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Voksenarrangementer efterår 2017

Info

Dato  Arrangement Sted

 25/9 kl. 19:00 Iben Mondrup. Læseklubarrangement Haslev

 28/9 kl. 19:00 Flemming Jensen - i samarbejde med LOF/AOF Haslev  Haslev

 29/9 Kulturnat Dissing & Las med Bob Dylan numre Haslev

 2/10 kl. 19:00 Sgt. Pepper 50 år - Per Wium Faxe

 3/10 kl. 19:00 Hippie 1+2 - Peter Øvig Knudsen Haslev

 10/10 kl. 19:00 Opstartsmøde læseklubben Faxe

 Uge 44  Hit med sangskriveren Haslev

 30/10 kl. 15:00 Tine Mynster synger for de voksne Haslev

 8/11 kl. 19:00 Morten Hilmer - i samarbejde med LOF Faxe Faxe

 Uge 46  Valgdebat Haslev

 11/11  Tur til Bogforum

 21/11 kl. 19:00 Stine Pilgaard 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 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. For at 
opnå rabatten skal du ved køb oplyse en kode, som er 
blevet udsendt til klubbens medlemmer via nyheds-
brev.

Historier om Danmark
Biblioteket er med i det nationale temasamarbejde: 
Historier om Danmark. De 
arrangementer, der er planlagt i 
forbindelse med dette, er mark-
eret med dette symbol:



Forfatteraften

Flemming Jensen 
- i ly af latter

Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek & Borgerservice
Pris: 100 kr.

Arrangører: AOF, LOF, Faxe Kommunes Biblioteker

Torsdag 

d. 28. september 

kl. 19:00

I et underholdende og ærligt foredrag fortæller 
Flemming Jensen om et alvorligt liv fyldt med 
latter. En meget personlig øjenvidneskildring, 
hvor alderen mest tager form som smilerynker. 
Og så er han en af disse kunstnere, der aldeles 
utilbørligt blander sig i politik. Du kender ham 
måske som grødnissen Lunte, som skuespiller, 
tv-vært, instruktør eller forfatter - kært barn 
har mange kasketter.
I dette foredrag er det forfatteren Flemming 
Jensen, som fortæller om mennesket Flemming 
Jensen. Ham, der skabte ængstelse hos sine 
forældre ved at lægge pegepinden på hylden 
og skifte den sikre lærergerning ud med det 
usikre liv som kunstner. ‘I ly af latter’ er et 
selvportræt af en mand med mange jern i ilden 
og noget på hjerte - noget, der ikke kun skal 
grines af. 

Forfatteraften

Iben Mondrup
Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek & Borgerservice

Pris: 80 kr. Pris for læseklubmedlemmer: 50 kr. 
Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice

Mandag 

d. 25. september 

kl. 19:00

Iben Mondrup fortæller om sit forfatterskab med udgang-
spunkt i bøgerne ’Karensminde’ og ’Godhavn’.
’Godhavn’ foregår i Grønland og handler om en dansk tilflytterfamilie 
med tre børn. I ’Karensminde’ er familien flyttet til Danmark, og børnene 
er nu voksne.
Iben Mondrup modtog DR Romanprisen 2015 for ’Godhavn’, og Blixen-
prisen 2017 for ’Karensminde’.

Hendes første roman ’Ved slusen’ udkom i 2009 på det grønlandske 
forlag Milik Publishing. I 2012 udkom hendes anden roman ’En to tre 
- Justine’ på Gyldendal, og hendes tredje roman, efterfølgeren til ’En 
to tre - Justine’, som hedder ’Store Malene’, udkom 2013. I september 
2014 kom hendes roman ’Godhavn’. Seneste udgivelse er ’Karensminde’ 
(oktober, 2016). 
Oprindeligt er Iben Mondrup uddannet billedkunstner fra Det Kongelige 
Danske Kunstakademi, som hun forlod med en kandidatgrad i 2003. 
Hendes baggrund har sat sig i sproget. Og i dag arbejder hun bevidst 
med sprogets sanselighed. Man kan sige, at hvor det tidligere var krop-
pen, gulvet og kameraet, der var hendes materiale, er det nu ordene. 
Geografisk befinder hun sig gerne et sted mellem Grønland og Danmark.
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Haslev Kulturnat  
Sted: Haslev Bibliotek & Borgerservice
Haslev Kulturnat

Sgt. Pepper 50 år 
- introduktion til en milepæl
Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek & Borgerservice
Pris: 80 kr.                                                                                           
Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice

Så er det frem med de blomstrede gevandter, når 
Haslev Kulturnat byder på flower power tema i hele 
byen. På biblioteket vil der være blomster i massevis 
og workshop for hele familien, hvor I bl.a. kan lave 
blomster af forskellige materialer.

Atmosfæren bliver gennem-
syret af flower power, når 

Dissing & Las 
giver en fantastisk koncert 
i bibliotekscaféen med det 
allerbedste fra Bob Dylans 
univers, så kom og nyd 
musikken med lidt godt til 
mund og gane fra bibli-
otekets café.

Biblioteket byder også på en quiz i paratviden om 
flower power tiden med flotte præmier til vinderne.

Se også programmet for hele Haslev Kulturnat 

The Beatles´ album „Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band“ udkom 1. 
Juni 1967. Det var den første Beatles-plade, der udkom identisk I USA 
og Europa.
Gruppen satte nye normer for, hvad man forstår ved popmusik.
Sammen med producer George Martin skabte de musik, som ikke 
var hørt før, og som ikke lod sig putte ned i en genrekasse.
„Being the benefit of Mr. Kite“ og „A day in life“ er 
blot eksempler. Der er mere, hvor det kommer fra.

Musikjournalist Per Wium giver en introduktion til albummet. 
Han giver musikalske stikord til sangene, og vi lytter til dem. Desuden 
fortæller Per Wium om The Beatles og deres musik op til 1960. 
Per Wium er forfatter til bøgerne „BEATLES FOR ALLE - en intro-
duktion til gruppens musik“ og „Så hårene rejser sig“ (om store 
musikoplevelser på tværs af musikgenrer).

Fredag d. 29. september 

Mandag 

d. 2. oktober 

kl. 19.00



Forfatteraften

Søger du en læseklub? 

Kom med til opstartsmøde for nye læseklubber 

Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek & Borgerservice
Pris: Gratis, og der serveres kaffe og kage.

Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice

Tirsdag d. 10. oktober kl. 19:00

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 & Borgerservice. 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 inden 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. No-
gle 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.

Forfatteraften

Peter Øvig Knudsen
Tilbage til hippietiden i 70’erne 

Sted: Mødesal 3, Haslev Bibliotek & Borgerservice
Pris: 80 kr.

Arrangører: Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice

Tirsdag d. 3. oktober kl. 19:00 

Peter Øvig Knudsens nyeste bøger: „Hippie 1 - Tre år og 
74 dage der forandrede Danmark“ og „Hippie 2 - den 
sidste sommer“ følger dag for dag det store eksperiment 
med at skabe et nyt samfund på en mark ved landsbyen 
Frøstrup i Thy i sommeren 1970. 

Peter Øvig Knudsen beretter i dette foredrag om 
eksperimentet, der varede i 74 dage og havde rod i 
hippie-bevægelsen, som eksploderede over hele den 
vestlige verden med Summer of Love i 1967, og som de 
følgende tre år satte spørgsmålstegn ved alle normer og 
regler, ja, ved alt velkendt i det danske samfund.
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Hit med sangskriveren
- en samtalesalon med musik  
Sted: Haslev Bibliotek & Borgerservice
Pris: Gratis, og der serveres kaffe & kage
Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice

Cafékoncert 
Tine Mynster
Sted: Haslev Bibliotek
Pris: Gratis og der serveres kaffe og kage.                                                                
Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice

Glæd dig til en spændende musikoplevelse med en af vore anerkendte danske sangskrivere. I skrivende stund 
kender vi ikke navnet på den sangskriver, der kommer på besøg en eftermiddag i uge 44, men vi kan love, at det 
bliver godt! 

Dagens kunstner giver en intim solokoncert og artist-talk for et dedikeret publikum. Der indgår både musik 
og fortælling fra sangskriverens liv og virke som professionel musiker og sangskriver. Undervejs har publikum 
mulighed for spørgsmål og dialog.

I anledning af Spil Dansk ugen har vi 
inviteret Tine Mynster, som følger op 
på dagens to koncerter for børn (se 
børneprogrammet) med en koncert for 
de voksne. 
Sangene er fra Tines album 
„Hjerteland“, der handler om kærlighed. 
Den hverdagsagtige 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.

Uge 44 Ugedagen og tidspunktmeldes ud senere

Mandag 

d. 30. oktober 

kl. 15.00
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Kommunalvalget 2017 

Sted: Haslev Bibliotek & Borgerservice
Pris: Gratis

Den 21. november er der kommunalvalg i 
Danmark. 
Vi hjælper dig med at få styr på de forskellige partiers 
holdninger og mærkesager og inviterer dig til vælger-
møde på Haslev Bibliotek i samarbejde med AOF 
og LOF Haslev. Her vil de forskellige partier i Faxe 
Kommune være repræsenteret, og har mulighed for 
at stille dem spørgsmål og i øvrigt høre, hvad de hver 
især brænder for.  

Dato og tidspunkt for dette arrangement meldes ud 
på et senere tidspunkt på vores hjemmeside 
www.faxebibliotek.dk samt i uge- og dagspressen.

Foredrag

Morten Hilmer
Siriuspartuljen -10.000 km med hundeslæde 

Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek & Borgerservice
Pris: 80 kr.

Arrangører: LOF/Faxe og Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice

Onsdag 

d. 8. november 

kl. 19:00 

I sit foredrag om Sirius tager Morten Hilmer publikum 
med på en uforglemmelig slæderejse gennem Grøn-
lands smukke men barske natur. Han fortæller om sine 
to år ved Siriuspatruljen, om det isolerede liv i den ark-
tiske isørken, om mødet med isbjørnen, ensomheden, 
udfordringerne og alle de uforglemmelige oplevelser.
Frihed, udfordringer, samarbejde og uforglemmelige 
oplevelser er de ord, der først falder Morten Hilmer 
ind, hvis han skal sætte ord på sin tid hos Slædepatrul-
jen Sirius. Sirius Patruljen er en specialenhed under 
det danske forsvar, som har til opgave at patruljere 
kyststrækningen i Nordøstgrønland.
Sammen med sine to makkere og de 14 slædehunde 
har Morten Hilmer tilbagelagt næsten 10.000 kilometer 
med hundeslæden gennem den fantastiske nordøst-
grønlandske natur, hvor kun ganske få mennesker før 
har været. Slæderejserne med Siriuspatruljen varer op 
til fire måneder, og i den periode er man sammen med 
sin makker og hundene 24 timer i døgnet, hvilket stiller 

store krav til samarbejde og tolerance. Det har været 
en fantastisk men også udfordrende og lærerig oplev-
else at være afskåret fra civilisationen i 26 måneder. 
Morten Hilmer har samlet de mange oplevelser i et 
smukt og eventyrligt Sirius-foredrag.
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Tag med på bustur til  
BogForum i København  
Pris: 180 kr.  
Arrangører: Haslev Kirkes Litteraturcafé og 
Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice

Stine Pilgaard
Sted: Rollosalen, Faxe Bibliotek & Borgerservice
Pris: 80 kr. Pris for læseklubmedlemmer: 50 kr. 
Arrangør: Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice

Tag sammen med læseklubber og andre læsere fra 
Faxe Kommune med til hele Danmarks populære 
bogevent i Bella Center i København. 
Sidste år var vi afsted for første gang. Vi havde en rigtig 
god oplevelse, så vi skal naturligvis afsted igen i år.

En deltager fortæller : ’
Det bedste var at opleve forskellige forfattere og stem-
ningen i BogForum - dejligt afslappende at deltage’

Du kan komme med på en heldagsbustur til bogmes-
sen, 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 BogFo-
rum, 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.

Vi tager forbehold for ændringer afledt af det færdige 
program fra BogForum.

Forfattervirke, sprogets betydning og dialogen som portrætform
Stine Pilgaard fortæller om sit forfatterskab med udgangspunkt i romanerne 
’Lejlighedssange’ (2015) og ’Min mor siger’ (2012).
Stine Pilgaard er fascineret af mennesker og den måde, mennesker taler 
sammen på. Og taler forbi hinanden. Hun har en forkærlighed for dér, hvor 
det enkelte menneske slipper tøjlerne, hæmningerne, og er helt uden filter. 
Som få i ny dansk litteratur har hun et skarpt og kærligt humoristisk blik på 
det menneskelige - og på det skæve, rent ud sagt skingre. 

I romanen ’Lejlighedssange’ (2015) siger romanens fortæller: 
’Jeg går gennem verden med popcorn og cola, det offentlige rum er min biograf.’ 
Når man læser Stines bøger, kan man have fornemmelsen af, at hun har det lidt 
på samme måde selv - og den boblende glæde forplanter sig til læseren. 

Stine Pilgaard er født i Århus i 1984 og vokset op i Vejlby-Risskov. Hun er uddannet fra Forfatterskolen i 2010 og 
er cand.mag i dansk og medievidenskab fra henholdsvis Århus og Københavns Universitet.
Stine Pilgaard slog stort igennem med den anmelderroste debutroman ’Min mor siger’ i 2012. Bogen blev nomi-
neret til DR Romanprisen og fik debutantprisen Bodil og Jørgen Munch Christensens Kulturlegat. 
Stine har desuden modtaget Bibliotekernes Forfatterpris 2016 og var nomineret til Læsernes Bogpris 2016.

Lørdag d. 11. november 

Mandag d. 21. november kl. 19:00


