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Vi tager hul på et nyt år, med nye mu-
ligheder - og selvfølgelig nye arrange-
menter på Odense Bibliotekerne! 

Lige nu står du med en masse oplevelser 
i hånden. Et væld af kultur-, litteratur-, 
musik-, kunst- og børne-arrangementer, 
og meget mere. Lige til at bruge og fylde 
dit forår ud og op med.

Bæredygtighed i byen og på Biblioteket
I foråret introducerer Odense Bibliotekerne temaet: 
Bæredygtighed.. 
Bibliotekerne er bæredygtighed i sig selv – at låne, at 
deles, at opleve i fællesskab og at mødes om nye løs-
ninger er 100% i bibliotekernes ånd. Odense Byråd har 
nedsat et Verdensmål Udvalg bestående af bl.a. bor-
gere, politikere og repræsentanter fra erhvervsliv og ud-
dannelsesinstitutioner. Udvalget skal fungere i to år og 
hjælpe byråd og økonomiudvalg med at tænke verdens-
målene ind de steder, hvor det giver mening. 
I Odense Bibliotekerne og i Borgernes Hus vil de 17 
Verdensmål spille en stor rolle. Vi er stolte af at kunne 
byde velkommen til Mogens Lykketoft i marts måned og 
bringer de globale perspektiver til det lokale plan. Under 
temaet bæredygtighed kan du også høre mere om kam-
pen mod plastik i verdenshavene og om selvforsyning, 
bofællesskaber og vores egen danske natur.

Lokale samarbejder
Odense Bibliotekerne har en lang tradition for at arbej-
de sammen med byens oplysningsforbund og foråret er 
ingen undtagelse. Sammen med AOF Odense tilbyder vi 
musikforedrag om populære kunstnere og i fællesskab 
med Folkeuniversitetet i Odense, kan du blive klogere på 
bl.a. forbudte bøger og musikalske mesterværker. 

Litteratur ad libitum
Og når vi er ved det med gode samarbejder, så vil foråret 
også byde på både Suzanne Brøgger, Morten Ramsland 
og Torben Munksgaard i Litteraturmaskinen, spændende 
formiddagsmøder i samarbejde med Dalum Kirke og ikke 
mindst Det Store Bogshow 2019, hvor vi sammen med 
Nordatlantisk Hus, Arnold Busck, Cafebiografen, TV2-
Fyn og Ugeavisen Odense byder Leonora Christina Skov, 
Abdel Aziz og hans mor Souad Taha samt Iben Mondrup 
velkommen på scenen. 

Børnenes bibliotek
De yngste skal ikke snydes for arrangementer i foråret. Pan-
dekagedagen fejres flere steder, i vinterferien får vi besøg 
fra en fjern galakse og i påskeferien får biblioteket påske-
pip. Kom også og vær med til kreative sysler, spireværksted 
og yoga for hele familien. Er du mellem 10 og 14 år og elsker 
magi og trylleri, så tjek også vores nye fantasy-fanklub. 

Book en makerbibliotekar
Et andet nyt tiltag er, at du på Hovedbiblioteket kan booke en 
”maker-bibliotekar”. Vi tilbyder en helt unik mulighed for at 
få hjælp til 3D-print, hvor du bliver hjulpet godt i gang, hvad 
enten du er øvet eller nybegynder.

Dette er kun et udpluk af forårets oplevelser. Gå på opda-
gelse i kataloget, på dit lokale bibliotek og på odensebib.dk, 
hvor du kan finde inspiration fra A-Å. Og husk, der sker altid 
noget, vi ikke har planlagt så følg også med på hjemme-
siden, Facebook og Instagram.

Vi ses på biblioteket!

Venlig hilsen
Kent Skov Andreasen
Chef for Biblioteker og Borgerservice
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Strikkecafé
Tirsdage kl. 13.30-15.30
Hver tirsdag eftermiddag mødes glade strikkeentusiaster 
på Dalum Bibliotek. Der bliver snakket, udvekslet erfaring-
er og strikkeopskrifter, studeret garn og prøvet modeller, 
samt strikket på livet løs. Husk kaffen og strikketøjet.
Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig
Dalum Bibliotek

Strikkecaféer på Tarup Bibliotek
Tirsdage kl. 10.00-14.00
Torsdage kl. 14.00
Hver tirsdag og torsdag fra januar til juni mødes strikke-
glade mennesker på Tarup Bibliotek. Husk kaffen og strik-
ketøjet. Alle er velkomne.
Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig
Tarup Bibliotek

Krea på Holluf Pile Bibliotek
Søndag den 6. januar, 3. februar og 3. marts 
kl. 12.00-14.00
Vi inviterer alle glade strikkere og hæklere indenfor til 
nogle hyggelige timer. 
Dette foregår den første søndag i måneden i vinter-
halvårets søndagsåbningstimer. 
Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig
Holluf Pile Bibliotek

Amish-folket
Mandag den 7. januar kl. 19.00
Amish-folket er bedst kendt for at give afkald på ”mo-
derne” teknologi såsom biler, telefon og elektricitet i 
hjemmene. Kan vi mon lære noget af dem? Trine Lydeking 
Pedersen, sognepræst i Skovlund og Ansager, holder 
dette foredrag, som vil tage udgangspunkt i den historiske 
del af grundlæggelsen af folket, udvandringen fra Europa, 
og deres anderledes, men beundringsværdige, livsførelse 
belyst med egne erfaringer.
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Holluf Pile Bibliotek

Filmklubben 5250
Tirsdag den 15. januar, 5. februar, 5. marts og den 
2. april. Alle dage kl. 18.30
Dalum Biblioteks filmklub for voksne fokuserer i foråret 
2019 på ’Mennesket og naturen’. 
Programmet kan hentes og ses på Dalum Bibliotek, eller 
du kan få det tilsendt, hvis du sender en mail til Elin, mail: 
emoj@odense. 
Filmen starter 18.30. Der serveres kaffe og te, og du kan 
evt. selv medbringe snack eller slik. 
Dørene åbnes kl. 18.15.
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig til hver forestilling 
via odensebib.dk
OBS! Begrænset pladser
Dalum Bibliotek

Mød Paarup Lokalhistoriske Arkiv 
på Tarup Bibliotek
Mandag den 21. januar, 18. februar, 18. marts, 15. 
april, 20. maj og 17. juni. Alle dage kl. 15.00-17.00
Få en snak med arkivets medarbejdere og hør om, hvor-
dan du bruger arkivet til at finde spændende historisk 
viden om dit lokalområde.  
Gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig
Tarup Bibliotek

VOKSNE/0119
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WRITERSPACE 
SKRIVEWORKSHOP 
VOL. 1

 P å disse workshops vil du få en 
grundig introduktion til skrive-

håndværket generelt, og vi vil ar-
bejde med de mange elementer i 
det gode sprog gennem øvelser og 
præsentationer af områder inden 
for skrivning. Vi fokuserer mest på 
skønlitterær praksis, men du er 
velkommen uanset litterær inter-
esse, skriveniveau og alder. I disse 
hyggelige rammer vil vi arbejde 
med det ”at skrive” og udfordre 
vores indre forfatter. Undervejs 
vil der blive serveret kaffe og lidt 
godt.

Gratis adgang. 
Tilmelding nødvendig via odense-
bib.dk
OBS: Begrænset antal pladser

Dalum Bibliotek

Tirsdag den 29. januar, 19. februar, 19. marts, 30. april 
og 21. maj. 

Alle dage kl. 18.30-21.30

Få smag på H.C. Andersen 
Vi kender alle H.C. Andersens eventyr, men færre af os 
kender og har læst hans romaner, rejsebeskrivelser og 
andre tekster. For at inspirere til læsning af de mere 
u kendte tekster af Andersen, arrangerer Dalum Kirke 
og Dalum Bibliotek, i samarbejde med professor, dr. 
phil. Johan de Mylius, en række korte gå-hjem møder 
med oplæsning af H.C. Andersen tekster. Johan de 
Mylius har udvalgt og introducerer teksterne, og der 
afrundes med en kort snak om det oplæste. 

Torsdag den 10. januar:  HCA og moderniteten
Torsdag den 14. februar:  HCA skildrer folkelivet
Torsdag den 14. marts:  HCA møder Tyrkiet
Torsdag den 11. april:   HCA - en Herman Bang før 

Herman Bang
Torsdag den 9. maj:   HCA og den fantastiske 

fortælling

Alle dage kl. 16.00-17.00

Undervejs serveres en kop kaffe. Dalum Kirkes Kantori 
medvirker ved et af møderne.
Arrangeret af Dalum Kirke og Dalum Bibliotek.
Gratis adgang. 
Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Dalum Bibliotek
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Leonora Christina
Børnene, moderen og Fyn - foredrag ved forfatter 
Maria Helleberg
Torsdag den 17. januar kl. 10.00-12.00

Leonora Christina Ulfeldt, hun levede da i København? 
Ikke i begyndelsen. Vi kender den voksne kvinde, Cor-
fitz Ulfeldts skønne kone og fangen i Blåtårn. En stor 
del af barndommen tilbragte hun hos sin bedstemor 
Ellen Marsvin på Dalum Kloster, der var kongelig lens-
mand på Dalum Kloster.
Odense Teater opfører fra den 22. januar til den 15. 
februar 2019 musicalen Leonora Christina. Efter fore-
draget med Maria Helleberg, fortæller kommunika-
tionschef ved Odense Teater, Julie Lindegaard, om 
tilblivelsen af og tankerne bag forestillingen.
Arrangeret af Dalum Kirke, Dalum-Hjallese Lokalhis-
toriske Forening og Dalum Bibliotek.
Støttet af Statens Kunstfond.
Gratis adgang, men kaffe/te koster 20 kr.
Tilmelding ikke nødvendig, men mødesalen åbnes 
først kl. 9.15 og dørene lukkes, når salen er fyldt.

Dalum Kirkes Anneks, Dalumvej 112B

Tag med i teateret
Tirsdag den 22. januar kl. 19.30 i ODEON
Dalum Kirke og Dalum Bibliotek inviterer til en fælles 
teatertur til premieren på Odense Teaters musical Le-
onora Christina.
Musicalen slår ned i danmarkshistoriens allerstørste 
politiske intriger. Det er historien om kærlighed, magt-
kampe, højforræderi og ensomhed – et kongedrama af 
shakespearske dimensioner.
Billetpris: 425 kr. Billetter købes i Dalum Kirkes An-
neks, Dalumvej 112B

ODEON

Leonora 
Christina
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Silent Reading Party
Tirsdag den 22. januar kl. 19.00-21.00
Tirsdag den 19. marts kl. 19.00-21.00
Lad os være asociale sammen! Vi gentager succesen og 
inviterer til en aften, hvor ro til fordybelse er i centrum. Du 
medbringer din egen bog - eller låner en af vores - og slår 
dig ned blandt reolerne i et par timer sammen med andre 
læsere. Så læser vi sammen i stilhed.
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Torsdagsmik i Historiens Hus 
Torsdag den 24. januar, 28. februar, 28. marts og 
25. april. Alle dage kl. 10.00-12.00
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker
Det er en god idé at tilmelde sig senest dagen før. Emnet 
for foredragene vil blive offentliggjort på historienshus.dk.
Billetter til foredragene kan reserveres på tlf.: 65511030 
eller på historienshus@odense.dk
Bemærk: Reserverede billetter skal afhentes senest 15 
min. før foredragets begyndelse.
Billetpris: 50 kr. Billetter købes ved indgangen.
Historiens Hus

Om at vokse op i Hitlers Nazityskland
– foredrag af Hanna Skop
Søndag den 27. januar kl. 13.00
Vi markerer Auschwitz-dagen med et foredrag af Hanna 
Skop, der voksede op i Hitlers Nazityskland. Hanna ople-
vede Krystalnatten, sin fars deportation til KZ-lejren Bu-
chenwald samt morens kamp for at få sig selv og de tre 
børn ud af det nazistiske Tyskland. 

Inden foredraget viser vi filmen Flugten til Sverige - beret-
ninger fra oktober 1943, en DIIS-dokumentar, hvori Hanna 
Skop medvirker. Filmen starter kl. 12.15.  
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Holluf Pile Bibliotek

VOKSNE/0119

Strømninger i Lyd og Litteratur på Bolbro 
Bibliotek
På Bolbro Bibliotek kan du fortsætte med at udforske 
årtier med spændende litteratur og musik i kombination 
i foråret. De vigtigste strømninger inden for de respektive 
årtier vil blive gennemgået i henholdsvis musikken og lit-
teraturen. Hvem og hvad havde betydning, hvordan og ikke 
mindst hvorfor. Tag med på en rejse tilbage 
i tiden og lad dig forføre af både lyd og 
tekst i en samlet pakke pænt ind-
bundet af historie, kreativitet og 
en smule nostalgi.

Torsdag den 24. januar
De rullende 60’ere
Torsdag den 21. februar
De flippede 70’ere
Torsdag den 28. marts
De postmoderne 80’ere
Torsdag den 25. april
De ubekymrede 90’ere

Alle aftener kl. 19.00-
21.30 inkl. pause

Gratis adgang. 
Tilmelding nødvendig 
via odensebib.dk

Bolbro Bibliotek

9 ¦



Kan litteratur helbrede?
Tirsdag den 29. januar kl. 19.00-21.00
Mød litteraturprofessor Peter Simonsen, som fortæller 
om narrativ medicin på Syddansk Universitet. Og 
mød Karen Fastrup i samtale med litteraturkonsulent  
Michael Linde Larsen. I sin roman Hungerhjerte tager 
hun os med ind på den psykiatriske afdeling og ud på 
den anden side igen.

Billetpris: 50 kr inkl. en vand eller et glas vin.
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus.

Forfatteraften med Judith Hermann
Tirsdag den 5. marts kl. 18.00-21.00
Kom og deltag i et unikt arrangement med den tyske 
forfatter Judith Hermann på Odense Hovedbibliotek.

Aftenen består af to dele:
Læseklub. Fra kl. 18 har du mulighed for at deltage i 
en minilæseklub om Judith Hermanns roman Al kær-
ligheds begyndelse.

Forfattersamtale. Fra kl. 19 samtaler formand for 
Dansk -Tysk Selskab Steen Bille med Judith Hermann. 
Samtalen vil tage udgangspunkt i Al kærligheds begyn-
delse, men inddrager også Judith Hermanns novelle-
samlinger.

Se mere om arrangementet på odensebib.dk

Begge arrangementer er en del af projektet Lit-
teraturvinkler, der er støttet af Slots- og Kultur-
styrelsen.

Læs mere om Litteraturvinkler på www.odensebib.
dk/litteraturvinkler
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Verden ifølge Lykketoft
Torsdag den 28. februar kl. 19.00–21.00.
Danmarks tidl. udenrigsminister, formand for Folketin-
get, formand for De Forenede Nationers generalforsam-
ling, socialdemokratisk formand og statsministerkandidat 
m.m. gæster Odense i forbindelse med markering af Bos-
niens nationaldag.
”Verden ifølge Lykketoft” er den aktuelle orientering om 
begivenhederne i den globale verden – ud fra Mogens 
Lykke tofts egne erfaringer som Danmarks mangeårige 
parlamentariker.
Arrangementet er i samarbejde mellem Vollsmose Bi-
bliotek og Kulturhus, Europe Direct Odense og det bosni-
ske samfund i Odense samlet om Bosnisk Radio-Odense 
og Bosniakkisk Torturofferforening i Odense.
For yderligere information og tilmelding se odensebib.dk
Vollsmose Bibliotek og Kulturhus

Jeg er Nauja
En grønlandsdanskers bekendelser
Tirsdag den 2. februar kl. 19.00
Kvinden, grønlænderen, danskeren og debattøren Nauja 
Lynge materialiserer med sin fortælling det grønlandske 
dilemma om tilhørsforhold og identitet. Hun fortæller råt 
for usødet om sit liv fra en stille og lykkelig barndom i 
Grønland med stærke familiebånd, en svær ungdom i Dan-
mark præget af fornægtelse af sit ophav til et turbulent 
voksenliv, hvor hun endelig tager opgøret med sin dansk/
grønlandske identitet. Med sin fortælling, sit engagement 
og sin oprigtighed giver Nauja Lynge krop og stemme til 
en fortælling om et land og et folk, om et dansk mindre-
tal i Grønland og et grønlandsk i Danmark, som hun selv 
hører til.
Arrangeret af Nordatlantisk Hus og Odense Bibliotekerne.
Billetpris: 75 kr. billetter købes via nordatlantiskhus.dk
Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, 
Odense C

Temadag om Astrid Lindgren
– film og foredrag
Mandag den 4. februar kl. 15.15
Kom med på en rejse, når vi først ser filmen Unge Astrid 
i biografen og bagefter på biblioteket hører Jens Ander-
sen fortælle om Astrid Lindgrens liv og forfatterskab. Bliv 
klogere på kvinden, som skabte de udødelige skikkelser 
som Pippi Langstrømpe, Emil fra Lønneberg og historien 
om den ensomme Bo i Mio, min Mio, som i år levende-
gøres på Odense Teater. 
Program:
Kl. 15.15 –  Der serveres et glas vin inden filmen (ved Nor-

disk Film biografer Odense)
Kl. 15.45 – Filmen Unge Astrid starter
Kl. 18.00 – Spisning i Borgernes Hus
Kl. 19.00 – Jens Andersen fortæller om Astrid Lindgren 
Arrangeret i samarbejde med Odense Teater og Nordisk 
Film Biografer Odense
Billetpris: 225/*205 kr. for film, mad og foredrag
Billetpris kun for foredraget: 150/*130 kr. 
Billetpris kun for filmen: 85 kr. 
Billetter købes via odensebib.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus og Nordisk Film 
Biografer Odense 

Mød en psykopat
Foredrag med forfatter Thomas C. Krohn
Mandag den 4. februar kl. 19.00-21.00
Du har sikkert allerede mødt en psykopat, eller i hvert fald 
en med et eller flere psykopatiske træk, da disse findes 
hos langt de fleste af os. De fleste af os er blot i stand 
til at styre det. Med baggrund i sin psykologiske thriller 
Med alle midler stiller Thomas C. Krohn skarpt på psyko-
patens natur. Han tager os med helt ind under huden på 
psykopaten og kommer med eksempler fra den virkelige 
verden, så vi får en forståelse for, hvordan psykopaten 
tænker og handler.
Billetpris: 60 kr./*40 kr.
Billetter købes via odensebib.dk
Tarup Bibliotek

VOKSNE/0119

Odense

11 ¦



Borgernes
Værksted
På 2. sal i Borgernes Hus mellem musik, frivil-
lighed og børn ligger værkstedet. Her kan du 
selv sætte dine kreative projekter i gang med 
en af de maskiner, du kan låne, eller du kan 
deltage i et af de kreative arrangementer og 
workshops, som løbende afholdes.

Book en makerbibliotekar
Borgernes Værksted tilbyder en helt unik mu-
lighed for at få hjælp til at komme i gang med at 
bruge værkstedets 3D-printere og broderima-
skine. Du kan nemlig booke en makerbibliotekar, 
der kan hjælpe dig i gang med dit projekt.

Book hjælp til broderimaskinen
Har du et broderiprojekt? Så kan værkstedets 
makerbibliotekar Lena hjælpe dig i gang; hvad 
enten du vil pynte din mulepose, dekorere din 
t-shirt eller lave et penalhus med navn på. 
Book en tid til broderimaskinen og beskriv, 
hvad du ønsker hjælp til. Skriv til Lena på lksc@
odense.dk for at høre nærmere.

Book hjælp til 3D-printer
Anders er en af de makerbibliotekarer, der står 
for Borgernes Værksted. Han afholder åbne 
værksteder, hvor alle er velkomne til at se og 
prøve de 3D-printere, værkstedet stiller til rå-
dighed. Han kan også give hjælp og vejledning 
i, hvordan man kommer i gang med de CAD-
design-programmer, man bruger til at designe 
3D-figurer, man derefter kan printe ud på 3D-
printerne. Hvis du allerede er godt inde i CAD-
design og eksempelvis har en prototype eller 
sjov figur, du ønsker at printe ud, så kan Anders 
hjælpe dig med at udføre selve 3D-printet.
Book en tid til 3D-print og beskriv, hvad du 
vil have hjælp til. Skriv til Anders på anped@
odense.dk for at høre nærmere.

Hvad er Borgernes Værksted?
Idéen med Borgernes Værksted er, at man som borger i 
Odense kan komme inde i huset og finde inspiration til nye 
kreative projekter eller hjælp til at komme videre med en 
god ide. Der bliver afholdt workshops, hvor du med kyn-
dig vejledning kan prøve kræfter med eks. genbrugskunst, 
kreative DIY idéer og prøve værkstedets maskiner. 

Værkstedets maskiner
I værkstedet findes to 3D-printerne som kan printe tredi-
mensionelle figurer i plast. Det gør den ved at lægge plast-
en lag for lag i tværsnit af figuren. 
Værkstedet er også udstyret med en broderimaskine, som 
kan brodere smukke grafiske designs direkte på det øn-
skede stof eller bogstaver og navne på alt fra julesokker til 
lommetørklæder og bøllehatte. 
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Forårets arrangementer
i Borgernes Værksted

Woodnwonder
 - byg din egen lanterne af natur- og gen-
brugsmaterialer
Lørdag den 2. februar kl. 13.30-17.30
Brug dine hænder og sæt fantasien i sving, 
mens du hygger - og bygger din egen person-
lige lanterne af materialer medbragt af woodn-
wonder - Bente Hovendal. Hun vil også være 
behjælpelig med tips og tricks. Lanternen kan 
du tage hjem. Læs mere om woodnwonder på 
woodnwonder.com.
Billetpris: 20 kr. 
Billetter købes via odensebib.dk

Design med Kant
– design dit eget badge
Lørdag den 9. marts kl. 10.00-14.00
Vi tager udgangspunkt i bogen Design med 
Kants badges og rygmærker, som vi dekorerer 
og maler, så de får dit personlige look.
De kan både være super grafiske, cool og seje, 
max piget, være helt skøre og crazy og give 
street credit. Det er kun fantasien, der sætter 
grænser for, hvordan de kan se ud. Vi arbejder 
hovedsagelig med materialerne: kanvas, stof-
maling og poscatusser. Når de er syet færdig, 
styler I jeres muleposer, fra Borgernes Hus, 
med dem.
Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig

Borgernes 
Værksted 

2. sal 
Borgernes 

Hus

13 ¦



Suzanne Brøgger
Tirsdag den 22. januar kl. 18.30-21.00
Mød en af dansk litteraturs helt store, når Suzanne 
Brøgger gæster Litteraturmaskinen. I samtale med 
Signe Ryge vil hun fortælle om sit forfatterskab og sine 
seneste udgivelser. Blandt andet romanbiografien Koral 
fra 2017, samt Norsk omelet fra 2018.
Brøgger debuterede i 1973 med Fri os fra kærligheden 
og har vundet flere litteraturpriser og hædersbe
visninger, heriblandt De Gyldne Laurbær og Statens 
Kunst fonds livsvarige ydelse. 

Billetpris – inkl. spisning: 250 kr. /*225 kr. og 180 kroner for 
medlemmer af Litnet. Billetter købes via odensebib.dk

Morten Ramsland og Torben Munksgaard 
Tirsdag den 19. marts kl. 18.30-21.30
Mød Morten Ramsland og Torben Munksgaard, som 
begge har formået at skrive sig ind i samtiden med 
nerve og indsigt. 
Morten Ramsland, der er opvokset i Odense, slog igen
nem med succesromanen Hundehoved i 2005. Den blev 
en bestseller og vandt blandt andet De Gyldne Laurbær. 
Torben Munksgaard har gennem sit forfatterskab for
mået at kombinere det alvorlige med en let og til tider 
humoristisk tone. Han var i 2017 aktuel med den an
melderroste Muren og i 2018 med Johns saga. 
Det er litteraturkonsulent Michael Linde Larsen, der vil 
samtale med de to forfattere.

Billetpris – inkl. spisning: 250 kr. /*225 kr. og 180 kroner for 
medlemmer af Litnet. Billetter købes via odensebib.dk

+

LITTERATURMASKINEN er navnet på Odenses litterære scene. Bag konceptet står Odense Bi    
b liotekerne, Kulturmaskinen, Litnet og Bog & idé i Odense. Arrangementer i Litteraturmaskinen er kendetegnet ved 
god stemning og mødet med andre litterært interesserede. Vi spiser altid sammen, inden vi går ind i Kulturmaski
nens store sal og møder forfatterne.

+

LITTERATURMASKINEN FOREGÅR I KULTURMASKINEN, FARVERGÅRDEN 7

Fo
to

: I
sa

k 
H

of
fm

ey
er

Fo
to

: M
ar

tin
 D

am
 K

ri
st

en
se

n

Fo
to

: L
æ

rk
e 

P
os

se
lt

¦ 14



VOKSNE/0218VOKSNE/0216VOKSNE/0215

Temaklubben, De tidsrejsendes litterære klub, tilbyder dig én 
litterær rejse pr. sæson. Er du en eventyrer og tør udforske forskellige 
historiske tider i litteraturen, så er det måske noget for dig.

I foråret 2019 kan du glæde dig til en rejse ind i kunstens verden, når De tids
rejsendes litterære klub sætter fokus på Mennesket bag kunsten.

Du tilmelder dig én sæson ad gangen på www.odensebib.dk/detidsrejsende

Temaklubber er for dig, der gerne vil prøve kræfter 
med en læseklub, men ikke kan forpligte dig for en 
længere periode. Over fire mødegange går klubben 
i dybden med et emne og diskuterer litteratur og 
rele vante emner. 

TEMAKLUBBER

Mennesket bag kunsten
Gennem kunstnerens øjne ser vi på forskellige perioder og kunstretninger. Vi tager afsæt i markante kunstneriske person-
ligheder som Bertel Thorvaldsen, Elisabeth Baumann, Vincent van Gogh og Marie Krøyer, hvor vi tidsmæssigt bevæger os 
i 1800-tallet og starten af 1900-tallet.

Kom og deltag i vores temaklub, hvor vi med udgangspunkt i udvalgte biografiske, skønlitterære og faglitterære tekster 
diskuterer kunstnerne og deres samtid.

Vi mødes følgende fire tirsdage kl. 16.30 på Hovedbiblioteket i Borgernes Hus:

Tirsdag den 26. februar 
Tirsdag den 26. marts 
Tirsdag den 23. april 
Tirsdag den 21. maj

15 ¦



Croquis 

Søndag den 3. februar kl. 11.30-13.00
Lørdag den 2. marts kl. 11.30-13.00
Lørdag den 27. april kl. 11.30-13.00

Kunstneren Ingrid Duch vil være jeres 
vejleder, når I skal prøve at tegne 
efter levende model. Det er en 
skøn kreativ udfordring til både 
børn og voksne, og alle kan jo 
tegne på deres måde. 

Voksne, unge, børn, fami-
lier - alle er velkomne til 
en kreativ tegneformiddag, 
men der vil være begræn-
set plads rundt om model-
len og opstillingerne, 
derfor er tilmelding 
nødvendig for hver af de 
tre arrangementer.

Medbring egne 
tegneartikler eller lån 
tegneblok og blyanter på 
dagen.

Vi glæder os til at se jer!

Gratis adgang. 
Tilmelding nødvendig via 
odensebib.dk

Hovedbiblioteket
i Borgernes Hus

VOKSNE/0119

Foredrag: Rundt om arkitekten Jørn Utzon
Tirsdag den 19. februar kl. 19.00-21.00
Jørn Utzon (1918-2008) er udråbt til Danmarks mest 
betydningsfulde arkitekt i det 20. århundrede. Han blev 
verdensberømt for operahuset i Sydney, men han står bag 
mange andre unikke bygninger både i Danmark og i ud-
landet. 
Fotografen Flemming Bo Andersen gennemgår i sit fore-
drag Utzons arkitektoniske stil - krydret med anekdoter 
fra hans lange liv. 
Billetpris: 100 kr./*80 kr. inkl. et glas vin.
Billetter købes via odensebib.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Mikael Josephsen
- Druk, digtning og genrejsning
Onsdag den 20. februar kl. 18.15
Forfattersamtale med Mikael Josephsen, især om hans 
anmelderroste KNÆK og Jeg er farmor, der begge 
hudløst skildrer misbrug, hospitalsindlæggelser og svigt, 
samt den tredje bog i trilogien, Jubelidiot, som udkommer 
i februar 2019.
Hør forfatter Mikael Josephsen i samtale med litteratur-
forsker Mogens Davidsen.
Arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Billetpris: 180 kr./90 kr. for studerende
Billetter købes via fuodense.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Kom og tegn efter levende model
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Vild med krimi
Torsdag den 28. februar kl. 19.00-21.00
Krimigenren lever og har det godt, og den rummer både 
Miss Marple, Harry Hole og Carl Mørck fra Afdeling Q. Fra 
Edgar Allan Poe i 1841 lod en undsluppen oran gutang være 
skurken i Mordene i Rue Morgue – verdens første mo-
derne kriminalhistorie – til nutidens krimier, er der sket 
en del. Bliv klogere på, hvordan krimigenren har udviklet 
sig. Få Rebekka Andreasens bud på, hvad det egentlig er, 
krimien som genre kan. Rebekka Andreasen er journa-
list, redaktør, medlem af Det Danske Kriminalakademi og 
krimiblogger. Se vildmedkrimi.dk
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Holluf Pile Bibliotek

40 år med lokalhistorie 
Ved stadsarkivar Jørgen Thomsen
Tirsdag den 5. marts kl. 18.30-20.30
Bemærk: Foredraget afholdes også som torsdagsmik-
arrangement den 24. januar.
Billetter til foredragene kan reserveres på tlf. 65511030 
eller på historienshus@odense.dk
Bemærk: Reserverede billetter skal afhentes senest 15 
min. før foredragets begyndelse.
Billetpris: 50 kr. Billetter købes ved indgangen
Historiens Hus

Slainte – sans en bog
Torsdag den 28. februar kl. 19.00-22.00

I februars kulde og rusk inviterer Dalum Bibliotek på en 
varmende sanselig oplevelse, hvor vi kombinerer det, som 
skotterne kalder Uisge-Beatha (livets vand), med littera-
turoplevelsen. Normalt vælger vi bøger ud fra fornuften, 
men denne aften har vi valgt dem ud fra vores sanser og 
ud fra de forskellige whisky-smagninger, I vil komme til at 
smage. Det bliver en aften med varme og styrke for krop 
og sjæl lagt i kyndige hænder på to sansende bibliotekarer 
og af whisky-ekvilibrist Martin Greve Jensen, indehaver af 
Vinspecialisten Bellinge.
Billetpris: 100 kr. inkl. whisky og snacks
Billetter købes via odensebib.dk

Dalum Bibliotek

VOKSNE/0119
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De bæredygtige økosamfund
Mandag den 25. februar kl. 17.00-18.30
Er din dagligdag arbejdstravl? Synes du også, der er lige 
lovlig meget emballage på dine fødevarer i butikken? 
Eller tænker du og din familie på, at indgå i nye fælles-
skaber? - Så er livet i en mere alternativ boform måske 
noget for dig?
Vi har inviteret nogle af dem, der allerede har taget det 
store skridt ind i en alternativ dagligdag, nemlig be-
boere fra Den Selvforsynende Landsby ved Svendborg og 
Bofællesskabet Torpegård ved Faaborg. Hvad fik dem til 
at tage beslutningen? Hvordan fungerer et økosamfund 
i praksis? Har du styr på, hvor meget CO2 dine daglige 

fødevarer udleder under produktionen? Det og meget 
mere kan du komme på biblioteket og blive klogere på.
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk.
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Bæredygtighed på bibliotekerne: Globale perspektiver og lokale initiativer

Bibliotekerne er bæredygtighed i sin grundform. Vi 
låner og deles om bøger, musik, spil, kunst og meget 
andet, så mange kan få mest mulig glæde af alle dele 
uden nødvendigvis selv at eje. Men bæredygtighed er 
mange ting.  

De fleste af os har en god idé om, hvad bæredygtighed 
er og at bæredygtighed er vigtig nu og for de ge-
nerationer, som skal følge efter os. Men hvordan er vi 
bæredygtige sammen og hver for sig? 

I 2019 er der stor fokus på bæredygtighed. Vi tager et 
kig på de helt store perspektiver i FN’s verdensmål og 
de nære initiativer, som er tæt på vores egen hverdag. 

Du kan bl.a. opleve Mogens Lykketoft, når han gæster 
Borgernes Hus og fortæller om bæredygtighed i det 
globale perspektiv i kraft af FN’s 17 verdensmål, som 

er en fælles retning for en lokal, national og global 
bæredygtig udvikling. 

Vi skal også en tur omkring EU og indsatsen for at mind-
ske plastik i verden og ikke mindst verdenshavene, og 
så stiller vi selvfølgelig også skarpt på det nationale og 
lokale, hvor hverdagens mange bække små på sigt kan 
skabe en stor å. Her kan du bl.a. blive klogere på selv-
forsyning, bæredygtige bofællesskaber og at opleve 
vores eget lands fantastiske øer og natur. 

Hold øje med odensebib.dk for yderligere arrange-
menter, som kommer til i løbet af foråret. 

Husk også at se, hvilke arrangementer vi har om 
bæredygtighed til familiens yngste medlemmer. Du 
finder børnearrangementerne på side 44. 

¦ 18



Er plastik fantastisk - eller vores fjende nr. 1?
Foredrag ved Lektor Peder Maribo
Mandag den 11. marts kl. 19.00
Er det rigtigt, at der er gigantiske supper af plastaffald i vores oceaner? 
Hvad betyder forureningen med plastik for vandmiljøet? Hvor kommer det 
fra, og hvad kan vi gøre ved det? Få den seneste viden om mikroplastforu-
rening og lær mere om, hvad der skal til for at finde de rette løsninger. Lek-
tor ved Aarhus Ingeniørhøjskole, Peder Maribo, vil i løbet af aftenen gøre os 
klogere på om plastik er fantastisk – eller fjende nr. 1. Hør også, hvordan 
der på europæisk plan arbejdes med at reducere brugen og øge genbrugen 
af plastik. Det vil Europe Direct Odense orientere om som et supplement til 
Peder Maribos foredrag.
Billetpris: 60 kr./*40 kr.
Billetter kan købes via odensebib.dk
Tarup Bibliotek

Den selvforsynende familie
Lørdag den 23. marts kl. 10.30-13.00
Bo Egelund, der har skrevet bogen Den selvforsynende familie, vil fortælle 
om, hvordan familien kombinerer arbejdsliv og selvforsyning, samt give in-
spiration til, hvordan man selv kommer i gang. Familien Egelund/Vermehren 
lever i høj grad selvforsynende; al strøm fra solceller, kød fra får, frilands-
grise og høns, 75% af årets forbrug af grøntsager fra den store køkkenhave, 
og høsten fra frugttræerne opbevares i kælderen og holder frem til marts. 
Så kom og hør, hvad du kan gøre for miljøet og dig selv.
Billetpris: 30 kr.
Billetter købes via odensebib.dk
Dalum Bibliotek

Ødysseen – opdag de danske øer
Tirsdag den 2. april kl. 19.00
Sarah Steinitz og Tine Tolstrup har ligesom mange andre unge danskere 
rejst verden tynd efter eventyr for at nå så mange som muligt af de tusindvis 
af eventyrlige steder, man skal se, før man dør.
I 2018 vendte de i klimamålenes navn blikket mod vores eget land.
Det blev til ekspeditionen ’Ødysséen’, rejsen rundt til 37 danske øer med 
autocamper. Her fandt de eventyret lige rundt om hjørnet.
Tag med Sarah og Tine på tur og få vækket nysgerrigheden på de mange 
spændende steder, der findes på de danske øer.
Billetpris: 20 kr. 
Billetter købes via odensebib.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus
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ARRANGEMENT
FN´s Verdensmål - WHAT´S IN IT FOR ME?
Foredrag af Mogens Lykketoft og workshop med 
Verdensmålene

Lørdag den 23. marts kl. 13.00-16.00

Hvordan kan Verdensmålene bruges til at skabe 
bæredygtig forandring i Odense, i hverdagsvaner og 
i lokale fælles skaber? Kom ind og hør et inspirerende 
oplæg af Mogens Lykketoft. Som formand for FN’s 
general forsamling var Mogens Lykketoft en central per-

son, da verdens ledere vedtog FN’s 17 Verdensmål. Han 
fortæller om, hvad FN’s verdensmål betyder for Dan-
mark, for os og for lokalsamfundet. 

Derefter deles arrangementet op i to deltageraktive-
rende workshops: 

Hvad kan vi gøre som organisation eller forening? 
Bæredygtighedssekretariatet og en lokal organisation 
fortæller om deres erfaringer med at inkludere Verdens-
målene i organisationen. Få gode råd til forankring af 
Verdensmålene i formål og handling.

Hvordan kan jeg ændre mine hverdagsvaner? 
Bliv klogere på, hvordan din hverdag nemt kan blive mere 
bæredygtig, og hvordan Verdensmålene kan hjælpe dig 
til at gøre en forskel. 

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Samarbejde
Arrangementet er et samarbejde mellem Odense Kommunes 
Bæredygtighedssekretariat, Odense Biblioteker og Borgerser-
vice, Frivilligcenter Odense og Center for Civilsamfund.

I september 2015 vedtog statsledere fra FN’s 193 medlemslande 17 Verdensmål for en bæredygtig ud-
vikling på kloden. Verden fik med vedtagelsen af Verdensmålene en fælles retning for en lokal, national 
og global bæredygtig udvikling, men hvordan skaber vi sammenhæng mellem lokale danske aktørers 
konkrete bæredygtighedsindsats og de store globale visioner? 

Borgernes Hus sætter i foråret 2019 fokus på Verdensmålene. Kom ind og bliv inspireret og klogere på, 
hvad du kan gøre.   

FN´s Verdensmål i Borgernes Hus 
Hvad er Verdensmålene? 
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NIELS ”NIARN” ROOS
MIT LIV - MINE REGLER
- En historie om musik og misbrug

Onsdag den 6. marts kl. 19.00-21.00

I efteråret 2015 udgav Niels bogen Mit Liv, Mine Regler 
– en historie om musik og misbrug, hvori han skildrer 
sit liv som succesfuld musiker og håbløs misbruger. 
Foredraget tager udgangspunkt i bogen, og Niels 
fortæller åbent og hudløst ærligt om sine mange op- 
og nedture i karrieren.
Billetpris: 100 kr./*80kr. 
Billetter købes via odensebib.dk

Tarup Bibliotek

Med Besse-backpacker på 
farten
Foredrag af biblioteksassistent 
Annemarie Vanggaard
Torsdag den 7. marts kl. 10.30-
ca.12.00
Oplev et spændende rejseforedrag med Annemarie Vang-
gaard, der i en alder 54 år begyndte at rejse alene ud i 
verden. 
Annemarie vil fortælle om, hvordan hun griber sine rejser 
an, og hvordan hun får modet til at rejse alene og på egen 
hånd. Vi skal også høre om store oplevelser fra hendes 
rejser til bl.a. Vietnam og Sri Lanka.
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Formiddags-
matiné

¦ 22



Artist Talk fra Hollufgård
Mød glaskunstneren Marie Retpen
Torsdag den 7. marts kl. 17.00-ca. 18.30
Glasset er kunstneren Marie Retpens materiale.  Når hun 
arbejder med glas, skaber hun ikke blot smukt kunsthånd-
værk af fineste kvalitet, hun udforsker også konstant 

glassets evner i kunstneriske fortællinger. I sine installa-
tioner kombinerer hun glasset med fundne hverdagsop-
levelser. I mødet opstår “hverdagspoesi”.
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

En stærk hjerne - et stærkt netværk
- et foredrag ved Ellen Garde om demens og hjernens 
forunderlige netværk
Torsdag 7. marts 2019 18:00-20.00 
Kom og hør læge, hjerneforsker og lektor Ellen Garde fra 
Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Uni-
versitet  fortælle om demens,  og hvorfor det aldrig er for 
sent at gå i gang med at styrke hjernen. Ellen Garde kom-
mer ind på hvad der sker i hjernen, når en demenssygdom 
rammer,  hvor påvirkelig hjernen er - og hvor meget kan 
hjernen egentlig tilpasse sig på trods af en demenssygdom?
Arrangementet er gratis. Tilmelding nødvendig
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus, 3. sal lokale 3.6

VOKSNE/0119
Onsdag den 13. marts kl. 18.30-20.30

Filmen Hjerter dame handler om Lizette 
Risgaard, der er den første kvinde nogen-
sinde til at stå i spidsen for LO. Vi hører om 
vejen til magten, som har været præget 
af magtkampe og mandschauvinisme. Nu 
hvor hun sidder på formandsposten, skal 
hun bevise sit værd.

Filmen indledes af FOA/Odenses formand 
Nina Skov-Lauridsen, som vil fortælle om 
kvinder i fagbevægelsen og sin egen vej til 
formandsposten i FOA/Odense. 
Efter indledningen ser vi filmen Hjerter 
dame.

Billetpris: 30 kr. inkl. et glas vin.
Billetter købes via odensebib.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Dokumentarfilm: 

HJERTER 
DAME
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 V i tager dig med til en spændende dag med historisk inspiration, spændende ud-
stillinger, foredrag, interessante samtaler og nye formidlingsformer. Oplev f.eks. 

reenactments, som er gennemspil af gamle historiske slag eller situationer. 

Billetpris: 340 kr./*300 kr. for medlemmer af Museumsklubben Odense Bys 
Museer og Nysgerrig Fyn. 
Billetpris er inkl. transport, entré, et smurt rundstykke og en juicebrik. Kaffe og te 
medbringes selv.
Afgang kl. 7.45 fra Dannebrogsgade - retur fra Øksnehallen kl. 18.15.
Billetter købes via odensebib.dk/historiskedage
Frist for køb af billet er 10. marts 2019.

Læs mere om Historiske Dage 2019 på www.historiske-dage.dk

Ta’ med 
tilbage i 
tiden!

Historiske Dage
Lørdag den 30. marts i Øksnehallen i København

Fo
to

: S
te

en
 J

en
se

n

¦ 24



VOKSNE/0119

Fo
to

: S
te

en
 J

en
se

n

Dystopien er en moderne genre, der 
beskriver samfundet fra den værst tæn-
kelige vinkel. Med den hype, der omgiver 
computerspillet Cyberpunk 2077, er det 

tydeligt, at genren er højaktuel. 

Forfatter, blogger og kritiker Martin 
Schjönning fortæller om dystopiens ud-
vikling fra Gullivers Rejse og frem, og 

giver sit bud på, hvad det er, der tiltrækker 
os ved genren. 

Billetpris: 60 kr.
Billetter købes via odensebib.dk

Tarup Bibliotek

Det værst tænkelige
Fiktionens dystopier

Mandag den 18. marts kl. 19.00-21.00

Temalørdag

kunstogkultur
Lørdag den 30. marts kl. 9.30-16.00

Kunst og kultur bliver ofte benævnt som et og samme - og 
i ét sammensat ord: kunstogkultur. Men hvad er kunst, og 
hvad er kultur - og hvad skal vi med den? Historisk set har 
vi brugt kunsten til at forholde os til den kultur, vi kom-
mer fra. Kulturen kan vi ikke løbe fra, den er vi født ind i, 
men kunsten, som vi bruger til at forholde os til kulturen, 
kan diskuteres igen og igen. Kunsten er et redskab, som 
kan beskrive, kritisere, perspektivere, håndgribeliggøre, 
definere og berøre. Vi kan rykke ved vores egen og andres 
opfattelse af kulturen igennem kunsten. Men prioriterer vi 
kunsten godt nok i vores samfund - og hvordan kan vi give 
den bedre vilkår? 
Disse spørgsmål sætter vi til debat på denne temadag. Vi 
har inviteret en række vigtige stemmer i dagens kunst-
og kulturdebat til hver at komme med deres indspark til 
debatten, blandt andre forfatteren Knud Romer, historiker 
Sarah Smed og journalist Tore Leifer.

Temadagen er under udarbejdelse, så hold øje med 
odensebib.dk for yderligere information.

Arrangeret af Dalum Kirke og Dalum Bibliotek

Billetpris 100 kr. Billetter inkl. kaffe/te og frokost købes i 
Dalum Kirkes Anneks

Dalum Kirkes Anneks, Dalumvej 112B
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De glemtes hær - danske frivillige i den 
spanske borgerkrig
Torsdag den 14. marts kl. 19.00-20.30
Med udgangspunkt i den anmelderroste bog De glemtes hær 
dykker historiker og forfatter Morten Møller ned i historien 
om de 500 danske frivillige - heraf flere fynboer - der kæm-
pede i Den Spanske Borgerkrig (1936-1939). 
Hvorfor drog de unge mænd afsted, hvad var det for rædsler, 
der mødte dem, og hvorfor er deres historie også vigtig i dag? 
Billetpris 60 kr/*40 kr
Billetter købes via odensebib.dk
OBS! Gratis adgang ved fremvisning af billet til Histo
riske Dage. Vær opmærksom på, at du, selvom du har 
billet til Historiske Dage og derved gratis adgang, skal 
medbringe din fribillet. Du vil, ved billetkøbet, have mu
lighed for at angive, at du har billet til Historiske Dage og 
derefter vælge fribillet.
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus 

Forfatteren og forskeren
– Helle Helle og Dag Heede
Mandag den 1. april kl. 18.15
Helle Helles forfatterskab er både folkelig, lettilgængelig 
bestsellerlitteratur, kompleks og sofistikeret ”dansk-
lærerlitteratur” for feinschmeckere. Hun blev længe læst 
som ”minimalistisk realist”. Men værk og forskning går nu 
nye veje og sætter spørgsmålstegn ved både minimalis-

men og realismen.Hør forfatter Helle Helle i samtale med 
litteraturforsker Dag Heede.
Arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Billetpris: 180 kr./90 kr. for studerende
Billetter købes via fuodense.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Haveselskabet besøger Tarup Bibliotek
Fantasilater - Et foredrag om havens spiselige blom-
ster, bær og blade
Onsdag den 3. april kl. 19.00-21.30
En spændende aften hvor Aiah Noack fra Naturplante-
skolen inspirerer til at kunne lave en fantasilat af planter 
fra egen have. Aiah Noack fortæller om et væld af dejlige, 
spiselige blomster og urter, deres smag og sæson, brug 
i køkkenet samt om dyrkningen. Der er mulighed for at 
købe en signeret udgave af bogen Fantasilater samt div. 
frøposer fra Naturplanteskolen. For mere info: Tina Ped-
ersen, tlf.: 3064 7334, havestil@gmail.com
Billetpris: 100 kr./50 kr. for medlemmer af Haveselska-
bet – husk medlemskort. 
Billetter købes i døren inden arrangementet
Medbring selv kaffe til pausen
Tarup Bibliotek

Mellem løgn og overlevelse
- Om romanen Den inderste fare
Foredrag ved forfatter Birgithe Kosovic
Torsdag den 4. april kl. 10.00-12.00
Erik Scavenius, leder af regeringen under besættelsen, er 
i manges øjne danmarkshistoriens største landsforræder. 
Men her møder vi ham som menneske og som ægtemand 
i en udmarvende ægteskabskamp, da hans ja til at samar-
bejde med tyskerne vækker gamle konflikter med hans 
kone til live. Krigens spørgsmål bliver således også hans 
egne: Hvor meget af sin frihed skal man opgive for freden? 
Og hvor meget af sin fred skal man ofre for friheden? 
Arrangeret af Dalum Kirke og Dalum Bibliotek.
Gratis adgang, men kaffe/te koster 20 kr.
Tilmelding ikke nødvendig, men mødesalen åbnes først 
kl. 9.15 og dørene lukkes, når salen er fyldt
Dalum Kirkes Anneks, Dalumvej 112B
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#storebogshow

Nu hudløst ærligt!
Onsdag den 3. april kl. 19.00-ca. 21.45 

Gå ikke glip af årets store litterære aften, når Odense 
Bibliotekerne, i samarbejde med en række partnere i byen, 
igen inviterer til Det Store Bogshow i Magasinet.

I år vil Leonora Christina Skov, Abdel Aziz og hans mor 
Souad Taha samt Iben Mondrup være en del af aftenen. 
Under temaet ’Hudløst ærligt’ vil forfatterne bl.a. fortælle 
om, hvor ærlig man kan være i sine skriverier.
Der vil være performance, Årets læser kåres, 
og der vil selvfølgelig blive udloddet bøger på billetten.

Dørene åbnes kl. 18.15 med en velkomstdrink. Showet 
starter kl. 19.00.

Billetpris: 150 kr./*130 kr. Prisen er inkl. en 
velkomstdrink
Billetter købes via odensebib.dk

Magasinet
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Foto: Finn Wraae

Foto: Les Kaner
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Fra jægersoldat til politimand
Foredrag af pensioneret politibetjent 
Leif Sigvardt
Torsdag den 4. april 
kl. 10.30-ca. 12.00
Leif Sigvardt vil fortælle om sit begivenheds-
rige arbejdsliv som først jægersoldat og dernæst politi-
betjent i Odense. Vi skal høre lidt om nogle af de forskel-
lige sager, Leif Sigvardt har været involveret i.
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Krimimessen i Horsens  
Lørdag den 6. april 
Afgang fra Dannebrogsgade i Odense kl. 8.45
Tag med biblioteket på en heldagstur til Nordeuropas 
største festival for krimi og spænding. 
Mød forfattere, forlag, boghandlere og andre krimi-inter-
esserede i Fængslet i Horsens. 
Hold øje med programmet på krimimessen.dk.
Billetpris inkl. transport t/r, entré og en lettere forplej-
ning undervejs: 300 kr. / *275kr.
Billetter købes via odensebib.dk
Afgang fra Dannebrogsgade 

Odense i 2. Verdenskrig
Ved historiker Andreas Skov
Tirsdag den 9. april kl. 18.30-20.30
Billetter til foredragene kan reserveres på tlf.: 65511030 
eller på historienshus@odense.dk
Bemærk: Reserverede billetter skal afhentes senest 15 
min. før foredragets begyndelse.
Billetpris: 50 kr. Billetter købes ved indgangen.
Historiens Hus

Artist Talk fra Hollufgård
Mød kunstneren Kurt Dupont Larsen
Torsdag den 11. april kl. 17.00-ca. 18.30
Den kendte fynske kunstner Kurt Dupont Larsen fortæller 
om et langt og frodigt arbejdsliv. Du kommer med på en 
rejse igennem Odenses billedkunst fra 1960’erne til i dag. 
For Kurt Dupont Larsen har været med på hele turen med 
sit tankefulde, ekspressive billedunivers. De senere år er 
det især maleriet og skulpturen, det har kredset om.
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus
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Dannebrog – historien om danskernes flag
Foredrag ved historiker Carsten Selch Jensen
Torsdag den 25. april kl. 10.00-12.00
Ifølge legenden faldt Dannebrog ned fra himlen under 
et voldsomt slag mellem danske korsfarere og estiske 
krigere i juni 1219. De ældste fortællinger om Dannebrog 
har rødder i disse begivenheder men afslører, at historien 
oprindeligt kan have knyttet sig til et helt andet militært 
togt ti år før. Carsten Selch Jensen forsøger at kaste lys 
over både legenden om Dannebrog og de bagvedliggende 
historiske begivenheder, så vi kan blive klogere på, hvor vi 
egentlig har vores flag fra.
Arrangeret af Dalum Kirke, Dalum-Hjallese Lokalhisto-
riske Forening og Dalum Bibliotek.
Gratis adgang, men kaffe/te koster 20 kr.
Tilmelding ikke nødvendig, men mødesalen åbnes først 
kl. 9.15 og dørene lukkes, når salen er fyldt
Dalum Kirkes Anneks, Dalumvej 112B

Grød! Fra fattigmandskost til hipsterspise!
Foredrag med smagsprøver
Onsdag den 8. maj kl. 18.30-20.30
Billetter til foredragene kan reserveres på tlf.: 65511030 
eller på historienshus@odense.dk
Bemærk: Reserverede billetter skal afhentes senest 15 
min. før foredragets begyndelse.
Billetpris: 120 kr. Billetter købes ved indgangen
Historiens Hus

Kirkegårdsvandring på 
Assistenskirkegården
Ved stadsarkivar Jørgen Thomsen
Onsdag den 22. maj kl. 17.00 
Billetpris: 50 kr. 
Billetter til arrangementet kan reserveres på tlf. 
65511030 eller på historienshus@odense.dk
Bemærk: Reserverede billetter skal afhentes senest tirs-
dag den 21. maj kl. 16.00.
Mødested: Kirkegårdskapellet på Heden
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Europe Direct Odense er et informationscen-
ter, som har til opgave at besvare spørgsmål 
om EU, EU-rettigheder, fonde osv., afholde 
oplysende arrangementer, skaffe informa-
tion om EU og viderehenvise borgere til de 
rette instanser. Europe Direct Odense kan 
findes på 1. sal i Borgernes Hus eller kon-
taktes på mail: adm-bib@odense.dk eller 
telefon 6551 4386.

I 2019 er det endnu engang tid til at vælge, hvem der skal repræsentere Danmark i 
Europa-Parlamentet. Den 26. maj går danskerne til stemmeurnerne for at afgive deres 
stemme. Europe Direct Odense er med hele vejen og vil op til valget, fortælle dig mere 
om muligheden for at stemme, og hvad medlemskabet af EU betyder for Danmark. 

Som et element i Europe Direct Odenses indsats vil der i løbet af foråret blive afholdt 
forskellige arrangementer, som vil handle om Europa-Parlamentet, EU og valget. Følg 
med på bibliotekets hjemmeside, odensebib.dk, hvor begivenheder løbende vil blive an-
nonceret.

Er du interesseret i at deltage i kampagnen for at få andre til at stemme, så se siden: 
dennegangstemmerjeg.eu. Her kan du tilmelde dig, få informationer om begivenhed-
er her i Danmark og selv blive involveret i kampagnen. 

Denne gang stemmer jeg!
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Forbudte bøger
Foredragsrækken tager et historisk kig på fem kontroversi-
elle bøger, der alle har været på kant med lovgivningen 
eller religionen. Blasfemi eller pornografi, overskridelse 
af religiøse eller moralske dogmer og normer, er fælles-
nævneren for de tre engelske og to danske værker. 

Billetpris for alle fem litteraturforedrag i en samlet 
pakke: 580 kr./290 kr. for studerende.
Billetsalg via Folkeuniversitetet: fuodense.dk
Alle foredrag afholdes på Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Fanny Hill af John Cleland (1748) 
Censuren som overbegreb
Mandag den 25. februar kl. 18.15-20.00
Ved Leif Søndergaard, lektor emeritus i litteratur, Syd-
dansk Universitet

Haabløse Slægter af Herman Bang (1880)
Mandag den 4. marts kl. 18.15-20.00
Ved Dag Heede, lektor i litteratur, Syddansk Universitet

Kan mænd undværes af Emmy Carrel (1921)
Mandag den 11. marts kl. 18.15-20.00
Ved Dag Heede, lektor i litteratur, Syddansk Universitet

Lady Chatterleys lover af David Herbert Lawrence 
(1928)
Mandag den 18. marts kl. 18.15-20.00
Ved Claus Schatz-Jakobsen, lektor i litteratur, Syddansk 
Universitet

De sataniske vers af Salman Rushdie (1989)
Mandag den 25. marts kl. 18.15-20.00
Ved Søren Frank, lektor og ph.d. i litteratur ved Syddansk 
Universitet

Musikkens Mesterværker
Forelæsningsrækken dykker ned i nogle berømte 
musikværker indenfor orkestermusik, der spænder fra 
det fest lige hos Händel til det intense hos Sibelius og 
det historiefortællende hos Berlioz, garneret med Griegs 
smukke skuespilmusik og sluttende med Stravinskijs 
skelsættende og elektrificerende balletmusik. Du får lej-
lighed til at fordybe dig i ét værk ad gangen, og samtidig 
får du en introduktion til almene musikbegreber, musik-
genrer, instrumenter og musikhistorie.  
Alle deltagere får adgang til musikken via internettet og 
skal til hver mødegang lytte til værket på forhånd.

Alle fem foredrag er ved Leif V. S. Balthzersen, mag.art. 
i musikvidenskab

Billetpris for alle fem musikforedrag i en samlet pakke: 
580 kr./290 kr. for studerende. 
Billetsalg via Folkeuniversitetet: fuodense.dk
Alle foredrag afholdes på Hovedbiblioteket i Borgernes 
Hus.

Händel: Water Music & Music for the Royal Fireworks
Tirsdag den 12. marts kl. 18.00-19.45

Sibelius: Symfoni nr. 2
Tirsdag den 19. marts kl. 18.00-19.45

Grieg: Peer Gynt
Tirsdag den 26. marts kl. 18.00-19.45

Berlioz: Symphonie Fantastique
Tirsdag den 2. april kl. 18.00-19.45

Stravinskij: Le Sacre du printemps
Tirsdag den 9. april kl. 18.00-19.45

I samarbejde med Folkeuniversitetet Odense præsenterer Odense Bibliotekerne 
to foredragsrækker med et henholdsvist litterært og et musisk fokus.
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Hvorfra kom idéen til klubben?
Ideen til Fantasy Fanklubben kom fra 
en sej 11-årig pige, som gerne ville 
starte en fanklub for jævnaldrende 
med samme interesser, og det talte 
lige til min indre fantasy-nørd. I 
fanklubben tager vi udgangspunkt i 
litteraturen, og er kreative med Harry 
Potter-(jule)pynt, pynter tryllestav, 
og anbefaler hinanden gode bøger. 
Jeg elsker at se, hvordan litteraturen 
kommer til udtryk på forskellige plat-
forme. Derfor er min plan også, at vi 
skal se eventyrlige bøger omsat til 
teaterstykker f.eks. Astrid Lindgrens 
Mio, min Mio, eller fantasybøger lavet 
til store biograffilm som Skamme-
rens Datter 2. Det er vigtigt at unge 
læser af lyst, og udover det gode 
interessefællesskab, så er håbet 
for fanklubben da også at give gode 
læsevaner de unge kan holde fast i 
igennem mange år fremover.

Hvorfor lige fantasy-genren
Fantasy giver magi i hverdagen, og 
er fyldt med vidunderlige universer 
at dykke ned i. Genren favner virkelig 
bredt, og hvis man ikke er til mid-
delalderstemning, hestevogne og 

orkere, så er der også rigtig meget 
god fantasy, som foregår i nutidens 
verden krydret med det overna-
turlige. Det vigtigste formål med 
fantasy fanklubben er at mødes om 
fælles interesser og give hverdagen 
et ekstra drys af magi og litteratur.

Hvis man gerne vil ind i fantasy-
universet, hvor skal man så 
starte? 
Jeg vil klart anbefale, at man be-
gynder i Lene Kaaberbøls universer 
med Skammerens Datter, Katriona-
serien og Skyggeporten. Man kan 
også give sig i kast med Det Gyldne 
Kompas-serien af Philip Pullman, 
som foregår i en genkendelig, men 
parallel verden, hvor talende dyr er 
normen, og det gode kæmper mod 
det onde.

Er der andre tilbud til unge på 
biblioteket?
Vi har masser! En gang om måneden 
holder vi Tween Tirsdage. Her finder 
vi på sjove ting at lave, og viser at 
biblioteket er mere end bare bøger. 
Vi har bl.a. haft gyserlabyrint i kæl-
deren, lavet slim og lært at lave vores 

egne YouTube-videoer ligesom de 
store YouTube-stjerner med tusind-
vis af følgere. Desuden har vi tonsvis 
af brætspil, tegneserier, film og se-
rier, PlayStation og Xbox-spil, instru-
menter og blade, som man må låne 
med hjem, plus et rigtig fedt unge-
hjørne fyldt med sækkestole. Her 
må man komme og læse, hygge eller 
lave lektier, hvis man har lyst. Det 
giver de store børn deres eget sted 
at hænge ud, mens far finder billed-
bøger til lille bror eller mor er på jagt 
efter den nyeste krimi.

Er biblioteket overhovedet 
relevant for unge?
JA! Mange forbinder biblioteker med 
støvede gange og gamle bøger, men 
der sker så mange fede ting her-
inde. Biblioteket er et samlings-
sted for viden, sjove arrangementer 
og kultur, både efter skoletid og i 
weekenden. Se bare på Tween Tirs-
dag og Fantasy Fanklubben! Vi laver 
rigtig mange ting for børn og unge 
bl.a. Star Wars-events i vinterferien, 
klippe-klistredage med forskellige 
temaer og Magiske Dage Odense ude 
i byen i efterårsferien. Biblioteket har 

Bibliotekar og kulturformidler Charlotte Gam arbejder hovedsageligt med tilbud til tweens og unge bru-
gere af biblioteket. Vi har talt med Charlotte om den nye Fantasy Fanklub, som hun har startet, og bib-
liotekets mange andre gode tilbud til børn og unge.
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også fået et eSport-område, sit eget musiklokale, 
hvor man kan spille musik, og et Makerspace i form 
af Borgernes Værksted, hvor man kan være kreativ. 
Og, hvis man har en forening eller bare en god ide, 
som man tror andre ville kunne nyde godt af, kan 
man altid hive fat i os og se, om det ikke er noget, 
der kan få lov at udfolde sig på biblioteket.

Følg os på Instagram 
Vores young adult-profil på Instagram, yaodensebib, 
er fyldt med flotte billeder, anbefalinger og konkur-
rencer, og er oplagt at følge, hvis man mangler 
inspiration til sin næste ungdomsbog. Det samme 
gælder vores tween-profil, tweensodensebib, som 
har anbefalinger og konkurrencer til de 8-12-årige. 
Kig også forbi biblioteket, og få en flink bibliotekar 
til at hjælpe med at finde den næste gode bog – 
uanset hvilken alder, du har.

Fanklub for alle magikyndige og 
fantasy-fanatiske børn
På Hovedbiblioteket er der startet en ny Fantasy 
Fanklub - og der er også plads til dig!
I klubben læser, hygger og snakker vi om bøger, 
ser film om fantastiske universer og holder krea-
eftermiddage: F.eks. pynt din egen tryllestav, lav 
fortryllende slim og alt muligt andet magisk, som 
har forbindelse til fantasy-litteraturen.

Vi mødes hver anden torsdag fra 15.30-17.00. Det 
er gratis at deltage, men kræver at man kan del-
tage de fleste torsdage.

Fanklubben har plads til 20 børn i alderen 10-14 år.

Gratis adgang. Tilmelding sker til Charlotte Gam 
på mail: chaga@odense.dk

Hovedbiblioteket i Borgernes Hus
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Sprogcafé Hovedbiblioteket i Borgernes HusHver tirsdag kl. 14-16

Vil du gerne tale mere dansk og møde nye men-nesker? 

Så mød op på Hovedbibli-oteket tirsdage kl.14-16. 

Alle kan deltage. 

Det er helt gratis, 

og du møder bare 

op.

Vi glæder os til 

at se dig!

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
skrive til Bente Weisbjerg på mail:
blw@odense.dk eller ringe på tlf.: 5142 8834



ARRANGEMENTER 
FOR BØRN OG FORÆLDRE
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Leg med KUBO-robotter
Søndag den 20. Januar kl. 13.00-16.00

Efter en stor succes i efteråret, tilbyder vi igen en eftermid-
dag i selskab med KUBO.
Søndag den 20. januar kan du komme og lege med robot-
terne KUBO i bibliotekets åbningstid. Små brikker sættes 
sammen, og når KUBO kører henover brikkerne, udfører 
den dine kommandoer. 

For de 3-6-årige.

Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig
Højby Bibliotek

Film fra 3 år
Varighed ca. 40 min
Vi viser: Den lille fugl og bladet, Rita og krokodille i bio-
grafen, Prik og Plet står på ørerne og Pingvin.

Onsdag den 23. januar kl. 10.00
Tarup Bibliotek
Torsdag den 24. januar kl. 10.30
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus
Onsdag den 30. januar kl. 10.00
Holluf Pile Bibliotek
Torsdag den 31. januar kl. 9.30 og kl. 10.30
Vollsmose Bibliotek

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk

Hovedbiblioteket 
fejrer Fortællingens 
Dag 2019: Vitello
Lørdag den 26. januar kl. 10.30-12.30

Kom ind på Hovedbiblioteket til en dag fyldt 
med skæg, spilopper og Vitello!

Vi fejrer Fortællingens Dag 2019 med vores 
allesammens yndlingsballademager som tema. Vi 
laver Vitello-perleplader, ser sjove Vitello-film 
og Odense Fortællekreds fortæller højt om de 
gode Vitello-historier.

• Vitello-historier er klokken 10.30-11.30

• Filmen vises klokken 11.30-12.30

Aldersgruppe: 5-9 år
Gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig
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Film for førskolebørn: Mathias skal i skole
Torsdag den 31. januar kl. 10.00
Mathias er 6 år og skal snart starte i skole, men hans 
bedste ven skal ikke med, for han skal flytte. Kan man så 
finde nogle nye venner? Og skal man kunne læse, når man 
starter i skole? Og driller de store børn i skolegården? Der 
er meget at tænke over, men Mathias glæder sig alligevel!
Springet fra børnehave til skole er en stor forandring i 
mange små børns liv. Mathias skal i skole er en film for 
alle børn, der snart skal starte i skole og for deres familie 
og pædagoger. 
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Tarup Bibliotek 

Indskolingsfilm på Vollsmose Bibliotek
Vi viser film for skolernes yngste elever. Fortrinsvist for de 
lokale skolers børnehaveklasser. Varighed ca. 45 minutter.

Onsdag den 30. januar kl. 9.30:
Mortens badebold
Bror min bror
Hr. Bohm og silden
Vitello får en klam kæreste

Onsdag den 20. februar kl. 9.30:
Desmonds æbletræ
Røde ører
Hr. Hublut
Vitello bygger en monsterfælde

Onsdag den 27. marts kl. 9.30:
Fuglen der kunne spå
1001 hemmeligheder for børn – og ikke for voksne
Vitello bliver forretningsmand

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Vollsmose Bibliotek og Kulturhus

Musik & Sprog: Kan du tælle til en million? 
Og stave til Mississippi?
Lørdag den 2. februar, den 2. marts og den 6. april. 
Alle dage kl. 13.00
Jette Holk fra Odense Musikskole synger og spiller i bi-
bliotekets udlån. Hun viser, hvordan man gennem musik 
og leg kan lære om tal, bogstaver, farver og figurer.
For de 2-6-årige, deres søskende og forældre.
Arrangementet finder sted på Vollsmose Bibliotek.
Gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig 
Vollsmose Bibliotek og Kulturhus
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Sansecirkus med Kulturagenten
Mandag den 4. februar kl. 10.00
Sansecirkus - Musik og bevægelse for de mindste 
med Kulturagent Mia Broe Jakobsen. Vi skal se på 
forskellig slags musik/sang og bevæge kroppen. 
Alle sanser kommer i brug, når musik bliver no-
get, man både kan høre, se, lugte, smage, føle og 
bruge hele kroppen til. For 0-3-årige.
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Tarup Bibliotek 

Eventyrtime
Birgitte Meinhardt fortæller eventyr og synger for og med 
børnene. Arrangementet afsluttes med et filmatiseret 
eventyr. Varighed ca. en time. Primært for børnehusenes 
ældste børn.
Onsdag den 6. februar kl. 10.00
Eventyr: Drengen der ikke kunne lyve og Guldlok og de tre 
bjørne
Film: Svinedrengen

Onsdag den 6. marts kl. 10.00
Eventyr og film: Kejserens nye klæder

Onsdag den 3. april kl. 10.00
Eventyr: Snehvide
Film: Fyrtøjet

Onsdag den 8. maj kl. 10.00
Eventyr: Askepot
Film: Klods-Hans

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Vollsmose Bibliotek og Kulturhus

Byt fastelavnstøj på biblioteket
Søndag den 10. februar, Søndag den 24. februar og
Søndag den 3. marts kl 13.00-16.00
Er dit gamle fastelavnstøj blevet for småt, eller er det bare 
ikke længere sejt at være en pirat? 
Så tag børnenes gamle fastelavnstøj med på biblioteket og 
byt det i vores byttebiks. På den måde får du ryddet op i det 
gamle, og du får nyt udklædningstøj helt gratis.

Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig.
Højby Bibliotek

Fastelavn-bytte-biks
Søndag den 17. februar til fredag den 1. marts
For de 0-8-årige
Dyt, dyt – skal vi byt’? Båt, båt – det kan vi godt!
Er du vokset ud af sidste års kostume, eller er du træt af 
altid at være klædt ud som det samme? Så kom forbi og få 
skiftet fastelavnsgarderoben ud.
Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig
Holluf Pile Bibliotek
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Film fra 3 år
Varighed ca. 40 min.
Vi viser: Elefanten og sommerfuglen, Fløjteløs, Prik og 
Plet: får skoldkopper og Det lille lam 

Onsdag den 20. februar kl. 10.00
Tarup Bibliotek 
Torsdag den 21. februar kl. 9.30 og 10.30
Vollsmose Bibliotek
Onsdag den 27. februar kl. 10.00
Holluf Pile Bibliotek
Torsdag den 28. februar kl. 10.30
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk

Helte- og skurke-perlerier  
Søndag den 10. marts kl. 12.30-15.30
Er du vild med Batman og Jokeren? Eller måske pyja-
masheltene, Superman, Captain America og Paw Patrol. 
Mulighederne er mange og vi lægger inspirationen frem. 
Vi har både medium- og maxi-perler.    
Husk at have en voksen med, der kan stryge perle pladerne. 
Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendigt
Holluf Pile Bibliotek

Film fra 3 år
Varighed ca. 40 min. 
Vi viser: Ih, siger den lille bamse, Lili elsker mad, Rita og 
krokodille: Forår og Myre

Onsdag den 20. marts kl. 10.00
Tarup Bibliotek
Torsdag den 21. marts kl. 10:30
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus
Onsdag den 27. marts kl. 10.00
Holluf Pile Bibliotek
Torsdag den 28. marts kl. 9.30 og 10.30
Vollsmose Bibliotek

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk

Historiefortælling og familie yoga 
Lørdag den 16. marts kl. 11.00
Hovedbiblioteket får besøg af Arenze Fischer, som er bør-
neyogalærer, historiefortæller og antropolog.
Arenze fortæller en historie, hvorefter børn og voksne 
gengiver historien med yogastillinger. Historiefortælling 
træner børnenes opmærksomhed og stimulerer fanta-
sien, mens de fysiske yogastillinger forbedrer balance, 
styrke og smidighed. Samtidig kan børnene ofte huske 
historier langt bedre, når de har fået dem ”ind i kroppen”. 
Til slut ligger vi alle til en kort afspænding og nyder at 
finde ro.
OBS: Medbring gerne egen yogamåtte. 

Billetpris: 20 kr. pr. deltager – både børn og voksne skal 
have billet. Billetter købes via odensebib.dk 
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus
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3tegn!
Tegnefestival on tour

Onsdag den 20. februar kl. 9.30
for tilmeldte skoleklasser 4.-6. årgang
Det forrygende tegneshow DM i Tegning On Tour er igen klar til at 
indtage Odense i 2019. 
DM i Tegning On Tour er blyants-akrobatik på storskærm, hvor 
eleverne tegner med til de får krampe. En event, hvor det er unge 
tegnetalenter, der formidler kreativitet og dynamisk tegneteknik. 
Det hele serveres med masser af humor og bid. DM i Teg¬ning On Tour 
ledes af Jannik Broz fra Billedskolen Horsens, der er idémanden bag 
Tegnefestival og DM i Tegning.

Tourbussen kommer forbi Borgernes Hus i Odense onsdag den 20. 
februar 2019. I skal sikre jer en plads til at få ca. 5 times turboinspi-
ration og masser af tegning. Begrænset deltagerantal. Tilmelding 
nødvendig til lkjo@odense.dk

Hovedbiblioteket i Borgernes Hus
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tegn!
Pandekagen kendes fra børnebøgerne, hvor mange 
af de største helte er pandekageelskere. Når der skal 
hygges hos Rasmus Klump, Peddersen, Findus, Pe-

ter Pedal og Pippi Langstrømpe kommer der pande-
kager på bordet. 

Pandekagedagen

Vi fejrer pandekagedagen følgende steder:
Dalum Bibliotek 
Tirsdag den 5. marts kl. 10.00-12.00

På Dalum Bibliotek fejrer vi den internationale Pandekagedag igen i år, og det hele går i luften kl. 10, 
hvor vi leger lidt, ser en film med Rasmus Klump og til sidst spiser vi pandekager. Så kom forbi og 

vær med til at fejre den flade kage med den store betydning.
Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig

Hovedbiblioteket i Borgernes Hus 
Tirsdag den 5. marts kl. 10.00-11.00

Vi bager pandekager, læser historier, laver pandekageløb og 
hygger en times tid.

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk

Tarup Bibliotek
Tirsdag den 5. marts kl. 10.00-11.00
Vi bager pandekager, ser en film med Rasmus Klump, laver pandekageløb 
og hygger en times tid.
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk

Vollsmose Bibliotek og Kulturhus 
Tirsdag d. 5. marts kl. 10.00-11.00
Pandekagedagen for børnehaverne: Så er det igen blevet tid til den 
Internationale Pandekagedag. Kom og få friskbagte pandekager. 
Vi bager pandekager, læser historier og hygger en times tid. 
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
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Vinterferie!
Krea-uge i skolernes vinterferie på 
Tarup Bibliotek
Lørdag den 9. februar – lørdag den 16. februar
Tarup Bibliotek finder KREA-sagerne frem. Så tag 
din bedste ven, bror, søster eller morfar under ar-
men og kig forbi KREA-værkstedet i bibliotekets 
åbningstid. Vi finder frem til en ny aktivitet hver 
dag.
Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig
Tarup Bibliotek

Glæd en du har kær - Valentins-
værksted
Søndag den 10. februar kl. 12.30-15.30
Kender du en, der fortjener lidt ekstra opmærk-
somhed på Valentinsdag den 14. februar? 
Din kæreste, din mor, farfar, din hund?
Så kom og lav en lille ting til den, du vil gøre glad. 

Det kan f.eks. være et kort med et digt, noget i per-
ler, en nøglering eller noget helt fjerde.
Husk at have en voksen med, der kan stryge perle-
pladerne. 
Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig
Holluf Pile Bibliotek

Star Wars på Hovedbiblioteket 
Lav dit eget lyssværd
Fredag den 15. februar kl. 12.00–13.00
Mød op på Hovedbiblioteket med en voksen hjæl-
per, så laver vi et gaffa-tape lyssværd sammen. 
OBS: Begrænset antal pladser

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odense-
bib.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus
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Vinterferie!
501 Nordic Garrison slår til på 
Hovedbiblioteket
Lørdag den 16. februar kl. 11.00-13.00 
Vær med, når Hovedbiblioteket igen får besøg af 
501st Nordic Garrison - ”Bad Guys – doing good 
things”
Mød en ægte Jedi, Darth Vader og prinsesse Leia 
kigger måske forbi, men et er sikkert: Stormtrop-
perne vil være på plads. 
Du får mulighed for at få en snak med Star Wars- 
karaktererne, der også gerne stiller op til foto-
grafering og autografskrivning. Deltag i sporjagten 
og vær kreativ i værkstedet.

Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Stjernekrigerne slår til igen!
Musik, sang og leg
Lørdag den 16. februar kl. 11.15
Kan du mærke kraften?! Ellers kommer du til det, 
når Hovedbiblioteket får besøg af Stjernekrigerne, 
der over et Star Wars Tema vil spille, synge og lege 
med jer. Hør bidder af de kendte musiktemaer fra 
Star Wars filmene, hop som en jedi, marchér som 
klon, kom i lære som en Padawan og dans Chew-
baccas dans.

Vi glæder os til en lørdag i Star Wars tegn!

Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus
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SpireGro-værksted
Lørdag den 23. marts kl. 10.30-13.00
Vi fejrer foråret i bæredygtighedens navn med et 
SpireGro-værksted for alle børn. Du laver en lille 
potte af genbrugsmaterialer, hvor du kan plante et 
frø i. Potten kan du naturligvis tage med hjem til vin-
dueskarmen og/eller haven, hvor du kan følge med 
i, hvordan det vokser sig større.

Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig
Dalum Bibliotek

Plante værksted
Lørdag den 30. marts kl. 12.30- 13.30
Vi folder vores egne papirpotter og planter et frø, 
som du kan få til at spire og gro hjemme.

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odense-
bib.dk
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

Det finder vi ud af, når bl.a. musiker Emil Savery kommer 
med musik- og plantemusikinstrumenter samt planter at 
jamme sammen med. Konceptet er, at der kobles et apparat 
til en plante, og via apparatet bliver plantens impulser over-
sat til toner. Musikerne improviserer sammen med de toner 
planten frembringer. 

Børn og voksne kan prøve at røre ved planterne og høre, 
hvordan det påvirker musikken. Og de kan lære noget om at 
lytte, da planterne ofte slet ikke vil spille, hvis der ikke bliver 
lyttet.

Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus, 2 sal. 

Kan man jamme 
med en plante?
Lørdag den 30. marts kl. 11.00
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PÅSKE!
Tarup Bibliotek har fået påskepip!
Lørdag den 13. april – onsdag den 17. april i bibliotekets 
åbningstid
Åh, nej… Så er den gal igen! Alle de små påskekyllinger 
er igen i år løbet væk hjemmefra og har gemt sig i bør-
neafdelingen. Så derfor vil vi gerne bede om hjælp til at 
få styr på dem igen. Kom og tæl, hvor mange steder de 
har gemt sig, og få et lille stykke påskechokolade som 
tak for hjælpen. Vi tæller påskekyllinger i hele skolernes 
påskeferie.

Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig
Tarup Bibliotek

Påskeperlerier på Tarup Bibliotek
Lørdag den 13. april – onsdag den 17. april i bibliotekets 
åbningstid
Tarup Bibliotek finder i påskeferien perlepladerne og 
strygejernet frem. Kom forbi og kreer fine påskeperle-
plader – så de er klar til at blive brugt som fin påskepynt 
hjemme på dit værelse. Vi finder nogle flotte skabeloner 

frem, så I enten kan lave pladerne efter et bestemt møn-
ster – eller bruge fantasien. 

Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig
Tarup Bibliotek

Påskejagt på Hovedbiblioteket
Lørdag den 13. april – onsdag den 17. april i bibliotekets 
åbningstid
Kom og tæl, hvor mange påskeæg og kyllinger, der 
er gemt rundt om i børneafdelingen. Som tak får du et 
lille påskeæg. I løbet af dagene vil du også kunne lave 
påskepynt, når vi stiller forskellige skabeloner og papir 
mv. frem.
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus
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Kreative søndage
- vi leger med HAMA-perler
Søndag den 24. marts og søndag den 31. marts 
kl. 14.00-16.00
De to sidste søndage i marts leger vi med HAMA-perler 
med temaet ”Påske”. Vi stiller skabeloner, perler og pla-
der til rådighed, og selvfølgelig kan man få strøget sine 
figurer og få dem med hjem. 
Begge arrangementer med gratis adgang. Tilmelding 
ikke nødvendig.
Højby Bibliotek

Modeltegning: Kom og tegn efter levende 
model 
Lørdag den 27. april kl. 11.30-13.00
Kunstneren Ingrid Duch vil være jeres vejleder når I skal 
prøve at tegne efter levende model. Det er en skøn kreativ 
udfordring til både børn og voksne, og alle kan jo tegne på 
deres måde. 
Ved modeltegning vil det blive længerevarende stillinger, 
så der vil være mulighed for at skifte plads og tegne 
modellen fra flere vinkler, hvis det ønskes. 
Der vil også være opstillet stilleben I kan prøve at tegne 
efter, når sceneområdet på 2. sal bliver indtaget af en pro-
fessionel model samt opstillinger, som I får fornøjelsen 
at tegne.
Du er velkommen til selv at tage dine tegneartikler med, 
men vi har også tegneblok og blyanter til låns.

Vi glæder os til at se jer!

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk 
Hovedbiblioteket i Borgernes Hus

H. C. Andersen-Paraden besøger 
Vollsmose
Tirsdag den 7. maj kl. 15.00
Det er ganske vist, at når foråret kommer, så får Volls-
mose besøg af H. C. Andersen-Paraden. Torben Iversen 

står i spidsen for Paraden, der kommer med en gruppe 
børn og voksne, der vil underholde i godt 40 minutter med 
præsentation af og optrin fra forskellige kendte og elskede 
H. C. Andersen-eventyr.  
Arrangementet er primært for de lokale skolers yngre 
elever. 
Arrangementet finder sted i Kulturhuset.
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Vollsmose Bibliotek og Kulturhus

Sommerbogen: Årets svedigste 
læsekonkurrence
Lørdag den 29. juni-søndag den 18. august 
Læs tre bøger og deltag i konkurrencen om fine præmier. 
Alle børn mellem 6 og 14 år kan deltage. 

Udfyld deltagerbevis og deltag på:
Dalum Bibliotek, Holluf Pile Bibliotek, Hovedbiblioteket, 
Tarup Bibliotek og Vollsmose Bibliotek

Startskuddet lyder 29. juni og konkurrencen slutter 18. 
august. Jo flere bøger du læser – jo større chance for at 
vinde!

På Biblo.dk kan du deltage i den landsdækkende sommer-
læsekonkurrence for de 7-14-årige. Her gælder det om at 
læse og skrive anmeldelser af en masse bøger i løbet af 
sommerferien, for at vinde de mange præmier, der er på 
spil.
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ARRANGEMENTER 
PÅ MUSIKBIBLIOTEKET
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ANTONÍN 
DVOŘÁK
Torsdag den 31. januar kl. 18.30-20.30

Med sine fædrelandskærlige slaviske danse, sine hu-
moresker og sin 9. symfoni, Fra den nye verden (der 
afspejler komponistens tjekkiske rødder mindst lige så 
meget som det USA, den er inspireret af), tegner Dvořák 
sig som en af nationalromantikkens allerstørste. Mød 
manden, der naturligt inkorporerede folkemusikken i 
den klassiske musik og blev en elsket gigant inden for 
alle genrer.

PËTR 
TJAJKOVSKIJ
Torsdag den 28. marts kl. 18.30-20.30

Tjajkovskij stod, pga. sin formelle uddannelse i kom-
position og påvirkning fra den vesteuropæiske tradi-
tion, uden for den russiske kreds af komponister, som 
kaldte sig ”De fem” og betragtede sig selv om ind-
begrebet af russisk nationalromantik. Men den rus-
siske folkemusik er en tydelig inspiration i Tjajkovskijs 
musik, ligesom et stormfuldt og forpint sjæleliv tegner 
en rød tråd gennem hele hans liv og værk.

Forårets traditionelle foredragsrække om klas-
sisk musik stiller i år skarpt på fire af musikkens 
største nationalromantikere. Det er komponister, 
vi typisk finder i Øst- og Nordeuropa og dermed 
uden for musikkens tysk/italiensk/franske ’hoved-
spor’, hvis nationale tonesprog blev betragtet som 
den etablerede standard. Den gensidige påvirkning 
af kunstmusik og folkemusik inviterer naturligt 
til forskelligartet, ’nationalspecifik’ musik. Men 
findes der egentlig en russisk, en norsk, en en -
gelsk – eller en dansk – tone? Vi gør os bekendte 
med nationalromantikken via fire store komponis-
ters liv og musik.
 
Foredragsholder er Katrine Nordland, cand.mag. 
og musikbibliotekar ved Musikbiblioteket i Borg-
ernes Hus 

Gratis adgang. 
Tilmelding nødvendig via odensebib.dk

Borgernes Hus, lokale 3.5/3.6 

De største 
national
romantikere
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EDVARD 
GRIEG
Torsdag den 25. april kl. 18.30-20.30

Vi kender hans klaverkoncert, hans musik 
til skuespillet Peer Gynt og hans lyriske 
stykker. Vi tramper rundt til Bryllupsdag 
på Troldhaugen og I dovregubbens hal og 
er enige om, at det lyder typisk norsk. Men 
hvorfor lyder Grieg så norsk? Hvad har han 
ellers skrevet? Hvad er ”slåtter” egentlig for 
noget? Og hvor meget hævd kan vi gøre på 
Grieg her i Danmark?

EDWARD 
ELGAR
Torsdag den 23. maj kl. 18.30-20.30

Den engelske nationalromantiske musik 
var ikke bare musik til en nation, men musik 
til et imperium. England tegner sig typisk 
svagt i den klassiske musikhistorie, men 
er verdensmester i pomp og pragt. Edward 
Elgars musik beviser både bogstaveligt – 
med de berømte Pomp and circumstance-
marcher – og i mere overført betydning, 
hvorfor det forholder sig sådan.



H.C. Andersen er vild med opera. Han oplever 1800–tallets megastjerner som Maria Malibran, Giulia Grisi og 
Jenny Lind, de splinternye operaer af Meyerbeer, Verdi og Wagner, og han skriver hjem om den vilde ople-
velse af at sidde i de enorme operahuse i Napoli, Wien og Paris. Tag med H.C. Andersen i operaen; vær med 
helt fra begyndelsen, da han selv som teenager drømmer om en stor sangerkarriere og synger i koret på 
Det Kongelige Teater – og hør om de helt urimelige forhold for både publikum og kunstnere i guldalderens 
København. 

Med H. C. Andersen 
i operaen
Lørdag den 1. juni kl. 14.00

 Operaeksperten Henrik Engelbrecht er guide på en le-
vende tur tilbage til operaverden af i går ved hjælp af 

Andersens egne dagbøger og rejsebreve. 

Gratis adgang. Tilmelding  nødvendig via odensebib.dk

Musikbiblioteket i Borgernes Hus
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Henrik Engelbrechts nye bog, Hjertet brast i toner, om 
H.C. Andersens operaoplevelser gennem mere end 50 år 
udkommer på digterens fødselsdag 2. april 2019. Bogens 
vejl. udsalgspris er kr. 399,-, men du kan købe bogen til 
særpris kr. 300,- ved foredraget (kontant eller MobilePay), 
og få en personlig hilsen fra forfatteren med i købet.

Henrik Engelbrecht er kunstnerisk konsulent for bl.a. Det 
Kgl. Teater og Tivoli, censor ved Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium, foredragsholder og podcastproducent 
for DR P2. Uddannet fløjtenist og musikpædagog. Tidl. 
musikchef i Tivoli og operadramaturg på Det Kgl. Teater. 
Forfatter til flere bøger og utallige artikler om klassisk 
musik og opera.



Depeche Mode
Torsdag den 7. februar kl. 18.00
Hvem kender ikke hits som Just Can Get Enough, Peo-
ple are People, Personal Jesus og Enjoy the Silence? 
Depeche Mode blev dannet i London sidst i 1970'erne. 
I 1981 udkom den første album, Speak and Spell og 
startede en musikalsk rejse, der har fået dem til at 
sælge over 100 millioner plader. Men historien om De-
peche Mode har ikke altid været let: Sangeren Dave 
Gahan havde mange problemer med alkohol og stoffer.
Billetpris: 50 kr. Billetter købes i døren eller via AOFs 
hjemmeside: aof-odense.dk
Musikbiblioteket i Borgernes Hus

Syd Barrett
Torsdag den 7. marts kl. 18.00 
Syd Barrett døde af kræft i juli 2006. Han blev kun 60 år. 
Han var geniale Pink Floyds første guitarist. Sammen 
med Pink Floyd skabte han i tresserne de to psyke-
deliske albums The Piper at the Gates of Dawn og A 
Saucerful of Secrets. Den skøre diamant Charles "Syd" 
Barrett har efterladt et musikalsk spor, der stadig er 
fundamentalt i dag i rockens historie. 
Billetpris: 50 kr. Billetter købes i døren eller via AOFs 
hjemmeside: aof-odense.dk
Musikbiblioteket i Borgernes Hus

Joy Division/New Order
Torsdag den 25. april kl. 18.00 
Joy Divisions frontfigur Ian Curtis begik selvmord i 
1980, og så startede den myte. Manchester post-punk 
bandet har kun trykt to album, Unknown Pleasures og 
Closer, men sange som Love Will Tear Us Apart og De-
cades er autentiske perler. Vi vil også se efter gruppens 

efterfølger, som efter lederens død ændrede sit navn 
og sin musikalske stil.
Billetpris: 50 kr. Billetter købes i døren eller via AOFs 
hjemmeside: aof-odense.dk
Musikbiblioteket i Borgernes Hus

Neil Young/Tom Petty/Buffy St. Marie
Torsdag den 23. maj kl. 18.00 
En rejse i nordamerikansk rockmusik med to store 
navne og en "outsider" af indiansk oprindelse. Neil 
Young, som for en tid spillede med den berømte trio 
Stills, Crosby, Nash, behøver ingen introduktion. Tom 
Petty, som døde i 2017, er legenden af canadisk rock, 
men hvem er Buffy Sainte-Marie? Opdag det sammen 
med os.
Billetpris: 50 kr. Billetter købes i døren eller via AOFs 
hjemmeside: aof-odense.dk
Musikbiblioteket i Borgernes Hus

Foredragene er arrangeret i samarbejde med AOF.

MUSIKFOREDRAG 
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KONCERTEKSPERIMENTER
WORKSHOPS

& TEMATISKE INDSLAG
Ekstrem Musik fra Japan
ULYD III: Musik, Lydkunst & Avantgarde
6 timers psykedelisk maratonkoncert
KRYSTALPALADSET
Workshops i: præpareret guitar, avantgarde DJ-Teknik & Ekstrem Noise

Partnere til _______X MUSIKBIBLIOTEKET, anno 2019: 

ORGANIK & SUMMIT, Kunsthal ULYS, pauserummet.dk, Kulturforeningen TAMOTUA, Cherry Music, Galleri ORGANON, 
Det Fynske Kunstakademi, Nordic Yoga Festival og mange andre…

Vil du/din forening/dit band hjælpe os på Musikbiblioteket med at eksperimentere med nye musik- og koncertformer? Så 
send en mail til musikbibliotekar og arrangementsansvarlig Mads Led Behrend på madlb@odense.dk og fortæl, hvad din idé 
går ud på og måske kan vi finde på noget spændende sammen.
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KOM IND OG 
VÆR EN DEL AF 
VORES KREATIVE 
MUSIKMILJØ
 LYDSTUDIET

Skal du have produceret din musik eller indspillet 
vokaler, så har Musikbibliotekets lydstudie ram-
merne til den gode musikoptagelse. Vi giver dig 
råd og vejledning i vores programmer - så kan du 
bedst muligt komme videre med din musik. 

  LIBRARY LIVE
Library Live er Musikbibliotekets scene, hvor 
musikere og sangere kan optræde – afprøve nyt 
repertoire, promovere deres orkester og spille 
koncerter for et publikum. Vi har derudover Li-
brary Live Recordings, hvor vi tilbyder at optage 
koncerten og Library Live Unplugged som er 
intimkoncerter. Er du interesseret i at spille på 
vores scene, så kontakt: Paw Mølgaard, paml@
odense.dk eller på 6551 4441.

 LET’S PLAY!
Inviter venner og børn med ind og prøv kræfter 
med instrumenterne i vores showroom, der er for 
alle nysgerrige med lyst til at spille musik. 
“Lets’ Play!”-rummet er udviklet i samarbejde 
med 4Sound, og giver alle en mulighed for at prøve 
forskellige instrumenter, lege og spille sammen.

Library Live er et tilbud til den lokale 
musikscene – til dig og dit band!



”Den klassiske musiks Netflix!”

Sådan beskrev The New York Times den klassiske 
musikkanal, Medici.tv, som nu er frit tilgængelig 
for Odense Bibliotekernes brugere.

Oplev over 1800 livekoncerter, historiske opførelser, operaer 
og balletter, stillet til rådighed i samarbejde med verdens 
førende koncert- og operahuse: Berliner Philharmonikerne, 
London Symphony Orchestra, Mariinskij-teatret, New York 
Philharmonic, Concertgebouw, Carnegie Hall, Bolsjoj-
teatret, Pariseroperaen, Festspillene i Salzburg og utallige 
andre koncertsteder, teatre, festivaler og konkurrencer.

Ud over de flere end 3000 værker kan du på Medici.tv 
finde utallige dokumentarfilm om klassisk musik, bio-
grafier, temaudsendelser og master-classes.
Et sublimt og unikt sted at gøre sig bekendt med og nyde 
den klassiske musik.

Læs mere og se, hvordan du får adgang på odensebib.
dk/medicitv

Kom til introduktion til Medici.tv

Torsdag den 31. januar kl. 14.15
Torsdag den 28. januar kl. 14.15 
Torsdag den 28. marts kl. 14.15
Torsdag den 25. april kl. 14.15 
Torsdag den 23. april kl. 14.15

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk

Musikbiblioteket i Borgernes Hus

Qello er en af verdens førende streamingtjene ster 
for koncerter og musikdokumentarer.

Her har du adgang til et konstant voksende online-bi-
bliotek af alle musikgenrer fra klassisk rock til blues, pop, 
country, metal, folk, jazz, indie m.m. Qello er det ultima-
tive sted at se koncertfilm i fuld længde, når og hvor du vil. 
Genoplev de koncerter, du elsker, se dem, du gik glip af, 
og opdag kunstnere, du ikke kendte i forvejen.

Quello ligger desuden inde med tusindvis af prisvindende 
musikdokumentarfilm og -biografier. Så nu kan du blive 
den, der både har overblikket og kender alle populær-
musikhistoriens obskure detaljer.
Musik for ører og øjne.

Læs mere og se hvordan du får adgang på odensebib.dk/
qello

Kom til introduktion til Qello Concerts

Torsdag den 2. januar kl. 14.15
Torsdag den 14. februar kl. 14.15
Torsdag den 14. marts kl. 14.15
Torsdag den 11. april kl. 14.15
Torsdag den 9. maj kl. 14.15

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk

Musikbiblioteket i Borgernes Hus
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musiske 
mandage

Elsker du at snakke om musik og spille nye og gam-
le ting for andre mennesker?
Vil du gerne bruge en aften sammen med andre 
musiknørder, men vil du også gerne bestemme på 
dagen, om du har lyst?

Så meld dig ind i vores nye gruppe ”Musiske Man-
dage”. Den sidste mandag i hver måned mødes 
vi i  Musikbiblioteket og taler om et emne eller en 
kunstner, der er oppe i tiden, ellers spiller vi musik 
for hinanden og snakker om det, og nogle gange 
får vi gæster fra Musikbiblioteket eller udefra til at 
fortælle os om noget.

Det bliver en skøn blanding af snakkeklubber, ny in-
spiration og fællesskab omkring den musik, vi alle 
sammen elsker, men sikkert ikke kan blive enige 
om!

Meld dig ind i vores facebookgruppe ”musiske man-
dage” og se om månedens emne er noget for dig. 
Det er gratis at være med.

Vi mødes mandag den 28. januar, 
25. februar, 25. marts, 29. april 
og 27. maj kl. 18.00 

- som udgangspunkt i Musikbiblioteket på 2. sal i 
Borgernes Hus.

Musikbiblioteket i Borgernes Hus 55 ¦
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Vigtigt om IT-introduktioner
på bibliotekerne!
Med mindre andet er nævnt er bibliotekets IT-introduk-
tioner gratis.
Tilmelding skal ske via odensebib.dk under menupunk-
tet ”Det sker” > ”IT-introduktioner”
Er du ny på internettet, eller er du i tvivl om, hvordan du 
tilmelder dig, kan du tilmelde dig telefonisk eller ved per-
sonlig henvendelse til det bibliotek, hvor du ønsker at del-
tage, senest to dage før introduktionens afholdelse. 
Er der under fem tilmeldte til et kursus, forbeholder 
Odense Bibliotekerne sig retten til at aflyse introduk-
tionen, og eventuelle tilmeldte vil blive kontaktet.
Er du forhindret i at deltage, er det vigtigt, at du hurtigst 
muligt melder afbud til det bibliotek, hvor introduktionen 
finder sted.

OBS: Der er et begrænset antal pladser på de enkelte 
introduktioner. 

Kontaktinfo

Bolbro Bibliotek:  6551 4304

Dalum Bibliotek:  6551 4307

Holluf Pile Bibliotek:  6551 4351

Hovedbiblioteket i Borgernes Hus: 6613 1372

Højby Bibliotek:  6375 0912

Korup Bibliotek:  6139 9431

Musikbiblioteket i Borgernes Hus:  6613 1372

Tarup Bibliotek:  6551 4338

Vollsmose Bibliotek og Kulturhus:  6551 4344

Hjælp, hvordan bruger jeg min iPad?
Tirsdag den 15. januar kl. 10.15-12.15 
Denne introduktion er for dig, der har en iPad og gerne vil 
vide mere om dens indstillinger og funktioner. Vi
gennemgår helt grundlæggende, hvordan en iPad fun-
gerer.
Medbring din egen iPad og koden til dit Apple-ID.
Dette kan du få hjælp til på bibliotekernes Åben IT-hjælp.

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Tarup Bibliotek

Apps fra biblioteket - et udvalg
Tirsdag den 29. januar kl. 10.15-12.15 
Biblioteket, eReolen, Filmstriben, RB Digital, PressRead-
er. De er alle apps, som du har adgang til gennem dit bi-
bliotekslogin.
Det er bl.a. ebøger, film, aviser og magasiner.
Kom og få en kort gennemgang, og prøv selv kræfter med 
nogle af bibliotekets elektroniske tjenester.
Medbringe din egen telefon eller tablet, og hav på forhånd 
oprettet dig med adgang til den tilhørende app-butik.
Dette kan du få hjælp til på bibliotekernes Åben IT-hjælp.

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Dalum Bibliotek

IT-INTRODUKTIONER/0119
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Find dine aner
– slægtsforskning for be gyndere
Tirsdag den 5. februar og tirsdag 5. marts 
Begge dage kl. 9.00-11.00
BEMÆRK: KURSERNE ER IDENTISKE
Drømmer du om at komme i gang med at finde oplys-
ninger om din slægt? Vi ser på, hvad der findes i kirke-
bøger, folketællinger, arkiver og på internettet. Arran geret 
i samarbejde med Slægtshistorisk Forening i Odense. 

Egen computer må medbringes – men er ikke nødvendigt.

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Tarup Bibliotek

Har du talt med din smartphone i dag?
Mandag den 18. marts kl. 15.00-17.00
Har du fået en smartphone, men har lidt svært ved at 
få taget hul på alle de ”smarte” funktioner, så er dette 
måske et kursus for dig? Kurset er en kort introduktion til 
de mest basale funktioner.

Medbring din egen telefon, og hav på forhånd oprettet dig 
med adgang til telefonens app-butik.

Dette kan du få hjælp til på bibliotekernes Åben IT-hjælp.

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
Dalum Bibliotek

Rejs med din iPad
Vi rejser verden rundt som aldrig før, og dine trofaste føl-
gesvende iPhone og iPad skal selvfølgelig med på ferie. 
Vi giver inspiration til apps, der kan gøre din ferie smart 
og meget nemmere, lige fra planlægningen af rejsen, til 
når du f.eks. står og mangler et apotek. Derudover taler 
vi også om, hvordan du kan finde vej samt spare penge på 
data ved at bruge apps, der kan bruges offline.
Medbring din egen iPad og koden til dit Apple-ID.
Dette kan du få hjælp til på bibliotekernes Åben IT-hjælp.

Dalum Bibliotek
Mandag den 1. april kl. 15.00-17.00

Tarup Bibliotek
Tirsdag den 9. april kl. 10.15-12.15

Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via odensebib.dk
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Åben IT-hjælp på byens biblioteker
Der er gratis adgang for alle, og tilmelding er ikke nødvendig

Åben IT-hjælp på Bolbro Bibliotek
Hver tirsdag fra kl. 13.00-15.00
IT-frivillige hjælper dig med lige netop det IT-problem, 
du måtte have – stort som småt. 

Medbring gerne egen bærbare PC, tablet, mobil eller 
lignende.

Åben IT-hjælp på Dalum Bibliotek
Hver torsdag kl. 10.00-12.00
IT-frivillige hjælper dig med lige netop det IT-problem, 
du måtte have – stort som småt. 

Medbring gerne egen bærbare PC, tablet eller 
lignende.

Åben IT-hjælp på Holluf Pile Bibliotek
Hver mandag kl. 14.00-16.00
Hver torsdag kl. 10.00-12.00
- også i skoleferierne
Få hjælp til brug af computer, tablet, smartphone og  
internet.
Vi kan hjælpe dig med at oprette en e-mail, lære simpel 
tekstbehandling, oprette dig til app-butikken, bruge de 
sociale medier (f.eks. Facebook) og derudover at blive 
fortrolig med bibliotekets mange tilbud på nettet.

Åben IT-hjælp på Tarup Bibliotek
Hver fredag kl. 10.00-12.00
IT-frivillige hjælper dig med lige netop det IT-problem, 
du måtte have – stort som småt. 

Medbring gerne din egen bærbare PC, tablet eller lig-
n ende.

Bemærk, der kan være aflysninger omkring ferier.
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DALUM BIBLIOTEK

KALENDER/0119

BOLBRO BIBLIOTEK

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE

24/1 kl. 19.00:  De rullende 60’ere s. 9
21/2 kl. 19.00:  De flippede 70’ere s. 9
28/3 kl. 19.00:  De postmoderne 80’ere s. 9
25/4 kl. 19.00:  De ubekymrede 90’ere s. 9

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE

Tirsdage kl. 13.30:  Strikkecafé s. 6 
10/1 kl. 16.00:  HCA og moderniteten s. 7 
15/1 kl. 18.30:  Filmklubben 5250 s. 6
29/1 kl. 18.30:   WriterSpace skrivework-

shop, vol. 1 s. 7
5/2 kl. 18.30:  Filmklubben 5250 s. 6 
14/2 kl. 16.00:  HCA skildrer folkelivet s. 7 
19/2 kl. 18.30:   WriterSpace skrivework-

shop, vol. 1 s. 7 
28/2 kl. 19.00:  Slainte – sans en bog s. 17 
5/3 kl. 18.30:  Filmklubben 5250 s. 6 
14/3 kl. 16.00:  HCA møder Tyrkiet s. 7 
19/3 kl. 18.30:   WriterSpace skrivework-

shop, vol. 1 s. 7 
23/3 kl. 10.30:   Den selvforsynende familie 

s. 19 
2/4 kl. 18.30:  Filmklubben 5250 s. 6 
11/4 kl. 16.00:   HCA - en Herman Bang før 

Herman Bang s. 7 
30/4 kl. 18.30:   WriterSpace skrivework-

shop, vol. 1 s. 7
9/5 kl. 16.00:   HCA og den fantastiske 

fortælling s. 7 
21/5 kl. 18.30:   WriterSpace skrivework-

shop, vol. 1 s. 7 

ARRANGEMENTER FOR BØRN

5/3 kl. 10.00:  Pandekagedagen s. 41
23/3 kl. 10.30:  SpireGro-værksted s. 44

HOLLUF PILE BIBLIOTEK

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE

6/1 kl. 12.00:  Krea på Holluf Pile Bibliotek  
 s. 6
7/1 kl. 19.00:  Amish-folket s. 6
27/1 kl. 13.00:   At vokse op i Hitlers Nazi-

tyskland s. 9 
3/2 kl. 12.00:  Krea på Holluf Pile Bibliotek  
 s. 6
28/2 kl. 19.00:  Vild med krimi s. 17 
3/ kl. 12.00:  Krea på Holluf Pile Bibliotek  
 s. 6

HOVEDBIBLIOTEKET I
BORGERNES HUS

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE

22/1 kl. 19.00:  Silent Reading Party s. 9
29/1 kl. 19.00:  Kan litteratur helbrede? s. 10
2/2 kl. 13.30:   Woodnwonder - byg din 

egen lanterne af natur- og 
genbrugsmaterialer s. 13 

3/2 kl. 11.30:   Croquis: Kom og tegn efter 
levende model s. 16 

4/2 kl. 15.15:   Temadag om Astrid Lind-
gren – film og foredrag s. 11 

19/2 kl. 19.00:   Foredrag: Rundt om arkitek-
ten Jørn Utzon s. 16 

20/2 kl. 18.15:   Mikael Josephsen - Druk, 
digtning og genrejsning s. 16 

25/2 kl. 17.00:   De bæredygtige økosamfund 
s. 18

25/2 kl. 18.15:   Fanny Hill af John Cleland 
(1748). Censuren som over-
begreb s. 31

2/3 kl. 11.30:   Croquis: Kom og tegn efter 
levende model s. 16

4/3 kl. 18.15:   Haabløse Slægter af Her-
man Bang (1880) s. 31 

5/3 kl. 18.00:   Forfatteraften med Judith 
Hermann s. 10 

7/3 kl. 10.30:   Formiddagsmatiné: Med 
Besse backpacker på farten 
s. 22 

7/3 kl. 17.00:   Artist Talk fra Hollufgård - 
Marie Retpen s. 23 

9/3 kl. 10.00:   Design med Kant – design 
dit eget badge s. 13 

11/3 kl. 18.15:   Kan Mænd undværes af 
Emmy Carrel (1921) s. 31 

13/3 kl. 18.30:   Dokumentarfilm: Hjerter 
dame s. 23 

14/3 kl. 19.00:   De glemtes hær - danske 
frivillige i den spanske 
borger krig s. 26 

ARRANGEMENTER FOR BØRN
30/1 kl. 10.00:  Film fra 3 år s. 36 
10/2 kl. 12.30:   Glæd en du har kær - 

Valentins-værksted s. 42 
17/2 -1/3:  Fastelavn-bytte-biks s. 38 
27/2 kl. 10.00:  Film fra 3 år s. 39
10/3 kl. 12.30:   Helte- og skurke-perlerier  

s. 39 
27/3 kl. 10.00:  Film fra 3 år s. 39 

HISTORIENS HUS

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE

24/1 kl. 10.00:  Torsdagsmik s. 9 
28/2 kl. 10.00:  Torsdagsmik s. 9 
5/3 kl. 18.30:  40 år med lokalhistorie s. 17 
28/3 kl. 10.00:  Torsdagsmik s. 9 
9/4 kl. 18.30:   Odense i 2. Verdenskrig 
 s. 28 
25/4 kl. 10.00:  Torsdagsmik s. 9 
8/5 kl. 18.30:   Grød! Fra fattigmandskost  

til hipsterspise! s. 29

Yderligere information om de enkelte ar
rangementer, ekstra arrangementer og 
billetter kan findes på historienshus.dk
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18/3 kl. 18.15:   Lady Chatterleys lover af 
David Herbert Lawrence 
(1928) s. 31 

19/3 kl. 19.00:  Silent Reading Party s. 9 
23/3 kl. 13.00:   FN´s Verdensmål - WHAT´S 

IN IT FOR ME? s. 19
25/3 kl. 18.15:   De sataniske vers af Salman 

Rushdie (1989) s. 31 
1/4 kl. 18.15:   Forfatteren og forskeren – 

Helle Helle og Dag Heede s. 26
2/4 kl. 19.00:   Ødysseen – opdag de danske 

øer s. 19 
4/4 kl. 10.30:   Formiddagsmatiné: Fra 

jægersoldat til politimand
 s. 28
11/4 kl. 17.00:   Artist Talk fra Hollufgård - 

Kurt Dupont Larsen s. 28 
29/4 kl. 11.30:   Croquis: Kom og tegn efter 

levende model s. 16

ARRANGEMENTER FOR BØRN

24/1 kl. 10.30:  Film fra 3 år s. 36 
26/1 kl. 10.30:   Fortællingens Dag 2019: 

Vitello s. 36 
15/2 kl. 12.00:  Lav dit eget lyssværd s. 42
16/2 kl. 11.00:   501 Nordic Garrison slår til 

på Hovedbiblioteket s. 43
16/2 kl. 11.15:   Stjernekrigerne slår til igen 

s. 43  
20/2 kl. 9.30:   1-2-3 Tegn! Tegnefestival on 

tour s. 40 
28/2 kl. 10:30:  Film fra 3 år s. 39 
5/3 kl. 10.00:  Pandekagedagen s. 41
16/3 kl. 11.00:   Historiefortælling og familie 

yoga s. 39
21/3 kl. 10.30:  Film fra 3 år s. 39 
30/3 kl. 11.00:   Kan man jamme med en 

plante? s. 44
30/3 kl. 12.30:  Plante værksted s. 44 
13/4-17/4:  Påskejagt s. 45
27/4 kl. 11.30:   Modeltegning: Kom og tegn 

efter levende model s. 46 

TEMAKLUBBER

26/2, 26/3, 23/4 og 21/4 kl. 16.30: Mennes-
ket bag kunsten s. 15 

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE

28/1 kl. 10.00:  musiske mandage s. 55 
31/1 kl. 18.30:  Antonín Dvořák s. 48
7/2 kl. 18.00: Depeche Mode s. 51 
25/2 kl. 10.00:  musiske mandage s. 55 
7/3 kl. 18.00:  Syd Barrett s. 51
12/3 kl. 18.00:  Musikalske mesterværker s. 31
19/3 kl. 18.00:  Musikalske mesterværker s. 31
25/3 kl. 10.00:  musiske mandage s. 55  
26/3 kl. 18.00:  Musikalske mesterværker s. 31 
28/3 kl. 18.30:  Pëtr Tjajkovskij s. 48 
2/4 kl. 18.00:  Musikalske mesterværker s. 31 
9/4 kl. 18.00:  Musikalske mesterværker s. 31 
25/4 kl. 18.00:  Joy Division/New Order s. 51  
25/4 kl. 18.30:  Edvard Grieg s. 49  
29/4 kl. 10.00:  musiske mandage s. 55  
23/5 kl. 18.00:   Niel Young/Tom Petty/Buffy 

St. Marie s. 51  
23/5 kl. 18.30:  Edward Elgar s. 59 

MUSIKBIBLIOTEKET I
BORGERNES HUS

TARUP BIBLIOTEK

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE

Tirsdage kl. 10.00:  Strikkecafé s. 6
Torsdage kl. 14.00:  Strikkecafé s. 6 
21/1 kl. 15.00:   Mød Paarup Lokalhistoriske 

Arkiv s. 6 
4/2 kl. 19.00:  Mød en psykopat s. 11
18/2 kl. 15.00:   Mød Paarup Lokalhistoriske 

Arkiv s. 6 
6/3 kl. 19.00:  Niels ”Niarn” Roos s. 22 
11/3 kl. 19.00:   Er plastik fantastisk - eller 

vores fjende nr. 1? s. 19 
18/3 kl. 15.00:   Mød Paarup Lokalhistoriske 

Arkiv s. 6 
18/3 kl. 19.00:   Det værst tænkelige - Fiktio-

nens dystopier s. 25
3/4 kl. 19.00:   Haveselskabet – Fantasi-

later s. 26 
15/4 kl. 15.00:   Mød Paarup Lokalhistoriske 

Arkiv s. 6 
20/5 kl. 15.00:   Mød Paarup Lokalhistoriske 

Arkiv s. 6 
17/6 kl. 15.00:   Mød Paarup Lokalhistoriske 

Arkiv s. 6 

ARRANGEMENTER FOR BØRN

23/1 kl. 10.00:  Film fra 3 år s. 36 
30/1 kl. 10.00:   Film for førskolebørn: Ma-

thias skal i skole s. 37 
4/2 kl. 10.00:   Sansecirkus med Kultur-

agenten s. 38 
9/2-16/2:   Krea-uge i skolernes vinter-

ferie s. 42 

HØJBY BIBLIOTEK

ARRANGEMENTER FOR BØRN

20/1 kl. ?: Leg med KUBO-robotter  
 s. 36 
10/2, 24/2
 og 3/3 kl. 13.00:  Byt fastelavnstøj på 
  biblioteket s. 38
24/3 og 
31/3  kl. 14.00: Kreative søndage s. 46

27/5 kl. 10.00:  musiske mandage s. 55 
1/6 kl. 14.00:    Med H. C. Andersen i 
 operaen s. 50 
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ARRANGEMENTER FOR VOKSNE

28/2 kl. 19.00:  Verden ifølge Lykketoft s. 11 

VOLLSMOSE BIBLIOTEK 
OG KULTURHUS

ARRANGEMENTER FOR BØRN

30/1 kl. 9.30:  Indskolingsfilm s. 37 
31/1 kl. 9.30 og kl. 10.30:  Film fra 3 år s. 36
2/2 kl. 13.00:   Musik & Sprog: Kan du tælle 

til en million? Og stave til 
Mississippi?  s. 37  

6/2 kl. 10.00:  Eventyrtime s. 38   
20/2 kl. 9.30: Indskolingsfilm s. 37  
21/2 kl. 9.30 og kl. 10.30:  Film fra 3 år s. 39 
2/3 kl. 13.00:   Musik & Sprog: Kan du tælle 

til en million? Og stave til 
Mississippi? s. 37   

5/3 kl. 10.00:  Pandekagedagen s. 41
6/3 kl. 10.00:  Eventyrtime s. 38 
27/3 kl. 9.30:  Indskolingsfilm s. 37  
28/3 kl. 9.30 og 10.30:  Film fra 3 år s. 
3/4 kl. 10.00:  Eventyrtime s. 38 
6/4 kl. 13.00:   Musik & Sprog: Kan du tælle 

til en million? Og stave til 
Mississippi? s. 37   

7/5 kl. 15.00:   H. C. Andersen-Paraden 
besøger Vollsmose s. 46 

8/5 kl. 10.00:  Eventyrtime s. 38 

ØVRIGE ARRANGEMENTER I 
SAM ARBEJDE MED ODENSE 
BIBLIOTEKER OG BORGERSERVICE

ASSISTENSKIRKEGÅRDEN
22/5 kl. 17.00:  Kirkegårdsvandring s. 29 

DALUM KIRKES ANNEKS
17/1 kl. 10.00:  Leonora Christine ved forfatter 

Maria Helleberg s. 8 
30/3 kl. 9.30:  Temalørdag – Kunstogkultur s. 25 
4/4 kl. 10.00:   Mellem løgn og overlevelse - om 

romanen Den inderste fare s. 26
25/4 kl. 10.00:   Dannebrog – historien om dan-

skernes flag s. 29 

FÆNGSLET I HORSENS
6/4 kl. 8.45:  Krimimessen i Horsens s. 28 

KULTURMASKINEN
22/1 kl. 18.30:   Litteraturmaskinen: Susanne 

Brøgger s. 14 
19/3 kl. 18.30:   Litteraturmaskinen: Morten 

Ramsland og Torben Munks-
gaard s. 14 

MAGASINET
3/4 kl. 19.00:   DET STORE BOGSHOW - Nu 

hudløst ærligt s. 27 

NORDATLANTISK HUS
2/2 KL. 19.00:   Jeg er Nauja - En grønlands-

danskers bekendelser s. 11 

ODEON
22/1 kl. 19.30:   Tag med i teateret - Leonora 

Christina musical s. 8 
30/4 kl. 16.30:   Husker du... Fyens Forum?

ØKSNEHALLEN
30/3 kl. 7.45:   Historiske Dage - Ta’ med 

tilbage i tiden s. 24 

Husk!Hold godt øje med odensebib.dk 
for flere 

arrangementer 

20/2 kl. 10.00:  Film fra 3 år s. 39
5/3 kl. 10.00:  Pandekagedagen s. 41 
20/3 kl. 10.00:  Film fra 3 år s. 39 
13/4-17/4:   Påske-perlerier og påskepip 

s. 45



BIBLIOTEKET

Biblioteket i  
lommeformat

 Inspiration til nye læseoplevelser 

  Overblik over hjemlån, reserver-
inger og events 

  Fysiske og digitale materialer 
samlet ét sted  

... og meget mere


