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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 forår 2018
 Dato  Arrangement Sted
 15. januar kl. 10:00 Børnefilm Haslev Bibliotek
 18. januar kl. 9:30  Børnefilm Faxe Bibliotek
 24. januar kl. 10:00 Teater : Spørge Jørgen Faxe Bibliotek
 12. februar kl. 10:00 Børnefilm Haslev Bibliotek
 13. februar kl. 10:00 Pandekagens dag Faxe Bibliotek
 13. februar kl. 14:30 Pandekagens dag Haslev Bibliotek
 22. februar kl. 9:30 Børnefilm Faxe Bibliotek
 27. februar kl. 9:30 Sansecirkus  Haslev Bibliotek
 6. marts kl. 16:00 HeroQuest Haslev Bibliotek
 13. marts kl. 10:00 Teater : OMG! Haslev Bibliotek
 19. marts kl. 10:00 Børnefilm Haslev Bibliotek
 19. marts – 9. april Tegnekonkurrence Faxe og Haslev  
    Biblioteker
 20. marts kl. 9:30 Sansecirkus Faxe Bibliotek
 22. marts kl. 9:30 Børnefilm Faxe Bibliotek
 27. marts kl. 16:00 HeroQuest Haslev Bibliotek
 3. april kl. 16:00 Minecraft hyggeklub Haslev Bibliotek
 10. april kl. 16:00 Minecraft hyggeklub Haslev Bibliotek
 16. april kl. 10:00 Børnefilm Haslev Bibliotek
 17. april kl. 16:00  Minecraft hyggeklub Haslev Bibliotek
 19. april kl. 9:30  Børnefilm Faxe Bibliotek
 24. april kl. 9:15 Balder og hele farveladen Faxe Bibliotek
 24. april kl. 11:00 Balder og hele farveladen Haslev Bibliotek
 8. maj kl. 16:00 Minecraft arrangement for forældre Haslev Bibliotek
 29. juni - 17. august Sommerbogen 2018 Faxe og Haslev 
    Biblioteker



T
eater for de 3-8 årige

Spørge Jørgen
Onsdag d. 24. januar kl. 10:00

Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek
Varighed: ca. 40 min.

Gratis billetter fås på www.faxebibliotek.dk 
fra onsdag d. 10. januar kl. 10:00

Nu skal jeg fortælle dig om Jørgen!
Jørgen var en temmelig artig dreng
men han plaged´ alle med sin spørgen
fra han vågned´ til han gik i seng.

Spørge Jørgen er en forestilling for børn mellem 
3 og 8 år og deres voksne. Den kredser om de 
mange finurlige spørgsmål, børn kan stille deres 
forældre men også de mindst lige så finurlige 
spørgsmål vi voksne kan stille til vores børn.
En forestilling om nysgerrighed, opdagertrang og 
om livets store spørgsmål i børnehøjde.
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Børnefilm
Mandag d. 15. januar kl. 10:00

Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek
Varighed: ca. 25 min.

Gratis billetter kan hentes på 
www.faxebibliotek.dk 

fra mandag d. 2. januar kl.10:00

Børnefilm
Torsdag d. 18. januar kl. 9:30

Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek
Varighed: ca. 20 min.

Gratis billetter kan hentes på 
www.faxebibliotek.dk 

fra torsdag d. 4. januar kl. 10:00

Blæksprutte

Bertram finder hjem

Min lille hund Mester - katteballade

Den lille gris flyver

Det lille lam

Lillefinger - fødselsdagen

Team Teatret opfører 
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dag
Tirsdag d. 13. februar kl. 10:00 og 14:30
Sted: Faxe Bibliotek og Haslev Bibliotek
Varighed: 1½ time
Billet ikke påkrævet

Biblioteket fejrer endnu engang Pande-
kagens dag ved at byde på friskbagte 
pandekager til alle de søde børn og deres 
voksne

Desuden kan du møde en helt speciel gæst 
i børnebiblioteket, for vi får nemlig igen i år 
besøg af Morten Klump.

Det foregår på 
Faxe Bibliotek kl. 10:00-11:30
og på 
Haslev kl. 14:30-16:00

Børnefilm
Mandag d. 12. februar kl. 10:00
Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek
Varighed: ca. 25 min
Gratis billetter kan hentes på 
www.faxebibliotek.dk 
fra mandag d. 29. januar kl.10:00

Cirkeline - 2 + 2 = 5

Den lille fugl og larven

Glidende mavelandinger
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eater for de 0-3 årige

Børnefilm
Torsdag d. 22. februar kl. 9:30

Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek
Varighed: ca. 20 min.

Gratis billetter kan hentes på 
www.faxebibliotek.dk 

fra torsdag d. 8. februar kl. 10:00

Sansecirkus med De 5 sanser
Tirsdag d. 27. februar kl. 9:30

Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek
Varighed: 45-50 min.

Gratis billetter kan hentes på 
www.faxebibliotek.dk 

fra tirsdag d. 13. februar kl. 10:00

Min mosters historier - Lille matros

Muldvarpen og regnormen

Honningkagen løber hjemmefra

Med sang, tegning, rekvisitter og effekter 
for alle sanser ser vi på det, vi kan 
høre, se, lugte, smage og mærke på et 
sprogligt niveau, hvor alle små kan følge 
med og blive optagede af de fantastiske 
sanser, vi har.

Kulturagenten Mia Christina Broe Jakobsen opfører



              HeroQuest             

Tirsdagene d. 6. marts og 27. marts kl. 16:00
Sted: Haslev Bibliotek, børnebiblioteket
Varighed: 1½ time
Gratis billetter kan hentes på 
www.faxebibliotek.dk 
fra tirsdag d. 20. februar 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.

B
ræ

ts
pi

l f
ra

 9
 å

r
T

ea
te

r 
fo

r 
de

 1
4-

99
 å

ri
ge

 OMG 
- om kærlighed og 
andre katastrofer
Tirsdag d. 13. marts kl. 10:00
Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek
Varighed: 55 min.
Gratis billetter kan hentes på 
www.faxebibliotek.dk  
fra tirsdag d. 27. februar kl. 10:00

Kan man gradbøje katastrofer?
En krig er en katastrofe… men det kan en 
bums i panden jo også være. At pisse i buk-
serne er altid en katastrofe. Særligt, hvis du 
kun ejer et par bukser.
Kærlighed er fantastisk, men kan også ende 
som en katastrofe.

Oh My God er et udbrud, der bruges om 
stort og småt. Når et fly rammer et tårn - 
eller man bliver ramt af en mågeklat.
I en tid fyldt med katastrofer ude i verden: 
terror, flygtningestrømme og oversvømmelser, 
kan de små og store katastrofer i vores liv 
godt blive glemt - men de er der hele tiden!

Opgang2 Turneteater opfører
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egnekonkurrence for de 0-15 årige

Tegn en tegning 
af et påskeæg

Mandag d. 19. marts
Sted: Faxe Bibliotek og Haslev Bibliotek

Sidste frist for indlevering er 
mandag d. 9. april kl. 17:00

Så tager vi fat på endnu en tegnekonkurrence. 
Denne gang skal du farvelægge et påskeæg (på papir). Påskeæg har 
typisk en masse glade og kraftige farver. Hvordan skal dit se ud?

Lav en tegning og vær med i konkurrencen om at vinde en fin præmie! 
Kom og tegn, så hænger vi tegningen op på biblioteket.

T
eater for de 0-3 årige 

Sansecirkus med 
De 5 sanser

Tirsdag d. 20. marts kl. 9:30
Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek

Varighed: 45-50 min.
Gratis billetter kan hentes på 

www.faxebibliotek.dk
fra tirsdag d. 6. marts kl. 10:00

Med sang, tegning, rekvisitter og effekter for alle sanser ser vi på det, 
vi kan høre, se, lugte, smage og mærke på et sprogligt niveau, hvor alle 
små kan følge med og blive optagede af de fantastiske sanser, vi har.

Børnefilm
Mandag d. 19. marts kl. 10:00

Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek
Varighed: ca. 25 min

Gratis billetter kan hentes på
 www.faxebibliotek.dk 

fra mandag d. 5. marts kl.10:00

Krokodille

Hermans hjerte

Cirkeline - Klodsmus

Kulturagenten Mia Christina Broe Jakobsen opfører
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Minecraft hyggeklub
Tirsdagene d. 3., 10. og 17. april. Alle dage kl. 16:00
Sted: IT-lokalet, Haslev Bibliotek
Varighed: 1½ time
Gratis billetter kan hentes på www.faxebibliotek.dk  fra mandag d. 19. marts 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 Mine-
craft t-shirt. 
Serveradresse: Palleland.dk · Version: 1.12.1

OBS! Hvis du vil spille, skal du have en Minecraftbruger til PC. Husk koden til din bruger.
Hvis du ikke har en bruger, kan du låne en af biblioteket.
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Børnefilm
Torsdag d. 22. marts kl. 9:30
Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek
Varighed: ca. 20 min.
Gratis billetter kan hentes på 
www.faxebibliotek.dk 
fra torsdag d. 8. marts kl. 10:00

Cirkeline 2+2=5

Vitello graver et hul
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M
usikforestilling for de 1-99 årige

Velkommen indenfor i Balders farverige verden – en helt ny 
musikalsk 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. 

Børnefilm
Torsdag d. 19. april kl. 9:30

Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek
Varighed: ca. 25 min.

Gratis billetter kan hentes på 
www.faxebibliotek.dk 

fra torsdag d. 5. april kl. 10:00

Børnefilm
Mandag d. 16. april kl. 10:00

Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek
Varighed: ca. 25 min

Gratis billetter kan hentes på 
www.faxebibliotek.dk 

fra mandag d. 26. marts kl.10:00

En lille smule

Dyrevennerne - min ven Lauge

Abra kadabra

Dronning Numse

Forårsfest

Flyskræk

Tine Mynster opfører

Balder og hele farveladen
Tirsdag d. 24. april kl. 9:15 og kl. 11:00

Sted: kl. 9:15 i Rollosalen, Faxe Bibliotek 
og kl. 11:00 i Mødesal 3, Haslev Bibliotek

Varighed: ca. 45 min.
Gratis billetter kan hentes på 

www.faxebibliotek.dk 
fra tirsdag d. 10. april 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 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

K
on

ku
rr

en
ce

 · 
el

ev
er

 i 
1.

-9
. k

la
ss

e

Minecraft 
Tirsdag d. 8. maj kl. 16:00
Sted: It-lokalet, Haslev Bibliotek
Varighed: 1½ time
Gratis billetter kan hentes på 
www.faxebibliotek.dk
fra tirsdag d. 24. april kl. 10:00

Sommerbogen 2018
29. juni - 17. august
Sted: Haslev Bibliotek og Faxe Bibliotek
Afhentning af anmeldelsesskema kan ske fra mandag d. 25. juni.
Skemaet kan også printes fra www.faxebibliotek.dk
Sidste frist for aflevering af anmeldelser er fredag d. 17. august 2018. 
Aflevering kan kun ske i den betjente åbningstid.

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 
mode-reres 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: 1.12.1

OBS! Man skal have en Minecraft bruger for at kunne spille. 
Hvis du ikke har en bruger, kan du låne en af biblioteket.

Så er det igen tid til konkurrencen, hvor alle, der 
gennemfører, vinder. Du har også chancen for at 
være med!

Du skal bare: Læse fire bøger. 
Skrive en anmeldelse på hver bog. 
Aflevere anmeldelserne til bibliotekaren.

Præmien er en ny og spændende bog.

Vi glæder os til at møde mange nye og gamle 
læsere!
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Erik Valeur   
Fredag d. 23. marts kl. 19:30
Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek
Pris: 80 kr. inkl. traktement 
Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker & 
Borgerservice samt Haslev Kirkes Litteraturcafé

Cafékoncert 
Tine Mynster
Tirsdag d. 24. april kl. 15:00
Sted: Haslev Bibliotek
Gratis adgang og gratis kaffe og kage.
Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice

Foredragsaften med Erik Valeur om hans nyeste bog, 
som endnu ikke er udkommet. Bogen forventes at ud-
kommet ultimo 2017. Bogen er en slægtsfortælling, der 
går mere end 100 år tilbage i tiden, og den vil danne 
baggrund for hans foredrag. Men eftersom den endnu 
ikke er udkommet, kan den ikke omtales yderligere her.

Erik Valeur er uddannet journalist. Han er forfatter 
til romanerne „Det syvende barn“ og „logbog fra et 
livsforlis“, som begge har vundet stor anerkendelse. 
Romanerne bygger på en helt personlig historie, der 
bl.a. opruller den fantastiske fortælling om de store 
adoptionsårtier i Danmark og forsøger at blotlægge den 
verden, de voksne så ofte overser : Deres egne børns.

Som opfølgning på dagens to koncerter 
for børn runder Tine Mynster af med en 
koncert for de voksne. Sangene er fra 
Tines album „Hjerteland“, der handler 
om kærlighed. 
Den hverdagslige kærlighed er et 
sjældent emne i sangtekster nu om dage. 
Måske fordi den form for kærlighed 
hverken er dramatisk stor eller total 
porøs, men derimod en underfundig 
og ordinær størrelse, der placerer sig 
midt mellem følelsen af overstadig 
lykke og daggamle leverpostejmadder. I 
dette mellemland har sangerinden Tine 
Mynster sat sin scene og skabt et album, 
som taler direkte fra det inderste rum i 
hjertekammeret.

Arrangementet her var oprindeligt 
planlagt i oktober 2017, men af hel-
bredsmæssige årsager var Tine nødt til 
at rykke koncerten her til foråret. Så 
vi glæder os meget til at byde hende 
velkommen og til at høre hendes iørefal-
dende musik.



Forfatteraften

Forfatteren Jens Andersen 
fortæller om Gummi Tarzans far, 

Ole Lund Kirkegaaard
Torsdag d. 8. marts kl. 19:00

Sted: mødesal 3, Haslev Bibliotek
Pris: 100 kr.

Arrangører: AOF, LOF og Faxe Kommunes Biblioteker

Forfatteren, skolelæreren, familiefaren og maleren Ole Lund Kirkegaard 
revolutionerede i 1970 dansk børnelitteratur med sine bøger om Lille 
Virgil, Albert, Orla Frøsnapper, Hodja fra Pjort, næsehornet Otto og 
Gummi-Tarzan. Denne eksplosion af fantasi, som prægede Ole Lund 
Kirkegaards forfatterskab, endte dog med at koste ham livet, da han i 1979 
omkom under tragiske omstændigheder, kun 38 år gammel.

Jens Andersen beretter i foredraget den ukendte historie om den for-
mentlig mest læste danske forfatter i nyere tid, og giver os en livshistorie 
fuld af anekdoter og billeder fra kunstnerens liv og virke.

Forfatteraften

Tom Buk-Swienty 
Foredragsaften om „Det ensomme hjerte“ 

Tirsdag d. 27. februar kl. 19:00
Sted: mødesal 3 Haslev Bibliotek

Pris: 80 kr. Læseklub: 50 kr. Biblioteksklub: 64 kr.
Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice

Tag med på en dramatisk rejse igennem Det Tredje Rige og hør fortæl-
lingen om den unge tysker Hans Horn, der voksede op i mellemkrigs-
årene og under 2. Verdenskrig blev hvirvlet ind i Tysklands vanvittige krig, 
og som - da rædslerne endelig var ovre - emigrerede til Danmark, hvor 
han blev praktiserende læge til sin død i 1989.
Først i en sen alder blev han i stand til at omstætte sine oplevelser til 
ord og billeder, og han efterlod sig et kolossalt, gennemillustreret erin-
dringsværk på over 5.000 sider. Det er dette enestående dokumentariske 
materiale, der via Hans Horns børn har fundet vej til Tom Buk-Swienty.
Med afsæt i det materiale er det muligt at fortælle om 2. Verdenskrig på 
en ny og overrumplende måde. Hvordan oplevede den helt almindelige 
tysker, som hverken var nazist eller havde modet til at gå op imod regimet, 
nazificeringen af Tyskland og krigen? Det er en historie, der næsten aldrig 
er blevet berørt. Horn blev indkaldt til Wehrmacht og forsøgte at over-
leve først på Østfronten og siden i det krigshærgede Europa. En overgang 
var han også udstationeret i det besatte Danmark som soldat.
Horn var kunstner på højt niveau og under foredraget vil Tom Buk-Swien-
ty vise en række af hans makabre og fængslende illustrationer, der skildrer 
Horns opvækst og krigsoplevelser.
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Minibogmesse  
Lørdag d. 3. februar kl. 12:00-17:00
Sted: mødesal 3, Haslev Bibliotek
Pris: Gratis adgang
Arrangører: Hans-Willy Bautz og Faxe Kommunes Biblioteker

For første gang nogensinde har du mulighed for at tage på minibogmesse i Haslev!
Kom og mød forfattere, der på en eller anden måde har tilknytning til Faxe Kommune. 

Mød f.eks. Mark Liebst, der har skrevet ungdomsromanerne „Nikolaj - Bøsser, bumser & beskidte sokker“ og „Stop 
dig selv Tobias“ og Lisbeth Zornig, der har gået i skole i Haslev og arbejdet hos Slagter Svendsen i Faxe Ladeplads. 
Du kan selvfølgelig også møde Hans-Willy Bautz, der udover at være medarrangør af bogmessen, har skrevet 
krimien „Mord på Sicilien“. Måske kan du ovenikøbet få en smagsprøve på hans nye krimi, der er lige på trapperne. 

Derudover kan du møde mange andre forfattere med lokal tilknytning, der har skrevet rejselitteratur, kogebøger, 
fantasyromaner og meget, meget mere. 

Glæd dig til en spændende eftermiddag i bøgernes verden, og der er naturligvis gratis adgang for alle.



K
oncert

Mike Andersen Band
Torsdag d. 25. januar kl. 19:00

Sted: „Spillestedet“, Kultunariet, Søndergade 12A, Haslev
Pris: 150 kr. 

Arrangører: Faxe Kommune, Faxe Musikskole og Faxe Kommunes Biblioteker.

Spillestedet har den store fornøjelse at byde velkommen til MIKE AN-
DERSEN BAND. Denne aften vil Kultunariet blive fyldt helt op med den 
mest groovy soul/blues/rock, en stil, som Mike Andersen på allerbedste 
vis har været eksponent for siden han startede sin karriere.
Et kendetegn for Mikes mange udgivelser er, at der på hver enkelt udg-
ivelse er blevet lagt en ny sten til stien, hvor nye hjørner af soul, blues, 
roots og rock er blevet betrådt. På samme vis er det 7. album også et 
helt egent lydende album. Det nye album præsenterer en sammens-
meltning af svedig blues, soul og rock, en mere rå og udfarende vokal, og 
de fængende melodier, som giver Mike hans egen plads i et ellers tradi-
tionsbundent felt. Sangene har alle et umiskendeligt islæt af den sanger 
og sangskriver og musiker, som gennem sine mere end 1200 koncerter 
og mange udgivelser har arbejdet sig hen til den, han er i dag. Men Mike 
har turdet lukke andre ind i det mest intime rum overhovedet, i det 
rum hvor sindet smeder sangene, og det er der kommet nogle ganske 
fantastiske sange ud af. Ikke mindst med Mads Michelsen som producer 
og med Joss Stone i duetten, er sangene indspillet med en nerve og et 
nærvær og et liv, som var det et debutalbum, hvor alt er på ét bræt.

Forfatteraften

Mich Vraa
Foredragsaften om Haabet og Dansk Vestindien 

Mandag d. 22. januar kl. 19:00
Sted: Rollosalen Faxe Bibliotek

Pris: 80 kr. Læseklub: 50 kr. Biblioteksklub: 64 kr.
Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice

I „Haabet“ tager Mich Vraa sin læser med tilbage til en grum 
og ofte glemt beretning i vores lands historie. Fra dengang, 
hvor Danmark skabte sig en ny velstand på slavearbejde i de 
vestindiske sukkerplantager. Frem i lyset kommer dermed en af 
de mørkeste tider i Danmarks historie, hvor kynisk udnyttelse 
og ufattelig ondskab var hverdag for slaverne, men der var også 
plads til kærlighed og overlevelse under de forfærdelige vilkår. 

Tag med Mich Vraa tilbage til det herrens år 1787 og få indblik 
i en slavehandel, de færreste kan forestille sig, at danskerne har 
været en del af.

Det er et tankevækkende, gribende og vigtigt foredrag med 
plads til efterfølgende spørgsmål.
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Voksenarrangementer forår 2018

Info

Dato Arrangement Sted

 22. januar kl. 19:00 Forfatterforedrag med Mich Vraa Faxe Bibliotek

 25. januar kl. 19:00 Spillestedskoncert med Mike Andersen Kultunariet, Haslev

 3. februar kl. 12-17 Minibogmesse Haslev Bibliotek

 27. februar kl. 19:00 Forfatterforedrag med Tom Buk-Swienty Haslev Bibliotek

 8. marts kl. 19:00 Jens Andersen om Ole Lund Kirkegaard Haslev Bibliotek

 23. marts kl. 19:00 Forfatterforedrag med Erik Valeur Haslev Bibliotek  

 24. april kl. 15:00 Eftermiddagskoncert med Tine Mynster Haslev Bibliotek

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 samar-
bejdspartnere.
Ved gratis arrangementer skal man stadig printe billet.

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 56 20 28 00.

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 – kroppen. 
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. 



Arrangementer for voksne
Forår 2017

Mike Andersen Band

Minibogmesse
Mark Liebst

Lisbeth Zornig
Hans-Willy Bautz

Tom Buk-Swienty

Jens Andersen om 
Ole Lund Kirkegaaard

Erik Valeur

Cafékoncert Tine Mynster

Mich Vraa




