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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 
oplevelse. 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 biblioteket, 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. 56 20 28 00, så de ikke behøver 
at printe billetter.

Børnearrangementer efterår 2017
 Dato  Arrangement Sted
  11/9 -  22/10     Tegnekonkurrence „Gamle dage“ Haslev & Faxe
 12/9  kl. 16:00 Drengenes Minecraft hyggeklub Haslev
 18/9  kl. 10:00 Film Haslev
 19/9  kl. 16:00 Drengenes Minecraft hyggeklub Haslev
 26/9  kl. 16:00 Drengenes Minecraft hyggeklub Haslev
 2/10 kl. 16:00 Minecraft for voksne Haslev
 4/10 kl. 10:00 Børneteater: Eventyret om Dronning Dagmar, Svanen dukketeater Haslev
 9/10  kl. 10:00 Film Haslev
 11/10  kl. 10:00 Børneteater: Eventyret om Dronning Dagmar, Svanen dukketeater Faxe
 26/10  kl. 09:30  Film Faxe
 24/10 kl. 16:00 Pigernes Minecraft hyggeklub Haslev
 30/10  kl. 09:15  Musikforestilling: Balder og hele farveladen, Tine Mynster Faxe 
 30/10  kl. 11:00 Musikforestilling: Balder og hele farveladen, Tine Mynster Haslev
 31/10  kl. 16:00 Pigernes Minecraft hyggeklub Haslev
 7/11  kl. 16:00 Pigernes Minecraft hyggeklub Haslev
 8/11  kl. 10:00  Børneteater: Prinsesse Leonora, Bornholms Teater  Faxe 
 10/11  kl. 16:00 Børneteater: Absalon, Det Fortællende Teater  Haslev
 13/11  kl. 10:00 Film Haslev
 21/11  kl. 16:00  Brætspil: Heroquest Haslev
 22/11  kl. 10:00 Børneteater: En rigtig nisse, Det Lille Verdens Teater Haslev
 24/11 kl. 10:00 Børneteater: En rigtig nisse, Det Lille Verdens Teater Faxe 
 30/11  kl. 09:30  Film Faxe 
 5/12  kl. 16:00 Brætspil: Heroquest Haslev
 14/12  kl. 09:30 Film  Faxe
 18/12  kl. 10:00  Film Haslev



Vil du være med til at bygge en by i Minecraft?
Der er dømt råhygge når vi skal mødes 3 
tirsdage 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 vare-tages og modereres af voksne. 
Serveren er altid åben, og der er konkurrenc-
er hver lørdag kl. 19, hvor man kan vinde en 
ægte Minecraft t-shirt. 
Serveradresse: Palleland.dk / Version: 1.11.2

OBS! Hvis du vil spille, skal du have en Mine-
craftbruger til PC. Husk koden til din bruger.

Film
 for de sm

å

Børnefilm
Sted: Haslev Bibliotek
Varighed: ca. 25 min.

Gratis billetter kan fås fra 
mandag d. 4. september kl. 10:00

Min mosters historier 
- flaskeposten
Theodor fanger en flaskepost i 
sit fiskenet. Inde i flasken ligger 
der et mystisk kort over en øde 
ø. Theodor og Lola drager ind 
mod øen, hvor de møder Jeppe 
i sin flyvende gummibåd.

Det gavmilde lille 
pindsvin
Pindsvinet finder et saftigt rødt 
æble i skoven, men de andre 
dyr er også sultne. Heldigvis 
er pindsvinet god til at dele, 
og snart er der disket op til en 
regulær festmiddag.

Dronning Numse
Det er sengetid. Far og datter 
opfinder en verden i limbo 
langt over skyerne, og dron-
ningen af denne verden kaldes 
Numse.

Mandag 

d. 18. september

kl. 10:00

T
egnekonkurrence for de 0-15 årige

M
inecraft klub fra 8-15 år

Tegn en tegning om 
„gamle dage“
Sted: Faxe Bibliotek og Haslev Bibliotek

Sidste frist for indlevering er mandag d. 23. oktober kl. 17:00

Tirsdagene d. 12., 19. og 26. september Alle dage kl. 16:00

Så tager vi fat på endnu en 
tegnekonkurrence. 
Tegn en tegning fra gamle 
dage. Måske fra dengang da 
din oldefar var barn eller din 
mor var en lille pige. Eller 
måske noget helt tredje.
Lav en tegning af, hvordan 
du forestiller dig, der så ud 
i gamle dage og vær med i 
konkurrencen om at vinde 
en fin præmie! 

Kom og tegn, så hænger vi 
tegningen op på biblioteket.

Drengenes 
Minecraft 
hyggeklub

Sted: Haslev Bibliotek
Varighed: 1½ time

Tilmelding fra 
tirsdag d. 29. august

Mandag d. 11. september  



M
in

ec
ra

ft
 k

lu
b 

fr
a 

8-
15

 å
r Pigernes Minecraft hyggeklub

Sted: Haslev Bibliotek
Varighed: 1½ time
Tilmelding fra mandag d. 16. januar kl. 10:00

Vil du være med til at bygge en by i Minecraft? 
Der er dømt råhygge når vi skal mødes 3 tirsdage 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: 1.11.2
OBS! Hvis du vil spille, skal du have en Minecraftbruger til PC. Husk koden til din bruger.

Tirsdagene d. 24., 31. oktober samt 7. november Alle dage kl. 16:00
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Minecraft
Sted: Haslev Bibliotek
Varighed: 1½ time
Tilmelding fra mandag d. 18. september

Eventyret om Dronning Dagmar
Sted: D. 4. oktober i Rollosalen på Faxe Bibliotek 
og d. 11. oktober i mødesal 3, Haslev Bibliotek
Varighed: ca. 35 min.
Gratis billetter kan fås fra 
fredag d. 20. september kl. 10:00

Onsdag d. 4. og 11. oktoberkl. 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 arrangement 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: 1.11.2

OBS! Hvis dit barn vil spille, skal det have en 
Minecraftbruger til PC.

Eventyret om en prinsesse, der blev giftet 
bort til en konge fra et land højt mod nord. 
Et land fyldt med eventyr, fare og forhin-
dringer men også med kærlighed. 

En musikalsk fortælling med dukker om 
dronning Dagmar og kong Valdemar Sejr. 

Svanen Dukketeater

Mandag 

d. 2. oktober 

kl. 16:00 
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Børnefilm
Sted: Faxe Bibliotek

Varighed: ca. 30 minutter.
Gratis billetter kan fås fra 

torsdag d. 12. oktober kl. 10:00

Balder og hele farveladen
Sted: kl. 9:15 på Faxe Bibliotek og kl. 11:00 på Haslev Bibliotek

Varighed: ca. 45 min.
Gratis billetter kan fås fra fredag d. 16. oktober kl. 10:00

Torsdag d. 26. oktoberkl. 9:30

Mandag d. 30. oktoberkl. 9:15 og kl. 11:00

Ville og Vilde Kanin
Ville lever i et kaninbur på en gård. En dag 
får Ville chancen for at slippe væk. I skoven 
møder han Vilde, der er en vild kanin. Vilde 
lader Ville bo hos sig, og sammen samler de 
bær og svampe. Ville får hjemve, og Vilde 
vil hjælpe ham hjem. Men Vilde kommer til 
skade, og nu er det Villes tur til at hjælpe sin 
nye ven.

Velkommen indenfor i Balders farverige verden 
- en helt ny musikalske forestilling om Balder og 
hans kulørte familie.  
Med udgangspunkt i Balder-sangen, der er kendt og elsket 
af mange børn og voksne i hele landet, har vi skrevet helt 
nye sange med samme enkelhed i både tekst og melodi. 
 
Denne forestilling henvender sig til børn fra 1 år og op-
efter - afhængig af alderen tilrettelægges forestillingen, så 
selv de mindste kan være med. 
 
Balder og hele farveladen er en aktiv bevægelses koncert, 
hvor musik og sang kombineres med enkle bevægelser, 
ligesom der sættes fokus på de forskellige farver ærte-
poserne har. Velkommen til en forestilling skrevet af Tine 
Mynster og Gunvor Bjerre.

Tine Mynster opfører
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Børnefilm
Sted: Haslev Bibliotek
Varighed: ca. 25 min.
Gratis pladser kan bestilles fra 
mandag d. 30. oktober kl.10:00

Min mosters historier 
- tømmerflåden
Theodor vil også have et guldanker magen til 
Lolas, men det får man kun ved at krydse et hav. 
Inde på en ø finder Theodor og Lola reb og 
tømmer. Med lidt knofedt kommer den flotteste 
tømmerflåde med sejl i vandet, og så er det bare 
om at krydse dét hav.

Prik og Plet kigger på stjerner
Himlen er fuld af glitrende stjerner. Nogle er 
store, andre er bittesmå. Prik og Plet studerer 
stjernerne på nærmere hold gennem en kikkert. 
Efter et meteornedslag møder de et væsen, som 
måske har set stjernerne meget tæt på.

Vitello graver et hul
Vitello vil gerne have en ny ven og graver et hul i 
forsøget på at fange en.
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Prinsesse Leonora
Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek
Varighed: ca. 35 min.
Gratis billetter kan fås fra torsdag d. 25. oktober kl. 10:00

Absalon
Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek
Varighed: ca. 50 min.
Gratis billetter kan fås fra 
fredag d. 27. oktober kl. 10:00

Fredag 

d. 10. november 

kl. 10:00

Der var engang en prinsesse, der hed Leonora Christina. Eller det 
vil sige, hun var ikke en rigtig prinsesse. Men hun var næsten en 
prinsesse, og hun følte sig i hvert fald som en prinsesse…

Prinsesse Leonora er historien om den ambitiøse kongedatter 
Leonora Christinas fantastiske liv. Om ægteskabet med verdens-
manden Corfitz Ulfeldt, om rigdom, magt, kærlighed, fangenskab 
og flugt. Om at finde styrken til at klare alle udfordringer - også 
når det ser allersværest ud.

En forrygende fortællerejse fra 1100 tallets virvar af store 
begivenheder. Teaterfortællingen om drengen der hvirvles ind 
i spillet om magten. Om hans liv tæt forbundet med lillebroren 
Valdemar. Om Axel, som blev til Absalon 
- og om, hvordan han skabte en særlig 
fred og prisen, han måtte betale.

Det fortællende teater opfører

Bornholms Teater opfører

Onsdag 

d. 8. november

kl. 10:00

Mandag 
d. 13. november

kl.10:00



B
ræ

tspil fra 9 år
T

eater for de 3-8 årige

HeroQuest             
Sted: Haslev Bibliotek 

Varighed: 1½ time
Tilmelding fra torsdag d. 7. november kl. 10:00

En rigtig nisse
Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek og 

mødesal 3, Haslev Bibliotek
Varighed: ca. 45 min.

Gratis billetter kan fås fra 
onsdag d. 8. november kl. 10:00

Tirsdagene 

d. 21. november og 

d. 5. december 

kl. 16:00

Onsdag d. 22. novemberpå Faxe Bibliotekkl. 10:00 
Fredag 

d. 24. november 

på Haslev Bibliotek

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.

Begge dage spiller vi 
kl. 16:00-17:30. 

Der er naturligvis en præmie til 
vinderne.

Ida er flyttet for sig selv og der er rod over det 
hele, nyt hus og fyldte kasser der kun venter på at 
blive pakket ud. Så julen bliver sprunget over i år. 
Og pyt med det, for det bedste, det er, at fra nu 
af er der ingen andre, der skal bestemme, hverken 
om der skal holdes jul eller hvor tingene skal stå. 
Og dog - i det nye hus bor en nisse - en 
RIGTIG nisse. Den elsker risengrød 
og er glad for, at der endelig er flyt-
tet et menneske ind, så den igen 
kan få sin grød. 
Nissetryllerier og forvekslinger driver 
historien frem - og Ida må se i øjnene, 
at man ikke bare sådan kan springe 
julen over.

Film
 for de sm

å

Børnefilm
Sted: Faxe Bibliotek

Varighed: ca. 20. min.
Gratis billetter kan fås fra 

torsdag d. 16. november kl. 10:00 

Det Lille Verdensteater opfører

Prik og Plet på priknik
En picnic i det grønne kan 
være både afslappende og god. 
Men idyllen forvandler sig til en 
kamp for overlevelse, når både 
myg og hvepse også er blevet 
nysgerrige på Prik og Plet.

Muldvarpen og 
regnormen
Muldvarpen føler sig ensom, 
mens de andre dyr nyder 
foråret sammen. I gangene 
nede under jorden prøver den 
at fange noget, der ligner en 
regnorm. 

Mortens badebold
Børn farer legende afsted på 
rulleskøjter, cykler og skate-
boards. Men ikke Morten. Han 
er for lille og har kun en ganske 
almindelig badebold. Et glad og 
venligt filmeventyr for de helt 
små filmslugere.

Mandag 
d. 30. november

kl. 9:30
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Børnefilm
Sted: Faxe Bibliotek
Varighed: ca. 23. min.
Gratis billetter kan fås fra torsdag d. 30. november kl. 10:00 

Børnefilm
Sted: Haslev Bibliotek
Varighed: ca. 20 min.
Gratis pladser kan bestilles fra 
mandag d. 4. december kl. 10:00

Den kæmpestore 
gulerod
Hunden, katten og musen er 
hele tiden efter hinanden, og 
den lille pige prøver at få dem 
til at falde til ro. Ude i haven 
finder hendes bedstefar en 
kæmpestor gulerod til bedstem-
ors suppe, og alle må hjælpe til 
med at få den op af jorden.

Min onkel og min on-
kels nye hund
Kim Fupz Aakesons underfun-
dige satire i tegnefilmens form 
er fuld af grotesk charme og 
antiautoritær livsfilosofi. 
Filmen indgår i serien Sallies 
historier.

Cirkeline 
På med vanten
Cirkeline og musene Ingolf og 
Fredrik er ude at lege i sneen. 
De bygger en snemus, som det 
til sidst lykkes dem at skræmme 
katten med.

Lillefinger - lillebror
Det er ikke altid nemt at være den lille, heller ikke 
når der skal pyntes juletræ.

Lillefinger - det gamle år
Lillefinger inviterer Myren til nytårsaften.

Cirkeline
Højt fra træets grønne top
Det er jul, og musene og Cirkeline laver gaver, 
bager kager og drager til sidst ud efter et juletræ. 
På vejen er de ved at fare vild i snevejret, men 
den lille nissealf hjælper dem, og alle samles til 
den helt store julefest.

Mandag 

d. 14. december
kl. 9:30

 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 40

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

Mandag 

d. 18. december

kl.10:00


