OPLEVELSER

Kulturhuset Bispen
Haderslev, Vojens og Gram Bibliotek

SEPTEMBER 2020

Læs sammen
- Læsekredsopstart
Bibliotekarerne fortæller om, hvordan en
læsekreds kan organiseres, og hvordan
biblioteket kan hjælpe med bestilling af
bøgerne. Der vil være tid til snak og til at
danne læsekredse. Deltagelse giver fri
entré til ”Hvad skal vi læse” ved Liselotte
Wiemer efterfølgende.

3.
SEP

Torsdag 3. september kl. 17-18.30
Kulturhuset Bispen, Månen
Fri entré

Hvad skal vi læse?
- Anbefalinger af Liselotte Wiemer
Litteraturanmelder ved Weekendavisen
Liselotte Wiemer fortæller levende og
engageret om titler, man bestemt skal
læse og titler, hun ikke er begejstret for.
Hun beretter om tendenser i tiden og
særlige forfattere, vi skal lægge
mærke til.

3.
SEP

Torsdag 3. september kl.19
Kulturhuset Bispen, Månen
Entré: 75 kr.

Brugte Bestsellere
- Bogsalg
Vi kasserer og sætter materialer til salg,
enten fordi de er slidte, forældede eller
ikke mere bliver lånt ud.

Fredag 4. september kl.10-16
Haderslev Bibliotek
Torsdag 10. september kl. 10-17
Vojens Bibliotek
Løbende bogsalg i september
Gram Bibliotek

Litterær Strikkecafé
- Lyt og strik
Tag dit strikketøj med til en aften, hvor vi
kombinerer strikning med litteraturen. Vi
læser op fra gode bøger og får en snak
om forfatterskabet, mens du strikker. Der
er kaffe og kage, de nyeste strikkebøger
og en lille quiz på bordet.

Mandag 14. september kl.18.30-20.30
Kulturhuset Bispen, Lokale 1
Entré: 25 kr.

Ib Michael
- Liv & Rejser
Ib Michael fortæller om livet og rejserne
bag den anmelderroste Vanille-trilogi og
rejsen til Papa Viggos ø i Stillehavet med
Nordkaperen. Han trækker fortællingen
tilbage til barndommen og den polioramte søster, kendt fra Vanillepigen og
frem til sin seneste anmelderroste bog
”Sandheden om Lucy”.
Torsdag 17. september kl. 19-21
Månen
Entré: 80 kr.

Kenn Lending
- 40 års jubilæumsturné
Oplev Kenn Lending Blues Band, der ofte
er blevet omtalt som et af landets mest
originale bluesorkestre, på deres 40-års
jubilæumsturné. Mange albums er det
blevet til i bandets eget regi blandt andet
sammen med store amerikanske kunstnere som, Champion Jack Dupree,
Memphis Slim og Mickey Baker.
Lørdag 19. september kl.21
Kulturhuset Bispen, Månen
Forsalg: 150 kr. / Ved døren: 175 kr.

Sønderjyske æblesorter
- Foredrag om sorter og podning
Æbler er levende kulturarv, og de gamle
danske sorter har været i fare for at uddø.
Vojens Bibliotek indbyder til et spændende foredrag med Civilingeniør Rikke
Lock Harvig fra Sønderborg. Vi skal også
høre om fremtidigt æblearbejde, æblesorter, stamtræ og podeteknik og
selvfølgelig smage på et æble eller to.
Onsdag 23. september kl. 18.30-20.30
Sundhedscenter Vojens, Kantineriet
Entré: 50 kr. inkl. kaffe

Naturens sange
- Syng med Lasse Sørensen
En forrygende hyggelig sangaften under
ledelse af byens organist Lasse
Sørensen. Lasse vil hjælpe os med at
synge om naturen og fortælle om nogle
af sangene. Gram Fritidscenter serverer
en let anretning.
Drikkevarer kan købes.
Mandag 28. september kl.17.30-19.30
Gram Bibliotek
Entré: 100 kr.

Anders Morgenthaler
- Frelst
Anders Morgenthaler har lagt sit forbrug,
sine madvaner og sine transportvaner
om, så hans klimabelastning er så lille
som mulig.
Han gør det for verdens skyld, især for
sine børns skyld, og i sidste ende helt og
aldeles for sin egen skyld og så påstår
han endda, at det ikke er så svært som
man skulle tro!
Torsdag 24. september kl.19.15
Kulturhuset Bispen, Bipsens Café
Fri entré

At gå gennem USA
- Foredrag ved Gitte Holtze
Det er sundt at gå - for både krop og sjæl.
Rejsejournalist Gitte Holtze gik sig fra en
livskrise – en tur på mere end 4000 km
fra Mexico til Canada gennem USA´s vildmark. Gitte beskriver mødet med vilde
dyr og de svære dage og om den indre
udvikling, hun gennemgik undervejs.
Foredraget er ledsaget af Gittes smukke
fotos fra turen.
Onsdag 30. september kl.19-21
Kulturhuset Bispen, Månen

KØB BILLETTER

ONLINE
Køb online når det passer dig på haderslevbibliotekerne.dk
eller bispen.dk. Du skal blot finde aktiviteten og klikke ’Bestil
billet(ter)” og følge vejledningen. Du bliver viderestillet til et
betalingsvindue, og billetterne bliver sendt til din mail.
Du behøver ikke printe billetterne; du kan blot fremvise
dem i døren på din smartphone.

PÅ DIT BIBLIOTEK
Du kan købe billetter på dit bibliotek i den betjente
åbningstid. Du kan betale kontant eller med dankort.

KØB DIN BILLET I DØREN
Du kan købe billetter i døren til ikke-udsolgte arrangementer. Billetterne betales kontant eller via MobilePay.

TILMELDING
Til nogle oplevelser er der fri entré, men husk tilmelding.
Husk at bestille i god tid. Du kan tilmelde dig på
haderslevbibliotekerne.dk eller ved henvendelse til
personalet i den betjente åbningstid.

SE VORES
ÅBNINGSTIDER
PÅ
bispen.dk

ELLER
haderslevbibliotekerne.dk

TLF.: 7434 7777

