

KLASSISK LYTTEKLUB
Tænketanken, KulturØen 
Mandag 30. marts kl. 16.30 | Gratis
 
Denne gang skal vi ly  e  l og tale om den østrig-
ske komponist Anton Bruckners (1824-1896) 
Symfoni nr. 4 Den roman  ske. Bruckners 4. sym-
foni er ikke lig hans andre 8 symfonier, idet den-
ne mere minder om landsmanden Haydns og 
derfor kaldes Den roman  ske.
Tilmelding ikke nødvendig.

Iona Fyfe

Jakob Bonderup

3 onsdage, 6  mer, 9 komikere: 

19.02.20 
Jacob Tingleff , Henrie  e Thuesen, 

Jakob Thrane 

01.04.20  
Thomas Hartmann, Sebas  an Dorset, 

Anders Nielsen 

20.05.20 
Mikkel Klint-Thorius, Jacob Wilson, 

Daniel Lill 

Partout-billet  l forårets shows 300 kr. 
Men skynd dig! Der bliver ri   om pladserne! 

Tilbuddet gælder frem  l 1. februar 2020. 
Here  er er prisen 150 kr. per show.
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Mads Hansens Kapel

KLASSISK SØNDAG - TRÍO PÉREZ IÑESTA
Middelfartsalen, KulturØen 
Søndag 26. april kl. 15.00 | 100 kr.      
I forårets udgave af Klassisk Søndag får vi fi nt 
og vellydende besøg fra Spanien, når Trío Pérez 
Iñesta lægger vejen forbi Middelfart i selskab 
med dyg  ge deltagere fra den 10. Holstebro 
Masterclass. Trío Pérez Iñesta består af de tre 
søskende Gala på violin, Miguel på klarinet og 
Claudia på klaver, og siden trioen debuterede i 
2002, har den modtaget fl o  e musikpriser.
Dagens program består af Beethovens Trio i 
B-dur, opus 11 Gassenhauer, Carl Nielsens Stry-
gekvintet i G-dur og Kvartet  l  dens ende af 
Olivier Messiaen.

Koncert - MADS HANSENS KAPEL
Middelfartsalen, KulturØen
Torsdag 28. maj kl. 20.00 | Gratis

Mads Hansens Kapel er et balorkester forankret i 
den danske instrumentaltradi  on. Uden at gå på 
kompromis med hverken tradi  on eller fornyelse 
spiller Kapellet gedigen dansemusik  l bal såvel 
som koncert. Udtrykket er stærkt og ærligt med 
et særligt fokus på sammenspillet og pladsen  l 
at lege med musikken og hinanden. Det er nød-
vendigt at have billet.

Arrangeret af folkemusikforeningen GUF. 

KONCERT - DE 4 ÅRSTIDER
Middelfartsalen, KulturØen 
Torsdag 16. april kl. 19.30 | Gratis    
De 4 Års  der er ikke kun et klassisk værk af Vi-
valdi. Det er også navnet på en musikgruppe, 
der er lokalt forankret i Middelfart, og som be-
står af Me  e ’Forår’ Mo, Torben ’Sommer’ Hau-
sted, Jørn ’E  erår’ Nielsen og Holger ’Vinter’ 
Bjørnholt-Fink. Desuden er også Søren ’Klima’ 
Nielsen med i orkestret, der både spiller egne 
sange og numre af bl.a. Kim Larsen og Mikael 
Wiehe. Nogle fællessange bliver der også plads 
 l denne a  en.

Tilmelding ikke nødvendig.

I samarbejde med DOF Middelfart MusikA  en-
skole.

Koncert - BARROW
Middelfartsalen, KulturØen
Tirsdag den 28. april kl. 20.00 | 120 kr.

Med deres unikke blanding af vendsysselsk og 
amerikansk længsel er Barrow et af de mest inte-
ressante americana-navne i Danmark lige nu. De 
er aktuelle med nummeret Superheroes, og kvin-
te  en er lykkedes med at forene det rå og intense 
med smukke og catchy sange. I front står Mikkel 
Bøggild, på pedal steel-guitar er mednordjyde 
Ole Albrechtsen, på trommer Eddi Jarl og på bas 
Henrik Poulsen.

Arrangeret af folkemusikforeningen GUF.

Trío  Pérez Iñesta
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Trygheden er også en vig  g brik. Det er afslap-
pet og uden præsta  on, når vi synger sammen, 
forklarer morgensangerne. Derfor handler det 
også om at sænke paraderne og løsne op.

’Rummet er uformelt, når vi mødes og synger 
her på biblioteket’ fortsæ  er de. ’Det er afgø-
rende for os, at vi sidder i bibliotekets foyer. 
Folk bliver mødt af sang, når de kommer ind på 
biblioteket. Nogen standser op og ly  er med, 
nogen kaster et nysgerrigt blik i vores retning, 
mens andre haster forbi med deres eget ærin-
de i tankerne. Folk reagerer meget forskelligt 
på sang, men det er en god måde at blive mødt 
af et fællesskab’. 

Højskolesangbogens sangskat er blevet ud-
gangspunktet for fællessangen på Fredericia 
Bibliotek. Der er mange gamle klassikere, som 
de fremmødte sangere elsker og ønsker beva-
ret, også når der kommer en ny version. ’Dem 
vi alle kan huske’, som de siger. Astrid  lføjer, 
at det er en god test, når der er en ung med 
på holdet - som dengang bibliotekets 9.klasses 
prak  kant, Katrine, sang med. ’Når hun kender 
den og kan synge med, så føler jeg mig overbe-
vist om, at den er bevaringsværdig’, forklarer 
Astrid.

Sam  dig udfordrer hun også deltagerne med 
nye sange, det skal være en blanding af gam-
melt og nyt. De gamle sange, som stadig hol-
der, bærer o  e noget aktuelt og nyt i sig.Ud-
fordringen er at huske også at lære de nye at 
kende.

Til foråret kan du glæde dig  l en række nye 
arrangementer med guidet fællessang som 
omdrejningspunkt. Her byder Fredericia Bib-
liotek på en hyggelig e  ermiddag med både 
sang og snak. Konceptet ledes af musikbib-
liotekar Michael Munk og li  eraturformidler
Cecilia Marini. 

Fællessang spreder sig over det yndige land 
- og med stor succes. Det er blandt andet de 
gamle danske sange fra Højskolesangbogen, 
der får nyt liv, når vi sammen lægger stem-
mer  l den danske kulturskat.

Den sidste torsdag i hver måned, forår og e  er-
år, har Fredericia Bibliotek fællessang for alle, 
der har lyst  l at synge med. Her synger borge-
re og personale morgenen ind på biblioteket i 
selskab med den dyg  ge duo Astrid og Astrid, 
der synger for og spiller klaver. Biblioteket har 
inviteret nogle af de sangglade brugere samt 
Astrid og Astrid  l en snak om fællessang og 
Højskolesangbogen.

Det vig  gste for morgensangerne er fælles-
skabet; for det er den store glæde ved fælles-
sang. Det giver samvær og fællesskab at synge 
sammen, og det giver noget andet end en al-
mindelig samtale. Der opstår en fælles rytme 
og mekanisme blandt os, der synger sammen, 
fortæller fl ere af deltagerne.

Forskning har da også vist, at fællessang er 
med  l at bygge bro mellem mennesker og 
skabe nye fællesskaber. Blandt andet fordi 
man møder hinanden med  llid og en anden 
åbenhed, når man synger sammen, og så giver 
det et fælles ståsted. Rent fysisk synkroniserer 
vi hjerterytme og vejrtrækning, når vi synger 
sammen, så både kroppen og hjernen registre-
rer et fællesskab.

Astrid ved klaveret kan sam  dig mærke på sine 
morgensangere, hvordan fællesskabet vokser, 
jo o  ere de mødes og synger sammen. ’Jeg har 
bemærket, at deltagerne synger højere nu end 
i begyndelsen, da vi startede arrangementet 
med morgensang’ fortæller hun.

Glæden ved at synge sammen



UD I VERDEN
Bibliotekerne er rige på fortællinger om eksotiske rejsemål og guides til 
din næste ferie, men vi er også leveringsdygtige i de mere nære ople-
velser. Her i foråret inviterer vi således til rejsecaféer om Christiansfeld 
og Vejle Ådal. I skal dog ikke snydes for ægte eventyr, så vi har også fået 
Jesper Kenn Olsen til at komme og fortælle om, hvordan det er at løbe 
jorden rundt - to gange! 
Endelig kan du møde Michelle Hviid, der på trods af bl.a. en hjernetumor 
og adskillige operationer alligevel har haft gejst og livsmod til at rejse ud 
i verden.
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VEJLE ÅDAL
Fredericia Bibliotek, 1. sal
Onsdag 26. februar kl. 16.30 | Gratis

En mangfoldighed af historier folder sig ud for fød-
derne af én på turen gennem Vejle Ådal. Smukt 
indrammet af geologiens forunderlige former har 
mennesker gennem årtusinder e  erladt lag på 
lag i landskabets historie og sammen med natu-
ren skabt ådalen, som vi kender den i dag. Gert 
Hougaard Rasmussen, medforfa  er  l bogen
Vejle Ådal - Historie, natur, mennesker, kultur,
tager os på en rejse gennem ådalen.

FÆRØERNE
Fredericia Bibliotek, 1. sal
Onsdag 29. januar kl. 16.30 | Gratis

Færøerne er 18 forblæste småøer i Nordatlan-
ten, men der er meget mere at komme e  er. 
Mogens Gislinge fra Profi l Rejser tager os med 
 l et super moderne samfund grundfæstet i 

gamle tradi  oner. Et land, hvor man kan opleve 
fi re års  der på en dag og lade sig overvælde af 
den imponerende natur, det fantas  ske fugleliv 
og et udsøgt køkken af lækkerier fra det reneste 
hav.

CHRISTIANSFELD
Fredericia Bibliotek, 1. sal
Onsdag 25. marts kl. 16.30 | Gratis

Chris  ansfeld er som en by, der har sovet torne-
rosesøvn. Det er en af Danmarks mest helstøbte 
byer rent arkitektonisk, og sam  dig fortæller den 
en fantas  sk historie om en brødremenighed, der 
havde store visioner. Byen opstod ud af en  dlig 
reforma  on og huser stadig sin menighed, der 
udfylder de rammer, byen giver. Poul Erik Rosen-
berg Jespersen fortæller om et stykke levende hi-
storie, der som den første by herhjemme kom på 
UNESCOs verdensarvliste.

REJSE
CAFÉ 
UD I VERDEN 

PÅ EN TIME
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Michelle Hviid

PÅ TOPPEN MED MICHELLE HVIID
Middelfartsalen, KulturØen
Torsdag 26. marts kl. 19.30 | 125 kr.

Michelle Hviid har på egen krop mærket forhin-
dringer, som de færreste kan fores  lle sig. O  e 
opera  oner for blandt andet en hjernetumor be-
tød, at hun som 42-årig må  e lære at gå, skrive 
og tale forfra. Hør hendes foredrag Nu har jeg 
nået toppen mor, som både handler om en rejse 
ud i verden og en rejse ind psyken. Det handler 
også om at sæ  e livet i perspek  v og leve be-
vidst. Turde tage knubs og vide at der i alle valg 
også er et fravalg. Om at tage for meget for givet 
og det forkerte alvorligt. Og om at bes  ge bjerge.

I samarbejde FOF Odense-Fredercia-Middelfart 
og Kræ  ens Bekæmpelse.

MEHRAN ZANDIAN - MIT SMUKKE IRAN
Middelfartsalen, KulturØen
Tirsdag 10. marts kl.19.30 l 80 kr.

Med udgangspunkt i bogen Mine Persiske Livret-
ter fortæller kogebogsforfa  er Mehran Zandian 
om sit fødeland Iran. Det er ikke den tradi  onel-
le fortælling om Mellemøsten, Mehran folder 
ud. For det handler hverken om kvindeunder-
trykkelse, krig, vold og trauma  serede menne-
sker på fl ugt, men om stærke iranske kvinder og 
frisindede mænd og om et frodigt land med en 
overdådig madkultur, hvor Mehran voksede op. 
Hør om det persiske køkken, Irans grønne og blå 
landskaber og om hjemmelavet marcipankon-
fekt med rosenvand.

I samarbejde med Dansk Flygtningehjælps Frivil-
liggruppe i Middelfart og Røde Kors.

JORDEN RUNDT I LØB
Middelfartsalen, KulturØen
Torsdag 30. april kl. 19.30 l 80 kr.

Mød ultraløber Jesper Kenn Olsen, som har lø-
bet jorden rundt to gange!

Med fokus på menneskets udholdenhed og  l-
pasningsevne fortæller Jesper først og fremmest 
om arbejdet med Ultralandsholdet, der vandt 
sølv ved EM i 24-  mersløb forrige år og blev 
Nordiske Mestre sidste år. Hernæst om egne op-
levelser med jorden rundt i løb. Foredraget er 
krydret med anekdoter, billeder og videoklip fra 
oplevelser med natur og kultur, skridt for skridt 
tværs over kon  nenter.

Jesper Kenn Olsen



Hold hjernen frisk
Kunne du tænke dig at blive en del af et ak  vt fællesskab sammen med andre 
seniorer, og er du frisk på at prøve noget nyt? 

Så er HOLD HJERNEN FRISK måske noget for dig. 

Fredericia Bibliotek har sammen med Di  e Nielsen, som er uddannet smart-
træner og -instruktør,  lre  elagt 10 gange, hvor man mødes, og i løbet af en 
 me bliver inspireret med ny viden om at holde hjernen frisk hele livet. 

Forløbet er  lre  elagt, så både krop og sind trænes i samvær med andre 
mennesker.

VÆR MED
HOLD HJERNEN FRISK foregår 10 torsdage mellem 6. februar og  16. april. 
Hver gang kl. 10.30-11.30. Deltagelse er gra  s.

TILMELDING
Kontakt Jy  e Bræmer, jy  e.bramer@fredericia.dk, tlf. 2286 7407 eller
Jeane  e Kjær Chris  ansen, jeane  e.chris  ansen@fredericia.dk, 
tlf. 2869 3130.
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VIDENSKAB
Kunne du tænke dig at blive klogere på alt mellem himmel og jord? I så fald 
er de næste sider et godt sted at starte.

I denne sæson kan du for første gang komme til naturvidenskabelig live-
streaming på begge sider af bæltet, når gymnasierne i både Middelfart og 
Fredericia slår dørene op til de populære forelæsninger.
Her kan du opleve nogle af landet klogeste hoveder fortælle om bl.a. Ein-
steins relativitetsteori, Fremtidens natur, Dybhavet og Kvantecomputeren. 
Vi sætter også spot på sproget og dets evige udvikling, og så har vi indbudt 
en engageret naturvejleder til at fortælle vilde historier fra vores natur.

Albert Einstein
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DET DANSKE SPROG - UDVIKLING ELLER 
AFVIKLING?
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Mandag 27. januar kl. 19.00 l 80 kr.

Vores sprog forandrer sig med  den, måske i 
dag en smule hur  gere end i gamle dage. Vi 
studser over nye engelske gloser, falder over 
udtryk, der ændrer betydning, og rynker pan-
den over ord, der staves anderledes, end man 
er vant  l. Men hvordan opstår disse forandrin-
ger, hvad betyder de for vores sprog, og hvad 
er sproget i grunden for en størrelse? Få svar 
og hør mere om det danske sprog, når ph.d. 
Sabine Kirchmeier-Andersen,  v. direktør for 
Dansk Sprognævn, holder foredrag på Frederi-
cia Bibliotek.

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet.

DET ER BARE EN VIRUS
Fredericia Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Tirsdag 3. marts kl. 19.00 | Gratis 
Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. De er overalt  - virusser. Det 
mindste smitstof som trænger ind i, og udny  er, 
levende celler  l at formere sig. De fl este af dem 
er fredelige, men en del af dem giver sygdom, og 
det er de sidste, der er på programmet denne af-
ten: ’De grove’, ’de u  lpassede’, ’de klamme’ og 
’de virkelig syge’. Overlæge og virusforsker An-
ders Fomsgaard fortæller om de vig  gste kende-
tegn for virus - hvordan de opfører sig, hvordan 
de ’tænker’, og hvordan virusforskerne tænker. 
Tilmelding ikke nødvendig.
 
I samarbejde med Fredericia Gymnasium og 
Middelfart Gymnasium.

EINSTEINS RELATIVITETSTEORI
Fredericia Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Tirsdag 4. februar kl. 19.00 | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Professor i rela  vis  sk fysik 
Ulrik Uggerhøj giver ved hjælp af simple anima-
 oner indsigt i nogle af rela  vitetsteoriens mest 

overraskende konklusioner. At  d, længde og 
sam  dighed ikke er absolu  e begreber, men af-
hænger af bevægelsen af den der beskriver de 
fysiske størrelser. At lysets bane gennem rum-
met er krum, og at tyngdekra  en påvirker lysets 
farve. Tilmelding ikke nødvendig.
 
I samarbejde med Fredericia Gymnasium og 
Middelfart Gymnasium.

KVANTECOMPUTEREN
Fredericia Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Tirsdag 18. februar kl. 19.00 | Gratis 
Livestreaming direkte fra Søauditorierne på Aar-
hus Universitet. Hvis du tror, at kvantecomputere 
kun er frem  dsdrømme og tankespind, så duk 
op  l de  e foredrag, hvor professor i kvantefy-
sik Klaus Mølmer fortæller. E  er en introduk  on 
 l kvantefysikkens verden vil du høre om en ny 

’kvanterevolu  on’, som udvikler teknologier, der 
bygger på de mest paradoksale kvantefænome-
ner. Tilmelding ikke nødvendig.
 
I samarbejde med Fredericia Gymnasium og 
Middelfart Gymnasium.

Sabine Kirchmeier-Andersen
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DYBHAVET - NYT FRA EN UKENDT VERDEN
Fredericia Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Tirsdag 31. marts kl. 19.00 | Gratis 
Livestreaming direkte fra Søauditorierne på Aar-
hus Universitet. Havbunden er Jordens største 
bioreaktor. Under overfl aden lever ingen dyr – 
det er mikroorganismernes verden. Hop ombord 
på avancerede ubådsrobo  er, når to af verdens 
førende forskere, professor i biogeokemi Ronnie 
N. Glud og professor i biogeokemi Bo Barker Jør-
gensen, afslører helt uventet liv i undergrunden 
og på de største havdybder. Tilmelding ikke nød-
vendig.
 
I samarbejde med Fredericia Gymnasium og 
Middelfart Gymnasium.

FREMTIDENS NATUR
Fredericia Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Tirsdag 10. marts kl. 19.00 | Gratis 
Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Jorden er en levende planet 
fyldt med mange forskellige livsformer. Men Jor-
dens voksende befolkning presser nu naturen. 
Hør professor i økologi Jens-Chris  an Svenning 
fortælle om, hvordan mennesket påvirker Jor-
dens biodiversitet og om konsekvenserne for 
frem  dens levende natur. Hvilke løsninger bør 
vi satse på? Tilmelding ikke nødvendig.
 
I samarbejde med Fredericia Gymnasium og 
Middelfart Gymnasium.

Foredrag - EMIL FRA NATURAMA
Middelfartsalen, KulturØen
Torsdag 12. marts kl. 19.00 l 80 kr

Den eventyrlystne naturvejleder fra Naturama, 
Emil Sanderhoff , fortæller historier fra naturen. 
Der vil både være levende og døde dyr  lstede 
under foredraget og mulighed for at komme 
helt tæt på. Hvordan fanger man en næsehorns-
bille? Hvor fi nder man en ulv? Og hvad sker der, 
når man slipper 16 skorpioner fri på børnevæ-
relset? Få svar på det og meget mere, når Emil 
besøger Middelfart. Foredraget er både for 
børn og voksne.

I samarbejde med Naturens Dag i Middelfart.

IG NOBEL PRIZE - FIRST LAUGH, THEN THINK
Fredericia Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Tirsdag 14. april kl. 19.00 | Gratis 
Livestreaming direkte fra Søauditorierne på Aar-
hus Universitet. Den alterna  ve Nobelpris, Ig 
Nobel Prize, uddeles hvert år i oktober ved en 
ceremoni på Harvard Universitet. Prisen hædrer 
bedri  er, der ’først får folk  l at le, dere  er  l at 
tænke’. Målet er at fejre det usædvanlige, hædre 
det fantasifulde og anspore  l interesse for vi-
denskab, medicin og teknologi. 

Kom med  l et humoris  sk kig ind i en prisvin-
dende forskning, der både er krea  v, utrolig og 
bizar  - men stadig seriøs.  Mød grundlæggeren 
af Ig Nobelprisen, Marc Abrahams, og tre pris-
vindere, der alle giver os et indblik i netop deres 
mærkværdige forskningsfelt. 

Foredraget a  oldes på engelsk. Tilmelding er 
ikke nødvendig.
 
I samarbejde med Fredericia Gymnasium og 
Middelfart Gymnasium.



29    OPLEV Forår 2020

RASK OG GLAD - TAK DINE UNIKKE MIKROBER
Fredericia Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Tirsdag 21. april kl. 19.00 | Gratis

Livestreaming direkte fra Søauditorierne på 
Aarhus Universitet. Professor i genomforskning 
Oluf Borbye Pedersen fortæller om ny forskning,
der viser, hvordan vi hver især, med en sund 
livss  l og et naturligt forhold  l vores mikrober, 
kan gå mere raske og glade gennem livet. Bakte-
rier, vira, svampe, arkæer og bakteriofager kan 
berige og forstærke vores mikroorganismer, så 
de op  merer vores immunforsvar, fordøjelse, 
energi og mentale balance. Tilmelding ikke nød-
vendig.

I samarbejde med Fredericia Gymnasium og 
Middelfart Gymnasium.



   30

GODT & BLANDET
På bibliotekerne ved Lillebælt vil vi gerne have, at der er noget at komme efter 
for alle, og vi forsøger at komme hele vejen rundt om det samfund, som omgiver 
os. I denne sæson ser vi på, hvad vi kan lære af fortiden, når vi fejrer Genforenin-
gen og markerer Befrielsen. Vi ser på, hvordan man kan bryde ud af nutidens 
fortravlede jagt på det perfekte liv, og så dyrker vi de små fornøjelser i livet, når 
vi sammen deler haveglæden og kigger på fugle. 



MANDAGSKLUB
Nørre Aaby Bibliotek
Mandag 27. januar kl. 14.00 | Gratis
Mandag 24. februar kl. 14.00 | Gratis
Mandag 30. marts kl. 14.00 | Gratis
Mandag 27. april kl. 14.00 | Gratis

Har du lyst  l at mødes og få et slag kort, et par   
skak eller bare en hyggelig snak? Så er du vel-
kommen den sidste mandag i hver måned i for-
året, hvor Nørre Aaby Bibliotek inviterer  l Man-
dagsklub fra kl. 14.00  l 16.30. Biblioteket er 
vært og byder på kaff e og småkager, og man er 
meget velkommen  l at medbringe egne bræt-
spil. Tilmelding ikke nødvendig.

GRÆNSEN HAR SKABT DANMARK
Fredericia Gymnasium
Mandag 3. februar kl.19.00 l Gratis

En na  onalstat hviler på to ben, folk og  ende. 
Uden  ende, intet folk. Fjenden sørger en græn-
se for; den inkluderer, idet den ekskluderer. Det 
gør den med sproget som grænsebom. Sproget 
er et bånd og en barriere. Når grænser forsvin-
der, forsvinder  ende og dermed folket. Hans 
Hauge, lektor emeritus i nordisk sprog og li  era-
tur, Aarhus Universitet, fortæller denne a  en om 
grænsen, der har skabt Danmark.
Det er nødvendigt at have billet. 

Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet.

DEN SPANSKE SYGE
Trinitatis Sognegård, Fredericia
Onsdag 29. januar kl. 19.30 | 50 kr.

Gennem en lang række øjenvidneskildringer for-
tæller forfa  er Tommy Heisz historien om den-
gang, Den spanske syge kom  l Danmark.
Folk døde som fl uer over hele landet i 1918 un-
der epidemien, der blev kendt som Den spanske 
syge. Fredericia-præsten Carl Hornbech var en 
af dem, der skrev om sine oplevelser under epi-
demien.
Tommy Heisz er journalist og udkom i 2018 med 
en dokumentarisk bog om dengang, historiens 
mest dødbringende epidemi kom  l Danmark.

I samarbejde med Trinita  s Menighedsråd.

GARDEROBESKOLEN
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Mandag 3. februar kl. 19.00 | 80 kr.

Det er på  de at stoppe op og ændre vaner uden 
at gå på kompromis med æste  k og selvfølelse, 
for hverken miljø eller pengepung kan i længden 
holde  l måden, vi forbruger tøj på. Modeskri-
bent og garderobestylist Laura Lava inviterer  l 
en visuel workshop fyldt med mentale redskaber, 
 ps og stylingtricks, så du går hjem med lyst  l at 

rydde op i din garderobe, købe mindre og bedre, 
blive ven med dit spejlbillede og få et skab, der 
giver dig velvære i din hverdag.

Laura Lava
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TRÆKFUGLE OVER DANMARK
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Mandag 17. februar kl. 19.00  | 80 kr.

Hvert år drager tusinder af fugle på en lang og 
farefuld rejse sydpå for at overvintre og retur  l 
Danmark for at yngle. Men hvorfor gør de det? 
Og hvordan fi nder en fugl  l Afrika og  lbage  l 
den samme have i Danmark uden brug af GPS? 
Vicky Knudsen er ornitolog, biolog og prisbe-
lønnet naturformidler, og så er hun kendt fra 
TV2-programmet 1 døgn, 2 hold, 3 dyr. Med 
entusiasme og højt humør gæster hun bibliote-
ket og fortæller, hvad det egentlig er, der er så 
fascinerende ved fugle.

FLEMMING JENSEN - I LY AF LATTER
Tøjhuset, Fredericia
Tirsdag 25. februar kl. 19.00 | 100 kr.

Flemming Jensen er en alsidig herre. Ud over 
rollen som Lunte har han spillet hovedroller på 
alt fra landets største scener  l forsamlingshu-
set på Avernakø. Han har boet fl ere år i et lille 
fangersamfund i Nordgrønland, har lavet tv-pro-
grammer, skrevet 14 bøger og kender steder som 
Bali, Prag, Uummannaq og Sydafrika som sin egen 
bukselomme. Derudover er han skribenten bag 
adskillige revyer og de berømte Pallesen-Pilmark 
Shows, så der er nok at fortælle om, når han deler 
ud af sine livserfaringer.

I samarbejde med Kræ  ens Bekæmpelse, 
Fredericia.

Foredrag - BENT MELCHIOR 
Middelfartsalen, KulturØen
Tirsdag 4. februar kl. 19.00 | Gratis

Bent Melchior fortæller om sine oplevelser med 
at være jøde i Danmark under den tyske besæt-
telse. Bent var 14 år, da han og hans familie fl yg-
tede  l Sverige og væk fra nazisternes overgreb. 
I sit foredrag præsenterer den  dligere overrab-
biner også et historisk overblik over an  semi  s-
men fra et personligt begrundet had  l en først 
religiøst og senere racis  sk mo  veret forfølgel-
se. Endelig diskuterer Bent, hvordan det står  l 
med tolerancen i Danmark i dag: Har vi beva-
ret ånden fra 1943, hvor almindelige danskere 
hjalp jøderne på fl ugt? Og hvordan ser vi i dag 
på dem, der er anderledes eller har en anden 
kultur eller religion? Tilmelding ikke nødvendig. 

I samarbejde med Aldrig mere Holocaust og 
andre folkedrab.

VINTERBADNING
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Mandag 24. februar kl. 17.00  | 50 kr.

Hvorfor er vinterbadere mindre syge? Hvad er 
virkningerne på vores immunsystem? Og hvordan 
kan vi med vejrtrækningsteknikker udny  e vores 
egne ressourcer  l at blive stærkere, gladere og 
mere raske? Læge og vinterbader Lasse E. Ras-
mussen fortæller om vinterbadningens virkning 
på kroppen. 

Flemming Jensen
Foto: People’s Press
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Vicky Knudsen
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DØDENS SYGEPLEJERSKE
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Torsdag 19. marts kl. 19.00 | 80 kr.

Den prisbelønnede journalist Kris  an Corfi xen 
er den journalist i landet, som ved mest om 
den spektakulære drabssag fra Nykøbing Falster 
Sygehus, hvor en sygeplejerske i 2016 blev er-
klæret skyldig i bevidst at forsøge at dræbe sine 
pa  enter. Han giver os et unikt indblik i sagen, 
dens hovedpersoner, gerningsmandens påstå-
ede mo  v, poli  ets e  erforskning og jagten på 
beviserne. 

Arrangeret af Fredericia Deba  orum.

MATTIAS HUNDEBØLL - FÅRKING FAR 
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Mandag 16. marts kl. 19.00 | 80 kr.

Ma   as Hundebøll er kendt som musiker, tv-
vært og podcaster, men hans vig  gste rolle er 
rollen som far. Med udgangspunkt i sin populæ-
re podcast Fårking Far fortæller han om, hvor-
dan man bærer sig ad med at få nærværet ind i 
en fortravlet hverdag og skabe magiske oplevel-
ser i børnehøjde. 
Ma   as rusker op i, hvordan det er at være far. 
Både når det er magisk og oplø  ende, men også 
når det er svært, når det gør ondt, og når man 
ikke føler, at man slår  l.

SLIP HAVEGLÆDEN LØS
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Torsdag 26. marts kl. 19.00 | 80 kr.

Haveglæde kan ikke købes for penge. Den skal 
slippes løs med fi ngrene i jorden, du  e i næ-
sen og fuglefl øjt i ørerne. Med udgangspunkt i 
sin havebog Slip haveglæden løs - fryd, facts og 
fi duser sæ  er hortonom og haveblogger Lo  e 
Bjarke lø  ede pegefi ngre og have-poli    l vægs 
og lærer dig at defi nere dine egne havedrømme. 
For hvem har egentlig bestemt, at der ikke må 
være tusindfryd i plænen, at der skal være bar 
jord mellem buskene, og at grøntsager skal dyr-
kes på række og geled?

OASECAFÉ - OM HAVEN
Biblioteket, KulturØen 
Tirsdag den 17. marts kl. 16.00 | Gratis        
Når foråret kommer, kribler det i de grønne fi ng-
re på de mange haveejere, som nyder at passe 
og pleje deres have. I den anledning lægger Mo-
gens Nielsen, haveentusiast og ejer af Spansklæ-
rerens have i Asperup, vejen forbi Oasen for at 
fortælle om sin have og arbejdet med den. Ha-
ven er kendt for sine mange rum og lange kig, 
som Mogens har arbejdet på i mange år. Og nu 
giver han  ps  l, hvordan du selv kan indre  e 
din have. Tilmelding er ikke nødvendig. 
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OASECAFÉ - PÅSKEÆGGETS HISTORIE
Biblioteket, KulturØen
Torsdag 2. april kl. 16.00 | Gratis

Til denne Oasecafé handler det om påskeæg. 
Påsken er den ældste kristne fest, og i påsken 
i gamle dage var det et sikkert forårstegn, når 
hønsene begyndte at lægge æg e  er en lang 
vinter uden. Æg er forårsmad, som også symbo-
liserer opstandelsen. Derfor pynter vi med æg 
og kyllinger  l påske. 
Hør mere om påskeæg og andre herligheder i 
påsken som skidne æg og gækkebreve når cand. 
pæd. Anne  e Herbst besøger KulturØen.
Tilmelding ikke nødvendig.

BLOMSTERNE OMKRING OS
Fredericia Bibliotek, 1. sal
Mandag 4. maj kl. 16.30 | Gratis

En e  ermiddag i fagli  eraturens tegn, hvor fri-
 dsbotaniker Annemarie Mogensen fortæller 

om sit bidrag  l Atlas Flora Danica. Hør hvordan 
hun, sammen med sin mand, siden 1996 har fun-
det og beskrevet 750 plantearter i og omkring 
Fredericia  l den imponerende udgivelse.
Tilmelding ikke nødvendig.

OASECAFÉ - GENFORENINGEN 1920 
Biblioteket, KulturØen
Torsdag 23. april kl.16.00 l Gratis

Kom  l Oasecafé og bliv klogere på den drama  -
ske og medrivende fortælling om Genforeningen 
i 1920. Genforeningen er en historie om et in-
tenst og kompliceret poli  sk spil med afsæt i de 
mange engagerede aktører, der helligede deres 
liv  l en sag. En fortælling, som tager os med  l 
København, Berlin, Flensborg, Aabenraa og Pa-
ris - og  l frontens sky  egrave. Foredragsholder 
Simon Kratholm Ankjærgaard er forfa  er  l bo-
gen Genforeningen - da Danmark blev samlet, 
som er skrevet i samarbejde med Ole Sønnich-
sen.

DØDEN - EN OVERLEVELSESGUIDE
Trinitatis Sognegård, Fredericia
Mandag 20. april kl. 19.30 | 50 kr. 
Journalist og radiovært Esben Kjær stod ansigt 
 l ansigt med sorgen, da hans 7-årige søn døde 

af kræ  . Siden da har sorgens væsen været om-
drejningspunktet i hans foredrag, ar  kler og 
interviews. Hans udgangspunkt er, at selv om 
sorgen er uafrystelig og vil tage  d at bearbejde, 
fi ndes der redskaber og råd, som hjælper  l at 
fi nde et fodfæste.
I 2019 kom Døden - en overlevelsesguide, hvor 
han har samlet en række brugbare råd  l e  er-
ladte, når de nære forsvinder og sorgen indtræ-
der. 

I samarbejde med Fredericia Provs  s Kirker.
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ARLETTE - EN HISTORIE VI ALDRIG MÅ GLEMME
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Tirsdag 5. maj kl. 19.00 | 50 kr

Thomas Kvist Chris  ansen fortæller historien 
om den franskfødte jødiske kvinde, Arle  e An-
dersen, som i 25 år har rejst landet rundt og for-
talt om at overleve fangenskabet i nazisternes 
værste udryddelseslejr Auschwitz. Thomas har 
sat sig for at bevare Arle  es historie for e  er  -
den, og sammen har de lavet dokumentarfi lmen 
Arle  e - en historie vi aldrig må glemme og bo-
gen Vi er kommet for at dø. Gennem billeder og 
unikke fi lmoptagelser tager han os med helt tæt 
på denne stærke kvindes historie.

Foreningernes lørdage 
mød din forening
Fredericia Bibliotek vil gerne være indgangen  l 
Fredericias mange  lbud og vise det righoldige 
foreningsliv, som er  l rådighed i byen.

Mød disse ni foreninger om lørdagen. 
Hver gang kl. 11.00-13.00:

18. januar 
Grænseforeningen Fredericia-Middelfart

25. januar 
Foreningen Norden

1. februar
A  enskolen Magnum Opus, Børneyoga

22. februar
Lillebælt Quilterne

7. marts
Fredericia Stenklub

14. marts
Proud Lions, Team Fredericia Taekwondo
21. Marts
Dansk Ornitologisk Forening

28. marts 
Na  eravnene, Fredericia

4. april
Fredericia Fle  ekreds

Hvis din forening er interesseret i at være med, er 
I meget velkomne  l at kontakte os, så vi i fælles-
skab kan a  ale mulighed for at jeres forening kan 
komme på besøg.
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TENDENSER 
& DEBAT
Bibliotekerne er et godt sted at møde andre, der ikke nødvendigvis ser ver-
den, som du gør.
Som mødesteder for fri og lige dialog fi nder vi det naturligt at rette fokus 
mod nogle af de emner, som deler vandene og skaber debat. Derfor er bib-
lioteket et oplagt sted at mødes og blive klogere på nogle af tidens temaer 
og tendenser. 

Vi ser på, om man kan have demokrati uden aviser, om vi skal til at leve af 
insekter for at redde klimaet, og på om det overhovedet er til at få ro læn-
gere - og så undersøger vi, hvordan det er at forlade en fundamentalistisk 
organisation efter 23 år som medlem. 



LIVSVALG - AFSKED MED HIZB-UT-TAHRIR
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Torsdag 6. februar kl. 16.30 | Gratis
Medborgerhuset Korskærparken
Torsdag 6. februar kl. 19.00 | Gratis

E  er at være blevet hvervet som 19-årig kom 
Emir Degirmenci hur  gt med i Hizb-ut-tahrirs 
topledelse, og han var bl.a. med  l at organi-
sere de store demonstra  oner under Muham-
med-krisen i 2008. Med  den begyndte Emir 
dog at tvivle på organisa  onens budskaber og 
regler, og gennem uddannelse og med hjælp fra 
sin kæreste Karen beslu  ede han i 2017 at for-
lade Hizb-ut-tahrir e  er 23 år, selvom det betød, 
at hele hans omgangskreds vendte ham ryggen.

Emir er opvokset i Fredericia, hvor han gik på 
Købmagergade Skole og spillede fodbold i FFF. 
Han bor i dag i København.

KAN MAN HAVE ET DEMOKRATI 
UDEN AVISER?
Fredericia Gymnasium
Torsdag 20. februar kl. 19.00 | Gratis

Avisbranchen er i krise, det er tydeligt for enhver. 
Flere og fl ere læser og betaler ikke en trykt avis, 
og branchen har svært ved at tjene penge på at 
levere nyheder på de digitale pla  orme. Der er 
ikke længere villighed  l at betale for nyheder.  
Det presser de redigerede medier  - men hvis de  
lukker og slukker, så har det fl ere og videre kon-
sekvenser end blot lukning af virksomheder. For 
kan man fores  lle sig et demokra  , hvor der ikke 
fi ndes redigerede medier?

Fredericia Dagblad, Fredericia Bibliotek og Fre-
dericia Gymnasium inviterer  l et debatarran-
gement, hvor borgmester Jacob Bjerregaard og 
chefredaktør Me  e Salling Eriksen sammen med 
Ulrik Haagerup, journalist,  dl. nyhedsdirektør i 
DR og nuværende leder af Construc  ve Ins  tute, 
vil lægge op  l debat om emnet. 

Det er nødvendigt at have billet.

I samarbejde med Fredericia Dagblad og 
Fredericia Gymnasium.

Kristian Jensen

KRISTIAN JENSEN 
- skønhed og brutalitet i politik
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Onsdag 30. januar kl. 19.00 | 100 kr.

Kris  an Jensens poli  ske drøm brast. For rullen-
de kameraer og med tårer i øjnene meddelte 
han danskerne, at han trak sig fra sin posi  on 
som næs  ormand i Venstre. I de  e personlige 
foredrag fortæller den  dligere udenrigsmini-
ster, fi nansminister og ska  eminister om sine 
mere end 20 år i centrum for dansk poli  k.

Arrangeret af Fredericia Deba  orum.
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SMAG PÅ FREMTIDEN
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Mandag 9. marts kl. 19.00 | 80 kr.

Insekter er en fremragende smagsgiver, og de 
er nogle af nu  dens mest hypede råvarer i den 
gastronomiske verden. Alligevel er det ikke lige 
naturligt for alle at spise insekter. To milliarder 
mennesker spiser allerede insekter hver dag, så 
hvorfor skal vi snydes herhjemme, når de både er 
sunde, smager godt og produceres bæredyg  gt? 
Insektkok Charlo  e Bay fra BUG AMOK fortæller,
hvordan du kommer i gang med at lave mad med 
insekter, og hvorfor insekter er det mest klimaven-
lige valg af kød.

NABOSTRID - HVAD SIGER LOVEN? 
Fredericia Bibliotek, 1. sal
Torsdag 2. april kl. 16.30 | Gratis

Hvad gør du, hvis naboens store bøgetræ er 
skyld i, at der al  d er skygge på terrassen? El-
ler hvis du kommer hjem fra et dejligt week-
endophold, og naboen har fældet træer på din 
grund? Og må din nabo  erne hegnet mellem 
jeres ejendomme uden dit samtykke?

Nabore  en giver anledning  l et s  gende an-
tal sager. Advoka  uldmæg  g Sabine Steen-An-
dersen fra SKOV Advokater fortæller om pri-
vate tvister, og hvad du som nabo skal tåle, 
ligesom hun fortæller om Hegnsloven med 
eksempler på tvister mellem naboer om fæl-
leshegn og eget hegn.

OASECAFÉ - TÆNKEPAUSEN RO
Biblioteket, KulturØen 
Tirsdag den 25. februar kl. 16.00 | Gratis  
Egentlig burde en Tænkepause om ro have helt 
blanke sider for at forstyrre læseren mindst mu-
ligt. Men fraværet af tekst ville sikkert hur  gt væk-
ke uro, for s  lhed minder os om døden, og den 
holder vi helst langt fra livet. Heldigvis kan alt fra 
heavy metal  l yoga forvisse os om, at vi er i live, 
og hjælpe os med at falde  l ro. Andre gange er 
det nok at se en uro vugge frem og  lbage. Du kan 
blive meget klogere på ro, når Iben Have, lydhør 
medieforsker ved Aarhus Universitet og forfa  er 
af Tænkepausen Ro, holder et roligt foredrag i Oa-
secaféen.
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Kom og vær med! 
Tirsdag 28. januar kl. 18.45

Tema: fl ygtninge og integra  on



Ro  l en tænkepause
Aarhus Universitetsforlag udgiver hver måned 
en ny lille bog i deres populære Tænkepau-
se-serie, og i december 2019 var månedens 
udgivelse netop en bog om ro skrevet af Iben 
Have, der er lektor i medievidenskab. Heri kan 
man bl.a. blive klogere på, hvorfor ro og s  lhed 
er blevet sjældenheder. S  lhed og s  lstand 
minder os nemlig om døden, skriver Iben Have, 
og dén holder vi helst langt fra livet. Men ro er 
jo netop nødvendig for at opretholde et sundt 
liv, så hvordan får vi mere af den ind i vores 
larmende  lværelse?

Find roen frem
Før i  den var bibliotekerne garanter for fred 
og ro. Her skulle man gå s  lle omkring og kun 
tale lavmeldt med hinanden. Sådan er det ikke 
længere, nu hvor bibliotekerne er blevet mo-
derne kulturins  tu  oner, der rummer meget 
mere end blot en bogsamling. Men vi bestræ-
ber os stadig på at kunne  lbyde et s  lle hjør-
ne, hvor man kan fordybe sig. Og hvor kan man 
ellers gå hen for at fi nde ro?
Ja, mange fi nder fx den e  ertragtede ro i natu-
ren, som fl ere e  erhånden også har anerkendt 
er vig  g for vores mentale sundhed. Og bor du 
i en stor by som f.eks. København eller Odense, 
kan du fi nde vej  l de rolige oaser med Peter 
Olesens smukke bøger S  lle Odense og S  lle 
København. Vil du for alvor dyrke s  lheden, 
fi ndes der adskillige kurser med s  lheden i 
centrum. Men du kan jo også bare nøjes med 
at gribe de chancer, hverdagen byder på og 
slukke for dit tv, radioen og din telefon. Bare 
et øjeblik.

’The quieter you become the more you can 
hear’. Disse vise ord  lskrives den amerikanske 
åndelige lærer Ram Dass (egl. Richard Alpert). 
Og det lader nærmest  l, at hans ord bliver 
mere og mere sande med  den. I hvert fald er 
ro og s  lhed blevet en mangelvare i vores travle, 
teknologiske og tempofyldte  lværelse. Både i 
dagspressen og via forskellige aktuelle bogudgi-
velser kan man se, at der ak  vt sæ  es spot på 
roen som noget e  ertragtelsesværdigt. For vi 
har nemlig brug for den.

Den nødvendige s  lhed
Hvis man slår ordet ’ro’ op i Poli  kens Nudansk 
ordbog, vil man først og fremmest kunne læse, 
at ro defi neres som ’en  lstand uden forstyrrel-
ser og larm’. Og dén  lstand er altså, på både 
godt og ondt, blevet noget, man er nødt  l at 
opsøge, fordi den sjældent indfi nder sig af sig 
selv. Prøv engang at tænke over, hvad du kan 
høre lige nu. Er din radio tændt? Har din telefon 
lige givet lyd fra sig? Kører der biler forbi ude på 
gaden? Eller er det bare dit køleskab, der sum-
mer lidt? Der er lyde og støj fra fl ere sider, og 
derfor er s  lheden, som er afgørende for at vo-
res hjerne kan fungere, blevet en luksusvare. Og 
en nødvendighed.

MÅ VI BE’ OM RO?
Ro er blevet noget, vi e  erspørger
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KUNST & KREA
Strikkecaféer er blevet en stærk tradition på bibliotekerne ved Lillebælt, og vi 
nyder at se vores huse fulde af fællesskab og sammenhold. Her i foråret kan I 
også prøve kræfter med det, som måske bliver fremtidens håndarbejde, nemlig 
Virtual Reality, 3D-print og andre tekniske herligheder. 
Vi får besøg af Christel Seyfarth, dyrker CoBrA-kunsten og ser nærmere på den 
engelske kunstner William Morris, som i den grad har fået en genopblomstring. 
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Strikkecafé
Ejby Bibliotek 
Tirsdag 7. januar kl. 18.30 | Gratis

Tag dit strikketøj under armen og kom  l strik-
kecafé på Ejby Bibliotek den første  rsdag i hver 
måned fra januar  l juni. Caféerne er åbne for 
strikkere i alle aldre og på alle niveauer, og der 
kræves ingen særlige forudsætninger for at del-
tage - udover lysten  l at strikke. Og så er der 
selvfølgelig kaff e på kanden. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

MAKERSPACE - PRØV DET SELV
Fredericia Bibliotek, Foyeren 
Fredag 21. februar kl. 14.30 | Gratis
Fredag 20. marts kl. 14.30 | Gratis

Oplev 3D print, Virtual Reality og andre tekniske 
herligheder, når Bülows Makerspace Fredericia 
viser nogle af de teknologier, som du kan bruge 
på Makerspace. Kig forbi  l en interessant tek-
nisk e  ermiddag på biblioteket. 

I samarbejde med Bülows Makerspace.

Strikkecafé
Biblioteket, KulturØen 
Onsdag 8. januar kl. 10.00 | Gratis

Tag dit strikketøj under armen og kom  l strik-
kecafé på KulturØen den anden onsdag i hver 
måned fra januar  l juni. Caféerne er åbne for 
strikkere i alle aldre og på alle niveauer, og der 
kræves ingen særlige forudsætninger for at del-
tage - udover lysten  l at strikke. Og så er der 
selvfølgelig kaff e på kanden. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

STRIKKECAFÉ
Nørre Aaby Bibliotek
Torsdag 30. januar kl. 14.00 | Gratis

Tag dit strikketøj under armen og kom  l strik-
kecafé på Nørre Aaby Bibliotek den sidste tors-
dag i hver måned fra januar  l april. Caféerne er 
åbne for strikkere i alle aldre og på alle niveauer, 
og der kræves ingen særlige forudsætninger for 
at deltage - udover lysten  l at strikke. Og så er 
der selvfølgelig kaff e på kanden. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

FERNISERING - Steffan Herrik
70 ORNITOMORFE OBSERVATIONER
Biblioteket, KulturØen
Fredag 17. januar kl.16.00 l Gratis

KulturØen bliver i januar invaderet af en større fl ok 
gumozoer, og en sand billedkakofoni vil fylde ud-
s  llingsbjerget på 1.sal  l bristepunktet. Kunstner 
Steff an Herrik introducerer denne e  ermiddag  l 
uds  lling og værker i forbindelse med sin 70-års 
fødselsdag. Der vil være værker fra 50 års kunstne-
risk virke: Skulptur, grafi k, maleri og mixed media 
med fabler og myter som gennemgående tema.
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STRIKKEFOREDRAG - CHRISTEL SEYFARTh 
Middelfartsalen, KulturØen
Onsdag 4. marts kl. 19.00 l 100 kr.

Christel Seyfarth er forfa  er, strikdesigner, fore-
dragsholder, projektmager, forretningskvinde og 
gallerist. Og så er hun kvinden bag Fanø Inter-
na  onale Strikkefes  val, der kører på 14. år, er 
blevet verdenskendt og har dannet skole og in-
spira  on for mange andre strikkefes  valer. Hør 
Christel fortælle om den drejning hendes liv tog, 
da hun som 50-årig beslu  ede sig for at leve 
af at designe strikmodeller. Gennem masser af 
smukke billeder kædes fortællingen sammen 
om et begivenhedsrigt strikkeliv.

I samarbejde med Ves  yns Husfl id og garnbu  k-
ken iSologRegn

WILLIAM MORRIS - AL MAGT TIL SKØNHEDEN
Fredericia Bibliotek
Mandag 30. marts kl. 19.00 | 50 kr.

William Morris (1834-1896) er i dag bedst kendt 
som Englands store interiørdesigner, der tegne-
de et væld af smukke teks  ler og tapeter. Men 
han var også forfa  er, håndværker, socialist, fe-
minist og økolog, og gennem hele livet var han 
brændende optaget af middelalderen. Hans sto-
re mission var at skabe skønhed for alle for der-
ved at gøre verden  l et bedre sted.
Benedikte Jessen, Teks  l & Interiør i Fredericia, 
og Gabriella Dahm, sognepræst i Kerteminde, 
fortæller historien om William Morris. I pausen 
er der mulighed for at se et udvalg af Morris’ 
teks  ler og biografi er.

VIRTUAL REALITY - PRØV DET SELV
Fredericia Bibliotek, Foyeren
Fredag 24. april kl. 15.00 | Gratis

Med Virtual Reality kan du prøvetegne i 3D el-
ler mærke fornemmelsen af at være i en virtuel 
verden. Virtual Reality-teknologien udvikler sig 
hele  den, og oplevelsen af at være  l stede i et 
computerskabt miljø bliver mere og mere virke-
lig. Kom selv og prøv, når vi holder Virtual Reality 
Drop In i bibliotekets foyer. Tilmelding ikke nød-
vendig.

Christel Seyfarth
Foto: Maria Tuxen Hedegaard

COBRA-maleren - PIERRE ALECHINSKY
Kongensgade 111, Fredericia
Tirsdag 25. februar kl.19.00 l 80 kr.

Pierre Alechinsky var ikke med  l grundlæggel-
sen af CoBrA, men året e  er gruppen blev s  f-
tet i 1948, inviterede Asger Jorn ham  l at blive 
medlem. Siden har Alechinsky opnået verdens-
berømmelse. Pierre Alechinskys nære venskab 
 l Asger Jorn resulterede i et mangeårigt kunst-

nerisk samarbejde. Oplev Pierre Alechinskys 
farverige kunst og hør mere om den berømte 
kunstner, når Chris  an Kortegaard Madsen, mu-
seumsinspektør på Museum Jorn i Silkeborg, 
holder foredrag i Fredericia.
 
Arrangeret af Lillebælt Folkeuniversitet i samar-
bejde med Fredericia Kuns  orening.



Teater Batida
Foto: Ditte Valente



MEST FOR BØRN
Velkommen til børnebiblioteket! Her fi nder du både sjove, gode, uhyggelige, spæn-
dende og fantastiske historier plus et væld af gode oplevelser for hele familien. 
Vi inviterer blandt andet indenfor til noget af Danmarks bedste børneteater, til rytmik 
for de helt små og til readathon for de lidt større. Du kan også deltage i en familielæse-
kreds, fejre Genforeningen med Sigurd Barrett eller smage på et insekt. 

Vi ses på børnebiblioteket - et sted for hele familien.



BØRNEBIFFEN - FOR FILMGLADE BØRN
Panorama, Fredericia
Onsdag 15. januar kl. 10.15 | Gratis
Onsdag 19. februar kl. 10.15 | Gratis
Onsdag 18. marts kl. 10.15 | Gratis

Tag børnene med i biografen, hvor vi viser fi lm 
tre onsdage fra januar  l marts. I Børnebiff en får 
børnene fornemmelsen af at se fi lm på det store 
lærred med dæmpet belysning og røde sæder, 
og de små fi lm passer  l børnenes alder. Alle fi l-
mene er med dansk tale og varer samlet ca. 40 
minu  er. Det er gra  s at komme i Børnebiff en, 
men man skal have billet - også de voksne.

I samarbejde med Panorama, Fredericia.

SIGURD BARRETT FEJRER GENFORENINGEN
Fredericia Teater, Lip Salen
Lørdag 25. januar kl. 11.00 | 60 kr.

I 2020 markerer vi 100-året for Sønderjyllands 
genforening med Danmark. På Fredericia Bib-
liotek vil den kendte tv-vært, pianist og forfa  er 
Sigurd Barre   lære de yngste og deres foræl-
dre om Genforeningen. Vi inviterer  l fortælle-
koncert, hvor Sigurd Barre   formidler et vig  gt 
stykke danmarkshistorie i sin veloplagte, humo-
ris  ske og oplysende s  l, som mange vil nikke 
genkendende  l fra hans bøger om bl.a. dan-
markshistorien og de nordiske guder. Det bliver 
en formiddag med fortælling, sang og musik.

I samarbejde med Grænseforeningen 
Fredericia-Middelfart.
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GIV NÆRVÆRET VIDERE
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Tirsdag 28. januar kl. 16.30 | Gratis
Tirsdag 21. april kl. 16.30 | Gratis

Det kan være sjovt, bevægende, hyggeligt og for-
tryllende at læse en god bog sammen. I et travlt 
børneliv kan læsning være med  l at styrke kon-
centra  onsevnen, give nærvær og mindske følel-
sen af stress for både børn og voksne. 
Kom med  l en bogcafé for forældre, hvor der 
er masser af  ps og  inspira  on  l gode højtlæs-
ningsbøger, der passer  l børn på 5-12 år. Giv 
fællesskabet og de gode oplevelser omkring læs-
ning videre  l dit barn. 
Tilmelding ikke nødvendig.

HURRA FOR HISTORIER - HALFDANS ABC
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Onsdag 29. januar kl. 10.00 I Gratis

Start dagen med højtlæsning i børnebiblioteket! 
Alle førskolebørn er velkomne, når li  eraturfor-
midler Me  e Stougaard Thomsen læser højt fra 
Halfdan Rasmussens ABC. Det varer en halv  -
mes  d.  
Tilmelding er nødvendig  l 
me  e.thomsen2@fredericia.dk 
eller sms 2294 0457.

Sigurd Barrett
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FAMILIELÆSEKREDS
Biblioteket, KulturØen
Onsdag 29. januar kl. 17.30 | 30 kr.

Tag familien og en bog i hånden og kom  l familie-
læsekreds på biblioteket. Denne gang skal vi læse 
Anders Ma  hesens Ternet Ninja og snakke om den 
i læsekredsen. Undervejs spiser vi pizza sammen. 
Bogen kan læses fra ca. 11 år.

BABYRYTMIK
Biblioteket, KulturØen 
Lørdag 1. februar kl. 10.00 | Gratis 

Kom  l Babyrytmik med rytmikpædagog Sara 
Lindhardt. Her er det musik, bevægelse, leg og 
samvær med dit barn, der er i fokus. Babyryt-
mik varer ca. 45 minu  er, og forhåbentlig bli-
ver I inspireret  l endnu mere musikalsk udfol-
delse derhjemme.  
Babyrytmik er for børn i alderen 3 måneder - 3 
år. Kun børn skal have billet.

BØRNETEATER - SPAGHETTI
Fredericia Teater, Lip Salen
Lørdag 1. februar kl. 10.30 | 30 kr. 
Man bliver høj af spaghe   , siger de to lange. Og 
så koger de spaghe    e  er alle kunstens regler. 
Deres nabo, der ikke er spor høj, men lille, tyk og 
forfærdelig sulten, vil gerne spise med. 

Teater Ba  da spiller en sød og hjertevarm fores  l-
ling om uforenelige størrelser, der trods alt fi nder 
sammen. De tre medvirkende spiller selv på in-
strumenterne i denne fantasifulde og meget mu-
sikalske teaterperle for børn fra 3-8 år.

Både børn og voksne skal have billet for at se med.

BABYRYTMIK
Ejby Bibliotek
Mandag 3. februar kl. 10.00 | Gratis 

Kom  l Babyrytmik med rytmikpædagog Sara 
Lindhardt. Her er det musik, bevægelse, leg og 
samvær med dit barn, der er i fokus. Babyryt-
mik varer ca. 45 minu  er, og forhåbentlig bli-
ver I inspireret  l endnu mere musikalsk udfol-
delse derhjemme.  
Babyrytmik er for børn i alderen 3 måneder - 3 
år. Kun børn skal have billet.

Teater Batida
Foto: Ditte Valente



OPLÆSNING - DE 3 SMÅ GRISE
Biblioteket, KulturØen
Tirsdag 11. februar kl. 11.00 | Gratis

Hør historien om De tre små grise, hvis huse bli-
ver pustet omkuld af den store stygge ulv. E  er 
oplæsningen har børn og forældre mulighed for 
at modellere deres egen grise-fi gur i fællesskab. 
For børn fra 4 år og deres voksne.
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BØRNETEATER - GODMORGEN
Medborgerhuset Korskærparken
Tirsdag 11. februar kl. 10.00 | Gratis
Taulov Bibliotek
Torsdag 13. februar kl. 10.00 | Gratis
Fredericia Bibliotek
Torsdag 13. februar kl. 14.00 | Gratis

Vi følger den 4-årige på morgen-besøget i ba-
deværelset. Det hele kan godt virke lidt kedeligt 
derude, med alt det man skal: Børste tænder, 
rede hår,  sse af, vaske ører og meget andet. 
Men da vatpinden pludselig bliver levende, bli-
ver det sjovt alligevel. Vi møder den ret så sure 
Hr. Godmorgenkåbe, som skal danse for at kom-
me i godt humør. Holger Håndklæde er der også 
sammen med fl ere andre af badeværelsets væs-
ner.
Godmorgen er dukketeater med magiske overra-
skelser for de 3-7 årige spillet af de lokale kræ  er 
Bonnie Lykke og Helle Lyager.
Både børn og voksne skal have billet.

DEN SANDFÆRDIGE BERETNING OM DE 3 SMÅ 
GRISE
Middelfartsalen, KulturØen
Lørdag 8. februar kl. 10.30 | 30 kr.

Har du nogensinde tænkt over, om eventyret 
om de tre små grise mon er helt re  ærdigt over-
for ulven? I Teater De Røde Hestes fores  lling får 
du en ganske anden version af historien.

Her kommer omsider den usminkede beretning 
om, hvordan de tre små grise (de svin) forsøgte 
at narre den rare og venlige ulv, og om hvordan 
de to grises uheldige endeligt og den tredje gris’ 
snu og udspekulerede facon lige siden har sat 
ulven i et meget dårligt lys. 

Både børn og voksne vil blive revet med i nyfor-
tolkningen af  det klassiske eventyr, så det knapt 
ligner sig selv. Hvad er egentlig den rig  ge histo-
rie? 

Fores  llingen kan ses af børn fra 5 år og op og 
deres voksne. Både børn og voksne skal have 
billet.

Teater De Røde Heste
Foto: Kai Büchner
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INSEKTER PÅ MENUEN
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Tirsdag 11. februar kl. 13.00 | 30 kr. | 4-6 år
Tirsdag 11. februar kl. 14.15 | 30 kr. | 7-10 år

Charlo  e Bay står bag madfi rmaet BUG AMOK, 
som udbreder kendskabet  l spiselige insekter. På 
de  e madkursus for børn og deres forældre bliver 
der rig mulighed for at eksperimentere med me-
nuen. Du kan stege labre larver og lave insektpe-
sto med lækre krydderurter, hvor du får dit eget 
glas med hjem. Du lærer også, hvor nemt det er at 
bage brød med insektmel fra Vestjylland.
Hvert kursus varer cirka en  me. De er ens, men 
målre  et forskellige aldersgrupper: 4-6 år og 7-10 
år. Vær opmærksom på aldersgruppen når du kø-
ber billet. Kun børn skal have billet.

BABYRYTMIK
Nørre Aaby Bibliotek
Mandag 24. februar kl. 10.00 | Gratis

Kom  l Babyrytmik med rytmikpædagog Sara 
Lindhardt. Her er det musik, bevægelse, leg og 
samvær med dit barn, der er i fokus. Babyryt-
mik varer ca. 45 minu  er, og forhåbentlig bli-
ver I inspireret  l endnu mere musikalsk udfol-
delse derhjemme.  
Babyrytmik er for børn i alderen 3 måneder - 3 
år. Kun børn skal have billet.

FAMILIELÆSEKREDS
Biblioteket, KulturØen
Tirsdag 25. februar kl. 17.30 | 30 kr.

Tag familien og en bog i hånden og kom  l 
familielæsekreds på biblioteket. Denne gang 
skal vi læse to bøger: Dengang Sallys far var 
dreng og Sallys far bander (ad helvede  l). De 
er skrevet af Thomas Brunstrøm, og de egner 
sig  l børn fra ca. 5 år. Undervejs spiser vi pizza 
sammen.

FAMILIE-READATHON
Biblioteket, KulturØen
Onsdag 12. februar kl. 10.00 | 40 kr.

Familie-readathon er et 6  mer langt læsemarat-
hon, som biblioteket i Middelfart a  older for fa-
milier i vinterferien. Så hvis I er vilde med at læse 
og gerne vil møde andre, der elsker at læse, så tag 
din familie med på biblioteket i nogle hyggelige  -
mer og læs en masse gode bøger. Arrangementet 
er for børn fra 9 år og op og deres voksne.

Få læsestof på biblioteket eller tag selv bøger 
med. Lydbøger er også helt ok. I bille  en indgår 
frokost-pizza samt diverse snacks og drikkelse.
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FAMILIEBOGCAFÉ - LARS DANESKOV
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Onsdag 11. marts kl. 16.30 | Gratis

Forårets familiebogcafé byder velkommen  l 
journalist og forfa  er Lars Daneskov, som har 
skrevet en række populære og prisvindende bør-
nebøger. Han er mest kendt for den populære 
Osteserie, som ind  l videre omfa  er  tlerne:
Tro, håb og gorgonzola, Tøselus og vinkefl æsk, 
Dig, mig og lama, Smørhår og duksedrenge og
Pru  ebukser og båthorn. Lars Daneskov er også 
forfa  er  l den sjove serie om Sten  æs.

Familiebogcaféen giver børn og forældre mulig-
hed for at komme tæt på en forfa  er, høre om 
hans bøger og få små bidder læst op. Familiebog-
cafeéen er for alle og varer ca. en  me.

Det er nødvendigt at have billet.

OPLÆSNING - LILLE FRØKEN PINGELPOT 
Biblioteket, KulturØen
Lørdag 29. februar kl. 11.00 | Gratis

Hør historien om Lille Frøken Pingelpot skrevet 
af Marianne Iben Hansen. Lille Frøken Pingel-
pot er ikke nogen helt almindelig kylling. Hun 
prøver at passe ind i hønsegården og pipper 
ligesom de andre, men der kommer nogle helt 
andre lyde ud af hendes næb, som ingen for-
står. E  er fortællingen er der krea  vt værksted,
som passer  l bogen. For børn fra 3 år og deres 
voksne.

Lars Daneskov

HURRA FOR HISTORIER - MIMBO JIMBO
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Onsdag 26. februar kl. 10.00 I Gratis

Start dagen med højtlæsning i børnebiblioteket! 
Alle førskolebørn er velkomne, når li  eraturfor-
midler Me  e Stougaard Thomsen læser højt fra 
Mimbo Jimbo. Det varer en halv  mes  d. 
Tilmelding er nødvendig  l 
me  e.thomsen2@fredericia.dk 
eller sms 2294 0457.
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HURRA FOR HISTORIER - CIRKELINE

Fredericia Bibliotek, 2. sal
Onsdag 25. marts kl. 10.00 I Gratis

Start dagen med højtlæsning i børnebibliote-
ket! Alle førskolebørn er velkomne, når li  era-
turformidler Me  e Stougaard Thomsen læser 
højt fra Cirkeline. Det varer en halv  mes  d. 
Tilmelding er nødvendig  l 
me  e.thomsen2@fredericia.dk 
eller sms 2294 0457.

OPLÆSNING - MIMBO JIMBO LAVER KUNST 
Biblioteket, KulturØen
Lørdag 21. marts kl. 11.00 | Gratis

Hør historien Mimbo Jimbo laver kunst. Elefanten 
Mimbo Jimbo vil lave et stort maleri e  er alle den 
moderne kunsts regler. Han bruger farver, ten-
nisbolde, Fredes bil og en kanon, men alligevel 
mangler der noget, før maleriet er færdigt. E  er 
oplæsningen er der krea  vt værksted for børn og 
voksne, som passer  l bogen. For børn fra 2 år og 
deres voksne.

BØRNETEATER - CHICKS!
Fredericia Bibliotek, 3. sal
Lørdag 21. marts kl. 11.00 | 30 kr.

To høns lever side om side, sammenklemt i et bur, 
ind  l de en dag opdager verden udenfor buret. 
Den ene er rap og kvik, den anden er lidt tung - 
men også modig. Sammen oplever de nu et even-
tyr med op- og nedture i fl yvekunstens udfordrin-
ger samt forbløff else og stolthed over deres, nu, 
fritgående æg. 

Hr. Teater spiller en ordløs klovnefores  lling for 
de 4-10 årige, fortalt gennem kropssprog, gavmild 
mimik og fi nurlige gags. Chicks! behandler univer-
selle temaer som frihed og fangenskab, frygten for 
det ukendte, at føle sig malplaceret og kampen for 
anerkendelse. Alle kan grine med på tværs af alder 
og sprog. 

Både børn og voksne skal have billet.

FAMILIELÆSEKREDS 
Biblioteket, KulturØen
Tirsdag 24. marts kl. 17.30 | 30 kr.

Tag familien og en bog i hånden og kom  l fa-
milielæsekreds på biblioteket. Denne gang skal 
vi læse Jernprøven af Holly Black og snakke om 
den i læsekredsen. Undervejs spiser vi pizza 
sammen. Bogen kan læses fra ca. 11 år.

Hr. Teater
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FAMILIELÆSEKREDS
Biblioteket, KulturØen
Mandag 20. april kl. 17.30 | 30 kr.

Tag familien og en bog i hånden og kom  l fa-
milielæsekreds på biblioteket. Denne gang skal 
vi læse Tro, håb og gorgonzola af Lars Daneskov. 
Bogen egner sig  l børn fra 6 år og op. Undervejs 
spiser vi pizza sammen.

Børneteater - EN LILLE NY
Middelfartsalen, KulturØen
Lørdag 4. april kl. 10.30 | 30 kr. 

Børneteater for de 3-5 årige. Alt har sin faste 
plads. Alt har sin egen lyd. Alt har sin egen farve. 
Det er godt. Det er trygt. Så ved man, hvad man 
har. Men hvad er nu det? Tingene er ikke på de-
res faste plads. Lyden er anderledes, og farven 
har fået en anden kulør. Der er vendt op og ned 
på det hele, for der er nogen, der forstyrrer. En 
lille ny, som ikke ved, hvordan det plejer at være.

Med En lille ny har Randers Egnsteater lavet en 
sanselig og billedmæ  et fores  lling for det yng-
ste publikum. En humoris  sk og poe  sk fortæl-
ling om den store gave det kan være, når ens 
verdensbillede forandrer sig. 

Både børn og voksne skal have billet.

MANGA TEGNEWORKSHOP
Biblioteket, KulturØen
Tirsdag 7. april kl. 10.00 l Gratis

Få inspira  on  l at tegne Manga-fi gurer med 
store øjne og sjove udtryk, som kendetegner 
den japanske tegnekunst. Manga-wokshoppen 
er for alle fra 5-12 år, der elsker at tegne. Teg-
near  kler og materiale s  lles  l rådighed under 
workshoppen. Der er ingen  lmelding, bare 
mød op.

HURRA FOR HISTORIER - AXEL ELSKER BILER
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Onsdag 29. april kl. 10.00 I Gratis

Start dagen med højtlæsning i børnebiblioteket! 
Alle førskolebørn er velkomne, når li  eraturfor-
midler Me  e Stougaard Thomsen læser højt fra 
Axel elsker biler. Det varer en halv  mes  d. 
Tilmelding er nødvendig  l 
me  e.thomsen2@fredericia.dk 
eller sms 2294 0457.
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MARSVINDAG
Pladsen foran KulturØen
Lørdag 6. juni kl. 10.30 | Gratis

I Middelfart er der tradi  on for, at man hyl-
der én af verdens mindste hvaler, marsvinet. 
Og hvis du kunne tænke dig at vide, hvordan 
et marsvin ser ud indvendigt, får du chan-
cen her. Vi har nemlig inviteret en biolog fra 
Fjord&Bælt, som vil dissekere et marsvin. 

Tilmelding er ikke nødvendig. Mød bare op.

I samarbejde med Middelfart Handel, Middel-
fart Kommune, Middelfart Museum, Middel-
fart Sparekasse og Lillebælt Smakkelaug. 

HURRA FOR HISTORIER - 
LILLI OG HR. STRUGANOFF
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Onsdag 27. maj kl. 10.00 I Gratis

Start dagen med højtlæsning i børnebiblioteket! 
Alle førskolebørn er velkomne, når li  eraturfor-
midler Me  e Stougaard Thomsen læser højt om 
både Lilli og Hr. Struganoff . Det varer en halv  mes 
 d. 

Tilmelding er nødvendig  l 
me  e.thomsen2@fredericia.dk 
eller sms 2294 0457.

LØBELUT-LØB
Plænen ved Ejby Hallen
Mandag 11. maj kl. 9.30 | Gratis
Tusindårslegeparken, Nørre Aaby
Tirsdag 12. maj kl. 9.30 | Gratis
Herman Jensens Anlæg, Middelfart
Onsdag 13. maj kl. 9.30 | Gratis

Mo  onsløb for alle førskolebørn. E  er strabadser-
ne er der forfriskninger og diplomer  l alle delta-
gere. Tilmelding er ikke nødvendig.

HURRA FOR HISTORIER - ALFONS ÅBERG
Fredericia Bibliotek, 2. sal
Onsdag 24. juni kl. 10.00 I Gratis

Start dagen med højtlæsning i børnebibliote-
ket! Alle førskolebørn er velkomne, når li  era-
turformidler Me  e Stougaard Thomsen læser 
højt om Alfons Åberg. Det varer en halv  mes 
 d. 

Tilmelding er nødvendig  l 
me  e.thomsen2@fredericia.dk 
eller sms 2294 0457.



Ma   as Hundebøll kan stadig huske, da han 
læste Mio Min Mio første gang. Og Kaskelo  er-
nes sang. Og Kadavermarch. Eller dengang han 
som 30-årig pludselig opdagede David Foster 
Wallace og fi k benene slået væk under sig af ren 
og skær læsefryd. ’Det er så mega-vig  gt, at vi får 
givet li  eraturen videre  l vores børn. Så her er 
  af yndlingsbøgerne, som vi læser igen og igen 

hjemme hos os’.

’Det handler om at få skabt nærvær og en god 
kontakt med dine børn’, fortæller Ma   as Hun-
debøll, der besøger Fredericia Bibliotek de  e 
forår. 
Han slår et slag for, at det bliver et fast ritual at 
læse højt, synge og bringe rim og remser videre 
 l børnene, for som han siger: ’Bøger er verdens 

dejligste redskab  l at skabe nærvær med sine 
børn, og midt i nærværet åbner der sig en ver-
den af eventyr, gys, grin, fi s og ballade, viden og 
volapyk’.

FÅRKING FAR LÆSER HØJT
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Mattias Hundebøll og søn



Halfdan Rasmussen: Halfdans ABC
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg som 
gammel musiker elsker rim og remser. Og det 
hér er uden sammenligning den bedste dan-
ske rim og remser-bog nogensinde. Hvis man 
kun skal have én børnebog i sit hjem, så vil jeg 
mene, at det er dén her!

Jakob Mar  n Strid: 
Mimbo Jimbo bygger et fyrtårn
Der er ikke så meget andet at sige, end at vi el-
sker den lille blå elefant herhjemme. Og vores 
absolu  e favorit er fortællingen om, hvordan 
Mimbo og vennerne bygger et fyrtårn. Blan-
dingen af skøre dyr, byggeri og eksplosioner 
går virkelig op i en højere enhed!

Oliver Jeff ers: Her er vi 
Oliver Jeff ers børnebøger har et helt unikt poe-
 sk og fi losofi sk lag. Hans bog Her er vi er en 

fantas  sk start-rampe for nogle tankevækken-
de samtaler om livet og verden. Af andre Oli-
ver Jeff ers-bøger kan jeg virkelig også anbefale 
Den dag farverne fi k nok - det er en af de dér 
børnebøger, hvor man selv ender med at sidde 
og klukke, mens man læser den højt.

Jørgen Clevin: Strudsen Rasmus 
Gode bøger går ALDRIG af mode, og Strudsen 
Rasmus er den fedeste og skøreste fortælling 
- selv på trods af, at bogens sprogbrug ikke er 
helt stuerent længere. Men som forælder kan 
man jo bare indsæ  e nogle lidt mere  dstypi-
ske ord de steder, hvor det er nødvendigt. 
Hov - og så er bøger med fl apper bare det 
FEDESTE!!!

Gunilla Bergström: 
Alfons Åberg - hvad er det der spøger?
Søde, lille Alfons og hans rolige, rare far skal 
med på min top 10. For hvor har vi dog læst 
Alfons-serien igen og igen og igen. Men den 
absolu  e favorit over dem alle herhjemme er 
den med spøgelserne.
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Jens Sigsgaard: Okker Gokker Gummi Klokker 
Den udkom første gang i 1943 - og alligevel 
er den svær at komme uden om. Den er fyldt 
med mange af de allerbedste rim og remser 
overhovedet. Og så er det ret smukt og fi nt at 
tænke på, at ens børn kan underholdes af en 
bog, som der også blev læst højt fra dengang 
farmor og farfar var børn.

Benji Davies: Stormhvalen
Stormhvalen er den smukkeste fortælling om 
ensomhed, venskab og et liv helt derude, hvor 
kragerne vender. Og så er hver eneste side i 
bogen et lille malerisk kunstværk i sig selv.

Flemming Quist Møller: Cykelmyggen Egon
Flemming Quist Møller har i min op  k tegnet 
og skrevet nogle af verdens bedste børnebø-
ger. Bennys Badekar og Cykelmyggen Egon er 
jo genial børneli  eratur. Jeg tror, jeg har læst 
Cykelmyggen Egon højt mere end 100 gange. 
Og jeg har sågar fået den kære cykelmyg tato-
veret.

A. & D. Mizielinski: Kort over verden
Det her er en af de dér bøger, som mine 
børn selv tager frem og kigger i igen og igen. 
Og pludselig lyder der et ’Se far, der bor mo-
skusokser i Norge’ eller et ’Alle Mimbo Jimbos 
venner bor i Tanzania’. Det er fak  sk endt med 
at blive hele familiens atlas hjemme ved os.

Ma   as Hundebøll: En løve i zebraklæder
Jeg er selvfølgelig også lidt nødt  l at nævne 
min egen bog, som jeg synes er fyldt med sjo-
ve og skøre rim og remser om vores allesam-
mens yndlingsemne: Dyr! Bogen er opstået ud 
fra min egen hverdag som far  l to små dren-
ge - for børns fantasi er bare en uudtømmelig 
guldgrube af skøre betragtninger og pudsige 
spørgsmål.

Ma   as Hundebøll kommer forbi Fredericia 
Bibliotek 16. marts. Se omtale side 33.
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JANUAR
Dato      Tid        Arrangement  

Ons 15. 10.15 Børnebiff en Gra  s Panorama Fredericia 45

Lør 18. 11.00 Mød Grænseforeningen Fredericia-Middelfart Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 35

Lør 25. 11.00 Sigurd Barre   fejrer Genforeningen 60 kr. Fredericia Teater, Lip Salen 45

Lør 25. 11.00 Mød Foreningen Norden Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 35

Man 27. 19.00 Det danske sprog - Sabine Kirchmeier-Andersen 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 27

Tir 28. 16.30 Giv nærværet videre Gra  s Fredericia Bibliotek, 2. sal 45

Ons 29. 10.00 Hurra for historier - Halfdans ABC Gra  s Fredericia Bibliotek, 2. sal 45

Ons 29. 16.30 Rejsecafé - Færøerne Gra  s Fredericia Bibliotek, 1. sal 23

Ons 29. 19.30 Den spanske syge 50 kr. Trinita  s Sognegård 31

Tor 30. 10.30 Morgensang Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 17

Tor 30. 16.30 Læse  ps og inspira  on Gra  s Fredericia Bibliotek, 2. sal 10

Tor 30. 19.00 Kris  an Jensen - Skønhed og brutalitet i poli  k 100 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 37

Det sker i Fredericia

FEBRUAR
Dato     Tid Arrangement

Lør 1. 10.30 Børneteater - Spaghe   30 kr. Fredericia Teater, Lip Salen 46

Lør 1. 11.00 Mød A  enskolen Magnum Opus, Børneyoga Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 35

Man 3. 19.00 Garderobeskolen 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 31

Man 3. 19.00 Grænsen har skabt Danmark Gra  s Fredericia Gymnasium 31

Tir 4. 19.00 Livestreaming - Einsteins rela  vitetsteori Gra  s Fredericia Gymnasium 27

Tor 6. 10.30 Hold hjernen frisk Gra  s Fredericia Bibliotek 25

Tor 6. 16.30 Livsvalg - Afsked med Hizb-ut-Tahrir Gra  s Fredericia Bibliotek, 2. sal 37

Tor 6. 19.00 Livsvalg - Afsked med Hizb-ut-Tahrir Gra  s Medborgerhuset, 
Korskærparken

37

Tir 11. 10.00 Børneteater - Godmorgen Gra  s Medborgerhuset, 
Korskærparken

47

Tir 11. 13.00 Insekter på menuen  - Workshop 4-6 år 30 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 48

Tir 11. 14.15 Insekter på menuen - Workshop 7-10 år 30 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 48

Tor 13. 10.00 Børneteater - Godmorgen Gra  s Taulov Bibliotek 47

Tor 13. 10.30 Hold hjernen frisk Gra  s Fredericia Bibliotek 25

Tor 13. 14.00 Børneteater - Godmorgen Gra  s Fredericia Bibliotek, 3. sal 47

Man 17. 19.00 Trækfugle over Danmark 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 32

Tir 18. 19.00 Livestreaming - Kvantecomputeren Gra  s Fredericia Gymnasium 27

Ons 19. 10.15 Børnebiff en Gra  s Panorama Fredericia 45

Tor 20. 10.30 Hold hjernen frisk Gra  s Fredericia Bibliotek 25

Tor 20. 19.00 Kan man have et demokra   uden aviser? Gra  s Fredericia Gymnasium 37

Fre 21. 14.30 Makerspace - prøv det selv Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 41

Lør 22. 11.00 Mød Lillebælt Quilterne Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 35

Man 24. 17.00 Vinterbadning 50 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 32

Pris Side Sted

Pris Side Sted



Det sker i Fredericia       56

Tir 25. 19.00 CoBrA-maleren - Pierre Alechinsky 80 kr. Kongensgade 111 42

Tir 25. 19.00 Flemming Jensen - I ly af la  er 100 kr. Tøjhuset 32

Ons 26. 10.00 Hurra for historier - Mimbo Jimbo Gra  s Fredericia Bibliotek, 2. sal 49

Ons 26. 16.30 Rejsecafé - Vejle Ådal Gra  s Fredericia Bibliotek, 1. sal 23

Tor 27. 10.30 Hold hjernen frisk Gra  s Fredericia Bibliotek 25

Tor 27. 10.30 Morgensang Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 17

Tor 27. 16.00 Guidet fællessang Gra  s Fredericia Bibliotek, 3. sal 18

MARTS
Dato      Tid Arrangement                                    Pris      Sted                                              Side

Tir 3. 19.00 Livestreaming - Det er bare en virus Gra  s Fredericia Gymnasium 27

Ons 4. 19.30 Anna Elisabeth Jessen - Om hundrede år 50 kr. Trinita  s Sognegård 12

Tor 5. 10.30 Hold hjernen frisk Gra  s Fredericia Bibliotek 25

Lør 7. 11.00 Mød Fredericia Stenklub Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 35

Man 9. 19.00 Smag på frem  den 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 38

Tir 10. 19.00 Livestreaming - Frem  dens natur Gra  s Fredericia Gymnasium 28

Ons 11. 16.30 Familiebogcafé - Lars Daneskov Gra  s Fredericia Bibliotek, 3. sal 49

Tor 12. 10.30 Hold hjernen frisk Gra  s Fredericia Bibliotek 25

Tor 12. 19.00 Tom Buk-Swienty - Løvinden 100 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 15

Lør 14. 11.00 Mød Proud Lions Team Fredericia Taekwondo Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 35

Man 16. 19.00 Ma   as Hundebøll - Fårking Far 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 33

Ons 18. 10.15 Børnebiff en Gra  s Panorama Fredericia 45

Tor 19. 10.30 Hold hjernen frisk Gra  s Fredericia Bibliotek 25

Tor 19. 19.00 Dødens sygeplejerske 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 33

Fre 20. 14.30 Makerspace - prøv det selv Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 41

Lør 21. 11.00 Børneteater - Chicks 30 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 50

Lør 21. 11.00 Mød Dansk Ornitologisk Forening Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 35

Ons 25. 10.00 Hurra for historier - Cirkeline Gra  s Fredericia Bibliotek, 2. sal 50

Ons 25. 16.30 Rejsecafé - Chris  ansfeld Gra  s Fredericia Bibliotek, 1. sal 23

Tor 26. 10.30 Hold hjernen frisk Gra  s Fredericia Bibliotek 25

Tor 26. 10.30 Morgensang Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 17

Tor 26. 19.00 Slip haveglæden løs 80 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 33

Lør 28. 11.00 Mød Na  eravnene Fredericia Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 35

Man 30. 19.00 William Morris - Al magt  l skønheden 50 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 42

Tir 31. 19.00 Jakob Bonderup - Syng sammen 80 kr. Tøjhuset, Gothersagde 34 19

Tir 31. 19.00 Livestreaming - Dybhavet - Nyt fra en ukendt verden Gra  s Fredericia Gymnasium 28

Køb billetter på fredericiabib.dk  eller i bibliotekets Velkomstcenter



APRIL
Dato     Tid Arrangement                              Pris      Sted                                             Side

Tor 2. 10.30 Hold hjernen frisk Gra  s Fredericia Bibliotek 25

Tor 2. 16.00 Guidet fællessang Gra  s Fredericia Bibliotek, 3. sal 18

Tor 2. 16.30 Nabostrid - hvad siger loven Gra  s Fredericia Bibliotek, 1. sal 38

Lør 4. 11.00 Mød Fredericia Fle  ekreds Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 35

Tir 14. 19.00 Livestreaming - Ig Nobel Prize  - First laugh then think Gra  s Fredericia Gymnasium 28

Tor 16. 10.30 Hold hjernen frisk Gra  s Fredericia Bibliotek 25

Man 20. 19.30 Døden - en overlevelsesguide 50 kr. Trinita  s Sognegård 34

Tir 21. 16.30 Giv nærværet videre Gra  s Fredericia Bibliotek, 2. sal 45

Tir 21. 19.00 Livestreaming - Rask og glad - tak dine unikke mikrober Gra  s Fredericia Gymnasium 29

Tor 23. 10.00 Fredericia Læser Dagen Gra  s Fredericia Bibliotek 10

Tor 23. 16.30 Læse  ps og inspira  on Gra  s Fredericia Bibliotek, 2. sal 10

Fre 24. 15.00 Virtual Reality - prøv det selv Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 42

Ons 29. 10.00 Hurra for historier - Axel elsker biler Gra  s Fredericia Bibliotek, 2. sal 52

Tor 30. 10.30 Morgensang Gra  s Fredericia Bibliotek, Foyeren 17

MAJ
Dato     Tid Arrangement                                  Pris      Sted                                           Side

Man 4. 16.30 Blomsterne omkring os Gra  s Fredericia Bibliotek, 1. sal 34

Tir 5. 19.00 Arle  e - en historie vi aldrig må glemme 50 kr. Fredericia Bibliotek, 3. sal 35

Tor 7. 16.00 Guidet fællessang Gra  s Fredericia Bibliotek, 3. sal 18

Ons 27. 10.00 Hurra for historier - Lilli og Hr. Struganoff Gra  s Fredericia Bibliotek, 2. sal 52

57    OPLEV Forår 2020

Det sker i Fredericia

JUNI
Dato     Tid Arrangement                                  Pris     Sted                                            Side

Ons 24. 10.00 Hurra for historier - Alfons Åberg Gra  s Fredericia Bibliotek, 2. sal 52



Det sker i Middelfart
JANUAR
Dato      Tid        Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Tir 7. 18.30 Åben strikkecafé - Here  er første  rsdag i hver måned Gra  s Ejby Bibliotek 41

Ons 8. 10.00 Åben strikkecafé - Here  er anden onsdag i hver måned Gra  s KulturØen, Middelfart 41

Tir 14. 11.00 Fælleslæsning Gra  s KulturØen, Middelfart 9

Fre 17. 16.00 Fernisering - 70 Ornitomorfe Observa  oner Gra  s KulturØen, Middelfart 41

Tor 23. 19.30 Booktalk Gra  s KulturØen, Middelfart 9

Man 27. 14.00 Mandagsklub - Here  er den sidste mandag i hver måned Gra  s Nørre Aaby Bibliotek 31

Man 27. 16.30 Klassisk Ly  eklub - Rued Langgaard - Symfoni nr. 4 Gra  s KulturØen, Middelfart 17

Tir 28. 11.00 Læsecafé - Ford Madox Ford - Den gode soldat Gra  s Ejby Bibliotek 9

Tir 28. 16.00 Oasecafé - Stemmer på tour - Paul Becker Gra  s KulturØen, Middelfart 9

Ons 29. 17.30 Familielæsekreds - Anders Ma  hesen - Ternet Ninja 30 kr. KulturØen, Middelfart 46

Tor 30. 11.00 Læsecafé - Virginia Woolf - Til fyret Gra  s Nørre Aaby Bibliotek 10

Tor 30. 14.00 Åben strikkecafé - Here  er sidste torsdag i hver måned Gra  s Nørre Aaby Bibliotek 41

Tor 30. 16.30 Fyra  enssang - Mogens Olsen Trio Gra  s KulturØen, Middelfart 17

FEBRUAR
Dato      Tid Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Lør 1. 10.00 Babyrytmik Gra  s KulturØen, Middelfart 46

Man 3. 10.00 Babyrytmik Gra  s Ejby Bibliotek 46

Tir 4. 19.00 Bent Melchior - Om at være jøde i Danmark under besæ  elsen Gra  s KulturØen, Middelfart 32

Tir 4. 19.00 Livestreaming - Einsteins rela  vitetsteori Gra  s Middelfart Gymnasium 27

Tor 6. 11.00 Læsecafé - Kris  an Bang Foss - Døden kører Audi Gra  s KulturØen, Middelfart 10

Tor 6. 19.00 Sebas  an - Koncer  oredrag med Thomas Ulrik Larsen 80 kr. KulturØen, Middelfart 17

Lør 8. 10.30 Børneteater - Den sandfærdige beretning om de tre små grise 30 kr. KulturØen, Middelfart 47

Lør 8. 11.00 Oplæsning for voksne Gra  s KulturØen, Middelfart 11

Tir 11. 11.00 Historien om de tre små grise - Fortælling og workshop Gra  s KulturØen, Middelfart 47

Ons 12. 10.00 Familiereadathon 40 kr. KulturØen, Middelfart 48

Man 17. 16.30 Fyra  enssang - Tina Rassing Gra  s KulturØen, Middelfart 17

Tir 18. 19.00 Livestreaming - Kvantecomputeren Gra  s Middelfart Gymnasium 27

Ons 19. 11.00 Læsecafé - Tænkepause Ro Gra  s KulturØen, Middelfart 11

Ons 19. 19.30 KulturØens Comedy Club 150 kr. KulturØen, Middelfart 19

Tor 20. 19.30 Forfa  era  en - Kris  an Bang Foss - Frank vender hjem 80 kr. KulturØen, Middelfart 11

Fre 21. 19.30 Koncert - Sco  a Nostra 125 kr. KulturØen, Middelfart

Lør 22. 11.00 Oplæsning for voksne Gra  s KulturØen, Middelfart 11

Man 24. 10.00 Babyrytmik Gra  s Nørre Aaby Bibliotek 48

Man 24. 16.30 Klassisk Ly  eklub - Monteverdi - Orfeus Gra  s KulturØen, Middelfart 18

Tir 25. 11.00 Læsecafé - Selma Lagerlöf - Køresvenden Gra  s Ejby Bibliotek 12

Tir 25. 16.00 Oasecafé - Iben Have - Tænkepause Ro Gra  s KulturØen, Middelfart 38
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MARTS
Dato      Tid        Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Tir 3. 19.00 Livestreaming - Det er bare en virus Gra  s Middelfart Gymnasium 27

Ons 4. 19.00 Rundt om Christel Seyfarth 100 kr. KulturØen, Middelfart 42

Tor 5. 11.00 Læsecafé - Lo  e Kirkeby - De nærmeste Gra  s KulturØen, Middelfart 12

Tir 10. 19.00 Livestreaming - Frem  dens natur Gra  s Middelfart Gymnasium 28

Tir 10. 19.30 Mit smukke Iran - Mehran Zandian 80 kr. KulturØen, Middelfart 24

Tor 12. 19.00 Emil fra Naturama 80 kr. KulturØen, Middelfart 28

Fre 13. 19.30 Jazzkoncert - Heine Hansen Trio 125 kr. KulturØen, Middelfart

Tir 17. 16.00 Oasecafé - Om haven Gra  s KulturØen, Middelfart 30

Ons 18. 19.00 Dobbelt korkoncert - Nordstemt og Whisper&Shout 70 kr. KulturØen, Middelfart 18

Tor 19. 19.30 Forfa  era  en - Lo  e Kirkeby - De nærmeste 80 kr. KulturØen, Middelfart 15

Lør 21. 11.00 Hør historien om Mimbo Jimbo, der laver kunst - og lav din egen Gra  s KulturØen, Middelfart 50

Tir 24. 16.30 Fyra  enssang - Melanie Skriver Gra  s KulturØen, Middelfart 18

Tir 24. 17.30 Familielæsekreds - Holly Black - Jernprøven 30 kr. KulturØen, Middelfart 50

Ons 25. 19.30 Jazzkoncert - Birgi  e Soojin 125 kr. KulturØen, Middelfart

Tor 26. 11.00 Læsecafé - Daniel Kehlmann - F Gra  s Nørre Aaby Bibliotek 15

Tor 26. 19.30 Nu har jeg nået toppen - Michelle Hviid 125 kr. KulturØen, Middelfart 24

Man 30. 16.30 Klassisk Ly  eklub - Anton Bruckner - Symfoni nr. 4 Gra  s KulturØen, Middelfart 19

Tir 31. 11.00 Læsecafé - Hjalmar Söderberg - Den alvorlige leg Gra  s Ejby Bibliotek 15

Tir 31. 19.00 Livestreaming - Dybhavet Gra  s Middelfart Gymnasium 28

FEBRUAR
Dato      Tid        Arrangement                            Pris       Sted                                 Side

Tir 25. 17.30 Familielæsekreds - Thomas Brunstrøm - Sallys far bøgerne 30 kr. KulturØen, Middelfart 48

Ons 26. 11.00 Fælleslæsning Gra  s KulturØen, Middelfart 9

Tor 27. 11.00 Læsecafé - Sara Baume - Vælde, vokse, vakle, visne Gra  s Nørre Aaby Bibliotek 12

Lør 29. 11.00 Historiefortælling og workshop - Lille Frøken Pingelpot Gra  s KulturØen, Middelfart 49
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APRIL
Dato      Tid Arrangement                           Pris       Sted                                 Side

Ons 1. 11.00 Fælleslæsning Gra  s KulturØen, Middelfart 9

Ons 1. 19.30 KulturØens Comedy Club 150 kr. KulturØen, Middelfart 19

Tor 2. 16.00 Oasecafé - Påskeæggets historie Gra  s KulturØen, Middelfart 34

Tor 2. 20.00 GUF koncert - Iona Fyfe 120 kr. KulturØen, Middelfart 19

Lør 4. 10.30 Børneteater - En lille ny 30 kr. KulturØen, Middelfart 51

Tir 7. 10.00 Manga tegneworkshop Gra  s KulturØen, Middelfart 51

Tir 14. 19.00 Livestreaming - Ig Nobel Prize Gra  s Middelfart Gymnasium 28

Tor 16. 19.30 Koncert med De 4 Års  der Gra  s KulturØen, Middelfart 20

Man 20. 17.30 Familielæsekreds - Lars Daneskov - Tro, håb og gorgonzola 30 kr. KulturØen, Middelfart 51

Tir 21. 19.00 Livestreaming - Rask og glad - Tak dine unikke mikrober Gra  s Middelfart Gymnasium 29

Tor 23. 16.00 Oasecafé - Genforeningen 1920 - Da Danmark blev samlet Gra  s KulturØen, Middelfart 34

Søn 26. 15.00 Klassisk Søndag - Trío Pérez Iñesta 100 kr. KulturØen, Middelfart 20

Tir 28. 20.00 GUF koncert - Barrow 120 kr. KulturØen, Middelfart 20

Tor 30. 19.30 Jorden rundt i løb - Jesper Kenn Olsen 80 kr. KulturØen, Middelfart 24

MAJ
Dato      Tid  Arrangement                         Pris      Sted                                     Side

Man 11. 09.30 Løbelut Gra  s Plænen ved Ejby Hallen 52

Tir 12. 09.30 Løbelut Gra  s Tusindårslegeparken 52

Ons 13. 09.30 Løbelut Gra  s Herman Jensens Anlæg 52

Ons 20. 19.30 KulturØens Comedy Club 150 kr. KulturØen, Middelfart 19

Tor 28. 20.00 GUF koncert - Mads Hansens Kapel Gra  s KulturØen, Middelfart 20

JUNI
Dato      Tid Arrangement                          Pris      Sted                                    Side

Lør 6. 10.30 Marsvindag Gra  s KulturØpladsen 52

Lør 20. 10.00 Åbning af sommerbogen og booktalk - 7-14 år Gra  s KulturØen, Middelfart

Køb billetter på middelfartbibliotek.dk eller på bibliotekerne



BILLETTER
Bille  er  l bibliotekernes arrangementer sælges på bibliotekerne, på www.fredericiabib.dk og på 
www.middelfartbibliotek.dk. Vær opmærksom på at det også er nødvendigt at have billet  l nogle 
af vores gra  s-arrangementer. 

I henhold  l Lov om visse forbrugsa  aler er køb af bille  er ikke omfa  et af fortrydelsesre  en. Du 
kan derfor ikke umiddelbart få refunderet en billet, du har købt. Dog refunderer vi selvfølgelig i 
 lfælde af afl ysning.

Har du hentet billet  l et gra  s-arrangement, må du meget gerne give os besked, hvis du bliver 
forhindret i at komme, så andre kan få glæde af din billet.

Det er muligt at få en gra  s billet  l handicapledsager (med ledsagerkort), således at hjælpere 
omkostningsfrit kan ledsage handicappede  l bibliotekernes arrangementer. Kontakt os hvis du har 
brug for denne mulighed.

KONTAKT
Fredericia Bibliotek | biblioteket@fredericia.dk | 7210 6800
Middelfart Bibliotek | bibliotek@middelfart.dk | 8888 5210

61    OPLEV Forår 2020

Aldrig mere Holocaust og andre folkedrab
Astrid Eskesen og Astrid Kusk
Bülows Makerspace
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Middelfart 
DOF Middelfart MusikA  enskole
FOF Odense-Fredericia-Middelfart
Folkemusikforeningen GUF
Fredericia Deba  orum
Fredericia Gymnasium
Fredericia Kuns  orening
Fredericia Provs  s Kirker
Garnbu  kken iSologRegn
Grænseforeningen, Fredericia-Middelfart
Kræ  ens Bekæmpelse, Fredericia

Kræ  ens Bekæmpelse, Middelfart
Lillebælt Folkeuniversitet
Lillebælts Smakkelaug
Middelfart Gymnasium
Middelfart Handel
Middelfart Kommune
Middelfart Museum
Middelfart Sparekasse
Naturens Dag, Middelfart
Panorama Biografen, Fredericia
Røde Kors
Trinita  s Menighedsråd
Ves  yns Husfl id

SAMARBEJDSPARTNERE
På bibliotekerne ved Lillebælt har vi en lang række samarbejdspartnere, som vi sæ  er stor pris på. 
De  e forår laver vi arrangementer sammen med:
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