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VELKOMMEN TIL BEMÆRKEDAGE

– vinterprogrammet for kulturelle oplevelser på Viborg Bibliotekerne
Når solens stråler bliver sparsomme i årets kolde måneder, søger mennesket lys
andetsteds – vi pynter vores vinduer og døre med lyskæder og finder lysestagerne
frem. Og vi mødes med andre og deler gode oplevelser sammen – for igennem
de gode oplevelser og fællesskabet, kommer der også et helt særligt lys frem i os.
Viborg Bibliotekerne byder på mange muligheder for kulturelle stjernekastere i
den mørke tid - for voksne, unge og børn. Vinterprogrammet er fyldt med arrangementer, der har fokus på både aktuelle og tidløse emner.
Vi dykker ned i kvinderollen gennem tiderne ved at tage et kig på Dronning Margrethes 50 år på tronen sammen med kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.
Kulturjournalist og DJ Nanna Balslev fortæller om kvindestemmerne i hiphop, og
kunsthistoriker Tine Kragh kaster lys på de oversete kvindelige kunstnere.
Du kan også se frem til forfatteraftener med bl.a. Ida Jessen og Lone Hørslev, foredrag om Jane Austens værker og en stribe bogcaféer med inspirerende anbefalinger til de gode læseoplevelser. Vi får besøg af Ulf Pilgaard, der på en humoristisk
og ærlig måde fortæller om, hvordan det er at blive gammel. Pernille Wahlgren
gør os klogere på bæredygtig investering i aktiemarkedet og parterapeut Kimi
Sand giver gode tips til parforholdet.
Vintermånederne er også tiden, hvor der er mere ro til håndarbejdet, og vi inviterer dig til samtalesaloner ”Sysler og samtaler”, samt ”Badass Broderi med Broderisten” – et arrangement, der vil udfordre dit syn på broderi som et kedeligt og
forhistorisk håndværk.
Er du mellem 15-25 år, kan du udfolde din kreativitet på en bæredygtig måde i
vores workshops ”KREATIV + BÆREDYGTIG”, samt høre Tenna Vagner stille spørgsmål ved sugardating i et debatarrangement.
Børnefamilierne kan glæde sig til familiekoncerter og et forrygende vinterferieprogram, samt en serie Barselscaféer for de barslende fædre og mødre med forskellige emner i fokus.
Derudover er der alle de kendte kulturelle pusterum i form
af koncerter, højtlæsning til kaffen, Repair Café, aktiviteter
i TestLab og meget mere.
Vi glæder os til at se dig på Viborg Bibliotekerne og
dele de gode og lyse oplevelser med dig!
Med venlig hilsen,
Biblioteks- og borgerservicehef
Britta Thuun-Petersen

Familiedag
5. december kl. 11-17 på Nytorv
Under det store juletræ på Nytorv spredes julestemningen ud til store og små, når der anden
søndag i advent afholdes årets "Jul i Viborg Familiedag". Her kan du opleve nisser, sang,
julesalg, julebanko og ikke mindst, den bedste
julestemning og julehygge, som Viborg by
kan byde på.
Dagens program:
11-13 Købe-bytte-sælgedag for børn
11-12 Julesange med Sødalskolens børnekor
12-13 Mød alletiders nisse Pyrus
13-14 Julebanko for børn
14-15 Kulturskolen Viborg: Marimba Orkester og Kor
15-17 Kunstdetektiv og varm kakao ved Viborg Kunsthal
Hvis du også skal have lavet den store julerengøring inden
du pynter op til jul, så har du nu den perfekte
anledning til at få ryddet ud i børnenes legetøj.
Som noget nyt åbner vi op for en Købe-bytte-sælgedag
i børnenes tegn.
Du kan købe en standplads til 100 kr. på vierviborgshop.dk
Vær dog opmærksom på, at Nytorv ikke kan tilgås i bil.
"Jul i Viborg - Familiedagen" er arrangeret i et samarbejde
mellem Vi er Viborg, Viborg Bibliotekerne, Sødalskolen,
Kulturskolen Viborg, Viborg Kunsthal og
Sct. Mathias Centeret.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul!

IDA JESSEN

Kaptajnen og Ann Barbara

I januar får vi besøg af forfatter Ida Jessen, som fortæller om tilblivelsen af sin
roman "Kaptajnen og Ann Barbara" - en historie fra den jyske hede på Viborgegnen fra dengang landet skulle erobres. Det er historien om en indædt og
kompromisløs mand og om den kvinde, der bliver hans allierede. Om kampen
mod rå naturkræfter, om store drømme og endnu større ofre, om disciplin,
kærlighed, fortabelse - og den reneste ondskab. Ida Jessen fortæller om bogen
i en samtale med tidligere arkivleder i Karup Inger Merstrand, som har haft stor
betydning for den omfattende research til romanen.

Forfatteraften: Ida Jessen i samtale med Inger Merstrand
27/1 kl. 19.00 på Hovedbiblioteket i Viborg
Entré: 100 kr. Tilmelding nødvendig
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Bag om bogen ”Kaptajnen og Ann Barbara”
12/1 kl. 10.00 på Hovedbiblioteket i Viborg
19/1 kl. 10.00 på Karup Bibliotek
Fri entré. Tilmelding nødvendig

stæ

Som optakt til forfatteraftenen, inviterer vi dig til at komme bag om bogen sammen med bibliotekarerne Anette og Charlotte, som læser passager fra romanen
og efterfølgende inviterer til samtale.

Denne vinter skal du ikke gå ned på inspiration til den helt rette læseoplevelse
til de mange mørke timer. Vi har sat fuld gang i bogcaféerne på hele seks ud
af ti biblioteker i Viborg Kommune, og vi glæder os til at dele et hav af anbefalinger med dig.
Bogcafé på Bjerringbro Bibliotek med Mette, Dagny og Anette
26/1 kl. 19.00 i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek
Fri entré inkl. kaffe og sødt
Bogcafé på Stoholm Bibliotek med Johanne og Merete
31/1 kl. 19.00 på Stoholm Bibliotek
Fri entré inkl. kaffe, te og sødt. Tilmelding nødvendig
Bogcafé på Skakbrættet med Anette og Charlotte
26/2 kl. 10.30 - 11.30 Hovedbiblioteket i Viborg
Fri entré inkl. kaffe
Bogcafé på Møldrup Bibliotek med Anette, Kirsten og Lone
28/2 kl. 19.00 på Møldrup Bibliotek
Fri entré inkl. kaffe, te og sødt
Bogcafé på Ørum Bibliotek med Anette, Mie og Tove
1/3 kl. 19.30 på Ørum Bibliotek
Fri entré inkl. kaffe, te og sødt
Bogcafé og samtalesalon i Rødkærsbro med Jeanne og Mie
15/3 kl. 19.00 - 21.00 på Rødkærsbro Bibliotek
Fri entré inkl. kaffe, te og sødt. Tilmelding nødvendig

HØJTLÆSNING, LYRIK OG YOGA
Vi fortsætter traditionen med højtlæsning til kaffen på balkonen, samt gentager sommerens succes med yoga og lyrik sammen med yogainstruktør
Lotte Mirsal og bibliotekar Anette Siem Kristensen.
Højtlæsning til kaffen
3/12, 4/2, 4/3, 1/4 kl. 11.00 på Hovedbiblioteket i Viborg. Fri entré
Yoga og Lyrik
24/2, 21/4 kl. 19.00 - 21.00 på Hovedbiblioteket i Viborg, lokale M3
Entré: 75 kr. inkl. kaffe og te. Tilmelding nødvendig

LITTERATUR

DE GODE VINTERHISTORIER

LITTERATUR

DYK NED I KLASSIKERNE
Er du fan af to af litteraturhistoriens største navne - Jane Austen og Dante
Alighieri? Eller står de på din liste med "sort litterær samvittighed"?
I januar har du mulighed for at dykke ned i de to forfatterskaber, som på hver
sin måde er tidløse og evigt aktuelle.
Teolog Martin Herbst fører os med sikker hånd gennem et af verdenslitteraturens største værker "Den Guddommelige Komedie" af Dante Alighieri.
”Den Guddommelige Komedies tidløse aktualitet skyldes, at den er et enestående spejl på den menneskelige virkelighed og de udfordringer, vi møder på
livets vej”, fortæller Martin Herbst.
Leif V. S. Balthzersen giver en introduktion til Jane Austens liv, forfatterskab
og samtid og krydrer foredraget med billeder fra de steder, hun har boet, samt
eksempler på tidens musik, klædedragter og en enkelt kageopskrift.
Dante Alighieri og "Den Guddommelige Komedie"
18/1 kl. 19.30 i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek
Entré: 50 kr. / studerende 25. kr.
Jane Austens liv og værker
19/1 kl. 19.00 på Skakbrættet, Hovedbiblioteket i Viborg
Entré: 75 kr.
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LONE HØRSLEV

Halvt i himlen

I marts dykker vi ned i Lone Hørslevs seneste roman "Halvt i himlen".
Forfatteren fortæller om bogen, som foregår i 1920’ernes København, hvor vi
følger de to søstre Dagmar og Ellen, der får arbejde på Oskar Davidsens berømte
smørrebrødsrestaurant. Det er en forrygende og fængende roman om umulig kærlighed, hemmeligheder og arbejderkvinders vilkår i datidens København, der står
skrevet frem, så lugten i Pisserenden river i næsen. Efter forfattermødet spiser vi
smørrebrød.
Vil du have et kig bag om bogen inden forfatteraftenen? Så book en billet til arrangementet den 14. marts, hvor bibliotekarerne Anette Koue og Charlotte Hvorslev
læser udvalgte passager fra romanen og guider dig igennem bogen. Vi taler om det
læste, oplevelsen og undringer.
Bag om bogen "Halvt i himlen"
14/3 kl. 16.30 på Hovedbiblioteket i Viborg
Fri entré inkl. kaffe og kage. Tilmelding nødvendig
Forfatteraften: Lone Hørslev
24/3 kl. 16.30 på Hovedbiblioteket i Viborg
Entré: 165 kr. inkl. smørrebrød
Tilmelding nødvendig
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FOREDRAG

DRONNINGEN
OG MAGTEN
Kongehusekspert Lars Hovbakke
Sørensen belyser monarkiets rolle
og udvikling i dronning Margrethes
regeringstid og sætter fokus på, hvorfor og hvordan det danske monarki har
udviklet sig til ét af de allermest populære i Europa.

Tim Knudsen ser på de hovedtræk, man kan se ved
magtoverdragelse, og hvordan statsministre som Anker Jørgensen, Poul
Schlüter, Poul Nyrup Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen har brugt magten på mange forskellige måder.
Dronning Margrethe - 50 år på tronen
24/1 kl. 19.00 på Skakbrættet, Hovedbiblioteket i Viborg
Entré: 95 kr.
Temadag med Tim Knudsen - Statsministre fra afmagt til almagt
23/3 kl. 10.00 - 14.30 i Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg
Entré: 200 kr. Tilmelding nødvendig

PARFORHOLDET OG OVERGREB
Parterapeut og sexolog Kimi Sand løfter sløret for, hvad parterapi går ud på og
kommer med gode forslag til, hvordan man holder gnisten i live i parforholdet.
Maja Plougmann Birch er i dag 24 år. I næsten fem år, fra hun var ti år gammel,
blev hun misbrugt seksuelt af sin stedfar. Hør Majas beretning om kampen for
at komme videre i livet på trods af de store ar, som oplevelserne efterlod.
Parterapi for begyndere med Kimi Sand
3/2 kl. 19.00 på Hovedbiblioteket i Viborg
Fri entré. Tilmelding nødvendig
Når livet ligger i ruiner - foredrag med Maja Plougmann Birch
9/3 kl. 19.00 på Hovedbiblioteket i Viborg, lokale 3
Entré: 30 kr. inkl. kaffe og sødt

Kunsthistoriker Tine Kragh ser på de specielle vilkår kvinder har haft gennem
tiden, og kommer ind på situationen for kvindelige kunstnere i dag.
Kunstner Anne Mette Larsen holder foredrag om sit væveprojekt ”Vejen til
Moskva”, som er tekstile oversættelser af hendes indtryk fra en cykeltur på
4500 km, der er endt med 50 vævede meter.

FOREDRAG

KVINDER OG KUNSTEN

Kvindelige kunstnere
22/2 kl. 19.30 Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek
Entré: 50 kr. inkl. kaffe og te / studerende: 25 kr.
Vejen til Moskva - foredrag med væverske Anne Mette Larsen
23/2 kl. 19.00 - 20.00 i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek
Entré: 30 kr. / gratis for medlemmer af Bjerringbro Kunstforening

BÆREDYGTIG INVESTERING
I en alder af kun 44 år kunne Pernille Wahlgren sige sit job op og leve af sine
aktieafkast. Kombinationen af investeringer og et minimalistisk forbrug har
givet hende stor økonomisk frihed. Denne aften giver hun gode råd til, hvordan du kan komme i gang med at investere og samtidig få et enklere liv og
bidrage til en grønnere verden.
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Invester i livet - foredrag med Pernille Wahlgren
3/3 kl. 19.00 - 21.00 på Hovedbiblioteket i Viborg
Entré: 100 kr.

ULF PILGAARD
Hellere halvgammel end helt død
Det er én af dansk kulturlivs helt store profiler, der gæster os med foredraget ”Hellere
halvgammel end helt død”. Titlen er hentet fra Ulf Pilgaards seneste bog, hvor han
ser tilbage på sit begivenhedsrige liv og fortæller ærligt, humoristisk og eftertænksomt om det at blive gammel. Foredraget forsætter levende i bogens spor og berører
emner som venskaber, sorg, sex og lyst, tro, fortrydelse og succeser, humor - og om
en dag at skulle byde verden farvel.
07/3 kl. 19.00 i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek
Entré: 150 kr.

UDSTILLINGER

OPLEV KUNSTEN I BJERRINGBRO
De kolde måneder byder på masser af farverig kunst i Gudenåhuset. Her
inviterer Bjerringbro Kunstforening i samarbejde med biblioteket til tre vidt
forskellige udstillinger. Der er maleri og keramik inspireret af naturens elementer, samt vævekunst med udgangspunkt i rejseoplevelser på tapetet.
Billedkunstner Mette Mailund Strong
4. - 28. januar i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek
Midtjyske Tæpper v. Anne Mette Larsen
1. - 25. februar i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek
Maleri og keramik v. Bent E. Andersen og Vibeke Krog
1. - 30. marts i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek

NET
VÆRKSTEDET

FÅ HJÆLP TIL
IT, TABLETS OG
SMARTPHONES

Elever fra Praktikcenter Viborg hjælper dig med opsætning, software og fejlfinding på din bærbar, tablet og
smartphone.
Du finder Netværkstedet på Hovedbiblioteket i Viborg,
Bjerringbro og Karup Bibliotek.
Læs mere på viborgbib.dk/netvaerkstedet

HÅNDARBEJDE & SAMTALER

UPCYCLING OG DIY
Repair Café sætter fokus på redesign og upcycling. Sy din egen taske af cowboybukser eller et forklæde af en skjorte. Vi har de materialer, du skal bruge,
men medbring også gerne egne materialer.
I december kan du lave julegaver i TestLab - kopper med tryk, T-shirts, julepynt og meget mere.
Julegaveworkshop i TestLab
4/12, 11/12 fra 10-13 i TestLab, Hovedbiblioteket i Viborg
Fri entré. Ingen tilmelding
Repair Café
7/12, 4/1, 1 /2, 1/3 kl. 15.00 - 18.00 i TestLab, Hovedbiblioteket i Viborg
Fri entré. Ingen tilmelding

SAMTALESALONER
Dette forår står samtalesalonerne i sysleriernes tegn. Vi afholder saloner om
forskellige stærke og store personligheder, mens vi sysler med noget kreativt.
Kan du lide at snakke, mens du sysler? Og at møde nye mennesker? Kan du
også lide at springe smalltalken over og drøfte emner, der betyder noget? Så
er "Samtaler og sysler" noget for dig.
Samtaler og sysler
7/2, 7/3, 4/4 kl. 10.00 - 11.00 på Balkonen, Hovedbiblioteket i Viborg
Fri entré. Ingen tilmelding

BESØG EN ILDSJÆL
"Værter med hjerter" er tilbage, og du kan igen besøge lokale personligheder,
med noget på hjertet, i deres eget hjem. Første besøg bliver hos vinderen af
prisen "Landdistrikternes Ildsjæle 2021" Helle Georgi fra Rødkærsbro, som
altid er i gang med at udvikle byen og
det lokale foreningsliv.
Værter med hjerter - Helle Georgi
27/2 kl. 13.00 i Rødkærsbro
Fri entré
Find mere info på viborgbib.dk

Badass broderi og øl
MED BRODERISTEN

8/2 kl. 19.00 på Hovedbiblioteket i Viborg
Entré: 100 kr.
En underholdende aften med snak, stik og drik. Broderist
Trine Runge Jessen underholder om den skøre vej, hun
har taget for i dag at være blevet kendt som Broderisten
og hende med de broderede bandeord.
Det er ikke kun snak – der skal sgu også broderes lidt! Trine gennemgår de mest elementære trin, der skal til for at
lave et korssting.
Hvis du er en ukronet korsstingskonge, kan der sagtens
være et par tips og tricks, som du kan få gavn af.
Alle får materialer til at øve sig på,
og du er også meget velkommen
til at medbringe dit eget broderi,
hvis du lige er i gang med at brodere udsigten fra Rundetårn.
I pausen fortæller Viborg Bryghus
om deres medbragte specialøl,
som kan købes og nydes til aftens
foredrag og brodering.

MUSIK

JULENS SMUKKE MELODIER
Få den gode julestemning indenbords på Bjerringbro Bibliotek, hvor vi synger
julesange. Bagefter kan du sammen med børnene pynte et peberkagehus.
Viborg Big Band optræder på Skakbrættet og i Stoholm med swingende julenumre, og musikanterne fra Møldrup inviterer til at synge julesange.
Julefællessang med ”Toner af Guld”
4/12 kl. 10.00 i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek. Fri entré
Fyraftenssang på Møldrup Bibliotek
6/12 kl. 16.30 - 17.00 på Møldrup Bibliotek. Fri entré
Julekoncert med Viborg Big Band
11/12 kl. 14.00 på Skakbrættet, Hovedbiblioteket i Viborg. Fri entré
12/12 kl. 14.00 i Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Fri entré

SYNG MED!
Hør Sødal Happy Singers synge glad gospel garneret med lidt popsange.
Syng med leder af Kulturkolen Palle Friborg Kjeldgaard eller Morgensangerne
i Viften, når de inviterer til fællessang.
Morgensang i Gudenåhuset
3/12, 7/1, 4/2, 4/3 kl. 9.00 i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek. Fri entré
Syng med mig på Skakbrættet
15/1 kl. 11.00 på Skakbrættet, Hovedbiblioteket i Viborg. Fri entré
Koncert med Sødal Happy Singers
29/3 kl. 19.30 på Skakbrættet, Hovedbiblioteket i Viborg. Fri entré

KVINDER I HIPHOP
"Min lærer kaldt’ mig dum, men nu ved hun jeg’ BEN!" De kvindelige rappere
stormer frem både i Danmark og internationalt. Men hvorfor nu?
Og hvad er det, kvinderne kan? Kulturjournalist og DJ,
Nanna Balslev kommer og gør os klogere og
spiller fed musik undervejs.
Foredrag om kvinder i hiphop
17/3 kl. 16.30 på Hovedbiblioteket i Viborg
Fri entré

MUSIK

ALL THAT JAZZ...
Vinteren byder på lækker skandinavisk jazzmusik leveret af jazzstjerner i
verdensklasse - Sinne Eeg samt Ulf Wakenius og Jan Lundgren.
Koncert med Ulf Wakenius og Jan Lundgren
28/1 kl. 20.00 i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek. Entré: 200 kr.
Koncert med Sinne Eeg
25/2 kl. 20.00 i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek. Entré: 200 kr.

MUSIKALSKE FOREDRAG
Musiker Anne Dorte Michelsen fletter sine egne sange sammen med troen og
mødet med Gud. Hun fortæller en historie om, hvordan hun helt fra barndommen fandt trøst og styrke i musikken.
Palle Friborg Kjeldgaard fortæller om komponisterne Schumann, Brahms og
pianisten Clara, om tysk romantik, tvivlsomme psykiatriske diagnoser og tre
geniale venner. To lokale musikere, Muriel Cellier på cello og David Strong på
klaver, vil opføre værker af de tre komponister.
Musikalsk foredrag med Anne Dorte Michelsen
9/2 kl. 19.00 - 21.00 i Frederiks Kulturhus, Trehusevej 7, Frederiks, 7470 Karup
Entré: 125 kr. inkl. kaffe og kage
Koncertfortælling om Schumann, Brahms og Clara
22/3 kl. 19.30 Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek
Entré: 125 kr. inkl. et glas vin / kaffe

FOR UNGE

KREATIV + BÆREDYGTIG
Er du mellem 15-25 år, og har du lyst til at være kreativ på den bæredygtige
måde? Så kig forbi KREATIV + BÆREDYGTIG workshops.
Mød Stine fra tøjfirmaet ATTER - WEAR YOUR LINEN, som viser, hvordan hun
giver gammelt sengetøj nyt liv ved at sy det om til bæredygtig beklædning.
Frivillige fra "Bæredygtigt Viborg" hjælper med at fikse tøj og elektronik og
sætter fokus på upcycling. Dygtige folk fra Skolen for Kreativ Fritid sætter dig i
gang med det nye sort indenfor håndarbejde - strik og hækling. Vi glæder os til
at nørkle sammen med dig.
Sy med Stine fra #ATTER
22/2 kl. 16.00 - 18.00 i TestLab, Hovedbiblioteket i Viborg
Entré: 25 kr. Tilmelding nødvendig
Repair Café med Bæredygtigt Viborg
1/3 kl. 15.00 - 18.00 i TestLab, Hovedbiblioteket i Viborg
Fri entré. Ingen tilmelding
Strikke- og hækle café med Skolen for Kreativ Fritid
16/3 kl. 15.00 - 18.00 i TestLab, Hovedbiblioteket i Viborg
Fri entré. Ingen tilmelding

FÅ HJÆLP TIL
DIN OPGAVE

Du kan booke 1 bibliotekar
i 30 minutter, og få hjælp til at
søge bøger og artikler i databaser
og på bibliotekets hjemmeside.
Du kan vælge mellem et møde
online eller på Hovedbiblioteket
i Viborg.
Book 1 Bibliotekar har åbent alle
hverdage kl. 14.00 - 18.00
(julelukket 18/12 - 2/1).

Book dit møde på
viborgbib.dk/b1b

Bytte bytte luder
MED TENNA VAGNER
Er sugardating prostitution eller ej?
Og er det en del af feminismen eller nærmere
en del af #MeToo-debatten? Når kvinder står
sammen, har hinandens ryg og står op for sig
selv, kan det ende godt. Heldigvis.
Men det gælder ikke alle. Forfatter til bogen
"Bytte bytte luder" Tenna Vagner, inviterer dig
til et foredrag om emnet.
Tenna er vejleder for udsatte unge og voksne
og bidrager med sin viden til en konstruktiv
og givende debat om sugardating.
I Viborg er der omkring 500 mænd på det
største sugardating site. Det er tankevækkende
og tyder på en opsigtsvækkende tendens.
Kom til en inspirerende eftermiddag på Idrætshøjskolen og bliv klogere på gråzoneprostitution.
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31/1 kl. 15.30 - 17.30 på Idrætshøjskolen, Vinkelvej 32, 8800 Viborg
Entré: 50 kr.

Er du på barsel?
Kig forbi Viborg Bibliotekernes
barselscafé sammen med din baby,
og mød lokale videnspersoner, som
vil dele ud af tips og tricks til det gode
barselsliv.
Biblioteket byder på en lille forfriskning
og der er fri entré.
Husk tilmelding på viborgbib.dk

Sprogstimulering
11/1 kl. 9.30 - 11.00 i TestLab på Hovedbiblioteket i Viborg. Tilmelding nødvendig
Børnekulturformidler Stine Oddershede og børnebibliotekar Helle Thestrup fortæller
om Sprograketten, sproglig opmærksomhed og anbefaler gode bøger til de mindste.
Motorik
1/2 kl. 9.30 - 11.00 i TestLab på Hovedbiblioteket i Viborg. Tilmelding nødvendig
Pædagog og motorikvejleder Tina Søndergård Rasmussen fra Tumlelunden giver inspiration, viden og en masse gode ideer til, hvordan du styrker dit barns grundmotorik.
Træn din bækkenbund
22/2 kl. 9.30 - 11.00 i TestLab på Hovedbiblioteket i Viborg. Tilmelding nødvendig
GynObs fysioterapeut ved KvindensLiv Mette fortæller om bækkenbunden, om
forandringer i kroppen under graviditeten og fødslen, samt giver tips til træning.
Muligheder på Naturskolen
15/3 kl. 9.30 - 11.00 i TestLab på Hovedbiblioteket i Viborg. Tilmelding nødvendig
Naturvejlederen tager nogle små dyr med, som børnene kan komme helt tæt på,
og giver gode idéer til, hvad du kan lave i naturen med de helt små.
Sang og musik
5/4 kl. 9.30 - 11.00 i TestLab på Hovedbiblioteket i Viborg. Tilmelding nødvendig
Susanne Thaarup Klausen fra Kulturskolen Viborg synger og spiller musik for de
helt små. Sammen sætter vi fokus på musikken i en sjov og legende stund.

DET' FOR BØRN
Udstilling: Fang fortællingen ”Min mormors gebis”
1/12-4/1 på børnebiblioteket, Hovedbiblioteket i Viborg
Interaktiv udstilling med Jakob Martin Strids elskede billedbog ”Min mormors gebis”
som omdrejningspunkt.
Familiekoncert med "Svøbsk"
12/3 kl. 10.00 på Skakbrættet, Hovedbiblioteket i Viborg. Fri entré
Oplev et sandt festfyrværkeri af folkemusikalsk skønhed med violin, harmonika, klaver
og trommer. Det er musik, der tager fat på hjertet og fødderne, så de ikke kan være stille.

Vinterferie på biblioteket

Viborg Bibliotekerne står som altid klar med en masse sjov, skør og finurlig underholdning til børn og børnefamilier i hele uge 7. I år er temaet venskaber.
I kan glæde jer til børneteater, kreaværksteder, byggedyst og Gak-mesterskaber.
Koncert, trylleshow og bustur til Økolariet, samt en masse andre gode aktiviteter,
som foreninger og frivillige i Viborg Kommune har stablet på benene.
Se hele programmet på ferieaktiviteter.viborg.dk fra fredag d. 21. januar.
"Ballonrejsen” med Faster Cool. Familieforestilling fra 3-8 år
14/2 kl. 11.00 i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek
”Fra mig til dig” med Teater Lille Hest. Børneteater fra 2-7 år
16/2 kl. 10.30 i Gudenåhuset, Viften, Bjerringbro Bibliotek
"CHICKS” med Hr. Teater. Familieforestilling fra 4-10 år
17/2 kl. 10.30 i Salen, Hovedbiblioteket i Viborg
Trylleshow med Jesper Grønkjær i Skals Multihus
17/2 kl. 10.30 i Skals Multihus, Kærvej 12, 8832 Skals
Familiebustur til Økolariet
18/2 kl. 9.00 Opsamling på Hovedbiblioteket i Viborg og
Bjerringbro Bibliotek

TAK & INFO

TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE
Viborg Bibliotekerne vil gerne sige tusind tak til alle vores mange samarbejdspartnere - uden jer ville det være umuligt at levere så spændende et arrangementsprogram sæson efter sæson.

LMS Familiekoncerter er en
musikalsk smagsprøve på de
alsidige koncertoplevelser,
der årligt præsenteres
i kommunens skoler.
Både LMS Familie- og
Skolekoncerter arrangeres
i samarbejde med det
Karup og Frederiks
nationale kompetencecenter menighedsråd
Levende -Musik
i Skolen.
Fjends
Karup
Læs mere på www.lms.dk
Levende Musik i Skolens aktiviteter er støttet af

PRAKTISK INFORMATION &
BILLETKØB
Du kan købe dine billetter på www.viborgbib.dk/arrangementer eller
på dit lokale bibliotek. Er du forhindret i at deltage i et gratis
arrangement? Giv venligst besked herom på tlf. 87 87 34 34.
Få overblik og køb billet til vinterferiens aktiviteter på
ferieaktiviteter.viborg.dk.
Følg med på Viborg Bibliotekernes Facebook og Instagram.
Her får du seneste nyt fra biblioteket, inspiration og lokale
historier fra dine 10 biblioteker i Viborg Kommune.
Hold øje med evt. Corona restriktioner på vores hjemmeside
viborgbib.dk
På forsiden: forfatter Lone Hørslev / Fotograf: Henrik Sørensen
Viborg Bibliotekerne forbeholder sig
retten til ændringer i programmet.

