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Velkommen til et spændende forår med inspirerende 
kulturoplevel ser hos Favrskov Biblioteker & Kulturhuse. 

Forårets tema er ”helte”. I litteratur, film og lign. er helten 
en opdigtet figur med gode og positive egenskaber, der 
kæmper mod ondskab eller uretfærdighed. Men hel-
te findes i en masse former, og i forårets program kan I 
glæde jer til at møde mange forskellige, lige fra kunst med 
superhelte til hverdagens helte, der på hver deres måde 
kæmper for at gøre verden bare en lille smule bedre. I kan 
bl.a. høre historier om mænd og kvinder, der har gjort 
en forskel for lokalområdet, en advokat der kæmper for 
at sætte mordere bag tremmer, videnskabsfolk, frivillige 
brandmænd og ikke mindst action- og superhelte.

De yngste borgere kan glæde sig til at opleve, lære og  
lege på biblioteker og i kulturhuse. Fra rytmik, koncert-
fortæl ling og børneteater til troldeskattejagt og en helt ny 
børnekulturfestival. De voksne kan glæde sig til masser af 
musikalske oplevelser, foredrag, kunstudstillinger, samtaler 
og samvær. Vi er stolte af at præsentere et kulturprogram, 
der byder på noget for alle! 

God fornøjelse!

Morten Bang
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Favrskov Bibliotekernes fælles forårstema om helte.
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NELLO & THE HELPING 
HAND BLUES BAND
Bandet blev skabt for at backe udenlandske 
musikere, når de kom forbi Danmark og skulle  
bruge et dygtigt hold af alsidige blues-musikere.  
På to turnéer i 2017 og 2019 fandt bandet 
virkelig hinanden og dét fødte idéen om at spille 
selv. Folk har gennem årene ofte spurgt Nello, 
om han ikke skulle synge noget mere selv, men 
der har aldrig helt været tiden og lejligheden til 
det. Men nu skal det være og i en moden alder 
springer han ud som sanger og frontfigur for 
eget blues-band. Netop fordi han her har det 
mest fantastiske hold bag sig.
Nello & The Helping Hand Blues Band er: Ronni 
Boysen, guitar, Kjeld Lauritsen, orgel, Mads D. 
Andersen trommer, og Niels ”Nello” Mogensen,  
bas og vokal.

SLØJFEN
Onsdag d. 22. februar kl. 19.30
Forsalg: 150,-/Ung: 125,-/Entré: 175,-

 

FIESTA CUBANA
Med forårets komme blæser en varm brise fra Havana ind over Sløjfen, 
hvor det Aarhus-baserede salsaorkester Mambo Chutney spiller op 
til en festlig aften med swing i hofterne og rom i glassene. Mambo 
Chutney spiller et repertoire af salsamusik med et tydeligt cubansk 
islæt. 
I samarbejde med foreningen ”Viva la Salsa Vida”.
Arrangementet er støttet af Kulturelt Samvirke.

Program:
Kl. 19:  Dørene åbner
Kl. 19.30: Romsmagning v/ Peter Aschelund, Skjold Burne Hadsten
Kl. 20: Undervisning i salsadans
Kl. 21:  Mambo Chutney
Kl. 23:  Afdansning m/ diskotek

SLØJFEN
Lørdag d. 11. marts kl. 19 
Forsalg/Entré: 100,- /Romsmagning: 50,-

FROKOSTJAZZ MED 
EAST HARBOUR  
JAZZ BAND
Bandets medlemmer, som har hver deres 
musikalske baggrund, fandt sammen i 2007 
og spiller glad, New Orleans inspireret jazz 
og dertil gode gamle danske travere til at 
synge med på i bedste Papa Bue stil.
East Harbour Jazz Band er: Jesper Gram-
Hansen, klarinet, Niels J. Christensen, 
trombone, Brian Toft, kornet og vokal, Jan 
Holmgård, trommer, Brian Bützau Olsen, 
sousafon og Per Foldberg, banjo.

SLØJFEN
Lørdag d. 25. februar kl. 12
Forsalg/Entré: 55,-
Frokost: 145,-

GINNE MARKER - 
TRIO
Ginne Marker har et talent som 
sjældent er set. Hun er et geni på en 
guitar, skriver inderlige melodier og 
synger så hårene rejser sig på armene. 
På rekordtid har Ginne Marker sat sine 
fodspor i det danske musiklandskab 
med et udtryk, der lyrisk både er 
modent og velovervejet og musikalsk er 
soul’et, jazz’et og sågar rock’et.
Foruden Ginne Marker, vokal og guitar, 
består trioen af Aske Jacoby, musikalsk-
alt-mulig-mand og Johan Dalgaard på 
keyboard. 

HINNERUP BIBLIOTEK & 
KULTURHUS
Lørdag d. 25. feb. kl. 19
Forsalg: 175,-/Entré: 200,-/ Ung: 150,-

MUSIK
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LIS SØRENSEN
Lis Sørensen står bag en 
perlerække af hits fra fire 
forskellige årtier samt nye 
forrygende numre. Oplev 
hendes varme og stærke 
vokal, når hun bakket op af 
sit fantastiske band indtager 
scenen i Sløjfen.

SLØJFEN
Fredag d. 3. marts kl. 20
Forsalg fra 325,-
Ung fra 275,-/Entré fra 350,-

SIGNE 
SVENDSEN 
SOLO
Signe Svendsen er helt alene 
på scenen med sine historier og 
sange, masser af personlighed 
og et insisterende nærvær. 
Hun rører og underholder os 
på samme tid, og er som få i 
stand til at synge sange om det, 
der virkelig betyder noget. Om 
fællesskab, medmenneskelighed 
og relationer. 

INSIDE
Torsdag d. 16. marts kl. 20
Forsalg: 175,-
Entré: 200,-/ Ung: 150,-
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KLASSISKE KONCERTER
Dette forår kan vi igen præsentere to klassiske 
koncerter. 
Til koncerten i april er det elever fra Musikalsk 
Grundkursus (MGK) Vest der spiller. Til koncerten 
i maj underholder konservatoriestuderende Sara 
Eliseo Tronhjem på violin og Thomas Tronhjem på 
klaver. De vil bl.a. spille værker af Prokofjev og  
H.C. Andersen karakterstykker af Bortkiewicz.

SLØJFEN
Tirsdag d. 25. april kl. 19
Torsdag d. 11. maj kl. 19
Forsalg/Entré: 50,-

TOM 
DONOVAN
Tom Donovan er en ægte irsk 
troubadour, der som få forener 
egne sange og traditionelle 
irske ballader. Nyd en aften 
med nye og traditionelle irske 
folkesange på Ulstrup Bibliotek.

ULSTRUP BIBLIOTEK
Torsdag d. 23. marts 
kl. 19.30
Forsalg: 100,-/
Entré: 125,- / Ung: 75,-

SØNDAGS-
MATINÉ   
SINNE EGG OG 
NIKOLAJ HESS
Sinne Eeg er dansk jazzsanger 
med internationalt format. 
Hun er en mesterlig fortolker 
af den amerikanske sangskat, 
men synger også egne 
kompositioner med et tydeligt 
islæt af skandinavisk melankoli.
Nikolaj Hess’ klaverspil er 
karakteriseret af et dybt 
personligt gyldent touch, en 
stærkt melodisk åre og et 
unikt mix af virtuositet, groove 
og fantasi. Hans musikalske 
påvirkninger afspejler dyb 
indsigt i de amerikanske og 
nordiske jazztraditioner.

HINNERUP BIBLIOTEK 
& KULTURHUS
Søndag d. 19. marts kl. 16
Forsalg: 175,-/
Entré: 200,-/Ung: 150,-
Inkl. et glas bobler
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FOREDRAG SAMTALESALON: LITTERATUR,  
KVINDER OG NATURVIDENSKAB 
Lotte Kaa Andersen har skrevet den anmelderroste roman ”Den inderste 
kerne” om Inge Lehmann, verdens første kvindelige seismolog. Da hun i 
1936 gjorde en skelsættende opdagelse, reagerede hendes kolleger 
med tavshed og generelt mødte hun stor modstand i det 
naturvidenskabelige miljø og særligt det danske, der var en 
lukket herreklub. Er klubben mon åben for kvinder i dag?
Gennem en samtale mellem Lotte Kaa Andersen og 
Dr.med., Klinisk professor Ida Vogel, skal vi blive klogere 
på Inge Lehmann, hendes samtid og forskning. 
Hvorfor er det først med Kaa Andersens roman,  
vi har fået kendskab til Inge Lehmann? 
Hvorledes opleves forskningsmiljøet som 
kvinde i dag? Er det overhovedet et 
spørgsmål om køn? Ida Vogel er forsker 
og debatterer gerne om kvinders 
sværere muligheder for at nå til tops 
i den akademiske verden end deres 
mandlige kolleger. Hvorfor er det 
sådan og hvad kan vi gøre ved det?
Samtalen modereres af journalist 
Jesper Rehmeier.

HADSTEN BIBLIOTEK
Tirsdag d. 17. januar kl. 19
Forsalg: 75,-/Entré: 100,-/Ung: 50,-

NILS MALMROS
Nils Malmros vil fortælle om, hvordan han, inspireret 
af Francoise Truffauts film ”Jules et Jim”, som ung 
medicinstuderende startede sin filmkarriere med 
at lave den selvfinansierede spillefilm ”En mærkelig 
Kærlighed”. Desuden vil han fortælle om, hvorfor 
hans film har rod i hans eget liv. 
I samarbejde med FOF

HINNERUP BIBLIOTEK
Onsdag d. 18. januar. kl. 19.30
Forsalg: 75,-/Entré: 100,-
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MED MILITÆRPOLITIET  
I KRIG – OG HJEM IGEN
V. RONNI PETERSEN 

Hvad lavede militærpolitiet egentligt i Afghanistan? Det er 
der sikkert ikke mange, der ved, men svaret er: Faktisk alt! 
Ronni Petersen var udsendt to gange til det krigshærgede 
Afghanistan, hvor han i 2008 var i Kandahar og i 2009 
var i Helmand. Ronni fortæller om at lære sig selv og sine 
grænser at kende, og ikke mindst om, hvordan det er at 
komme hjem igen og vænne sig til et liv herhjemme. 

ULSTRUP BIBLIOTEK
Torsdag d. 2. februar kl. 19
Forsalg: 75,-/Entré: 100,-/Ung: 50,-

ULSTRUPS HISTORIE
Lars Peter Horsbøll øser ud af sin store viden 
om Ulstrups historie. Vi skal bl.a. høre om Arne  
Harald Pedersen, som var den lokale helt i byen under  
2. Verdenskrig. Man kan stadig i dag se en mindeplade 
over ham på Ulstrup skole. 

ULSTRUP BIBLIOTEK
Mandag d. 16. januar kl. 19
Gratis, men forhåndstilmelding er nødvendig

TOVE 
DITLEVSEN
V. JENS ANDERSEN 
Tove Ditlevsen skrev 
autofiktion, længe før det ord 
var opfundet, og brugte sig selv 
og sine nærmeste nådesløst 
i sit forfatterskab. Hun skrev 
om psykisk sygdom, misbrug 
og moderskab, om køn, begær 
og sex, mens det stadig var 
tabu. I to årtier rådgav hun i sin 
brevkasse i Familie Journalen 
kvinder om det gode familieliv. 
Selv levede hun et kaotisk et 
af slagsen – mor til tre, gift 
og skilt fire gange – og når 
det hele brændte sammen i 
hjemmet, skrev hun allerbedst.
I samarbejde med LOF-
Midtjylland

HADSTEN BIBLIOTEK
Tirsdag d. 7. februar kl. 19
Forsalg: 105,-
Entré: 130,- /Ung: 80,- 

FANDEN TAGE DIG! 
V. NIELS FRANK 
Kan kvinders liv reddes, hvis man kender tegnene på 
partnervold? 
Sidst i marts 2021 dræber en mand sin ekskone i Horsens. 
Den dræbte er forfatteren Niels Franks søster. Knap tre 
måneder tidligere har hun forladt sin mand gennem 30 år og 
faren til deres to voksne sønner. De næste uger flytter hun 
rundt mellem hemmelige adresser i Horsens, og til sidst på et 
krisecenter – hele tiden i frygt for, hvad hendes eksmand kan 
finde på. Den dag bodelingen skal foregå, ringer Niels Franks 
telefon klokken 8.32, og så ved han, at det er gået galt.
”Fanden tage dig” er beretningen om tiden op til drabet 
og om tiden bagefter – om sorgen, vreden og afmagten, 
begravelsen, efterforskningen og retssagen. Om hvorfor 
mænd dræber kvinder, og hvorfor det er så forbandet 
forudsigeligt.

HAMMEL BIBLIOTEK
Tirsdag d. 31. januar kl. 19
Forsalg: 75,-/Entré: 100,-/Ung: 50,-
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MED NATUREN  
SOM HELBREDER
V. SIMON HØEGMARK

Simon Høegmark tager 
udgangspunkt i den nyeste viden 
om naturens gavnlige virkninger på 
vores hjerne, psyke, krop, sanser 
og immunforsvar, og hvordan 
sansninger og stemninger i naturen 
kan have en helbredende effekt.

Debatskabende foredrag i 
samarbejde med Favrskov Aftenskole

HINNERUP BIBLIOTEK
Torsdag d. 9. feb. kl.19
Forsalg: 75,-/Entré: 100,-/Ung: 50,-

NATUR, HISTORIE  
OG LANDSKAB 
– GUDENÅEN VED ULSTRUP
Hvad ved du om landskabet omkring Gudenåen? Om naturen, 
kulturen og historien? Denne aften taler vi om udvalgte hotspots 
ved Gudenåen, om fredede landskaber, naturstier, biodiversitet 
og ikke mindst den største historiske begivenhed; Bondestævnet 
i 1936 ved Rønge med storbonden Knud Bach fra Røngegaard, 
der samlede ca. 50.000 mennesker. Vi opfordrer også aftenens 
deltagere til at bidrage med viden. Aftenens fortællinger med 
billeder og små videoer vil senere på foråret blive efterfulgt 
af guidede ture i landskabet. 

Arr.: Torkil Forman i samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening Favrskov samt medarbejdere 
fra Lokalhistorisk Arkiv i Hvorslev og Ulstrup Bibliotek

ULSTRUP BIBLIOTEK
Torsdag d. 23. februar kl. 19
Forsalg/Entré: 25,-

DET GODE LIV  
– MED DIAGNOSER
V. MADS MARIUS 
Mads Marius, alias @highfivemads, gæster 
Sløjfen med et fyraftensarrangement 
for unge og deres familier. Med fokus på 
mental sundhed og psykisk sårbarhed 
fortæller Mads om sit eget gode liv med 
diagnoser. Mads inspirerer alle med sin 
smittende humor og glæde og ønsker at 
gøre op med perfekthedskulturen gennem 
sloganet F*** Perfekt.

HADSTEN BIBLIOTEK
Tirsdag d. 21. februar kl. 17
Forsalg /Entré: 25,-

JA, JEG GÅR I KJOLE  
– OG HVAD SÅ? 
V. ETWAS ANDERS OG CHAROLINE WENKE

Kan man stå ved sig selv, når omgivelserne er skeptiske? Når man 
konstant skal forholde sig til andres reaktioner? Hvordan insisterer 
man på sin ret til at være den, man er? 
Anders har det, der kaldes flydende kønsidentitet, og er først rigtig 
tilpas i meget feminint tøj. Som den første mand nogensinde var han 
med i Alt for Damernes guldknap show.
Charoline er Anders’ kæreste og har selv arbejdet sig igennem en 
livskrise efter et styrt som 21-årig, hvor hun blev lam i venstre arm. 
Først efter at have lært at ændre sit mindset og fokusere på den 
styrke og mulighed for udvikling, der ligger i enhver livskrise, formåede 
hun at skabe et liv med livsglæde. 

HAMMEL BIBLIOTEK
Tirsdag d. 14. marts kl. 19
Forsalg: 75,-/Entré: 100,-/Ung: 50,-
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KÆRLIGHEDENS ÅR
V. JOHANNE MYGIND

”Kærlighedens år” er en slægtsroman om tre generationer af 
kvinder og en fortælling om nye begyndelser og den arv, vi 
bærer med os. I romanen opgiver Nanna kernefamilien og dykker 
i den forbindelse ned i skjulte historier om kvinderne i familien. I 
foredraget fortæller forfatter Johanne Mygind også om, hvordan 
skiftende forestillinger om den gode mor og den rigtige familie har 
formet danskernes hverdag og forældreskab fra 1950 og frem til i 
dag. Undervejs vil der blive spillet livemusik fra den tid, der tales om.
Johanne Mygind vandt i 2022 Edvard P. prisen. En pris der er stiftet 
for at anerkende nye, danske forfattere. Favrskov Bibliotekernes 
personale har vundet foredraget, og er dermed ekstra stolte over  
at præsentere Johanne Mygind for vores lånere. 

HAMMEL BIBLIOTEK 
Mandag d. 27. marts kl. 19
Forsalg: 50,-/Entré: 75,-

HAMMEL
Tirsdag d. 3. januar kl. 10
Tirsdag d. 7. februar kl. 10
Tirsdag d. 7. marts kl. 10
Tirsdag d. 4. april kl. 10
Tirsdag d. 2. maj kl. 10

HINNERUP
I samarbejde med FOF Favrskov.
Tirsdag d. 21. februar kl. 10
Tirsdag d. 21. marts kl. 10 
Tirsdag d. 11. april kl.10 

HADSTEN
Mød op til en time med hyggelig 
fællessang i Café Sløjfen. Steffen  
Jonassen sidder klar ved klaveret.
I samarbejde med Ældre Sagen Hadsten
Søndag d. 19. marts kl. 14
Søndag d. 16. april kl. 14
Søndag d. 21. maj kl. 14 

FÆLLESSANG 
Korleder Vibeke Hansen guider 
fællessangen i Hammel og 
Hinnerup. Hvad enten du har 
deltaget før eller er ny i det 
store sangfællesskab, er du 
velkommen, så kom og syng 
dig glad. Vi synger primært 
efter den nye Højskolesangbog.

GLÆD  
DIG OGSÅ TIL

PÅ OFRENES SIDE  
– EN ANKLAGER FORTÆLLER
ANNE BIRGITTE STÜRUP 

Anklager Anne Birgitte Stürup har i løbet af sin 45-årige karriere 
stået ansigt til ansigt med nogle af Danmarks mest koldblodige 
forbrydere. Hun har ført over 100 nævningesager ved retten og 
flere af dem har ramt avisernes forsider. Sagen om Amagermanden, 
drabet på avisbuddet, voldtægtsforbrydere, fætrene der slog den 
italienske turist ihjel for blot at nævne et par af de modbydelige 
sager.
I foredraget fortæller Stürup om sit liv og spændende karriere, hvor 
hun i hver sag har forsøgt at give ofret en stemme.  
I samarbejde med LOF-Midtjylland

HAMMEL BIBLIOTEK
Mandag d. 24. april kl. 19
Forsalg: 75,-/Entré: 100,-/Ung: 50,-
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VINTERLYDE OG STILHED  
I SKUMRINGSTIDEN
Vinterskoven er stilhed, men også lyd. Her er lyde af ræv og ugle, og vi begiver os ud for at høre stemmerne og 
sanse skoven og os selv i mørket. Og for at høre stilheden. Er vi heldige, ser vi stjernerne. Sidst på turen sætter vi os 
om bålet og nyder noget varmt at drikke, mens bibliotekar Christine Ellebæk Sørensen læser højt af mørk litteratur.  
Husk varm påklædning og passende fodtøj. 
Mødested: Røgen Forsamlingshus

HAMMEL
Onsdag d. 8. februar kl. 16.30-18

BRUGERMØDER
Kom i direkte dialog med dit lokale bibliotek og kulturhus. 
Nærmere information om møderne kan findes på hjemmesiderne og i lokalavisen.

ULSTRUP BIBLIOTEK
Onsdag d. 1. marts 
kl. 17-19

HAMMEL 
KULTURHUS INSIDE
Torsdag d. 2. marts 
kl. 17-19

HADSTEN  
KUTURHUS SLØJFEN
Mandag d. 13. marts 
kl. 17-19

HINNERUP BIBLIOTK 
& KULTURHUS
Torsdag d. 30. marts 
kl. 17-19

KLIMA FAVRSKOV
Favrskov Bibliotekerne deltager i klima 
ugerne i uge 16 og 17 med et projekt 
om bæredygtighed.
Bibliotekerne har allieret sig med Stine 
Højland, som bidrager til klimakampen 
ved ikke at købe nyproduceret tøj.  
I stedet syr hun sit eget af sengetøj  
fra genbrugsbutikker.

1918

WRESTLING
Oplev et hæsblæsende show med masser af action 
for store og små, når Lilleåsalen forvandles til en 
svedig arena for wrestling. I løbet af eftermiddagen 
kæmpes der 5-6 kampe. Efter showet er der 
mulighed for at tage billeder og få autografer.
Minimum alder: 10 år

SLØJFEN
Lørdag d. 11. februar kl. 15-17
Forsalg: 50,-/Entré: 75,-

POMPOMS
Vi skal hygge os med at skabe fint pynt, der varmer 
ethvert vinterhjerte. Vi laver pompoms, der bliver til 
vinduesophæng, pynt på grene og nøgleringe.
Vi serverer kaffe, te og saft.

ULSTRUP BIBLIOTEK
Tirsdag d. 14. februar kl. 10-14



Alle ture er gratis, men forhåndstilmelding nødvendig.

IDEN PÅ VEJENV
BYENS HELTE
Tag med rundt i Hadsten 
midtby og bliv klogere 
på nogle af de mænd og 
kvinder, der har haft en 
betydelig indflydelse på 
byens udvikling. 
Mødested: Banebørsterne 
på Hadsten Station

HADSTEN
Lørdag d. 13. maj kl. 11

EN HELT AF TIDEN 
– SCHØLER OG 
BERBERISFEJDEN
Hør historien om N. P. Schøler, 
skolelærer og kirkesanger i Hammel, 
som i 1813 publicerede artiklen ”Om 
Berberissernes skadelige Indflydelse 
især på Rugen”. Opbakningen til 
ham i samtiden var ringe, men 
eftertiden påviste hans forskning, 
som derved blev grundlaget for at 
fjerne berberisbuskene i det danske 
landskab.
Mødested: P-pladsen ved InSide

HAMMEL
Torsdag d. 11. maj kl. 17

POETISKE HELTE 
RUNDT OM TINNING MOSE  
MED LITTERATURFORMIDLER  
FREDERIK SCHØLER
Frederik fortæller om lyriske frydefuldheder, 
og gør undervejs holdt for at læse højt. 
Møder vi et egetræ, kunne det være en af 
Jens Blendstrups Egetræsfortællinger, render 
vi ind i en sommerfugl, bliver det til sonetter 
fra Inger Christensens ”Sommerfugledal” – 
og skulle vi finde en prostituerets sko læser 
vi bestemt noget fra Harald Voetmanns 
”Hetærebrev”.’Undervejs nyder vi et glas.
Mødested: P-pladsen ved Postvej. 
Ruten er ca. 6 km.

HINNERUP
Tirsdag d. 9. maj kl. 16-18

RANDERS TEATER
SOULMATES
Den afdankede popduo ‘Sugar Chicks’ turnerer rundt i Jylland uden 
nævneværdig succes. En dag får de et uventet tilbud om at medvirke i 
et tv-show, hvilket kunne give dem det store gennembrud. Det kræver 
dog at de udvider til en trio, og da de derved får den smækre Julie med, 
er succesen pludselig hjemme. Men midt i jublen lurer en suppedas af 
misundelse, intriger og bedrag, som de virkelig ikke har nemt ved at slippe 
ud af.
Støttet af ELRO Fonden.

SLØJFEN
Tirsdag d. 11. april kl. 19.30
Forsalg/Entré: 50,-
Tapasanretning kl. 18: 150,- 

30-ÅRS JUBILÆUM  
I HINNERUP
Kom forbi og hjælp os med at fejre 
Hinnerup Bibliotek & Kulturhus’ 30-års 
jubilæum. Vi inviterer alle til en hyggelig 
dag med kaffe og kage og musikalsk 
underholdning for store og små. 
Konferencier: Mariann Mikkelsen.

HINNERUP BIBLIOTEK & 
KULTURHUS
Mandag d. 15. maj
Program følger.
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ACTIONHELTE 
V. JACOB HOLM KROGSØE 

Hvad definerer en actionhelt, og hvorfor har vi i det hele 
taget brug for helte? Hvorfor siger man, at perioden fra 
1982-1993 er den amerikanske actionfilms guldalder? Og 
hvad har westerngenren og gamle græske myter med det 
hele at gøre? Og hvad med de kvindelige actionhelte? 
Det, og meget mere, kan du få svar på i dette foredrag, hvor 
cand. Mag. i Filmvidenskab, bibliotekar på Esbjerg Kommunes 
Biblioteker og forfatter Jacob Holm Krogsøe vil tage jer med 
på en rejse til actionfilmens land. 

HAMMEL BIBLIOTEK
Lørdag d. 25. februar kl. 11-12.30
Forsalg/Entré 50,-

DET ER IKKE FOR SENT
Drømmer du om at ændre dit arbejdsliv –  
måske du mangler det sidste puf? Mød den lokale forfatter 
Bodil Pedersen, som for nylig har udgivet bogen ”Det er ikke 
for sent”, i hvilken man møder ti mennesker, der i en moden 
alder har valgt at følge et nyt og anderledes karrierespor. 

HADSTEN
Lørdag d. 4. marts 11.-12.30
Gratis

LEVENDE
ØRDAGE

STRIK OG LYT
Tag dit håndarbejde med på biblioteket (det behøver ikke 
være strikketøj), tag plads og slå ørerne ud, når bibliotekar 
Christine Ellebæk Sørensen læser højt af en god historie. 

HAMMEL BIBLIOTEK
Lørdag d. 14. januar kl. 10.30-11.30

LITTERÆR LØRDAGSQUIZ
Sæt de små grå i omdrejninger, deltag i den hyggelige 
lørdagsquiz og opdag eller genopdag nye og gamle  
romaner. Det er mest for sjov, men der er præmier på 
højkant, og vil du forberede dig, kan vi afsløre, at helte  
i litteraturen er blandt dagens quizkategorier.

HADSTEN
Lørdag d. 14. januar kl. 10.30

DRONNING MARGRETE  
D. FØRSTE 
DRONNINGEN GRIBER MAGTEN
Følg med, når museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen 
røber, hvordan landets dronninger fra den ene Margrete  
til den anden har været med til at forme Danmark.
I samarbejde med FOF Favrskov

HINNERUP BIBLIOTEK
Lørdag d. 14. januar kl. 10 
Forsalg/Entré: 50,- inkl. kaffe og croissant

BLÅ BLINK 
Kom og mød nogle af hverdagens helte - de frivillige 
brandmænd fra Hinnerup Falck station. På bibliotekets 
parkeringsplads viser de en af brandbilerne og en masse 
udstyr. Hør også om arbejdet som frivillig brandmand. 

HINNERUP BIBLIOTEK & KULTURHUS 
Lørdag d. 21. januar kl. 10-11.30
Gratis 

LANTERNE-WORKSHOP
Skab lys i vintermørket. Maja Germundsson hjælper dig med 
at fremstille sjove lanterner ud af papir, tape og pil til den 
mørke tid. Både børn fra 8 år og voksne er meget velkomne. 
Der er en mindre materialeudgift på 30 kr. pr. lanterne.

HADSTEN BIBLIOTEK
Lørdag d. 4. februar kl. 10-12.30

CREPEPAPIR-BLOMSTER
Tina Krøyer lærer dig at lave smukke blomster. Der afholdes 
to workshops i løbet af dagen med plads til 12 kursister på 
hver. 

HAMMEL BIBLIOTEK
Lørdag d. 18. februar
Workshop 1: kl. 9.30-10.45, forsalg/entré: 50,-
Workshop 2: kl. 11.45-13, forsalg/entré: 50,-

VISIBLE MENDING
Er der hul i dine yndlingsjeans og har trøjen fået pletter, der 
ikke kan fjernes? Sara Diamant Hamilton Møller lærer dig på 
denne workshop at reparere huller og dække pletter med 
broderi. Medbring tøj og ting med små huller.

HADSTEN BIBLIOTEK
Lørdag d. 25. februar kl. 10-14
Forsalg/Entré: 75,-

MACRAMÉ
På denne macramé vægtæppe-workshop skal vi lave et 
smukt vægtæppe, som Stine fra MAKRAM har designet. Det 
kan laves på 3 timer og af nybegyndere. Du vælger mellem 
to designs og du vælger selv, hvilken farve, dit vægtæppe 
skal være. Du kommer til at prøve kræfter med 3-4 basis-
knytteteknikker, som gør dig i stand til at lave en masse 
macramé-projekter efterfølgende derhjemme.

HADSTEN BIBLIOTEK
Lørdag d. 18. marts kl.10-13
Forsalg/Entré: 75,-

HINNERUP MØDES
Vi ruller den røde løber ud og inviterer til kaffebord for 
nye borgere, både store og små, som har lyst til at møde 
hinanden, og skabe nye venskaber og netværk. De voksne 
får en intro til Favrskov Kommune og til kultur- og fritidslivet 
i Hinnerup ved borgmester Lars Storgaard, mens børnene 
mødes i børne biblioteket til oplæsning og krea. 
I samarbejde med Hinnerup Mødes

HINNERUP BIBLIOTEK & KULTURHUS
Lørdag d. 18. marts kl. 10.30-12
Gratis

ACT FOR LIFE 
V. FORKVINDE METTE NIELSEN
Vi har alle set billederne af mennesker på flugt, der lander på de 
græske kyster. Forkvinde for Act for Life Mette Nielsen gør noget 
og nøjes ikke med at se på. Foreningen arbejder for at forandre og 
forbedre forholdene for de tusinder af mennesker på flugt, som 
lever under umenneskelige forhold ved EU’s grænser.
Mette fortæller om sine oplevelser med det enkelte menneske på 
flugt, om medmenneskelighed og om vigtigheden af at følge sit 
hjerte og handle. 

HAMMEL BIBLIOTEK
Lørdag d. 11. marts kl. 11-12.30
Gratis
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STREAMEDE FOREDRAG
FRA AARHUS UNIVERSITET

HVAD GRØNLANDS INDLANDSIS  
LÆRER OS
Ved professor i glaciologi Dorthe Dahl-Jensen
Tirsdag d. 28. februar kl. 19-21

DET ER BARE EN VIRUS
Ved overlæge og virusforsker Anders Fomsgaard
Tirsdag d. 7. marts kl. 19-21

KAFFE
Ved lektor i botanik Anders Sanchez Barfod, læge og  
lektor i diabetes og ernæring Kjeld Hermansen og lektor  
i naturressourceøkonomi Aske Skovmand Bosselmann
Tirsdag d. 21. marts kl. 19-21

STJERNERNES VILDE LIV
Ved adjunkt i astrofysik Mia Sloth Lundkvist og  
professor i astrofysik Hans Kjeldsen
Tirsdag d. 28. marts kl. 19-21

FREMTIDENS RNA-MEDICIN
Ved postdoc i nanoscience Mette Galsgaard Malle  
og professor i nanoscience Jørgen Kjems
Tirsdag d. 18. april kl. 19-21

MYRER
Ved seniorforsker i insekt- og planteøkologi  
Joachim Offenberg
Tirsdag den 25. april kl. 19-21

HINNERUP BIBLIOTEK & KULTURHUS, 
UHRESALEN
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POETISK LØRDAG 
V. MALTE FRØSLEV
Digte er svære at læse, som en lukket bog. Men sådan 
behøver det ikke at være. Faktisk kan de være enormt 
præcise og bevægende. Derfor har vi inviteret den 
Hinnerupske digter Malte Frøslev til at give sine bedste 
bud på, hvordan man kan begive sig ind i digtenes 
verden, uanset om du er helt nybegynder eller bare 
gerne vil inspireres lidt.
Malte Frøslev vil præsentere forskellige digtsamlinger 
på dagen, bl.a. Kirsten Thorup og selvfølgelig sin egen 
debutdigtsamling.

HINNERUP BIBLIOTEK 
Lørdag d. 11. marts kl. 11-12.30
Gratis – inkl. kaffe og lidt sødt

DER ER EN VERDEN 
UDENFOR CORONA
V. BENDT ØRSKOV LARSEN
I forbindelse med sin udstilling på Hinnerup Bibliotek af flotte 
naturbilleder fotograferet under Corona-nedlukningen viser 
Bendt Ørskov Larsen et powerpointshow med betagende 
natur- og dyrebilleder. Billederne er fra Frijsenborg- og 
Bidstrup skovene, Lille Vildmose, nationalpark Thy og 
Mariager Fjord. Læn dig tilbage og nyd de smukke billeder. 

HINNERUP BIBLIOTEK
Lørdag d. 18. marts kl. 10.30-11.30
Gratis 

FALKEMANDEN 
VINDER AF “ALENE I VILDMARKEN”  
- FALKONER FLEMMING SANGGAARD
Alt det du ikke så på TV: Dette er den ærlige men samtidig 
meget spændende og underholdende historie om Falke-
mandens deltagelse i verdens enkleste konkurrence: Bliv 
længst og vind.
I samarbejde med FOF Favrskov

HINNERUP BIBLIOTEK
Lørdag d. 25. marts kl. 10
Forsalg/Entré: 50,- inkl. kaffe og croissant

 
MØD EN AF ’DANMARKS 
STÆRKESTE HÆNDER’  
Christina T. Christensen bor i Sporup, er udlært 
lastbilmekaniker og medvirkede i DR-programserien 
med ovennævnte titel. Denne lørdag kan du møde hende 
og hendes lastbil ved Inside, hvor hun fortæller om sine 
oplevelser med at arbejde i et fag, som de fleste af os vil 
forbinde med mænd.

HAMMEL BIBLIOTEK 
Lørdag d. 25. marts kl. 11-12.30
Gratis

MØD EN VM-HELT 
V. KRISTINA BEJDER
Kristina Bejder fra Thorsø vandt med sit hold i efteråret VM i 
3D-bueskydning – altså den form for bueskydning, hvor man 
skyder efter naturtro dyr i skumplast i terræn. Hør om en crazy 
tur med 4 voksne i en tætpakket bil til Terni i Italien, hvor holdet 
startede med at slå amerikanerne ud i første kamp – og så var 
pilen sat mod guldet! 

HAMMEL BIBLIOTEK
Lørdag d. 4. marts kl. 11-12
Gratis



FILM FOR DE YNGSTE
På Hinnerup, Hadsten og Ulstrup Bibliotek er 
filmene for børn op til 3 år. Gratis adgang.

HADSTEN BIBLIOTEK
Onsdag d. 11. jan. kl. 9.30-10
Onsdag d. 8. feb. kl. 9.30-10
Onsdag d. 8. marts kl. 9.30-10 

HAMMEL BIBLIOTEK
Onsdag d. 25. jan. kl. 10-11 for de 3-6-årige 
Fredag d. 27. jan. kl. 10-10.30 for de 1-2-årige 
Onsdag d. 22. marts kl. 10-10.30 for de 1-2-årige   
Torsdag d. 23. marts kl. 10-11 for de 3-6-årige
OBS: Filmene vises i Fotorama, Voldbyvej 1

HINNERUP BIBLIOTEK & KULTURHUS
Fredag d. 6. jan. kl. 10-10.30
Fredag d. 3. feb. kl. 10-10.30
Fredag d. 3. marts kl. 10-10.30

ULSTRUP BIBLIOTEK
Fredag d. 6. jan. kl. 10-10.30
Fredag d. 3. feb. kl. 10-10.30
Fredag d. 3. marts kl. 10-10.30
Fredag d. 14. april kl. 10-10.30
OBS: Filmene vises i Samlingssalen, Ulstrup Skole 

RYTMIK FOR DE YNGSTE
Syng og dans dig glad sammen med musikpædagoger 
fra Favrskov Musikskole. Mest for børn fra 1-5 år 
og deres voksne. 
Gratis adgang 

HADSTEN BIBLIOTEK
Lørdag d. 21. jan. kl. 10-10.45 
Lørdag d. 25. feb. kl. 10-10.45
Lørdag d. 25. marts kl. 10-10.45

HAMMEL BIBLIOTEK
Lørdag d. 21. jan. kl. 11-12 
Lørdag d. 18. marts kl. 11-12

HINNERUP BIBLIOTEK & KULTURHUS
Lørdag d. 7. jan. kl. 10.30-11.15
Lørdag d. 4. feb. kl. 10.30-11.15
Lørdag d. 4. marts kl. 10.30-11.15

ULSTRUP BIBLIOTEK
Lørdag d. 4. februar kl. 10-11
Lørdag d. 15. april kl. 10-11

BØRN

ABC-
VÆRKSTED
Længe inden børn starter 
i skolen synes de, at 
bogstaver er spændende. 
Ved at besøge bibliotekernes 
ABC-værksted med dine 
børn kan du understøtte 
deres nysgerrighed og 
kreativitet, når de leger og 
lærer med hele kroppen og 
alle sanser.

FAVRSKOV 
BIBLIOTEKERNE
Mandag d. 9. januar – 
fredag d. 24. februar
Nogle af aktiviteterne kun i den 
betjente åbningstid
Gratis

JUHU DET ER REGNVEJR!
Er det sjovt at børste tænder? 
Hvem bestemmer om du er sur?  
Kilder fantasien under dine tæer 
... og er solen egentlig altid bagved skyen?  
En forestilling uden ord for alle der vil 
overraskes over dagligdagens uventede magi. 
Børneteaterforestilling med Teater Baglandet 
for børn fra 3-6 år.

INSIDE
Søndag d. 29. jan. kl. 11-11.35
Forsalg/Entré: Børn 30,-/Voksne 35,-

LAV DIN 
EGEN 
SUPERHELT
Kunstner og 
billedskolelærer Jane 
Susanne Andersen viser, 
hvordan man kan lave sin 
egen superhelt ud af en 
pensel. Børn under 8 år 
ifølge med voksen.

HADSTEN 
BIBLIOTEK
Lørdag d. 28. jan. 
kl. 10-13
Gratis

FAVRSKOV 
BØRNEKULTURFESTIVAL
I uge 24 rammer en ny børnekulturfestival InSide i 
Hammel. Vi glæder os til at afsløre mere i løbet af  
foråret 2023. Så hold øje med Facebook og Instagram, 
hvor vi vil fortælle mere.
I samarbejde med Favrskov Dramaskole og Favrskov 
Musikskole

HAMMEL
Uge 24

BØRNEBIFFEN 3-6 ÅR
Kom i biografen med biblioteket. Vi viser, 
i samarbejde med Hadsten Bio, sjove og 
tankevækkende kortfilm  
for de 3-6-årige.
 
Torsdag d. 23. marts kl. 10-10.40 
Torsdag d. 20. april kl. 10-10.40 
Gratis, men tilmelding nødvendig  
OBS: Filmene vises i  
Hadsten Bio, Nørregade 6
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NOMERSKATTEJAGT
Nomerne har gemt sig på biblioteket 
– prøv og se om du kan finde dem.

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE
11.-18. februar
I den betjente åbningstid.
Gratis

VINTERFERIEBØRN READATHON
ER DU KLAR TIL EN LÆSE-UDFORDRING? 
Vi læser i 10 timer fra kl. 10 til 20 på biblio teket. Det kan være bøger, 
lydbøger, e-bøger fra eReolenGo eller måske tegneserier. Ind imellem 
læsningen skal vi også lave små akti viteter. Desuden får vi besøg af 
forfatter Line Kyed Knudsen, som vil fortælle om nogle af sine bøger.  
Tag madpakke og snacks med. Vi serverer frugt om eftermiddagen og 
pizza til aftensmad. Fra 10 år. 

HINNERUP BIBLIOTEK & KULTURHUS
Tirsdag d. 14. februar kl. 10-20 
Forsalg/Entré: 50,-

SKAB DIN EGEN 
SUPERHELT!  
SKRIVEWORKSHOP 
M. STINE BOYSEN
Er du vild med superhelte som Spider-
Man, Black Widow eller Deadpool?
Så kom til denne skriveworkshop, hvor 
du skal skabe din helt EGEN superhelt.
Vi vil gennemgå nogle af de mest 
typiske træk ved superheltegenren. 
Herefter er det op til dig at finde på 
de sejeste kræfter og svagheder til din 
helt. 
Ps. Du er også velkommen til at skabe 
en superskurk!
For børn mellem 9 og 13 år

HADSTEN BIBLIOTEK
Mandag d. 13. feb. kl. 13-16
Forsalg/Entré: 50,-

ABC-RYTMIK
Sæt sang og bevægelse til bogstaverne  
sammen med Vibeke fra Favrskov Musikskole. 
For børn fra 4-7 år og deres voksne.

HINNERUP BIBLIOTEK & KULTURHUS
Lørdag d. 11. februar kl. 10-11

HAMMEL BIBLIOTEK
Lørdag d. 11. februar kl. 12-13

ULSTRUP BIBLIOTEK
Mandag d. 13. februar kl. 9.15-10 
For de ældste i børnehaven
Mandag d. 13. februar kl. 10.30-11.15 
For 0. og 1. klasses elever
Gratis

SUPERHELTEKREA 
Lav dine egne superheltearmbånd  
og masker. Vi stiller materialer og ideer  
til rådighed.

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE
11.-18. februar
I den betjente åbningstid.
Gratis

VINTERFERIE
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SUPERHELTEWORKSHOP  
MED JAN KJÆR
Mød forfatter og illustrator Jan Kjær som kommer på besøg 
på børnebiblioteket.
Jan Kjær har blandt meget andet skrevet og tegnet bøgerne 
om Nomerne, Taynikma og Viljetyven. Han er altså ekspert 
ud i at tegne og finde på superhelte. Denne dag er det 
nemlig superhelteuniverset, han tager os med ind i.  
Du kan prøve en superheltequiz og der vil være tegne-
aktiviteter for både små og store børn.
For børn mellem 6 og 12 år. 

HAMMEL BIBLIOTEK 
Torsdag d. 16. februar kl. 10-11

HINNERUP BIBLIOTEK & KULTURHUS 
Torsdag d. 16. februar kl. 13-14
Forsalg/Entré: Børn 50,- (Kun børn skal have billet) 

LAV DIN EGEN  
SUPERHELT 
Kunstner og billedskolelærer Jane Susanne Andersen viser, 
hvordan man kan lave sin egen superhelt ud af en pensel. 
Børn under 8 år ifølge med voksen.

ULSTRUP BIBLIOTEK
Torsdag d. 16. februar kl. 10-13

HINNERUP BIBLIOTEK & KULTURHUS
Lørdag d. 18. februar kl. 10-13.
Gratis

FASTELAVNSFEST 
Hadsten Handel, Røde Kors og Sløjfen inviterer igen indenfor 
til fastelavnsfest. Gå med i optoget anført af elever fra 
Favrskov Musikskole fra Mette Sko til Sløjfen, hvor vi slår 
katten af tønden og kårer de bedst udklædte. Optoget 
starter kl. 10.30, og kl. 11 slår vi katten af tønden.

SLØJFEN
Lørdag d. 18. februar kl. 11
Gratis

CIRKEL
CIRKEL er en sjov forestilling, som 
leger med cirkelbevægelsen og 
de uendelige kredsløb i naturen, i 
hverdagslivet og i dyr. Historierne 
fortælles uden ord, men gennem 
former, farver, musik, lys, mimik 
og masser af bevægelse.  
Børneteater med Sofie Pallesen 
fra Teater Baglandet.  
For børn på 2,5 – 6 år. 

HINNERUP BIBLIOTEK  
& KULTURHUS
Lørdag d. 11. marts kl. 10

HADSTEN BIBLIOTEK
Søndag d. 12. marts kl. 10
Forsalg/Entré: Børn 30,-/Voksne 35,-

VINTERFERIE
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HINNERUP
Vinterbanen
Modelbane Europa
2. februar-1. marts

Der er en verden udenfor 
Corona
Bendt Ørskov Larsen
6. marts-14. april

Elevudstilling
Hinnerup Billedskole
Fernisering torsdag d. 27. 
april kl. 17
27. april-25. maj

ULSTRUP
Keramik
Juhl Raku Kunst
6.-30. januar

Unika tegninger
Eva Holmsgaard Andersen
2.-27. februar

Smykker
Weinreich design
2.-27.marts

Malerier
Karna Vestergaard
3.-27.april

Modelbane Europa
Sommerbanen
7.-28.juni

UDSTILLINGER
I BIBLIOTEKERNE

HADSTEN
Fotos fra Gambia 
Lørdag den 21. januar  
kl. 10.30-12 fortæller  
Ole om Gambia  
uden turister
2.-31. januar 

Fotos af dyr
Lærke Haffgaard 
1.-31. marts

Malerier af helte 
Morten Lønvig
3.-28. april

Under vandet
Børnekunstudstilling
11.-31. maj 

HAMMEL
Papirklip 
Ingelise Nikolajsen
2.-31. januar

Maleri og  
actionfigurer 
Morten Lønvig, 
Jacob Krogsøe 
1.-28. februar

Tegninger
Ulla Klem
1.-31. marts

Genbrugstøj 
Atter v. Stine Højland
3.-28. april

Dyr og natur
Naturvejlederne i Favrskov 
Kommune
1.-31. maj

Filt
Marianne Brøndsted
1.-30. juni

TROLDESKATTEJAGT
Du skal helt ind i skoven – derind hvor troldene bor. Lige her er rammerne sat 
for årets spændende troldeskattejagt. Følg fluesvampe, troldefodspor, snoge, 
hugorme og krager. Tag hele familien under armen og få nogle gode oplevelser 
sammen ude i naturen. Skattekortet kan hentes på dit lokale bibliotek fra 
mandag den 3. april i den betjente åbningstid.
I samarbejde med naturvejlederne i Favrskov Kommune.

KRIBLEKRABLE
Det kribler og det krabler! Kom ind på Favrskov Bibliotekerne og se  
krible-krable-dyr i stor størrelse og prøv de sjove aktiviteter.

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE
8.-21. maj 
I den betjente åbningstid
Gratis

UNDER VANDET - 
BØRNEKUNSTUDSTILLING
Daginstitutioner og førskoleklasser i Hadsten udstiller egne værker i Sløjfen. 

HADSTEN BIBLIOTEK
11.-31. maj

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE
3.-5. april fra kl. 10 - solnedgang
Gratis

GÆT ET PIP
Interaktiv fugleinstallation, som 
rummer lyden af udvalgte danske 
fuglestemmer, som man både kan 
lytte til og spille på. Lyt til fuglens 
sang og gæt hvilken fugl det er.

HADSTEN BIBLIOTEK
1.-29. marts

HINNERUP BIBLIOTEK  
& KULTURHUS
31. marts-26. april

ULSTRUP BIBLIOTEK
1.-26. maj

HAMMEL BIBLIOTEK
1.-28. juni
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MIN HELT, 
DIN HELT,  
VORES HELTE
Tegn, mal, fotografer eller 
print et billede af din helt. 
Måske det er din mor? En 
organdonor? En brandmand? 
En forfatter? Superman? 
Billedet skal mindst være i 
A4 størrelse, og af de mange 
heltebilleder skaber vi en 
helte-anevæg. 
Indlever dit bidrag inden den 
10. marts. Skriv gerne et par 
ord om, hvorfor personen på 
billedet er din helt.

SLØJFEN
14. marts-30. maj

INSIDE 
HAMMEL KUNSTFORENING, 
GALLERIET

METTE SKOV
Maleri
Jan/feb

HELGA HALLAS BJERG  
OG TINE ARNHOLSTZ
Maleri og glaskunst
Marts/april

MORTEN TROPP
Maleri
Maj/juni

SIG DET MED BLOMSTER
100 KUNSTNERE - 100 BLOMSTER
Kunstnergruppen PRIMUS har i år inviteret 100 kunstnerkollegaer 
til at udstille sammen med sig til årets påskeudstilling. En rose er 
en rose er en rose, men hundrede blomster, skabt af hundrede 
kunstnere, er en buket, der kan sige noget om livets flygtighed, 
om det skrøbelige og det stærke, om køn og identitet, om 
biodiversitet og menneskets forhold til natur og meget andet. 
PRIMUS ønsker med andre ord at skabe en udstilling hvor 
hundredvis af blomster vil fortælle om skønhed, forfald, kritik, 
begær og humor.

UHRESALEN 
HINNERUP BIBLIOTEK & KULTURHUS
Fernisering: Skærtorsdag kl. 14-17. 
Udstillingen er åben i påskedagene 11-17.
6. april-26. maj

UDSTILLINGER
I KULTURHUSENE

GADEKUNSTENS 
HELTE
V. PETER BIRK, HANS KRULL, 
SWET, CMP, MADS EDINGER, 
KARTEL
Galleri Grisk samarbejder med nogle af
verdens bedste street art-kunstnere og
præsenterer det bedste indenfor street
art og urban art. Kunsten er mangfoldig
og individuel - derfor er kunstnernes
baggrunde og stilarter forskellige. Fælles
for de fleste kunstnere er dog, at deres
erfaring kommer fra mange års graffiti i
undergrunden. Galleri Grisk vil give den
almindelige dansker mulighed for at opleve
street art-kunsten i alle dens formater
og hylder ikke kun kunsten - men også
kunstneren bag.
Udstillingen er støttet af Kunstudvalget i
Favrskov

UHRESALEN 
HINNERUP BIBLIOTEK & 
KULTURHUS
Fernisering torsdag d. 9. februar kl. 16 
9. februar-30. marts

KASPER FRIIS SINNET
Kasper er 14 år, og bor på døgninstitution i 
Hadsten. Han går på Kanonskolen i Hadbjerg, 
og her har han fundet interesse for at male. 
Maleriet har været med til at styrke selvværd 
og selvtillid, og troen på at man kan noget 
man aldrig har prøvet før. Kasper kan godt lide 
at arbejde med farvesammensætninger og 
forskellige metoder til abstrakte malerier.

SLØJFEN
Fernisering fredag d. 13. januar kl. 11-13
13. januar-28. februar
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APPEN BIBLIOTEKET
Biblioteket-appen samler biblioteksmaterialer, arrangementer og servicefunktioner i ét. Her får du et godt 
overblik over dine lån, afleveringsfrister og reserveringer. Det er let at se, om et materiale kan fornys,  
og du har adgang til skræddersyet inspiration, lånerhistorik og din personlige huskeliste. 

UDSTILLINGER
I KULTURHUSENE

JOHN SØRENSEN
Skønheden i tilværelsen er udfordret af konformitet, 
tingsliggørelse, materialisme, rationalisme og cost/
benefit-analyser. Billedkunstner John Sørensen 
tager udgangspunkt i verden omkring sig, som han 
ser den. Gå med på opdagelse i motiver, som både 
er naturalistiske og mere abstrakte spejlinger eller 
refleksioner af fænomener, som kan vække følelsen af 
længsel, glæde, smerte, eufori, uro, angst eller frygt 
for at miste grebet, og måske at give beskueren en 
pause og en følelse af genklang. 

UHRESALEN 
HINNERUP BIBLIOTEK & KULTURHUS
Fernisering torsdag d. 1. juni kl. 16.
1. juni-25. aug.

IT-HJÆLP

SLØJFENS ERHVERVSKLUB
KULTURPARTNEREKULTURSUPPORTERE
Carlo Gavazzi 
Danbolig 
EDC Huset Hadsten 
Favrskov Revyen 
Hadsten Fri Fagskole 
Hadbjerg Tømrerfirma 
Kvickly 

Lokalavisen Favrskov 
Mester Jacob 
Nordea 
OnlineSynlighed.dk 
Rema 1000
Sparekassen Kronjylland 
Vestjysk Bank 

Anytime
Bach-Hadsten 
Byens Nyt 
Elgaard-Mancom 
Frisør Joan 
Hadsten Blomster 
Hadsten Farvehandel 

Jeppe Holm Ejendomme Aps 
Mrs. Jones 
Murerfirmaet Christoffersen 
Musicalensemblet 
Skjold Burne 

ULSTRUP BIBLIOTEK
Torsdag d. 19. januar, 16. februar, 16. marts, 20 april 
og 15. juni kl. 15-17. Arrangeres af Ældre Sagen

HADSTEN OG HINNERUP BIBLIOTEK
Bestil op til en halv times hjælp. Ring på tlf. 89 64 15 84  
eller mail på migj@favrskov.dk

Har du brug for hjælp til at søge på nettet, vedhæfte 
en fil eller printe? Så er der hjælp at hente på Favrskov 
Bibliotekerne. Medbring egen PC, smartphone eller tablet.

HAMMEL BIBLIOTEK
Hver torsdag fra 12. jan. til 11. maj kl. 9.30-11.30 
(undtagen uge 7 og uge 14). Arrangeres af Ældre Sagen
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KALENDER

U:  Udstilling 
B:  Børnearrangement 
M:  Musik 
G:  Glæd dig også til 

F:  Foredrag
S:  Streamede foredrag
LL:  Levende Lørdag

JANUAR
Jan.-feb. Mette Skov (U), Hammel
2.-31. Fotos fra Gambia(U), Hadsten
2.-31. Papirklip (U), Hammel
3. Fællessang (G), Hammel
5.-31. Vinterbanen (U), Hammel
6. Film for de yngste, (B), Ulstrup
6. Film for de yngste (B), Hinnerup
6.-30. Keramik (U), Ulstrup
9.-24.2. ABC-værksted (B), Favrskov Bibliotekerne
7. Rytmik for de yngste (B), Hinnerup
11. Film for de yngste (B), Hadsten 
13.-28.2. Kasper Friis Sinnet (U), Hadsten
14. Litterær lørdagsquiz (LL), Hadsten
14. Dronning Margrete d. Første (LL), Hinnerup
14. Strik og lyt (LL), Hammel
16. Ulstrups historie (F), Ulstrup
17. Samtalesalon (F), Hadsten
18. Nils Malmros (F), Hinnerup
21. Rytmik for de yngste (B), Hammel og Hadsten
21. Blå blink (LL), Hinnerup
25. Film for 3-6 årige i Fotorama (B), Hammel
27. Film for 1-2 årige i Fotorama (B), Hammel
28. Lav din egen superhelt (B), Hadsten
29. Juhu det er regnvejr! (B), Hammel
31. Niels Frank (F), Hammel

FEBRUAR
1.-28. Maleri og actionfigurer (U), Hammel
2.-1.3. Vinterbanen (U), Hinnerup
2.-27. Tegninger (U), Ulstrup
2. Med militærpolitiet i krig (F), Ulstrup
3. Film for de yngste (B), Hinnerup
3. Film for de yngste (B), Ulstrup
4. Rytmik for de yngste (B), Ulstrup
4. Lanterne-workshop (LL), Hadsten
4. Rytmik for de yngste (B), Hinnerup
7. Fællessang (G), Hammel
7. Jens Andersen (F), Hadsten
8. Film for de yngste, (B) Hadsten 
8. Vinterlyde og stilhed i skumringstiden (G), Ham
9.-30.3. Gadekunstens helte (U), Hinnerup
9. Simon Høegmark (F), Hinnerup
11.-18. Nomerskattejagt (B), Favrskov Bibliotekerne
11.-18. Superheltekrea (B), Favrskov Bibliotekerne
11. ABC-rytmik (B), Hinnerup og Hammel
11. Wrestling (G), Hadsten
13. Skab din egen superhelt (B), Hadsten
13. ABC-rytmik (B), Ulstrup
14. Readathon (B), Hinnerup
14. Pompons (G), Ulstrup
16. Lav din egen superhelt (B), Ulstrup
16. Superhelteworkshop (B), Hammel og Hinnerup
18. Crepepapir-blomster (LL), Hammel
18. Lav din egen superhelt (B), Hinnerup
18. Fastelavnsfest (B), Hadsten
21. Fællessang (G), Hinnerup 
21. Mads Marius (F), Hadsten
22. Nello & The Helping Hand Blues Band (M), Had
23. Gudenåen ved Ulstrup (F), Ulstrup
25. Rytmik for de yngste (B), Hadsten
25. Visible mending (LL), Hadsten
25. Actionhelte (LL), Hammel
25. Frokostjazz (M), Hadsten
25. Ginne Marker (M), Hinnerup
28. Hvad Grønlands indlandsis lærer os (S), Hin

MARTS
Marts-april Helga Hallas Bjerg og Tine Arnholstz (U), Ham
1.-29. Gæt et pip (B), Hadsten
1.-31. Tegninger (U), Hammel
1.-31. Dyrefotos, (U), Hadsten
1. Brugermøde (G), Ulstrup
2.-27. Smykker (U), Ulstrup
2. Brugermøde (G), Hammel
3. Film for de yngste (B), Ulstrup
3. Film for de yngste (B), Hinnerup
3. Lis Sørensen (M), Hadsten
4. Mød en VM-helt! (LL), Hammel
4. Rytmik for de yngste (B), Hinnerup
4. Det er ikke for sent (LL), Hadsten
6.-14.4. Der er en verden udenfor Corona (U), Hin
7. Det er bare en virus (S), Hinnerup
7. Fællessang (G), Hammel
8. Film for de yngste, (B) Hadsten 
11. Cirkel (B), Hinnerup
11. Act for Life (LL), Hammel
11. Poetisk Lørdag, Malte Frøslev (LL), Hinnerup
11. Fiesta Cubana (M), Hadsten
12. Cirkel (B), Hadsten
13. Brugermøde (G), Hadsten
14. Ja, jeg går i kjole (F), Hammel
14.-30.5. Min helt, din helt, vores helte (U), Hadsten
16. Signe Svendsen (M), Hammel
18. Rytmik for de yngste (B), Hammel
18. Macramé (LL), Hadsten
18. Der er en verden udenfor Corona (LL), Hin
18. Hinnerup mødes (LL), Hin 
19. Syng fra den blå (G), Hadsten
19. Søndagsmatiné (M), Hinnerup
21. Fællessang (G), Hinnerup
21. Kaffe (S), Hinnerup
22. Film for 1-2 årige i Fotorama (B), Hammel
23. Film for 3-6 årige i Fotorama (B), Hammel
23. Børnebiffen 3-6 år (B), Hadsten
23. Tom Donovan (M), Ulstrup
25. Rytmik for de yngste (B), Hadsten
25. Falkemanden (LL), Hinnerup
25. ”Danmarks stærkeste hænder” (LL), Hammel
27. Johanne Mygind (F), Hammel
28. Stjernernes vilde liv (S), Hinnerup
30. Brugermøde (G), Hinnerup
31.-26.4. Gæt et pip (B), Hinnerup

APRIL
3.-5. Troldeskattejagt (B), Favrskov Bibliotekerne
3.-27. Malerier (U), Ulstrup
3.-28. Genbrugstøj (U), Hammel
3.-28. Malerier af helte (U), Hadsten
4. Fællessang (G), Hammel
6.-26.5 Sig det med blomster (U), Hinnerup
11. Fællessang (G), Hinnerup
11. Soulmates (G), Hadsten
14. Film for de yngste (B), Ulstrup
15. Rytmik for de yngste (B), Ulstrup
16. Syng fra den blå (G), Hadsten
18. Fremtidens RNA-medicin (S), Hinnerup
20. Børnebiffen 3-6 år (B), Hadsten
24. Anne Birgitte Stürup (F), Hammel
25. Myrer (S), Hinnerup
25. Klassisk koncert (M), Hadsten
27.-25.5. Hinnerup Billedskole (U), Hinnerup
MAJ
Maj-juni Morten Tropp (U), Hammel
1.-26. Gæt et pip (U), Ulstrup
1.-31. Dyr og natur (U), Hammel
2. Fællessang (G), Hammel
8.-21. Kriblekrable (B), Favrskov Bibliotekerne
9. Viden på Vejen (G), Hinnerup
11. Viden på Vejen (G), Hammel
11. Klassisk koncert (M),  Hadsten
11.-31. Under vandet – børnekunstudstilling (B), Had
13. Viden på Vejen (G),  Hadsten
15. 30 års jubilæum for Bib. & Kulturhus (G), Hin
21. Syng fra den blå (G), Hadsten
JUNI
1.-25.8. John Sørensen, (U), Hinnerup
1.-28 Gæt et pip (B), Hammel
1.-30. Filt (U), Hammel
7.-28. Sommerbanen (U), Ulstrup
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INSIDE
Dalvej 1, 8450 Hammel
Tlf. 89 64 15 00
inside@favrskov.dk - www.hammelkulturhus.dk

Åbningstider:
Mandag til fredag 7-22
Lørdag 10-22
1/5-31/8 11.30-22

HAMMEL BIBLIOTEK
Dalvej 1, 8450 Hammel
Tlf. 89 64 15 00
E-mail: hammelbibliotek@favrskov.dk

Åbningstider:
Alle dage 7-22

Betjening:
Mandag 10-18
Tirsdag og torsdag 13-17
Onsdag 10-17
Fredag 10-15
1/10-31/3: Lørdag 10-13

ULSTRUP BIBLIOTEK
Hovedgaden 60, 8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 15 60
E-mail: ulstrupbibliotek@favrskov.dk

Åbningstider:
Alle dage 7-22

Betjening:
Mandag 10-15
Onsdag 10-15
Torsdag 14-18

FAVRSKOVBIB.DK

DET MED SMÅT 
Alle oplyste priser i programmet er inklusiv billetgebyr, men alle ordrer
tillægges et ordregebyr på 10 kr. uanset antal billetter. I tilfælde af 
aflysning, uanset årsagen til denne, refunderes ordregebyret ikke. Der 
er et begrænset antal billetter til alle vores arrangementer – også til 
børnearrangementer og gratis arrangementer. Vær opmærksom på 

alders begrænsninger til børnearrangementer, og at alle børn uanset 
alder skal have en billet. Til nogle arrangementer kan unge under  
22 år få rabat. Billetter kan printes eller downloades fra favrskovbib.dk, 
hadstenkulturhus.dk, hammelkulturhus.dk eller via app’en Biblioteket. 
Det er også muligt at købe billetter på de fire biblioteker i den betjente 
åbningstid.

HINNERUP BIBLIOTEK & KULTURHUS
Skovvej 18, 8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 14 55
E-mail: hinnerupbibliotek@favrskov.dk

Åbningstider:
Alle dage 6-22

Betjening:
Mandag og onsdag 10-18
Tirsdag og torsdag 13-18
Fredag 10-15
1/10-31/3: Lørdag 10-13

HADSTEN KULTURHUS SLØJFEN
Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten
Tlf. 89 64 15 85
sloejfen@favrskov.dk - www.hadstenkulturhus.dk

Åbningstider:
Mandag 10-18
Tirsdag og torsdag 13-17
Onsdag 10-17
Fredag 10-15
1/10-31/3: Lørdag 10-13

HADSTEN BIBLIOTEK 
Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten
Tlf. 89 64 15 80
E-mail: hadstenbibliotek@favrskov.dk

Åbningstider:
Alle dage 7-22

Betjening:
Mandag 10-18
Tirsdag og torsdag 13-17
Onsdag 10-17
Fredag 10-15
1/10-31/3: Lørdag 10-13


