
Program
april & maj 2022

Sammen om oplevelsen
i Haderslev, Vojens & Gram  



Krimimessen
Lig med mere

Hop på bussen og tag med os til 
Krimimesse i Det Gamle Statsfængsel 
i Horsens, hvor du blandt andre 
kan møde bestsellerforfatter Jussi 
Adler-Olsen, den populære engelske 
krimiforfatter Elly Griffiths, og 
svenske Åsa Larsson. Afgang fra Kul-
turhuset Bispen, Bispebroen 3.

2. april kl. 8-17:00
Det Gamle Statsfængsel i Horsens
Entré: 250 kr. inkl. bus, indgang, kaffe 
og rundstykke.

Bogcafé:
Kend din klassiker

Få serveret nogle af litteraturens 
største klassikere over en kop kaffe 
og morgenbrød, når vores litteratur-
formidlere præsenterer dig for nogle 
af historiens største litterære værker. 
Måske får du lyst til at kaste dig ud 
i flere litterære oplevelser, som har 
overlevet tidens gang?

4. april kl. 10-11:30 Gram Bibliotek
25. april kl. 10-11:30 Vojens Bibliotek
29. april kl. 10-11:30 Haderslev Bibl.
Fri entré – husk billet

Påske- og forårspynt
Workshop

Vi laver påske- og forårspynt i karton 
og papir med dygtige Jette Jessen. 
Du kan blandt andet folde kugler og 
påskeæg, lave små dekorative huse, 
udsmykkede manillakort, klip og Big 
shot. Begrænsede antal pladser.

28. marts + 4. april kl. 18.30-21:00
Håndværkeriet
Entré: 50 kr.

Smukke Møller
Koncert

Spænd dig fast i en tidsmaskine, hvor 
rejsen begynder med de tidligste 
Gasolin’-toner og siden fører dig ind i 
Kim Larsens folkelige og lune univers. 
Larsens og Gasolin’s udødelige klas-
sikere leveres på højeste niveau, mu-
sikalsk og visuelt, når Smukke Møller 
går på scenen.

2. april kl. 20
Spillestedet Månen
Entré: 200 kr.

Skiltespurt, Bagerstop 
& Rulleskift
Cykelklub HS6100

Den lokale cykelklub HS6100 fortæller 
om, hvordan det er at cykle i en cy-
kelklub og være en del af et cykelfæl-
lesskab. Kom og få en snak med de 
cykelglade foreningsmedlemmer om 
træning, cykeljargon og se nærmere 
på deres cykeludstyr.

7. april kl.18-18.30
Kulturhuset Bispen, Månen
Fri entré – husk billet



Bogmærkebixen
Kreahjørne

Fold, klip, lim eller tegn dit helt eget 
sjove, uhyggelige eller nuttede 
bogmærke.
Børnebiblioteket stiller materialer til 
rådighed hele påskeferien så dig og 
din familie kan smutte forbi Bog-
mærkebiksen og slippe fantasien løs.

11. +12. + 13. april 
Haderslev, Vojens og Gram Bibliotek
Fri entré – bare mød op i den
betjente åbningstid

Riddere og prinsesser
Kreahjørnet

I børnebiblioteket kan du blive ridder 
eller prinsesse for en dag.
Du kan lave din egen flotte krone 
eller sværd. Vi sætter materialerne 
frem, så er det kun din fantasi, der 
sætter grænsen. Du kan også tage på 
skattejagt, få læst historier højt eller 
få taget et sejt ridder-og prinsesse-
billede.

12. april kl.10-17.30
Haderslev Bibliotek
Fri entré – bare mød op

Dennis Ritter
Mit Tour de France

Utrolige etaper, sjove anekdoter, dra-
ma, glæde, kriser og strategier. Jour-
nalist og Tour-ekspert Dennis Ritter 
tager os med bag facaden på verdens 
største cykelløb, hvor han vil gøre os 
klogere på løbets historie, komme 
med anekdoter fra Touren og se frem 
på dette års løb.

7. april kl. 19
Kulturhuset Bispen, Månen
Entré: 85 kr.

Christian Eugen-Olsen
Danmarks frihedskamp 1940-1945
Tidligere ceremonimester, kammer-
herre og oberstløjtnant Christian 
Eugen-Olsen fortæller om angrebet 
mod Danmark 9. april 1940, om ud-
landets syn på Danmark som samar-
bejdspartner med Tyskland og om 
modstandsbevægelsen. Dertil vil 
Eugen-Olsen, der også er jazzmusiker, 
sætte sig til klaveret og spille lidt for 
os. Foredraget præsenteres i et sam-
arbejde med Historie Haderslev.
28. april kl. 19
Kulturhuset Bispen, Månen
Entré: 85 kr.

Best of Bowie
Koncert

I anledning af at David Bowie ville 
være fyldt 75 år 21. januar 2022 
leverer det danske 7-mandsband 
Best of Bowie en fødselsdagsfest helt 
i Bowies ånd. Alle de største hits, plus 
dem du troede, du havde glemt.
Lets Dance!

22. april kl. 20
Spillestedet Månen
Entré: 225 kr.



Karla Solo Show
Tik Tok fest 8-12 år

Kender du KARLA? 
Hun brager igennem på TikTok, hvor 
12.000 fans følger med, og sidste 
vinter sang hun for hele Danmark i 
”Fællessang” på DR, og nu har hun 
hovedrollen i serien “Skyldig 3” på 
DR Ultra. Kom til en fed solokoncert 
hvor der selvfølgelig også er mulig-
hed for selfies og autografer.

12. maj kl. 18:30-21
Kulturhuset Bispen, Månen
Entré: 85 kr. inkl. sodavand og snacks

Gry Jexen
Kvinde kend din historie
At skrive kvinderne ind i historien 
har været bestseller forfatterinde 
Gry Jexens mission i mange år, og
hun arbejder aktivt med at skrive 
kvinderne ind i historien på en
moderne, underholdende og positiv 
måde. Glæd dig til et øjenåbnende
og historisk foredrag, hvor du bliver 
klogere på kvindelige forbilleder 
og kvinders historie. I samarbejde 
med Historie Haderslev.
25. maj kl. 19
Kulturhuset Bispen, Månen
Entré: 100 kr.

Thomas Buttenschøn
Koncert

Thomas Buttenschøn tager humor-
istisk livtag med livets finurligheder 
og kærligheden med poetiske, hånd-
spillede og charmerende sange. Nyn, 
syng og grin med når Buttenschøn 
præsenterer vittige og tåkrummende 
historier fra et levet liv, der sjældent 
former sig som forventet og bliver 
ved med at overraske – ikke mindst 
Thomas.
5. maj kl. 20
Spillestedet Månen
Entré: 175 kr.

Litteratur & strik
Lyt og strik 

Tag strikkepinde og garn med til en 
aften, hvor vi kombinerer strikning 
med litteraturen. Vi vælger et for-
fatterskab og har bøger og tekster 
med, som vi læser op fra og snakker 
om, mens vi strikker. Der vil også 
være et udpluk af spændende strik-
kebøger samt en quiz med præmier.

9. maj kl. 18:30-20:30
Kulturhuset Bispen, lokale 1
Entré: 25 kr. inkl. kaffe

Sammen om oplevelsen
- sådan kommer du med

Tilmelding og booking af billetter:

Online: på haderslevbibliotekerne.dk eller bispen.dk
I receptionen på Kulturhuset Bispen og på biblioteket i Vojens og Gram
Ved døren - såfremt oplevelsen ikke er udsolgt. 
Fri entré: du skal booke en billet.
Billetter refunderes ikke.
Se yderligere beskrivelse på haderslevbibliotekerne.dk og bispen.dk
Du er også velkommen til at ringe på tlf. 7434 7777
Følg os på Facebook og Instagram - så er du opdateret på de oplevelser, du vil 
deltage i og går ikke glip af kommende oplevelser.


