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Det sker
  - på Skanderborg Kommunes Biblioteker 

Juli, august & 
september 2019

- til dig fra biblioteket - 
- til dig fra biblioteket - 



Velkommen
Her i vores program, Det sker,  finder du alle arrangementer 
og udstillinger for børn og voksne på Skanderborg 
Kommunes Biblioteker i løbet af  sommer 2019

Nogle arrangementer kræver tilmelding, nogle er gratis 
 - andre koster noget. 

Billetter kan som regel købes på et af Skanderborg 
Kommunes Biblioteker eller, hvis det foregår på Skanderborg 
Bibliotek,  på www.kulturhuset-skanderborg.dk

Du kan finde mere information www.bibliotek.skanderborg.
dk  og  www.facebook.com/skanderbib

Rigtig god fornøjelse  

- vi glæder os til at se dig!

Venlig Hilsen 
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Smuk by - date med 
en kasseret bog
Tør du tage på blind date med en ukendt litterær op-
levelse? Du får chancen, når Skanderborg Bibliotek er 
på gaden i ugerne 27, 28, 29 og 32

Kom og få en snak om bibliotekets tilbud og tag en 
blind date med hjem. 

Læg din date på instagram og vær med i en konkur-
rence.  Det foregår 8 gange på udvalgte dage i tids-
rummet kl. 14:00 - 15:00 ved kulturtorvet ved Adelga-
de i Skanderborg 

Skanderborg Kommunes Biblioteker
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Eftermiddags café udenfor 
- kom og vær med til at dyrke yoga i 
Byparken i Skanderborg 
Tirsdag d. 13. august 2019 kl. 17- 18.30
Alle kan deltage. – husk selv at medbringe en 
yogamåtte og gerne et tæppe. 

Ilse Gaardahl fra City Yoga i Stilling, tager os 
med på en rejse i yoga og laver forskellige øvel-
ser som alle kan være med til. Ilse har mange års 
erfaring med yoga og har taget flere yoga ud-
dannelser for at være fuldt opdateret på yoga-
verdenen.

Vi starter med en åndedrætsøvelse – der bero-
liger dit nervesystem. Herefter en serie af for-
skellige asanas (fysiske øvelser) – bevidsthed og 
viden om hvad der er vigtigt for netop dig. Og 
slutter af med en Savasana (dybdeafspænding) 
– med tibetanske syngeskåle. – slipper spændin-
ger, smerter, ømhed og uro både i krop og sind.

Hvad er Iyengaryoga
I Iyengaryoga lærer du at strække med aktive 
muskler. Der undervises i de lige linjer – der gi-
ver bevidsthed helt ind på celleplanet. De aktive 
stræk gør, at du kan slippe dybtliggende stress i 
muskler og nervesystem.
I Iyengaryoga benytter vi ofte hjælpemidler som 
klodser, bælter o.a. både for at forstå hvad vi 
skal , og for at afhjælpe stivhed og fysiske pro-
blematikker. 
Iyengaryoga er grundlagt af B.K.S. Iyengar – 
1918 - 2014. Han udgav sin første bog i 1966 
”Light on Yoga” . Ilse var på IyengarYoga institut-
tet i Pune,  Indien -  senest i 2017.

 Har du spørgsmål til Ilse, svarer hun gerne efter 
vi har dyrket yoga.

 Eftermiddagscaféen er som altid gratis 
og uden tilmelding. Du møder bare op 
i byparken - regner det, går vi indenfor 
i biblioteket.



.
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Bogbyttedage 
- juli, august & september 2019

Bibliotekets Venner afhol-
der bogbyttedage på Skan-
derborg Kommunes Bibli-
oteker. På disse dage kan 
man bytte sig til nye brugte 
bøger. 

Man kan aflevere bøger, 
som man ikke længere har 
brug for. Der er ingen for-
pligtelse i at have bøger 
med til at bytte med. 

Er der nogle man gerne vil 
have, er man velkommen til 
at tage dem. Eller vil man 
bare gerne af med sine bø-
ger, kan man også nøjes 
med at aflevere bøger. 

Bibliotekets Venner søger 
nye medlemmer! Hvis du 
kunne være interesseret i 
at høre mere om, hvad det 
kræver at være medlem, 

så kom forbi en af bogbyt-
tedagene og få en ufor-
pligtende snak med Bibli-
otekets Venners 
nuværende medlemmer. 

Bogbyttedage på 
Hørning Bibliotek: 
Torsdag d. 11. juli 2019 
kl. 16.00-18.30
Lørdag d. 7. september 
2019 kl. 10-12.30

Bogbyttedage på 
Skanderborg Bibliotek:
Lørdag den 6. juli 2019 
Lørdag den 3. august 2019 
Lørdag den 7. september 
2019 
Alle dage fra kl. 10.00 - 
12.00

Arrangementet foregår i 
indgangsfoyeren til 
kulturhuset

6

Foredrag
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Mårslet Brændevinslaug på Hørning bib-
liotek tirsdag d 20. august 2019 kl 19-21.

Sensommer er sanketid, men hvad skal der 
sankes og hvad skal det bruges til? Det får du 
mulighed for at høre nærmere om, når bryg-
mester Freddy Pedersen og Otto Nielsen fra 
Mårslet Brændevinslaug kommer og fortæl-
ler om de mange muligheder der er for selv 
at lave en spændende og anderledes snaps, 
end de vi alle kan købe i supermarkederne.

Brygmesteren vil desuden have et par 
smagsprøver med, og der kan købes færdige 
krydderblandinger, bøger om emnet m.v., 
så man kan komme godt i gang, hvis man 
får lyst til selv at eksperimentere med at lave 
f.eks. sin egen snaps til julefrokosten.

Billetter kan afhentes på biblioteket, 
arrangementet er gratis.

Foredraget er arrangeret af Hørning biblio-
teks Brugergruppe

Historien bag ansigterne ved Jens 
Andersen Tirsdag d. 3. september 
kl. 19-21.30. Hørning Bibliotek 
 Billetpris 50 kr. 

I foredraget “Historien bag ansigterne” 
fortæller Jens Andersen levende om de 
mange oplevelser, han har haft på sine 
utallige rejser. Historierne understøttes af 
en masse spændende billeder, som i sig 
selv fortæller en historie, og som tilsam-
men giver tilhørerne rig mulighed for at 
indleve sig i fortællingerne.

”På mine rejser besøger jeg de små af-
sidesliggende landsbyer, som kun de 
færreste kender, og storbyernes slum-
kvarterer, hvor ingen turister kommer, 
og som regeringerne helst vil glemme. 
Her fotograferer jeg de mennesker, jeg 
møder. For mig er det ikke kun vigtigt 
at fotografere – det er ligeså vigtigt at 
tale med de mennesker, jeg fotograferer, 
og høre deres historie. Det giver mig en 
indsigt i og forståelse for de urimelige 
vilkår, tusinder af mennesker lever under 
i Sydøstasien. Mit håb med mit arbejde 
er at sætte fokus på disse vilkår og vise 
og fortælle omverden om dem, så disse 
mennesker kan få den hjælp, de så de-
sperat har brug for.”  

Foredraget er arrangeret af Hørning 
biblioteks Brugergruppe. 8

Et andet menneske, et andet liv – 
Foredrag med Sofie Jama 
Onsdag den 11. september 2019 
kl. 19:00. Kulturhuset  i Skanderborg. 
Billetpris 145 kr

Forfatter Sofie Jama fortæller om sin 
anmelderroste litterære debut bog 
"Et andet menneske, et andet liv".

Bogens fortæller er den unge pige Baka-
ra, der i midten af 1990’erne måtte forla-
de det borgerkrigshærgede Somalia og 
nu bor på Nørrebro i København. Bakara 
arbejder i Røde Kors og møder her et 
uledsaget flygtningebarn, drengen Umar, 
der i 2014 er flygtet fra krigen i Syrien og 
undervejs har mistet hele sine familie. 
Bakara er ven med den ældre Esther, der 
er tjekkisk jøde. Esther fortæller Bakara 
sin historie om sin egen forvandling fra 
tjekkisk holocaust-overlever til den dan-
ske overklassekvinde Rosa. Romanen 
afdækker på smukkeste vis de tre hoved-
personens skæbner – Bakara, Umar og 
Esther, og til sidst flettes de tre historier 
elegant sammen.

Sofie Jama er er født i Somalia i 1982 og 
kom til Danmark da hun var 14 eller 15 
år. Hun har studeret kulturformidling 
og arabiske sprog på Aarhus Universitet 
og arbejder i dag som oversætter for de 
danske myndigheder og som forfatter. 
Hun skriver jævnligt for Dagbladet In-
formation. Sofie Jama bor i Sydhavnen i 
København. 

Journalist Steen Bille vil være interviewer og 
samtalepartner til dette arrangement Uddrag 
fra interview med Sofie Jama i Weekendavisen 
den 11. januar 2019:

Det blev derimod de andre, der skulle fortælle 
Sofie Jama om deres historie og ophav. Hun 
hungrede efter viden om Danmark, om kon-
gerækker, Grundtvigs salmer og Dansktoppen, 
og de fleste eftermiddage tilbragte hun på 
biblioteket i Skanderborg, der lå tre kvarters 
bustur fra efterskolen. Denne gang var det ikke 
Somalias, men Danmarks historie, hun opsøgte, 
og bibliotekaren viste sig at være yderst be-
hjælpelig med at finde frem til et hav af bøger, 
artikler og lydbånd. "Jeg ville lære det hele, 
og det var bibliotekaren i Skanderborg, der 
sørgede for min integration. Det var også her, 
jeg fik en slags litterær dannelse og opdagede, 
at romanen som form kunne rumme også de 
voldsomt komplekse og usammenhængende 
fortællinger. Jeg fik øjnene op for, hvordan det 
flertydige og foranderlige kan få nogenlunde 
fast form i litteraturen."

Arrangør: Skanderborg Bibliotek og Kulturhuset 
i Skanderborg
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Special operationer - foredrag med Lars R. Møller. 
Tirsdag den 24. september 2019 kl. 19:00. 
Kulturhuset i Skanderborg. Billetpris 130 kr

Lars R. Møller er pensioneret oberst, chef for 
Hærens kampskole og chef for Forsvarskommando-
en. Han er forfatter til flere bøger, blandt andet "Ope-
ration Hurricane", Vi slår ihjel og lever med det" og 
"Snigskytter og ledelse er ikke raketvidenskab". Lars 
R. Møllers foredrag er levende, oplysende og mor-
somme med mange eksempler fra det virkelige liv.

I foredraget "Special operationer" fortæller Lars Møl-
ler om specialstyrkerne under Den Kolde Krig og 
om, hvad de beskæftiger sig med i dag. De danske 
jægersoldater og frømænd er omgivet af myter og 
hemmeligheder. I foredraget, der tager afsæt i bogen 
af samme navn, giver Lars R. Møkker publikum et 
sjældent indblik i tankerne bag korpset og nogle af 
de historier, der har skabt myterne.

Glæd jer til et medrivende og spændende foredrag, 
der gør publikum klogere på de afgørende indsatser, 
som frøerne og jægerne har været en del af gennem 
tiden.

Arrangør Skanderborg Debatforum (AOF, FOF, LOF og 
Skanderborg Bibliotek) For børn 
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Sæt skub i din sommerferielæselyst!

Snup en god bog, et tæppe og solbriller – og kryb i læ under æbletræet eller i 
havestolen med yndlingsbogen. Sommerbogen er børnebibliotekernes læse-
kampagne for børn og unge mellem 7 og 14 år, hvor børnene læser og anmel-
der bøger på det landsdækkende site Biblo.dk i deres sommerferie. Kig forbi dit 
lokale bibliotek for inspiration og deltag i lokale konkurrence om bogpræmier. 12

Alle onsdage i juli måned kl. 14-17 
kan du finde Skanderborg Bibliotek 
i Byparken, som laver ”Sommersjov i 
Byparken” sammen med Kulturhuset. 

Onsdag den 3. juli 2019 kl. 14:00
Onsdag den 10. juli 2019 kl. 14:00
Onsdag den 17. juli 2019 kl. 14:00
Onsdag den 24. juli 2019 kl. 14:00
Onsdag den 31. juli 2019 kl. 14:00

Sommersjov i Byparken byder på aktiviteter 
og konkurrencer for hele familien i sommer-
ferien. Hver gang foregår der forskellige sjove 
ting, så der er noget for enhver smag og alder. 

Der vil for eksempel være forhindringsløb, 
ansigtsmaling, sækkehop, bowling, hulahop, 
dåsekast, indianeraktiviteter og "Find lorten".

Man vil alle gange kunne købe 
forfriskninger til både store og 
små. Til børnene vil der være 
popcorn og slushice, mens de 
voksne kan nyde en kop kaffe.

Der er gratis adgang, der kan 
dog være udgifter til materialer. 
Der er ingen tilmelding og man 
kan komme og gå som man 
har lyst.

Biblioteket står for den aktivi-
tet, der hedder ”Find lorten” – 
og hvis vejret er godt kan man 
også hygge med en god bog 
på tæppet i det grønne.
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Kreative værksteder
Lørdag d 29. juni 2019 - Søndag d. 11. august 2019
Kreative værksteder på alle biblioteker - hele sommeren.
Kig forbi på Ry, Galten, Hørning eller Skanderborg Bibliotek i 
løbet af sommeren. Lad dig overraske af mulighederne og udfold 
dine kreative evner.

Kreativ værksted hele sommerferien på Galten børnebibliotek
Kom og lav din egen drømmefanger!
Mandag d. 1. juli 2019 -  søndag d. 11. august 2019
Vi har materialerne - du har idéerne!

Det kreative værksted har åbent hver dag i skolernes sommerferie.

14

Skyd sommerferien i gang på 
Skanderborg Kommunes Biblioteker
Nerfkamp i børnebiblioteket for 8-12 årige.

Der kæmpes i hold på 3 personer.
Alt nerf-ammunition skal findes på banen, så der skal løbes og lades 
inden man kan skyde.Spillerne skal selv medbringe deres egen 
nerfpistol/gevær.

Nærmere regler kommer på dagen. Der er en præmie til vinderholdet.

Hørning Bibliotek  mandag d. 1. juli 2019 kl. 14
Skanderborg Bibliotek tirsdag d. 2 juli 2019 kl. 14
Galten Bibliotek  onsdag d. 3 juli 2019 kl. 14
Ry Bibliotek  torsdag d. 4. juli 2019 kl. 14

Gratis billetter kan hentes på dit bibliotek



Angry Birds raserer på Hørning Bibliotek.
tirsdag  d. 2.. juli 2019 - tirsdag d. 6. august 
2019. Igen i år er der kreative tirsdage på Hør-
ning Bibliotek i sommerferien, og denne gang 
er temaet Angry Birds.
Der er selvkørende workshops alle tirsdage i sko-
lernes sommerferie, hvor I kan komme og lave 
forskellige Angry Birds kreationer. Bare mød op, det 
kræver ingen tilmelding. Men tag gerne en voksen 
med, hvis du får brug for hjælp.

 Tirsdag d. 2/7, kl. 10-16: Angry Birds perleplader.
Tirsdag d. 9/7, kl. 10-16: Angry Birds paptallerkener.
Tirsdag d. 16/7, kl. 10-16: Angry Birds mal på sten.
Tirsdag d. 23/7, kl. 10-16: Angry Birds foldefigurer.
Tirsdag d. 30/7, kl. 10-16: Angry Birds foldefaner.
Tirsdag d. 6/8, kl. 10-16: Angry Birds masker.

 Alle dage: Tag billeder af jer selv som Angry Birds. 
Kom selv og se.

Luftkasteller - vær arkitekt med papir, saks og fantasi.
Skanderborg bibliotek Onsdag d. 3. juli 2019 - fredag d. 5. juli 2019 kl. 11-14

For dine øjne svæver et luftkastel - et let og hvidt slot.
Luftkastellets udestuer, tårne, mure og gesimser bliver lavet af dig og alle de andre him-
melarkitekter, der besøger biblioteket. Langsomt vokser luftkastellet sig større og større 
og hvis du tager dig tid til at kigge godt efter udenpå og indeni tårnene og husene vil du 
kunne læse alle himmelarktikternes drømme og ønsker - både de almindelige og de utroli-
ge og de helt umulige.

15
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Pust -  en åben dukketeater-
forestilling og en musikalsk og 
poetisk rejse gennem det gamle 
og nye testamente.

Forestillingen spilles i Sløngelsalen, Kul-
turhuset d. tirsdag d. 6. august 2019 kl. 
10-11. Alder: 4-104 år. Gratis

I forestillingen møder vi pigen Gerda, der 
stiller nogle af de spørgsmål, som dukker 
op hos et moderne barn. Gerda møder en 
underfundig herre, der kender svarene, 
og svarene bliver til dramatik. Dukketea-
tret Svantevit sætter påske- og pinsebe-
givenhederne ind som højdepunkter i en 
dramaturgi, der starter ved Adam, Eva, 
Kain, Abel, Noah, - Jesus og Helligånd 
(Helmuth).

Svantevit etablerer en poetisk og sammenhæn-
gende forestilling med skiftende dukkespilsteknik-
ker og soloviolin. 

Arrangør: Skanderup Sogn, Kulturhuset Skander-
borg og Skanderborg Bibliotek

Forestillingen er en del af SmukBy-programmet

Små synger sammen 
 - en stor fælles sangdag for alle førskolebørn i Danmark. 

Små synger sammen foregår hvert år den anden torsdag i september, og har tradition for 
at samle rigtig mange af landets førskolebørn via deltagelse fra dagplejegrupper, daginsti-
tutioner og biblioteker.

Skanderborg Kommunes Biblioteker inviterer til Små synger sammen
torsdag d. 12.september 2019– hold øje på Bibliotekernes hjemmeside 



Krible krable - jorden er levende - workshop på Galten Bibliotek 
Lørdag d. 14. september  2019 kl. 10. Billetpris 25 kr. for børn fra 3-10år. 
Max 30 børn

Vi går på jagt med insektsugere, sommerfuglenet og små terrarier. Insektvæddeløb, synger 
krible krable sange og leger insektlege. Bliver man sulten undervejs kan man smage natur-
lemonade med levende orangemyrer på toppen. Det bliver Anita Søholm som er biolog og 
naturvejleder der guider børnene. .

Lav dit eget bogmærke
Lørdag d. 21. september 2019 – 
Galten Bibliotek 

Kom og lav dit eget bogmærke med 
karton og broderi.

Du bestemmer selv hvad du vil sy på!

Kulturaften 2019
på Skanderborg
Kommunes Biblioteker

18



Kulturaften på 
Skanderborg 
Bibliotek
Mød Emilio Hestepis – 
Also known as Niels Kern 
til kulturaften fredag 
d. 20. september 2019 
kl. 17.00 eller kl. 19.00 på 
Skanderborg Bibliotek
”I en tid hvor bogen som medio er er under pres 
fra digitale og sociale medier, sætter jeg fokus på 
læsningens fascinerende verden, for i 2019 er det 
måske i virkeligheden læsehesten, der indtager 
den marginaliserede udsigelsesposition, som er 
meget essentielt for meget rapmusik”, sådan siger 
Emilio, da han bekræfter at han dukker op i Skan-
derborg til kulturaften den 20. september. 

Som Århus rapper er Emilio Hestepis inspireret af 
Århus V – veteranen Johnson. Han synes at John-
sons ”Al for Brian til dem” er det bedste danske 
mixtape nogensinde. 

Emilio vil den 20. september tage læsevenlige em-
ner fra Bogforum til folkebibliotekerne under kær-
lig behandling, og måske vil han lege med tanken 
om, hvor bogstavelig man kan elske en roman.

Emilio Hestepis er født i Århus og har studeret litte-
raturhistorie ved Århus Universitet. Han er som den 
ene halvdel af rapgruppen Skiven & Pis kendt for 
parodiske numre som – Med på 1 lytter og Disrup-
tionrådet  (du skal ikke være bange).

Bag arrangementet står Skanderborg bibliotek og 
bibliotekets brugergruppe.
19 20

PLAYMAIS – LEGEVÆRKSTED 
Fredag den 20. september 2019 kl. 15-17 

Vi sætter spandevis af de sjove Playmais frem. 
Kom og lav de mest eventyrlige figurer - 
kun fantasien sætter grænser!

Det kreative legeværksted er en del af Kulturaften 
2019 og er arrangeret i samarbejde med Galten 
Biblioteks brugergruppe.

SENSOMMERKONCERT 
MED OLESEN & DAMM 
Fredag den 20. september 
2019 kl. 19.00

Duoen gæstede også biblio-
teket ved sidste års kulturaf-
ten og skabte sammen med 
publikum en hyggelig og 
stemningsfuld musikoplevel-
se.

Repertoiret er som sidste 
gang en række irske og 
amerikanske sange du ken-
der fra bl.a. The Dubliners, 
Bob Dylan, Willie Nelson, og 
Simon & Garfunkel.
Koncerten er arrangeret i 
samarbejde med Galten 
Biblioteks brugergruppe.

Kulturaften på 
Galten Bibliotek
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Fredag d. 20. september 2019 Kl. 14-22

Kom og oplev balloner på Hørning 
Bibliotek:

• Om eftermiddagen kan du møde en ægte 
ballonklovn

• Klokken 16 vises familiefilmen OP, der handler om 
den 78-årige ballonsælger, Carl Frederiksen, 
der i sit livs efterår opfylder en livslang drøm 
om det store eventyr 

• Hele eftermiddagen og aftenen er der kreative 
værksteder for børn og deres forældre med 
temaet ”balloner”

Arrangeret af Hørning Bibliotek og Hørning 
Biblioteks Brugergruppe

Kulturaften på 
Hørning Bibliotek

22

Som optakt til aftenens arrangement med 
forfatteren Erling Jepsen byder Ry Bibliotek 
velkommen til sønderjysk eftermiddag med 
kagebord og oplæsning af Erling Jepsens 
værker – forhåbentlig på originalsproget.

Mød forfatteren Erling Jepsen - fredag d. 20. september 2019 
kl 19.00 – 21.00 på Ry Bibliotek - Læsesalen
60 gratis billetter udleveres på Ry Bibliotek fra 
fredag d. 13. september 2019 - Først til mølle

Kulturaften på 
Ry Bibliotek
Sønderjysk eftermiddag 
Fredag d. 20. september 2019 
kl. 15.30-16.30 
i Læsesalen på Ry Bibliotek

Kaffebilletter koster 25 kr. Sidste frist for 
tilmelding er mandag 16/9 – som en ekstra 
bonus vil alle sønderjyder få en fribillet.
Læs meget mere på Skanderborg 
Kommunes Bibliotekers hjemmeside 
www.bibliotek.skanderborg.dk
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MED MERE
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CHARLIE & BINALTO – FESTLIG FAMILIEFORESTILLING
Lørdag den 17. august 2019 kl. 13.00 på Torvet i Galten

Vær med når vi fejrer BIO Husets 25 
års fødselsdag. Galten Biblioteks og 
Jutlander Banks gave til fødselaren 
er denne festlige og forrygende 
sjove klovneforestilling. 

Se separat program for resten af 
dagens mange arrangementer.



SommerQuiz for de voksne Hørning
Fra mandag d. 1. juli 2019 - til 
fredag d. 9. august 2019

SommerQuiz for de voksne. Deltag i de to 
quizzer og vær med i konkurrencen om to 
gode bøger. 

Den ene præmie er Jussi Adler Olsens ”Of-
fer 2117” som er bog nummer 8 i serien om 
Afdeling Q. Bogen omhandler Assads fortid 
og hemmeligheder. 
Den anden præmie er Jeffrey Archers ”Her 
var en mand”. ”Her var en mand” er sidste 
bind i Clifton-krøniken. Jeffrey Archer af-
slutter den medrivende saga om familierne 
Cliftons og Barringtons turbulente liv.

Du kan vælge at deltage i en eller begge 
quizzer, det er helt op til dig. Der udvælges 
en vinder blandt de rigtige svar i begge 
quizzer d. 10. august 2019. 
Vinderen får direkte besked.

Brætspil på Hørning 
Bibliotek

Brætspil for voksne på 
Hørning Bibliotek. 
Bliv medlem af gruppen 
”Brætspil i Hørning” på 
Facebook og se løbende 
årets nye brætspilsdatoer.
 
Arrangeret af Hørning 
Biblioteks  Brugergruppe 
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Udstillinger
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Ny udstillingaf Nanna Elisabeth 
Poulsen på Hørning bibliotek 
fra mandag d. 1. juli – til fredag 
30. august 2019 og på 
Skanderborg bibliotek 
fra d. 5. august til d. 30. august 
2019 
Hun er en kreativ sjæl som har 
tegnet, så længe hun kan huske. 

I 2018 kastede hun sig for første 
gang over malingen og fandt en 
stor glæde, i at skabe og kunne 
udtrykke sig, igennem farver og 
former. 

Det har siden da, ført til en drøm 
om at leve af det en dag. 

Nanna Elisabeth Poulsen fra Hør-
ning er meget eksperimenterende 
med teknikker og farver. Der kan 
ses derfor, en bred palette af ma-
lerier, i hendes galleri. Malerierne 
er abstrakte og til fri fortolkning, 
med smukker farver og strøgene 
er dybderne, mere end det figura-
tive.

Kom og kig på de flotte billeder

Art 
by 
NEP
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Inspiration til sommerlæsningen?
Fra mandag d. 1. juli 2019 – til og med fredag d. 9. august 2019

Hørning Biblioteks personale har lavet en udstilling med vores 
personlige boganbefalinger. 

Mangler du inspiration til din sommerlæsning, så kom forbi Hørning 
Bibliotek og lad dig inspirere. Vi har lavet en flot udstilling, samt et ka-
talog med alt hvad hjertet bogmæssigt kunne begære. 

Manga 
FanArt 
Mandag d. 2. september 2019 – onsdag d. 25. september 2019

Marlene Kjølby Lund og Mette Rye Kilde udstiller deres manga FanArt På 
Hørning Bibliotek

’Vi er to lærere som har en hoby, vi elsker simpelthen at tegne og se Anime. 
Så vi laver fan art af nogle af vores yndlings anime-serier.

Det startede for 4 år siden hvor vi fandt ud af at vi kunne lide nogle af de 
samme anime-serier og vi kunne begge to godt lide at tegne. 
Så en dag satte vi os sammen og prøvede os frem, med tiden blev vi bedre og 
bedre. Nu laver vi udfordringer til hinanden, og udstiller forskellige steder. ’
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Læg din egen plan over, hvad DU ikke vil gå glip 
af blandt de mange arrangementer på 
Skanderborg Kommunes Biblioteker 



Sommeråbningstider 
Skanderborg Kommunes Biblioteker
Fra og med uge 27 og til og med uge 32 har vi 
ændret den betjente åbningstid på bibliotekerne.

Betjent åbningstid for

Galten, Hørning og Ry bibliotek 

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 16.00

Torsdag kl. 13.00 - 19.00

Fredag kl. 10.00 - 16.00
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Betjent åbningstid for
  
Skanderborg bibliotek 

Mandag kl. 10.00 - 19.00

Tirsdag - onsdag kl. 10.00 - 16.00

Torsdag kl. 10.00 - 19.00

Fredag kl. 10.00 - 16.00

Lørdag kl. 10.00 - 13.00

Se de selvbetjente åbningstider på 
www.bibliotek.skanderborg.dk. 
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