
Arrangementer for børn
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Billetter til teaterforestillinger

Film

Du kan hente gratis billetter til teaterforestillingerne og filmforevisningerne via www.faxebibliotek.dk. De kan 
printes hjemmefra to uger før forestillingen finder sted. Du kan også komme på biblioteket og få printet billetten. 
Du kan IKKE bestille billetter via mail.

Børneforestillingernes aldersgrænser er fastsat af teatrene og skal sikre, at publikum får den bedst mulige op-
levelse. Det er derfor vigtigt, at aldersgrænserne overholdes.
Kom i god tid, da dørene lukkes præcis!

Da mange af forestillingerne er meget efterspurgte, bedes man hurtigst muligt meddele bibli-
oteket, hvis man alligevel ikke får brug for de bestilte eller afhentede billetter – gerne på mail 
til bibliotek@faxekommune.dk

NB: Det er ikke tilladt at fotografere under teaterforestillingerne 
og det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer, slik, mad og lign. 

Alle er velkomne til filmforevisningerne, både private, institutioner og dagplejere. Film 
for de små er film, der specielt egner sig til førskolebørn, men med fri adgang for alle.
Institutioner har stadig mulighed for at bestille pladser til filmforevisninger på tlf. 
56202800, så de ikke behøver at printe billetter.

Børnearrangementer forår 2018
 Dato  Arrangement Sted
30/8 kl.16:00 HeroQuest Haslev Bibliotek
13/9 kl. 16:00 HeroQuest Haslev Bibliotek
17/9 kl. 10:00 Film for de små Haslev Bibliotek
20/9 kl. 9:30  Film for de små Faxe Bibliotek
11/10 kl. 16:00 Minecraft for forældre Haslev Bibliotek
15/10 kl. 11:00 Dissing & Las: Min mormors gebis Haslev Bibliotek
22/10 kl. 10:00 Film for de små Haslev Bibliotek
23/10 kl. 9:30 Film for de små Faxe Bibliotek
25/10 kl. 11:00 Minecraft Hyggeklub Haslev Bibliotek
1/11 kl. 11:00 Minecraft Hyggeklub Haslev Bibliotek
7/11 kl. 10:00 Børneteater: Græshoppesalsa Faxe Bibliotek
8/11 kl. 11:00 Minecraft Hyggeklub Haslev Bibliotek
12/11 kl. 17:00 Musicarma Haslev Bibliotek
19/11 kl. 10:00 Film for de små Haslev Bibliotek
19/11 kl. 16:00 Minecraft Hyggeklub Faxe Bibliotek
20/11 kl. 17:00 Musicarma Faxe Bibliotek
22/11 kl. 9:30 Film for de små Faxe Bibliotek
26/11 kl. 16:00  Minecraft Hyggeklub Faxe Bibliotek
3/12 kl. 16:00 Minecraft Hyggeklub Faxe Bibliotek
11/12 kl. 9:30 Film for de små Faxe Bibliotek
17/12 kl. 10:00 Film for de små Haslev Bibliotek



B
ræ

tspil fra 9 år
Film

 for de sm
å

Film
 for de sm

å

HeroQuest
Sted: Haslev Bibliotek 

Varighed: 1½ time
Tilmelding fra mandag 
d. 13. august kl. 10:00

Børnefilm
Sted: Haslev Bibliotek

Varighed: ca. 30 min
Gratis pladser kan bestilles fra 

mandag d. 3. september kl.10:00

Børnefilm
Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek

Varighed: ca. 25 min
Gratis pladser kan bestilles fra 

torsdag d. 6. september kl. 10:00

Er der en ægte helt gemt i dig? 
Så kan du være med til at slå monstre ihjel 
og finde skatte.
Alle kan være med, for reglerne læres på 
bare 5 minutter.

Der er naturligvis en præmie til vinderne.

Den kæmpestore gulerod

Agerndrengen

Cykelhelten

Bertram finder hjem

Dråberne

Muldvarpen og regnormen

Torsdagene 
d. 30. august 

og 13. september  
kl. 16:00

Mandag 
d. 17. september 

kl.10:00

Torsdag 
d. 20. september 

kl. 9:30
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Minecraft arrangement
Sted: Haslev Bibliotek
Varighed: 1½ time
Tilmelding fra mandag 
d. 24. september kl. 10:00

Kære mor og far.
Jeres barn vil rigtig gerne spille Minecraft, 
men I ved ingenting om ”hvad det er for 
no´et”.
Det ved vi godt. Derfor er dette arrange-
ment for jer og jeres børn. 

Kom og spil sammen med jeres børn. 
Når I går igen vil I være blevet meget 
klogere på Minecraft og de udfordringer 
jeres barn kan støde på. 

Palleland er Børnebibliotekernes egen server, 
som varetages og modereres af voksne. 

Serveren er altid åben, og der er konkurrencer 

hver lørdag kl. 19, hvor man kan vinde en ægte 
Minecraft t-shirt. 

Serveradresse: Palleland.dk  
Version: 1.12.2

Dissing og Las og Min mormors gebis

Der er lagt op til en stor 
musikalsk oplevelse, når 
Dissing og Las præsenterer 
deres musikalske fortolkning 
af Jakob Martin Strids nyk-
lassiker Min mormors gebis. 
Koncerten er som udgang-
spunkt for hele familien, 
men bedst for børn fra 3 år. 
Man kan glæde sig til lækker, 
iørefaldende musik til Strids 
finurlige tekster, som mange 
børn og voksne kender på 
forhånd. 

Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek
Varighed: ca. 1 time 
Gratis billetter kan hentes på www.faxebibliotek.dk fra mandag d. 1. oktober kl. 10:00

Torsdag 
d. 11. oktober 

kl. 16:00

Mandag 
d. 15. oktober 

kl. 11:00
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Børnefilm
Sted: Haslev Bibliotek

Varighed: ca. 25 min
Gratis pladser kan bestilles fra 
mandag d. 8. oktober kl.10:00

Børnefilm
Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek

Varighed: ca. 25 min
Gratis pladser kan bestilles fra 
tirsdag d. 9. oktober kl.10:00

Elsa siger godnat

Astons sten

Hermans hjerte
Blæksprutte

Snap
Lillefinger – den skæve kasse

M
inecraft klub fra 8-15 år

Minecraft hyggeklub
Sted: Haslev Bibliotek. Varighed: 1½ time
Tilmelding fra mandag d. 8. oktober 
kl. 10:00 

Vil du være med til at bygge en by i Minecraft?
Der er dømt råhygge når vi skal 
mødes 3 torsdage i træk og spille 
Minecraft.
Vi starter et hold op med plads til 8 
spillere. Skynd dig! Pladserne bliver 
hurtigt fyldt ud.

Palleland er Børnebibliotekernes egen server, 
som varetages og modereres af voksne. 
Serveren er altid åben, og der er konkurrencer 
hver lørdag kl. 19, hvor man kan vinde en ægte 

Minecraft t-shirt. 
Serveradresse: Palleland.dk  
Version: 1.12.2

OBS! Hvis du vil spille, skal du have en Mine-
craftbruger til PC. Husk koden til din bruger. 
Du kan også låne en bruger af biblioteket.

Mandag 
d. 22. oktober 

kl. 10:00

Tirsdag 
d. 23. oktober 

kl. 9:30

Torsdagene d. 25. oktober og d. 1. og 8. november. Alle dage kl. 11:00



MuSicARMA 
– mindfulness for børn 
og deres familier
Sted: Haslev Bibliotek, Mødesal 3
Faxe Bibliotek, Rolloteket
Varighed: 1½ time
Pris: 30 kr 
Billetter kan købes fra 29. oktober 
på www.faxebibliotek.dk kl. 10.00

Velkommen til 1½ time væk fra hverdagens hektiske 
tempo, sammen med familien.
Kom og mød Claus Behrens fra Musicarma, der med 
musik, instrumenter, historiefortælling og mindful-
nessøvelser skaber langsom tid for hele familien.
Vi starter med at spise aftensmad sammen kl. 17.00. 
Bagefter går vi ind og slutter dagen af sammen med 
Musicarma.
Vi mødes til en dejlig aften på Haslev Bibliotek d. 12. 
november og på Faxe Bibliotek d. 20. november.

Flyvende prinsesse opfører

GRæSHOPPESALSA
Sted: Faxe Bibliotek
Varighed: 45 min.
Gratis billetter kan fås fra 
onsdag d. 24. oktober kl. 10:00

En musik-historie om græshopper, 
fællesskab og ensomhed og om 
at finde hjem til sig selv på en ny 
måde.

Publikum synger og spiller med i 
historien, som har en hovedperson, 
der er svær at fange
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Onsdag 
d. 7. november 

kl. 10:00 

Mandag 
d. 12. november og tirsdag d. 20. november kl. 17.00
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Børnefilm
Sted: Haslev Bibliotek

Varighed: ca. 30 min
Gratis pladser kan bestilles fra 

mandag d. 5. november kl. 10:00

Børnefilm
Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek

Varighed: ca. 25 min
Gratis pladser kan bestilles fra 

torsdag d. 8. november kl.10:00

Bertram finder hjem
Lili bliver vred

Trylle og tøjdyrene 1: Den gyldne ring

Kenn-Allen
Filmen om frøen

Ulv

Minecraft hyggeklub
Sted: Faxe Bibliotek
Varighed: 1½ time
Tilmelding fra mandag d. 29. oktober

Vil du være med til at bygge en by i Minecraft?
Der er dømt råhygge når vi skal mødes 3 torsdage i træk og spille Minecraft.
Vi starter et hold op med plads til 8 spillere. Skynd dig! Pladserne bliver 

hurtigt fyldt ud. Palleland er Børnebibliotekernes egen server, som varetages 
og modereres af voksne. Serveren er altid åben, og der er konkurrencer hver lørdag kl. 19, 
hvor man kan vinde en ægte Minecraft t-shirt.
Serveradresse: Palleland.dk  Version: 1.12.2

OBS! Hvis du vil spille, skal du have en Minecraftbruger til PC. Husk koden til din bruger. Du kan også 
låne en bruger af biblioteket.

 

Torsdag 
d. 22. november 

kl. 9:30

Mandagene d. 19. og 26. november samt d. 3. december alle dage kl. 16:00 

Mandag 
d. 19. november 

kl.10:00
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 HASLEV FAXE DET SELVBETJENTE
 Bibliotek & Borgerservice Bibliotek & Borgerservice BiBLiOTEK
 Jernbanegade 62 Rådhusvej 4 I Haslev og Faxe
 4690 Haslev 4640 Faxe
 56 20 28 00 56 20 28 00

Mandag 10-17 10-17 7-21

Tirsdag 10-16 10-16 7-21

Onsdag Lukket Lukket 7-21

Torsdag 10-18 10-18 7-21

Fredag 10-15 10-15 7-21

Lørdag 10-13 Lukket 7-17

Søndag Lukket Lukket 7-17

Børnefilm
Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek
Varighed: ca. 25 min.
Gratis pladser kan bestilles fra 
tirsdag d. 27. november kl. 10:00

Børnefilm
Sted: Haslev Bibliotek
Varighed: ca. 30 min
Gratis pladser kan bestilles fra 
mandag d. 3. december kl.10:00

Huset ved verdens ende
Lili elsker mad

Cirkeline – højt fra træets grønne top

Cirkeline - Højt fra træets grønne top
Prik og Plet i sneen

Snowys jul

Tirsdag 
d. 11. december 

kl. 9:30

Mandag 
d. 17. december 

kl. 10:00 
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Forfatteraften med 
Jesper Wung-Sung     
Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek
Pris: 80 kr. Biblioteksklubmedlemmer: 64 kr. 
Læseklubmedlemmer: 50 kr.
Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker

Maise Njor og Asta-Maja Njor Boisen 
- Alle veje fører til moR
Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek
Pris: 80 kr.
Arrangører: LOF, Faxe og 
Faxe Kommunes Biblioteker

Jesper Wung-Sung fortæller om sin roman ”En anden gren”, der handler om 
hans oldeforældre San og Ingeborg Wung-Sung. 
San Wung-Sung bliver som kineser udstillet i Tivoli i 1902, hvor Ingeborg be-
søger udstillingen som gæst. De forelsker sig og vækker skandale, men bliver 
sammen hele livet. Jesper Wung-Sung fortæller om research og følelser. 
Om den eneste roman, han altid har vidst, at han skulle skrive. 
Og om hvorfor det tog tyve år. 
”En anden gren“ har fået flotte anmeldelser med blandt andet fem hjerter 
i Politiken, fem stjerner i Berlingske Tidende og seks stjerner i Kristeligt 
Dagblad, hvor den bliver kaldt et mesterværk.
Jesper Wung-Sung har skrevet 25 bøger, heriblandt både romaner, billed-
bøger, novellesamlinger og ungdomsbøger. Han er nok især kendt for 
ungdomsbøgerne ”To ryk og en aflevering“ fra 1998 og ”En-to-tre-NU!“ fra 
2001. Jesper Wung-Sung har vundet adskillige legater og priser, blandt andet 
Statens Kunstfonds Treårige Arbejdslegat og Kulturministeriets Forfatterpris 
for børne- og ungdomsbøger.

Kender du dit voksne barn? Kender du din mor? Nogle 
gange kan man sige mere til hinanden, når man er langt 
væk. Det fandt Maise Njor og hendes datter, Asta-Maja 
Njor Boisen ud af, da sidstnævnte flyttede hjemmefra 
for at bo i Rom. Mail for mail kom de gennem emner, 
som ellers ville have været svære at tale om, når man 
sidder ansigt til ansigt: Skilsmisse, feminisme, dumme 
mænd og søde mænd, forholdet til hinanden, danskhed 
og hvad det vil sige at være en familie. Heldigvis var der 
også meget at grine af undervejs, og det blev til bogen 
”Alle veje fører til moR”.
Det kan føles voldsomt at flytte hjemmefra og skulle 
finde ud af alting selv, men det er heller ikke uden 
problemer at være den, der bliver efterladt. Hvem er 

man, når man for første gang bare er sig selv, uden sin 
familie, og hvem er man, når ens børn flytter hjemme-
fra, og man skal slippe rollen som mor, som var det, 
hele livet gik ud på? Det taler Asta-Maja Njor Boisen og 
Maise Njor om – og de vil meget gerne have input fra 
publikum undervejs. For ingen familier er ens.

Maise Njor er 49 år, journalist og forfatter, mor til tre 
døtre. Asta-Maja er 21 år, arbejder i en vuggestue og 
studerer.

Onsdag 
d. 5. december 

kl. 19:00

Tirsdag 
d. 13. november 

kl. 19:00
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Tag sammen med læseklubber og andre læsere fra 
Faxe Kommune med til hele Danmarks populære 
bogevent i Bella Center i København. 

Du kan komme med på en heldagsbustur til 
bogmessen, hvor der bliver rig mulighed for at nyde 
nye bøger, møde forfattere, snakke med andre læsere 
og gøre gode indkøb i løbet af dagen. 

Prisen dækker: Bus lige til indgangen, entré til Bog-
Forum, lidt godt til ganen under busturen ud og hjem. 
Undervejs hygger vi os med quiz og snak om bøger. 

Bussen kører fra Faxe Bibliotek & Borgerservice kl. 
8:30, og fra Haslev Bibliotek & Borgerservice kl. 9:00. 
Vi kører retur fra BogForum kl. 16:00.

Køb billet efter først til mølle princippet 
på www.faxebibliotek.dk 
Billetter kan købes indtil og 
med fredag d. 12. oktober.

Vi tager forbehold for 
ændringer afledt af det fær-
dige program fra BogForum.

Tag med på bustur til 

BogForum i København   
Pris: 180 kr.  
Arrangører: Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice og Haslev Kirkes Litteraturcafé

Publikum kan glæde sig til en nærværende, morsom 
og musikalsk oplevelse, og en rutineret enter-
tainer, som er i stand til at tilpasse sin optræden til 
forholdene, og altid rammer sit publikum i øjenhøjde.

Mads Westfall er en både poetisk og humoristisk 
sangskriver, som fortæller historier om den danske 
hverdagsvirkelighed i sine sange, og er i stand til at 
sætte dem i relation til sit eget liv.

med Mads Westfall
Sted: Haslev Bibliotek

Pris: Gratis adgang, kaffe og kage
Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker 

Lørdag 
d. 27. oktober

Torsdag 
d. 1. november 

kl. 15:00
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Forfatteraften med 
Leonora christina Skov    
Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek
Pris: 80 kr. Biblioteksklubmedlemmer: 64 kr. 
Læseklubmedlemmer: 50 kr.
Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker

Robotterne kommer! 
Nej, de er her allerede
Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek
Pris: 70 kr. · Arrangører: LOF, Haslev, AOF og Faxe Kommunes Biblioteker.

Da Leonoras mor dør, beslutter hun at skrive den fakt-
iske historie om sig selv og sit liv. Om at vokse op som 
den ensomme Christina i en familie, hvor mor endelig 
ikke må græde, og far endelig ikke må blive vred, og om 
at flytte til København og genskabe sig selv som for-
fatteren Leonora, der til sine forældres rædsel forelsker 
sig i en kvindelig præst. ”Når du ligger i rendestenen, 
skal du nok komme hjem”, siger hendes far, men så 
tager Leonoras raseri og livslyst over. I foredraget 
fortæller Leonora om den voldsomme skriveproces, 
når man smider fiktionens forklædninger og skriver om 
faktiske mennesker, om at miste det hele og finde sig 
selv, og om at håbe på en forklaring og hige efter sin 
mors kærlighed langt ind i døden. 
Et levende og engageret foredrag krydret med oplæs-
ning og spørgsmål fra salen.

De sidste mange år har vi været bange for, at robot-
terne skulle føre til massearbejdsløshed og gøre men-
neskets arbejdskraft overflødig. Indtil videre er det ikke 
gået sådan til trods for, at der er robotter alle vegne i 
vores samfund.

Kom og hør, hvordan robotterne bliver brugt i Faxe 
Kommune, og hvorfor det er så vigtigt, at vores kom-
mune er frontløber på robotområdet.
Bagefter kommer Søren Tranberg, der har arbejdet 
med robotteknologi og kunstig intelligens i 15 år. 
Via konkrete eksempler, gennemgår Søren, hvor der 

bruges robotter og kunstig intelligens i dag, og hvor 
teknologien er på vej hen. Vi ser på, hvordan der på 
den ene side åbner sig nye muligheder med robotter 
og kunstig intelligens, mens der på den anden side 
også er en række problemer og dilemmaer tilknyttet 
anvendelsen af den type teknologi. Vi ser desuden på 
hvad der kendetegner forskellige typer robotter, ud 
over de traditionelle industrirobotter bl.a. humanoide 
robotter, dvs. robotter med ydre menneskelige 
træk, sociale robotter, mobile robotter og droner, 
og autonome robotter, så som robotstøvsugere og 
førerløse biler. 

Torsdag 
d. 11. oktober 

kl. 19:00

Torsdag 
d. 25. oktober 

kl. 19:00



Foredrag

Danmark var i 2017 udsat for et massivt cyberangreb 
mod blandt andre Nationalbanken, Folketinget, Stats-
ministeriet, DR og NETS. 
Derudover oplever flere og flere almindelige borgere 
at blive udsat for cyberrelaterede kriminalitet såsom 
identitetstyverier, hacking, m.m.
I dag har samfundet taget teknologien til sig, som aldrig 
før  – dermed udsættes samfundet og den enkelte 
borger også for en større trussel
Cybertruslen mod vores samfund er eksploderet de 
seneste par år. Alt fra virksomheder og borgere til 
myndigheder bliver ramt af både mindre og større 
cyberangreb. 
Cybertruslen udvikler sig i takt med at teknologien 

udvikler sig. Dermed er det nødvendigt at borgerne 
får en grundlæggende viden om cybersikkerhed samt 
en viden om, hvordan cybertruslen udvikler sig og 
herunder hvilke faresignaler, man skal være opmærk-
som på i forbindelse med at teknologi i stigende grad 
bruges i dagligdagen. 
Cyberangreb er en del af fremtiden – spørgsmålet er 
derfor hvordan man får gjort samfundet bedre til at 
håndtere denne trussel således at konsekvenserne af 
cyberangreb minimeres.
Mød Allan, der er White Hat Hacker, og som bl.a. 
arbejder i FN med cybersikkerhed. 
Allan fortæller om, hvordan hacking foregår og hvad du 
selv skal kan gøre for at undgå at blive hacket.
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Der er mange ting at glæde sig til på Haslev Bibliotek 
på Kulturnatten!
Årets tema er vikinger, og fra kl. 19 kan du opleve 
vaskeægte vikingekampe foran biblioteket, når Ullr´s 
Hird fra Ringsted kommer og kæmper på autentisk 
vikingemanér.

Bibliotekscaféen byder i år på koncert med Jane & 
Shane. Der er ikke meget vikingetema over det, men til 
gengæld venter der en stor musikalsk oplevelse og der 
er god grund til at have høje forventninger til aftenens 
koncert. Jane & Shane leverer irsk folkemusik i absolut 
topklasse, og koncerten kan nydes med lidt godt til 
ganen fra bibliotekscaféen. 

Der er gratis adgang til koncerten.

cybertruslen og it-sikkerhed 
- mød en White Hat Hacker

Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek
Pris: Gratis men billet nødvendig

Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker

Torsdag 
d. 4. oktober 

kl. 19:00

Fredag d. 28. september kl. 19
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Jessica Lynne   
Sted: ”Spillestedet”, Faxe Musikskole, Præstevænget
Pris: se opslag 
Arrangører: Faxe Kommune, Faxe Musikskole, 
Faxe Kommunes Biblioteker.

Jens Arentzen 
om Matador 
– det du ikke så!
Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek
Pris: 80 kr. Biblioteksklubmedlemmer: 64 kr. 
Læseklubmedlemmer: 50 kr. 
Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker

Det er med stolthed, at Spillestedet 
præsenterer countrysangerinden 
Jessica Lynne! Jessica bor i USA, hvor 
hun er en succesfuld countrysolist. 

Hun trådte sine barnesko i Haslev, 
hvor hun startede sin musikalske 
levevej som elev på Faxe Musikskole. 

Nu er hun tilbage for en enkelt 
aften, hvor hun giver os en 
smagsprøve på det, hun har gjort til 
sin karriere i USA.

Jens Arentzen, der i Matador spillede den voksne 
Ulrik Varnæs, fortæller om dét, han oplever er det 
unikke ved “nationalklenodiet”. I foredraget fortæller 
Jens, hvorfor Erik Balling har fået den anerkendte 
plads i danske film og tv-serier, som han har fået. Du 
vil opdage hvilke metoder, der blev brugt til at skabe 
indlevelse i seriens personer. Du vil få en rundtur i den 
teknik, der blev benyttet, og som er det afgørende, når 
vi sidder og ser serien. Teknikken er blandt andet en af 
grundene til at vi ser den igen og igen.

I disse år tales der om, at skuespillerne netop ikke kan 
tale, ‘vi kan ikke høre, hvad de siger’.  

Den lyd kender vi ikke fra Matador. Det har to 
primære grunde, som Arentzen vil demonstrere: 
betydningen af en såkaldt ‘giraf’ og en læring i kunsten 
at tale.

Foredraget er for alle filmelskere, Matador-elskere 
og mennesker, der er optagede af det relationelle; 
hvordan mennesker forvandler mennesker. Mennesker 
der måske selv er nysgerrige på, hvordan det kan være, 
at “vores familie” fik den udgang og udvikling, som slet 
ikke var, hvad vi havde regnet med.

Tirsdag 
d. 18. september 

kl. 19:00

Tirsdag 
d. 25. september 

kl. 19:00



Forfatteraften

Søger du en læseklub? 
Kom med til opstartsmøde for nye læseklubber 

Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek
Pris: Gratis

Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker 
& Borgerservice

Vil du gerne dele dine litteraturoplevelser 
med andre? 
Så tilbyder biblioteket hjælp til, at du kan finde sammen 
med andre i en læseklub. 
Vi inviterer til opstartsmøde for nye læseklubber tirsdag 
10. oktober kl. 19-21 på Faxe Bibliotek & Borgerser-
vice. På mødet giver biblioteket og medlemmer fra de 
etablerede læseklubber gode tips om at komme i gang. 

Hvis læseklubber lige er noget for dig, skal du in-
den opstartsmødet udfylde et skema med navn og 
interesser. Du kan printe tilmeldingsskemaet fra 
www.faxebibliotek.dk. Her kan du også se mere 
om læseklubber. Eller kig ind på biblioteket og hør 
nærmere.

Det er gratis at deltage i en læseklub, men tilmelding til 
opstartsmødet er nødvendig. 

Om bibliotekets læseklubber
Der er allerede tilknyttet 28 læseklubber til biblioteket. 
Geografisk er læseklubberne spredt over hele Faxe 
Kommune. Vi har læseklubber fra både Haslev, Dalby, 
Karise, Rønnede, Faxe og Faxe Ladeplads. Nogle af 
læseklubberne er interesseret i specielle genrer fx 
krimier eller historiske romaner, medens andre mere 
bredt læser ’den gode bog’. 

Rammerne for læseklubben aftaler I selv: hvad I vil læse, 
hvor I mødes, hvor ofte, og hvordan mødet foregår.

K
oncert

Lars Jansson Trio feat.  
Thomas Agergaard

Sted: ”Spillestedet”, Kultunariet 
Søndergade 12 A, Haslev

Pris: 150 kr.
Arrangører: Faxe Kommune, Faxe Musikskole, 

Faxe Kommunes Biblioteker

Jazzpianist Lars Jansson spiller I forskellige konstella-
tioner, og ved denne koncert er det sammen med de 
ovennævnte kompetente herrer. 

Der er lagt op til en jazzkoncert i topklasse, når vi slut-
ter sommeren af med manér.

Fredag 
d. 24. august 

kl. 19:00

Tirsdag 
d. 4. september 

kl. 19:00
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Voksenarrangementer Efterår 2018

info

Dato Arrangement Sted

 24/8  Spillestedskoncert Lars Jansson, Thomas Fonnesbæk, m.fl. Haslev

4/9   Opstartsmøde for læseklubber Haslev

18/9 Spillestedskoncert Jessica Lynne Faxe

25/9  Jens Arentzen om Matador Haslev

28/9  Kulturnat med Jane & Shane Haslev

4/10  White hat hackers  Haslev

11/10  Leonora Christina Skov   Haslev

25/10  Robotter i samfundet i almindelighed og  Haslev
  i Faxe Kommune i særdeleshed

28/10  Tur til Bogforum

1/11  Hit med sangskriveren – Mads Westfall Haslev

13/11  Jesper Wung-Sung  Haslev

 5/12  Maise og Asta Njor med LOF-Faxe  Faxe

Du kan købe din billet via www.faxebibliotek.dk og printe den hjemmefra. Du kan også komme på biblioteket 
og købe din billet. Billetter til arrangementer for voksne bliver generelt sat til salg, så snart arrangementsfolderen 
udkommer, men der er dog enkelte undtagelser. Undtagelserne gælder typisk, når arrangementet har flere 
samarbejdspartnere.

Ved gratis arrangementer skal man stadig printe billet.

Biblioteksklub 
Medlemmer af Biblioteksklubben får 20% rabat på 
billetprisen til bibliotekets egne arrangementer. 
Bemærk, at der kun kan købes én billet pr. medlem til 
hvert arrangement.

Temasamarbejde
Biblioteket er med i det nationale temasamarbejde, der 
i foråret har overskriften: Viden skaber os – kodning 
Det betyder, at vi sætter specielt fokus på netop det 
i biblioteksrummene, og det betyder også, at der kan 
forekomme arrangementer om emnet, der ikke er 
planlagt ved denne folders udgivelse, men som vil blive 
annonceret senere. 

Kontakt
Denne folder er udgivet af Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice. Har du spørgsmål eller kommentarer, 
kan du skrive til os på bibliotek@faxekommune.dk eller ringe til os på 56202800.
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