
Blues på biblioteket

I forbindelse med Spil Dansk Ugen i uge 44, 
byder Haderslev Bibliotekerne på en times 
svingende blues med guitaristerne
Nils Poulin og Jens Bech. Mød op til en 
hyggelig stund med originale og autentiske 
musikere. Der hører en kop kaffe med til            
de blå toner.
Bare mød op
Haderslev Bibliotek 
Vojens Bibliotek

Linoleumstryk-
to-dages workshop

Linoleumstryk-workshop med billedkun-
stner Kristine Hellesøe. Kom og lær – eller 
få genopfrisket denne gamle trykketeknik, 
som Kristine med sine skønne billeder har 
været med til at nyfortolke.

Pris: 399 kr. plus materialer 
Husk tilmelding bispen.dk

Rasmus Nøhr Duo
“Monas Butik”

Rasmus Nøhrs nyeste album ”Monas Butik” 
indeholder 10 historier, om skæbner der 
fletter sig ind og ud af hinanden. Om at 
iagttage og give sig selv plads til eftertænk-
somhed og være et nærværende menne-
ske.

Billet 225 kr. plus gebyr
købes på bispen.dk
Dørene åbner kl. 19

DIY Ramme-workshop

Løber du også ind i “rammeproblemer”?
Lav dine egne billedrammer - det er billig-
ere og du kan lave præcis den størrelse som 
passer til dit billede eller plakat.

150 kr. plus materialer
Husk tilmelding bispen.dk

Bogcafé Marathon
- Haderslev Bibliotekerne rundt

Bibliotekarerne Per Månsson og Thomas Ry 
tilbyder insidertips og litterært guld, når de 
hele eftermiddagen i hektisk tempo deler 
ud af deres personlige favoritter fra bogåret 
2019.

Haderslev Bibliotek kl. 14
Vojens Bibliotek kl. 15.30
Gram Bibliotek kl. 17

VOKSNE
KOMMENDE OPLEVELSER PÅ KULTURHUSET BISPEN

HADERSLEV BIBLIOTEKERNE I OKTOBER

MANDAG 7.10 KL. 14+15.30+17

HADERSLEV OG VOJENS BIBLIOTEK
MANDAG 31.10 KL. 10.30 + 15

TRÆVÆRKSTEDET
TORSDAG 24.10 KL. 18

TRÆVÆRKSTEDET
TORSDAG 17.10 KL. 10

MÅNEN FREDAG 25.10 KL. 20

TEKSTILVÆRKSTEDET
MANDAG 17.10 og 18.10

fra 12 år

Trædrejede Knager

Vi lærer dig de nødvendige teknikker til at 
dreje flotte og enkle “dots” – knopknager i 
træ.
Drej flere størrelser, hæng dem hver for sig 
eller samlet, som i sig selv en flot dekora-
tion på væggen.

150 kr. plus materialer
Husk tilmelding bispen.dk

fra 12 år

Tainted Lady 
& Boys from Heaven

Tainted Lady er et hårdtslående, energisk 
rockband fra Danmark bestående af fem 
passionerede musikere.
Boys from Heaven er inspireret af 70’er og 
80’er rockscenen, med bands som Toto og 
Journey.

Billet 100 kr. plus gebyr 
købes på bispen.dk
Dørene åbner kl. 19

MÅNEN FREDAG 11.10 KL. 20

Vær social!

Måske du allerede er det ?
- men er du det også med os?

Følg os på Instagram
@haderslev_bibliotekerne
@kulturhusetbispen

Jerseykjole -Workshop

Sy en skøn kjole i jersey. Vi hjælper med 
mønstervalg og tilretning, så du får en kjole 
der passer! Grundlæggende kendskab til 
maskinsyning er en forudsætning for at 
del-tage i workhoppen. Min. 18 år.

Pris: 325 kr. plus materialer 
Husk tilmelding på bispen.dk

TEKSTILVÆRKSTEDET
MANDAG 21.10 og 28.10 KL. 18

Litterær Strikkecafé

Tag din strikkepinde og dit garn med til en 
aften, hvor vi kombinerer strikning med 
litteraturen. Vi har gode bøger med, som vi 
læser op fra mens du strikker, og der er kaf-
fe og kage på bordet. De nyeste strikke-
bøger tager vi med.

Gratis
Kulturhuset BispenONSDAG 9.10 KL. 18.30


