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Rudersdal Bibliotekerne
byder velkommen til et
spændende forår
I det nye arrangementsprogram præsenterer
vi forårets mange spændende aktiviteter på
Rudersdal Bibliotekerne. Her finder du et
stort antal arrangementer - for alle aldre og
generationer - af litterær, musisk og kulturel
karakter. Der er noget for enhver smag, og
der bliver mulighed for at grine, for at blive
udfordret og oplyst, for at lære nyt og bevæge
sig og for at møde nye mennesker.
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Velkommen på
Rudersdal Bibliotekerne!

Lidt praktisk information
Billetter m.m.:
Billetter til arrangementer og kurser kan købes
i alle bibliotekets afdelinger og på hjemmesiden:
rudbib.dk
Du skal stadig sikre dig en billet, hvor der er
angivet Billetter: Gratis, hvorimod det ikke er
nødvendigt med billet, hvor der er angivet Gratis
adgang.
Er der angivet en klubpris til et arrangement, er
det prisen for medlemmer af Rudersdal
Biblioteksklub.
Ved børnearrangementer gælder billetkravet
både børn og voksne.
Eventuelt resterende billetter sælges ved
indgangen. Hvis arrangementet eller kurset
foregår efter bibliotekets lukketid, skal du
medbringe entrébeløbet i kontanter. De angivne
priser inkluderer billetsalgsgebyr.
Billetter kan hentes på bibliotekerne eller
udskrives fra vores hjemmeside fra
d. 19. december 2014.
Billetter refunderes ikke.

Tilmelding til klubberne
Lytteklub:
Tilmelding til lytteklubberne kan ske fra den
19. december kl. 10.00 på:
rudbib.dk/lytteklub
Rudersdal Biblioteksklub:
Læs mere og meld dig ind her:
rudbib.dk/biblioteksklub
Kulturklub Rudersdal:
Læs mere og meld dig ind her:
oplevrudersdal.dk/kulturklub

Der tages forbehold for fejl og ændringer i programmet

Får du vores nyhedsbrev?
Det kan være svært at følge med i alle nyhederne
på Rudersdal Bibliotekerne. Men også her kan
vi hjælpe dig! Tilmeld dig vores elektroniske
nyhedsbrev her: rudbib.dk

Hjemmesiden giver det store
overblik
Du kan læse meget mere om de enkelte
arrangementer og eventuelle ændringer til
programmet på hjemmesiden:
rudbib.dk

På gensyn på
Rudersdal Bibliotekerne
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ARRANGEMENTER
FOR BØRN & UNGE

BABYBIB OG MUSIKSKOLEN

Musik for de
mindste

•

BIRKERØD: TORSDAG D. 8.1.
KL. 10.00-10.45 OG KL. 11.00-11.45
Musikpædagogerne Mette Kristensen og Ebbe Lynglund præsenterer
Rudersdal Musikskoles tilbud i foråret 2015 ”Musik for de mindste”
for børn fra 2-18 måneder og deres
voksne. Få yderligere oplysninger
om tilbuddet på
www.rudersdalmusikskole.dk
ALDER: 2 MDR.- 1 1/2 ÅR OG EN
VOKSEN PR. BABY.
BILLETTER: GRATIS
(BEGRÆNSET ANTAL)

Sprogfitness – rend og hop

•

BIRKERØD: ONSDAG D. 14.1. KL. 10.00-10.30 & 10.30-11.00
Vi hinker og hopper, laver gakkede gangarter og leger med ord og bogstaver. Med sjove bevægelseslege sætter børnebibliotekarerne Kirsten Havelund og Linda Vinding liv i skøre historier.
ALDER: 5-8 ÅR.
TILMELDING TIL BIBB@RUDERSDAL.DK ELLER PÅ TLF. 4611 5740
RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE 2015
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SÅ ER DET SNART TID TIL AT SAMLE PÅ GODE GERNINGER!
I januar kan børn igen gøre gode gerninger sammen med børnebibliotekerne, Palles Gavebod, DR
Ultra og DR Ramasjang. Dit børnebibliotek samler de gode gerninger ind, og Legofamiliens fond, Ole
Kirks fond, støtter med 25 kr. for hver gode gerning. Danmarks Indsamling er en fælles indsamling til
fordel for verdens mest udsatte og fattige. I år er temaet ”uretfærdighed”. Indsamlingen kulminerer
med et stort TV-show på DR1 lørdag d. 31. januar.
Hold øje med dagspressen og rudbib.dk

Krea med Karen Krabbe

•

NÆRUM: LØRDAG D.17.1. OG LØRDAG D. 28.2. KL. 10.30-13.00
Karen Krabbe, bosiddende i Nærum, er fingerfærdig og fuld af idéer. Dertil er hun med til som frivillig
at sprede glæde på sit lokale bibliotek. Første lørdag kan du pynte dit helt eget personlige kort med
fine og sjove ting, så kortet bliver, ligesom du vil ha’ det. Anden lørdag laver vi decoupage. Vi har små
lærreder og motiver og blade, du kan klippe i, så du kan gå hjem med et fint billede.
ALDER: FRA 8 ÅR + FORÆLDRE/BEDSTEFORÆLDRE. BILLETTER: GRATIS

BABYBIB OG SUNDHEDSTJENESTEN

Hvad skal barnet spise? Overgangskost - mad til børn 4-8 mdr.

•

HOLTE: TIRSDAG D. 20.1. KL. 10.00-11.00
Her får du gode råd og tips til at komme godt i gang med skemad. Sundhedsplejerskerne Pernille
Antons og Laila Andersen fortæller og svarer på spørgsmål.
ALDER: FOR VOKSNE OG BABYER. BILLETTER: GRATIS (BEGRÆNSET ANTAL)

BABYBIB

Mødregruppetræf på bibliotekerne

Har du og din mødregruppe lyst til at lægge et træf på biblioteket?
Kontakt det nærmeste bibliotek, og vi laver en aftale en formiddag, der passer jer. Vi kan fortælle om de materialer, der lige nu er
relevante for jer som forældre.
ALDER: FOR FORÆLDRE PÅ BARSELSORLOV OG DERES BABYER
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STJERNEKUFFERTEN

”Lille Peter Edderkop”

•

HOLTE: LØRDAG D. 24.1. KL. 14.30-15.10
En musikalsk forestilling bygget op omkring Knud Pheiffers originale tekst på ti strofer – om den
lille edderkop, der i medgang og modgang altid kravler op igen.
ALDER: 1 ½-5 ÅR. BILLETTER: 30 KR.

Se gode film fra Filmstriben. Til hver gang er der en konkurrence med en lille præmie. Du kan
svare på spørgsmålet i konkurrencen, når du har set filmene. Vi guffer popcorn, mens vi ser film.

•

BIRKERØD: TIRSDAG D. 27.1. KL. 15.30-17.00
Nim og den hemmelige ø
2008. Engelsksproget med danske undertekster. 1 time og 31 min.
En spændende film om 11-årige Nim, der sammen med sine dyrevenner må redde
dén Stillehavsø, hvor hun og hendes forskerfar bor.

•BIRKERØD: TIRSDAG D. 17.2. KL. 15.30-17.00

Sandheden om Rødhætte. Animation med dansk tale. 1 time og 12 min.
Der er sjov og gang i den, når Rødhætte, bedstemor, skovhuggeren og ulven hver
fortæller deres udgave af historien til den knivskarpe politidetektiv hr. Frølår. Hvem
kan man stole på?

•

BIRKERØD: TIRSDAG D. 31.3. KL. 15.30-17.00
Khumba. Animation med dansk tale. 1 time og 16 min.
Zebraen Khumba er født uden halvdelen af sine striber og leder efter det
fortryllede vandhul for at blive som de andre.
ALDER: 8-12 ÅR. GRATIS ADGANG
RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE 2015
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En tryg læsestund for læsehund

•

BIRKERØD: ONSDAG D. 28.1., 25.3. OG 8.4.
KL. 10.00-10.30 & KL. 10.30-11.00
Vuf, vuf – lyt eller læs højt? Skal hunde høre historier med bid i? Eller om stygge katte? Og hvorfor
nu læse for en hund? Fordi du kan blive en bedre
læser, når du læser højt for en hund. Børnebibliotekar Kirsten Havelund læser højt for dig og Bella.
Bella er en rolig labrador, som lytter interesseret
og nærværende til alverdens fortællinger. Måske
har du også lyst til at læse for hende? I selskab
med en læsehund bliver man tryg.
Vi byder på godbidder til alle læsehunde.
ALDER: 6-9 ÅR.
TILMELDING PÅ KHAV@RUDERSDAL.DK
ELLER PÅ TLF. 4611 5740.

Ord der bobler af nonsens

•BIRKERØD: TORSDAG D. 29.1. KL. 10.00-10.30

Snemand Frost og Frøken Tø, Tante Andante, Kalendervender Tage og mange flere er inviteret med til leg
og sjov med rim og nonsensvers. Vi fejrer,
at Halfdan Rasmussen ville være fyldt
100 år i dag.
ALDER: 3-6 ÅR. BILLETTER: GRATIS

Palles Gavebod

Palles Gavebod er for dig mellem 8 og 12 år, som elsker bøger, musik, film, spil og konkurrencer. Du kan altid finde sjove
og skøre ting på siden. Log ind med dit Unilogin for at læse
mere. Få svar på dine spørgsmål i ”Spørg Palles Venner”.
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FOKUS PÅ FODBOLD

”Me, myself and Martin Laursen”
– mød Anthony Tullberg og se hans film

•

NÆRUM: LØRDAG D. 31.1. KL. 11.00-13.00
Anthony Tullberg, tidligere fodboldspiller, undersøger i sin film, hvorfor det lige er vennen, den
berømte danske midterforsvarer Martin Laursen og ikke ham selv, der blev top-fodboldspilleren.
Tullberg graver dybt i Martins karriere og udspørger bl.a. Michael Laudrup, Morten Olsen, Carlo
Ancelotti og Zlatan Ibrahimovic om Martin Laursens styrker og svagheder. Tullberg indleder filmen
og svarer på spørgsmål bagefter.
ALDER: FOR UNGE FRA 12 ÅR OG VOKSNE. BILLETTER: 20 KR.

BABYBIB OG SUNDHEDSTJENESTEN

”Det kærlige nej”

•

BIRKERØD: ONSDAG D. 4.2.
KL. 10.00-11.00
Sundhedsplejerske Dorte Fischer,
foredragsholder og forfatter, vil fortælle
om, hvordan I som småbørnsforældre
får lavet nogle gode og trygge rammer
for jeres barn, og hvordan I støtter jeres
barn i dets følelsesmæssige og sociale
udvikling.
ALDER: FOR VOKSNE, BABYER OG
SMÅBØRN. BILLETTER: GRATIS

Bliv medlem af Bibliotekets
VipKid-klub for børn 8-12 år

Få et sejt medlems-armbånd.
Få nyheder og konkurrencer på sms eller mail og beskeder
om særlige arrangementer for dig.
Vis dit armbånd i dén uge du har fødselsdag, og få en lille
gave. Vær med i særlige VipKid-events, i foråret Freestylefodbold i Nærum.
RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE 2015
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VAR DU VILD MED ”DRAGEHERREN”, SÅ SE HER. FINT FORFATTERBESØG:

Josefine Ottesen: Mod og ære

•

BIRKERØD: LØRDAG D. 7.2. KL. 11.00-12.00
I efteråret ’14 udkom Josefine Ottesens nye bog ”Helgi Daner”. Fortællingen er skrevet med udgangspunkt i den gamle myte om Holger Danske, der var ridder hos Karl den Store. Kom og hør
Josefine Ottesen fortælle om bogens handling og baggrund. Bogen egner sig rigtigt godt til familielæsning, så tag dit barn, din mor og far eller bedsteforældre ved hånden, og lad jer føre med ind i et
univers fyldt med riddere, bersærker, alfer, helte og skurke.
ALDER: FRA 10 ÅR OG VOKSNE. BILLETTER: 20 KR.

Hyggefilm for de små

•

HOLTE: TIRSDAG D. 10.2. KL. 10.30-11.15
Vi viser hyggelige og snurrige film for de yngste.
ALDER: 3-6 ÅR. GRATIS ADGANG.

B(j)ørnelæsning – kom og hør en god historie

•

BIRKERØD: ONSDAG D. 11.2. KL. 11.00 - CA. 11.20
Børnebibliotekar Kirsten Havelund læser historier for børn og bamsebjørne og giver tips til andre gode fortællinger i bøgernes spændende
verden, hvor fantasien tager dig med på nye græsgange. Du kan spise
din frokost imens, og måske din egen bamse eller et kært sovedyr vil
lytte med?
ALDER: 3-6 ÅR. GRATIS ADGANG
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Vinterferiefilm

•

NÆRUM: TORSDAG D. 12.2.
KL. 10.30-11.15
Så er der film for dem, der ikke er ude at
boltre sig i sneen (eller regnen) eller på ferie
i sydens sol. Vi viser ”Taynikma – legenden
om Rax” – en spændende tegnefilm om Rax,
der bliver jaget på porten af bjergklanen.
Rax må vælge, om han vil være tro mod sig
selv eller være en del af et tyvefællesskab.
Tegneserien er lavet over Mann og Kjærs
tegneserie, der blander tegneserie og fantasyroman. Efter Taynikma viser vi nogle små
film fra Filmstriben.
ALDER: FRA 7 ÅR. GRATIS ADGANG

Filmklubben Muldvarpen for de 3-6 årige

•

BIRKERØD: TIRSDAG D. 17.2. KL. 9.30 OG ONSDAG D. 18.2.
KL. 9.30 OG KL. 10.30
Filmklubben Muldvarpen er især et tilbud til daginstitutioner, men
forældre og bedsteforældre er velkomne med børn.
Filmtitler kan ses på rudbib.dk
ALDER: 3-6 ÅR. GRATIS ADGANG

FOKUS PÅ FODBOLD

Bordfodbold-turnering

•

NÆRUM: TORSDAG D. 26.2. KL. 15.00-16.00
Fodboldspillere på stænger - det er ikke så tosset. Vi laver turnering med en fin præmie for alle boldog spilleglade børn og voksne.
ALDER: ALLE. GRATIS ADGANG

RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE 2015
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Sjov med musik - klassisk musik i børnehøjde

•

BIRKERØD: LØRDAG D. 21.2., 21.3. OG 18.4. KL. 11.00-12.00
Er du vild med musik? Kan du lide at lytte, lege, spille, tegne og være sammen med andre?
I bibliotekets klassiske lytteklub leger vi med den klassiske musik. Sammen vil vi med musiske
aktiviteter forsøge at finde ud af, f.eks. hvad en komponist er – og kan børn selv lave musik? Kan man
lytte uden at bruge ørerne? Kan et orkester lyde som en zoologisk have, eller kan musik fortælle en
historie? Kan man egentlig tegne en violinkoncert?
Tre gange i foråret mødes vi til en times kreativ leg med den klassiske musik i bibliotekets lytteklub
for børn. Der er plads til 12 børn i klubben, og der er tilmelding via først-til-mølle-princippet. Klubben afholdes af Vibeke Løvig Halvorsen, musikbibliotekar og musikpædagog.
ALDER: 6-9 ÅR. TILMELDING TIL VHAL@RUDERSDAL.DK
ELLER PÅ TLF. 4611 5740

Krea med Karen Krabbe

•

NÆRUM: LØRDAG D. 28.2. KL. 10.30-13.00
Læs om arrangementet under d. 17.1.

Prøv at strikke

•

BIRKERØD: FREDAG D. 6.3. KL. 15.30-16.30
Hvordan slår man maskerne op - som det hedder
- på pinden? Og hvordan kommer man så videre
med at strikke? Vil du gerne lære det? Så kom til
strikkeworkshop med nogle strikkeglade kvinder fra
Dansk Røde Kors: Irene Nielsen og Lillian Larsen.
De vil meget gerne vise, hvad der er ret og vrang på
strikning. Vi har pinde og garn.
ALDER: FRA 8 ÅR. GRATIS ADGANG
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Slip din indre spillefugl løs

•

HOLTE: LØRDAG D. 7.3. KL. 10.30-12.30
Så er der western-saloon-stemning i biblioteket, når der denne lørdag skal spilles på livet løs: bridge
med og mod Holte Bridgeklub og Magic the Gathering med Magic Card-spillere fra Faraos Cigarer i
Lyngby. Sjælsø Skakklub er parat til at spille og give tips om skak, og endelig udfordrer børnebibliotekar Lars Stoltz Nielsen dig på konsollen.
Du kan også høre mere om foreningerne, og hvordan du kommer i gang med at spille.
ALDER: FOR ALLE. GRATIS ADGANG

MUSIKSKOLEN OG BIBLIOTEKET

Musisk fortælling til kontrabas

•

BIRKERØD: MANDAG D. 9.3.
KL. 10.00-10.30 OG 10.45-11.15
Måske kender du en kontrabas? Den er stor og har svungne former. Ligner lidt en dame. Og så kan
man spille på en kontrabas. Som at høre bierne summe, regnen tromme og bjørnen brumme. En
fortælling er også som musik. Man kan blive glad eller ked af det, eller spændt. Hvad sker der nu?
Kom og lyt når Ebbe Lynglund fra Rudersdal Musikskole og børnebibliotekar Kirsten Havelund tager
dig med ind i fortællingen på en helt ny måde. Ebbe på sin kontrabas og Kirsten med fortællingen om
… Ja, det hører du på dagen. Bagefter byder vi på en forfriskning og en lille musisk oplevelse.
ALDER: 6-9 ÅR. TILMELDING TIL KHAV@RUDERSDAL.DK ELLER PÅ TLF. 4611 5740
RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE 2015
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BABYBIB OG FAMILIEHUSET

Familie, børn og det gode parforhold

•

BIRKERØD: TIRSDAG D. 10.3. KL. 15.30-17.00
Når man får børn, er der mange nye udfordringer og mindre tid til parforholdet. Psykoterapeut, børnerådgiver m.m. Eva Haderup fra Familiehuset vil komme med oplæg og lave små kommunikationsøvelser inden for alle de spørgsmål, der melder sig, når man skaber en ny familie. Hvordan lærer vi
hinandens værdier at kende uden at gætte eller tolke? Kan kommunikation og respekt gå hånd i hånd
ved opstarten af en konflikt? Kærlighedssprog - hvad er det? Seksualitet - er det tabu? Kort sagt –
hvordan er det muligt at passe på sit parforhold? Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til sidst.
ALDER: FOR VOKSNE. GRATIS ADGANG

FOKUS PÅ FODBOLD

Freestyle-fodbold
med Lasse Kalkar

•

NÆRUM: ONSDAG D. 11.3. KL. 15.00-15.45
Stor boldkunst og fed underholdning med Lasse
Kalkar, der optræder alle vegne. Mens han virtuost
svinger bolden rundt, er han samtidigt god til at
snakke med sit publikum.
ALDER: 8-12 ÅR. GRATIS ADGANG
(I TILFÆLDE AF VOLDSOMT REGNVEJR KAN
ARRANGEMENTET BLIVE AFLYST)

VIPKID-EVENT

Gamerdag

•

VEDBÆK: ONSDAG D. 25.3. KL. 14.30-15.45
Bibliotekar Lars sætter kul på konsollen PS3. Spilleglade drenge
og piger får en sjov eftermiddag.
ALDER: FRA 8 ÅR. GRATIS ADGANG
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Instrumenternes verden

•

BIRKERØD: TIRSDAG D. 7.4. – TORSDAG D. 30.4.
Rudersdal Musikskole udstiller instrumenter inden for gruppen af blæsere, strygere,
harpe og akkordeon. Kig på dem - måske får du lyst til at melde dig til et
hold på Musikskolen. Se nærmere om Musikskolens instrumentundervisning og tilmelding på www.
rudersdalmusikskole.dk. De 5-8 årige kan gætte instrumenter og være med i en lille konkurrence
med en musikpræmie.

BABYBIB OG SUNDHEDSTJENESTEN

Førstehjælp for babyer

•

BIRKERØD: MANDAG D. 13.4. KL. 10.00-12.00
John Petersen fra SimpelFørstehjælp lærer dig hurtig og præcis førstehjælp til din baby og det lille
barn, hvis ulykken er ude.
ALDER: FOR VOKSNE, BABYER OG SMÅBØRN. BILLETTER: GRATIS

Sundhedsplejen holder åbent hus på
Nærum Bibliotek

Du og dit barn kan benytte Åbent Hus så ofte, I har behov for det. I
Åbent Hus kan du få svar på dine spørgsmål. Det er hver torsdag
kl. 14.00-15.00 på Nærum Bibliotek, Biblioteksalléen 3, 2850
Nærum.
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Filmklubben Muldvarpen for de 2-3 årige

•

BIRKERØD: TIRSDAG D. 14.4. OG ONSDAG D. 15.4. KL. 10.00
Filmklubben Muldvarpen er især et tilbud til daginstitutioner, men
forældre og bedsteforældre er velkomne med børn.
Filmtitler kan ses på rudbib.dk
ALDER: 2-3 ÅR. GRATIS ADGANG

Sommerlejr fra da bedstefar var dreng
V/HISTORISK ARKIV OG BIBLIOTEKERNE
NÆRUM: TORSDAG D. 23.4. KL. 14.45-16.15
Glansbilleder, frimærker, hønseringe, perler, hinkeleg, stylter, disciplin, græs på knæene og meget
andet ville dine bedsteforældre kunne genkende som hobbyer, lege og hverdag fra deres barndom.
Vi hiver en enkelt dag ud af en sommerlejr i 50’erne, hvor vi leger os tilbage i tiden. Vi viser filmklip
fra ”gamle dage”, læser historie op, leger gamle lege og laver snobrød over bål.
ALDER: 7-10 ÅR. BILLETTER: GRATIS

•

BABYBIB OG SUNDHEDSTJENESTEN

Hvad skal barnet spise? Overgangskost - mad til børn 4-8 mdr.

•

NÆRUM: FREDAG D. 24.4. KL. 10.00-11.00
Her får du gode råd og tips til at komme godt i gang med skemad. Sundhedsplejerskerne Pernille
Antons og Laila Andersen fortæller og svarer på spørgsmål.
ALDER: FOR VOKSNE OG BABYER. BILLETTER: GRATIS (BEGRÆNSET ANTAL)

Forskningens døgn
TORSDAG D. 23.4. - LØRDAG D. 26.4.
På Forskningens Døgn er der altid spændende ny viden at få. De to foregående år har budt på oplæggene ”Hvorfor dør vilde dyr” og ”Universets farverige
udvidelse”, og igen i år satser vi på at få et spændende emne belyst på en sjov og
underholdende facon.
Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, hvis formål er at vække interesse for
forskning og dens betydning for samfund og hverdag hos den danske befolkning.
Hold øje med rudbib.dk
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Book Bella - Har du lyst til at
læse for en ‘læsehund’?

•

BIRKERØD: TRÆFFETID EFTER AFTALE
Vi har en hyggelig læsekrog, hvor du og vores
læsehund Bella kan sidde i fred, og hvor du kan
læse for Bella. Bella er en rolig labrador, som lytter
interesseret og nærværende. Måske har du også lyst
til at læse for hende? En hund er med til at skabe
tryghed og dermed plads til ny læring og glæde ved
at læse. Bellas mor fortæller først en lille historie,
og så hjælpes vi ad med at finde ud af, hvad Bella
skal høre. Men det skal være let, for Bella er jo en
hund og skal have det langsomt for at forstå. Måske
en historie om en kat? Eller noget med bid i?
Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt
børnebibliotekskonsulent Kirsten Havelund på
tlf. 4611 5741 eller khav@rudersdal.dk.
LÆS MERE OM LÆSEHUNDE PÅ LAESEHUNDE.DK
ALDER: EFTER BEHOV

Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag d. 8. maj
Igen i år kan I glæde jer til en oplevelsesrig eftermiddag for 6-9 årige børn og deres voksne, når
kulturinstitutionerne i Rudersdal Kommune sammen med Dansk Orienterings Forbund arrangerer
”Jagten gennem historien” som et spændende mix af kultur, motion og levende historieformidling.
Det foregår på Gl Holtegaard. Hold jer opdateret på rudbib.dk

Børneloppemarked i Biblioteksparken

•

NÆRUM: LØRDAG D. 9.5. KL. 10.30-12.30
Vil du sælge din Barbie-dukke, din Kendama eller dit løbehjul? Tag dit gamle legetøj med, og sælg
det, på det vi håber, bliver Nærums største børneloppemarked. Du skal have et tæppe eller bord
med, så reserverer vi en gratis plads til dig i Biblioteksparken. Du må kun sælge børneting. Har du
børnebørn eller kender du nogle børn, så kom og gør et godt køb!
ALDER: BØRN. TILMELDING TIL ELAU@RUDERSDAL.DK SENEST D. 4.5.

Sommerbogen 2015

Rudersdal Bibliotekerne nurser børnenes læselyst i skolesommerferien. Det sker i samarbejde med pallesgavebod.dk.
Sommerbogen skydes i gang d. 19. juni og løber til og med d.
23. august. Hold øje med, hvad vi finder på i år - på hjemmesiden rudbib.dk og på plakater i bibliotekerne, når skolesommerferien nærmer sig.
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Lær at samle dine egne grøntsagsfrø

•

HOLTE: LØRDAG D. 10.1. KL. 10.00 – 16.00
Gennem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling vil medlemmer af Frøsamlerne denne dag lære dig
at samle dine egne grøntsagsfrø. Hør om grundene til at samle egne frø, den grundlæggende biologi
for frøsamlere, isolation, udvælgelse, høst af frø samt opbevaring og til sidst lidt om Frøsamlernes
aktiviteter. Medbring gerne madpakke og 20 kr. til kaffe/te og kage.
GRATIS ADGANG. TILMELDING PÅ KIRT@RUDERSDAL.DK

Film og foredrag om 1. verdenskrig
BIRKERØD: TORSDAG D. 22.1. KL. 16.30
Henning Tjørnehøj fortæller om 1. verdenskrig 1914 – 18 med udgangspunkt i
interviews med en tysk flygtning, der som dreng i 1914 hørte kejseren erklære
krig, en dansksindet sønderjyde, der var soldat i krigen, og en dansk arbejder,
der gik i sultestrejke for at få gennemført Militærnægterloven.
GRATIS ADGANG

Pladecafé med kaffe og vinyl

•
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BIRKERØD: LØRDAG D. 24.1. KL. 10.30 - 13.30
Vinyl, LP, plade – kært barn har mange navne. Vi hygger med kaffe,
knitrende lyd fra pickuppen og lækre covers, mens bibliotekets egen
DJ Flydende Noiagratin vender plader. Du er også velkommen til at
medbringe dine egne plader eller vælge blandt bibliotekets albums,
så vi kan lytte til dem sammen. Bliv samtidig klogere på LP’ens
historie, og få en snak om, hvorfor vinylen stadig er aktuel i vores
digitale tid.
GRATIS ADGANG

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE
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SÆSONENS

BØGER
BIRKERØD: MAN. D. 26.1. KL. 19.00
HOLTE: TIRS. D. 27.1. KL. 19.00
BIRKERØD: ONS. D. 28.1. KL. 14.30
HOLTE: TORS. D. 29.1. KL. 19.00

For niende år i træk giver seks læseglade ansatte fra Rudersdal Bibliotekerne deres bud på årets
bedste læseoplevelser. Der vil blive præsenteret lidt for enhver smag – fra krimier til biografier, og fra
det smalle til det mere populære. Kom og få en personlig anbefaling og lidt lækkert til ganen imens.
Alle deltagere får desuden et katalog med udvalgte titler fra årets boghøst.

BILLETTER: 50 KR./KLUBPRIS: 40 KR.

FOKUS PÅ FODBOLD

”Me, myself and Martin Laursen”

– MØD INSTRUKTØR ANTHONY TULLBERG OG SE HANS FILM
NÆRUM: LØRDAG D. 31.1. KL. 11.00 – 13.00
Anthony Tullberg, tidligere fodboldspiller, undersøger i sin film, hvorfor det lige er vennen, den
berømte danske midterforsvarer Martin Laursen, og ikke ham selv, der blev top-fodboldspilleren.
Tullberg graver dybt i Martins karriere, og udspørger bl.a. Michael Laudrup, Morten Olsen, Carlo
Ancelotti og Zlatan Ibrahimovic om Martin Laursens styrker og svagheder. Tullberg indleder filmen og
svarer på spørgsmål bagefter.
ALDER: FRA 12 ÅR OG VOKSNE. BILLETTER: GRATIS

•

Advokatvagten

Områdets advokater giver gratis juridisk rådgivning. Du kan få råd om arvesager, skilsmisse, erstatningssager m.v. Advokatvagten holder til på Hovedbiblioteket i Birkerød to torsdage om måneden
kl. 17.00-18.30 og på Holte Bibliotek hver torsdag kl. 17.00-18.00.
Se datoer og læs mere på rudbib.dk/advokatvagten
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Puslespilsbyttedag

•

BIRKERØD: LØRDAG D. 31.1. KL. 10.00 – 13.00
Har du et puslespil, som du ikke ønsker at bruge længere, eller savner du at få skiftet nogle ud. Så
er Puslespilsbyttedag noget for dig. Her kan du aflevere de puslespil, du er træt af og/eller tage
nogle nye med hjem.
GRATIS ADGANG

Demenscafé

•

BIRKERØD: MANDAG D. 2.2. KL. 14.00 – 16.00
Er du pårørende til en dement, lider du selv af sygdommen, eller er du blot nysgerrig efter at vide mere om
demens? Så få en snak med de frivillige fra DemensNetværk Rudersdal, som vil svare på spørgsmål og
fortælle om foreningens arbejde.
GRATIS ADGANG

Strikkecaféer på bibliotekerne

Kan du lide at strikke og har du lyst til at strikke sammen med andre? Så kom til strikkecafé!
NY STRIKKECAFÉ:
BIRKERØD: FØRSTE TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 16.00. START D. 3.2., 4 GANGE
GRATIS ADGANG. TILMELDING PÅ KIRT@RUDERSDAL.DK
Strikkecaféerne fortsætter til foråret, men der er foreløbig lukket for tilmelding, da vi ikke kan være
flere. Hvis du er interesseret kan du komme på venteliste. Skriv til ELAU@RUDERSDAL.DK
HOLTE: FØRSTE TORSDAG I MÅNEDEN KL. 19.00
NÆRUM: HVER 14. DAG I LIGE UGER KL. 13.00

•
•
•

Hørecafé

•

BIRKERØD: MANDAG D. 9.2. KL. 14.00 – 16.00
Har du nedsat hørelse, har du pårørende, der hører dårligt, eller er
du blot nysgerrig? Så få en snak med de frivillige fra Høreforeningens Rudersdalafdeling, som vil svare på spørgsmål og fortælle om
foreningens arbejde.
GRATIS ADGANG

Foreningernes tirsdage på Holte Bibliotek

Mød de lokale foreninger på Holte Bibliotek. To tirsdage i foråret giver foreninger smagsprøver på,
hvad der sker i deres forening. Tirsdag d. 17.2. kan du høre om Birkerød Frimærkeklub og tirsdag d.
24.3. kan du bliver klogere på biavl. Læs mere på side 29!
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6 om dagen – nu på dåsen

•

BIRKERØD: ONSDAG D. 18.2. KL. 16.30
Kisser Bach fortæller under overskriften ”6 om dagen – nu på dåsen” om sin
livsstilsændring efter et wake up call i form af fire blodpropper på én gang.
Siden har hun ændret sit helbred til det bedre og kan nu hjælpe andre med
sine mange gode redskaber.
GRATIS ADGANG

Forfatterfokus:
Helle Helle

•

BIRKERØD: MANDAG D. 23.2. KL. 19.00
Helle Helle er en af Danmarks stærkeste
prosaister, og hun har modtaget en lang række
litteraturpriser. Hør hvordan hendes seneste roman ”Hvis det er” fra 2014 er blevet til,
herunder hvorfor den foregår i en skov, hvorfor
hovedpersonen har løbesko, der ikke passer,
og hvor længe man kan leve af rundstykker og
rejer. Hun fortæller om skriveprocessen og om,
hvorfor en roman aldrig bliver som planlagt.
Helle Helle blev uddannet fra Forfatterskolen
i 1991 og debuterede med ”Eksempel på liv”
i 1993. Hendes forfatterskab begyndte i det
eksperimenterende og avantgardistiske hjørne
af litteraturen, og hun har gradvist udviklet sin
helt egen stil.
BILLETTER: 100 KR. / KLUBPRIS: 80 KR.

Fransk salon

•

BIRKERØD:
HVER ANDEN TIRSDAG KL. 16.00-17-30
START D. 20. JANUAR – SLUT D. 28. APRIL
Elsker du fransk, men taler det for sjældent? Eller
er du i gang med at lære sproget? Så tag i fransk
salon på biblioteket. Her kan du tale om fransk
kultur, litteratur eller bare vind og vejr – på fransk
og sammen med andre frankofile. Der er ikke
tale om undervisning, men sprogtræning gennem
hyggelig samtale. Tovholderne byder velkommen
ved intromødet og vil siden bidrage med fransk
læsestof, som vi finder frem til i fællesskab, men
vil ikke være til stede ved møderne.
TOVHOLDERE: KIRSTINE HAGEN THOMASEN
TLF. 4611 5762/ KIRT@RUDERSDAL.DK OG JULIE
GARDE TLF. 4611 5757 JG@RUDERSDAL.DK
TILMELDING PÅ RUDBIB.DK/SPROGSALON
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Mød kommunens moderne kunst

•

HOLTE: ONSDAG D. 25.2. KL. 17.00
Kom og hør historien om den store mængde kunst, Rudersdal Kommune råder over, og som du ikke
har mulighed for at møde til daglig. Kunstformidler Katrine Thygesen har i løbet af de seneste par år
registreret kommunens billedkunst i en omfattende kunstbase og har ved samme lejlighed erhvervet sig en stor viden om kunstsamlingen. Hør hende fortælle om, og vise, et udvalg af kommunens
moderne kunst fra 1960´erne og frem til 1980´erne.
BILLETTER: GRATIS

FOKUS PÅ FODBOLD

Bordfodboldturnering

•

NÆRUM: TORSDAG D. 26.2. KL. 15.00 - 16.00
Fodboldspillere på stænger - det er ikke så tosset.
Vi laver turnering med en fin præmie for alle boldog spilleglade børn og voksne.
GRATIS ADGANG

Steppeulven
Film og foredrag om Eik Skaløe
REPRISE TEATRET I HOLTE:
ONSDAG D. 4.3. KL. 18.30 – 22.00
Hippien Eik Skaløe er den største myte i dansk
musik. Han døde under usædvanlige omstændigheder i Indien i 1968, blot 25 år gammel. I 2015
bliver den finurlige ordsmed vakt til live, når filmen
”Steppeulven” vises i de danske biografer. Forfatter
og journalist Jan Poulsen lægger ud med et oplæg
om manden bag ”Itsi Bitsi” og ”0-0-0”, hvorefter
vi ser filmen. Vin og snacks er inkluderet i prisen.
Arrangeret i samarbejde med Reprisen.
BILLETTER: 120 KR. (KØBES PÅ REPRISEN.DK)
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Slip din indre spillefugl løs

•

HOLTE: LØRDAG D. 7.3. KL. 10.30 – 12.30
Oplev westernsaloon-stemning på biblioteket, når vi denne dag omdanner det til spillebule for både
børn og voksne. Vi spiller bridge med Holte Bridgeklub, Magic the Gathering med Magic Card-spillere
fra Faraos Cigarer, skak med Sjælsø Skakklub - og børnebibliotekar Lars Stoltz Nielsen udfordrer
dig i computerspil. Du kan også høre mere om de spilleglade foreninger og om, hvordan du selv kan
komme i gang med at spille.
GRATIS ADGANG

EFTERLYSNING!

Vild med film?
BLIV TOVHOLDER PÅ FILMKLUBBEN PÅ NÆRUM BIBLIOTEK
Har du lyst til at dele dine filmoplevelser med andre? Og har du lyst til sammen med biblioteket at
blive tovholder på en filmklub for voksne? Bibliotekernes online filmtilbud Filmstriben bugner af
gode film, som kan streames direkte i Filmklubben.
Så skriv en mail til elau@rudersdal.dk eller ring tilf. 4611 5798 /4611 5792

Familie, børn og det gode parforhold

•

BIRKERØD: TIRSDAG D. 10.3. KL. 15.30 – 17.00
Når man får børn, er der mange nye udfordringer, herunder tilsidesættelse af egne behov og mindre
tid til parforholdet. Hvordan lærer vi hinandens værdier at kende uden at gætte eller tolke? Og kan
kommunikation og respekt gå hånd i hånd ved starten af en konflikt? Psykoterapeut og børnerådgiver
Eva Haderup fra Familiehuset holder oplæg og laver små kommunikationsøvelser om mange af de
spørgsmål, der melder sig, når man skaber en ny familie.
Arrangeret i samarbejde med Familiehuset.
GRATIS ADGANG

Birkerød
Flygtninge
Kontakt

BFK

Hjælp til blanketter og breve

En frivillig fra Birkerød Flygtningekontakt hjælper med at forstå breve og regninger eller
udfylde skemaer og ansøgninger. Lav en aftale på tlf. 3091 5701 eller
flygtningekontakt@mail.dk. Læs mere på rudbib.dk/blanketter

RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE 2015

SIDE 22

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE

Har du børn, så husk at kigge i sektionen med børnearrangementer, hvor du finder arrangementer
for både forældre og børn. Læs f.eks. om de mange BabyBib-arrangementer som laves i samarbejde
med Sundhedstjenesten og Musikskolen.

Postkort fra Rudersdal

•

NÆRUM: ONSDAG D. 11.3. KL. 19.00
Postkort-entusiast, forfatter til bogen ”Rudersdal Kommune – set på postkort” og klummeskribent i
Rudersdal Avis Jens Bruhn viser frem af sin store samling af postkort. Denne aften har han indvilliget
i at præsentere sine egne favoritter fra kommunen, så kom og se de flotte postkort, hør historien bag
motiverne, og nyd en hyggelig aften, fra dengang ”en hilsen” blev skrevet i hånden og ikke i en sms
eller på Facebook. Arrangeret i samarbejde med Historisk Arkiv.
BILLETTER: GRATIS

BOGCAFÉ

Fra Nova Scotia til New York State

•HOLTE: MANDAG D. 16.3. KL. 19.00
•BIRKERØD: ONSDAG D. 18.3. KL. 19.00

Hvad er Acadia? Hvorfor taler man fransk i Quebec? Og hvor finder man de bedste vindistrikter i
staten New York? Tag med på en kulturhistorisk rejse fra Nova Scotias overdådige natur til de store
mansions langs Hudson River. Jesper Christoffersen og Julie Garde er guide på turen og fortæller
om områdets kultur, natur og historie. Der bydes på nordamerikanske specialiteter.
BILLETTER: 40 KR. / KLBUPRIS: 32

Bogvenner

Besøg en ældre eller handicappet, og tal om bøger, I begge har
læst. Vi søger både bogvenner og besøgsmodtagere i samarbejde med Røde Kors. Læs mere på rudbib.dk/bogvenner.

Danskcafé

Træn dit danske sprog. Snak med frivillige fra Birkerød Flygtningekontakt. Du bestemmer, hvad vi snakker om, mens vi hygger os. Det kan være om, hvad der står i
avisen, hvad du så i TV i går, om din og danskernes kultur, din hobby eller bare noget,
du gerne vil vide.

Birkerød
Flygtninge
Kontakt

BFK
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På kanten af livet: Foredrag ved Per Larsen

•

BIRKERØD: TORSDAG D. 19.3 KL. 19.00 – 20.30
Hør tidligere chefpolitiinspektør, vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse og formand for Børnerådet
Per Larsen fortælle om sine næsten 40 år i politiet, sin kræftsygdom og sit optimistiske syn på livet.
Arrangementet er lavet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal, og efter mødet afholder Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal ordinær generalforsamling. Alle er velkomne til at deltage.
BILLETTER: GRATIS

Jytte Hilden:
”99 lyserøde elefanter”

•

BIRKERØD: ONSDAG D. 25.3. KL. 19.00
Vi fejrer 100-års-jubilæet for danske kvinders stemmeret med et debatforedrag ved Jytte Hilden. Som
medforfatter til udgivelsen ”99 lyserøde elefanter”,
har Hilden stor indsigt i, hvordan danske kvinders
engagement, vilje og flid har været med til at ændre
historien for os alle. Hør om kvinder, der stillede krav
til samfundet og lærte koden til den politiske debat,
og vær med til at debattere kvinders rolle og status
nu til dags. Arrangementet er optakt
til Historisk Arkivs udstilling om
kvinders valgret, som kan ses på
reposen uden for Hovedbiblioteket i
Birkerød fra april til juni 2015.
BILLETTER: GRATIS

Gældsrådgivning

Frivillige bank- og socialrådgivere fra Første Skridt
tilbyder gratis og anonym rådgivning om økonomiske
problemer.
Book en aftale på foersteskridt10@gmail.com eller
tlf. 6085 6939.
Læs mere på rudbib.dk/gaeld
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Historisk quiz-aften

•BIRKERØD: ONSDAG D. 8.4. KL. 19.00
•NÆRUM: ONSDAG D. 15.4. KL. 19.00

Inspireret af den hyggelige engelske tradition for pub-quiz, hvor høj som lav mødes og duellerer
på paratviden, inviterer Rudersdal Bibliotekerne og Historisk Arkiv til quiz-aften. Her kan du teste
din viden om vores områdes historie og hygge dig med andre lokale. Arrangementet er for alle
med quizgen og interesse i lokalhistorie, og der vil selvfølgelig være præmier på spil.
BILLETTER: GRATIS

Forfatterfokus:
Katrine Marie Guldager

•

BIRKERØD: MANDAG D. 13.4. KL. 19.00
I 2014 udkom fjerde del af Katrine
Marie Guldagers familiekrønike fra Køge
”Peters død”. Guldager fortæller om,
hvordan romanen blev til, og hvordan
hun arbejder. Hun løfter også sløret for,
hvad der kommer til at ske med familien
fra Køge. Katrine Marie Guldager er en
af landets mest produktive forfattere,
og hendes forfatterskab breder sig over
flere forskellige genrer, herunder digte,
noveller, romaner og børnebøger. Hendes
bøger er oversat til flere sprog, og hun
har modtaget adskillige legater og priser.
BILLETTER: 50 KR. / KLUBPRIS: 40 KR.

Konfliktrådgivning

Frivillige fra Center for Konfliktløsning vejleder gratis i,
hvordan du kan løse konflikter med familie, naboer eller
kolleger. Torsdag kl. 17-19 i lige uger. Bestil tid hos Center
for Konfliktløsning på tlf. 2116 1459. Læs mere på rudbib.dk

Verdens Bogdag: Danmark Læser Dagen
RUDERSDAL: TORSDAG D. 23.4.
Litteraturen giver plads til eftertænksomhed, nærvær og indlevelse. Litteraturen er
med til at binde os sammen som land. Litteraturen giver betydning og perspektiv.
Danmark Læser Dagen løber af stablen på Verdens Bogdag. På denne dag bliver
mange tusinde bøger delt ud af frivillige boguddelere til danskere, der sjældent
læser skønlitteratur. Hold dig orienteret på rudbib.dk om aktiviteterne på Danmark
Læser Dagen og om, hvordan du bliver frivillig boguddeler her i Rudersdal.
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Forskningens døgn
TORSDAG D. 23.4. – LØRDAG D. 26.4.
På Forskningens Døgn er der altid spændende ny viden at få. De to foregående år har budt på oplæggene ”Hvorfor dør vilde dyr” og ”Universets farverige udvidelse”, og igen i år satser vi på at få et
spændende emne belyst på en sjov og underholdende facon. Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, hvis formål er at vække interesse for forskning og dens betydning for samfund
og hverdag hos den danske befolkning.
Hold øje med rudbib.dk

BOGCAFÉ

Jødisk kulturcafé

•BIRKERØD: MANDAG D. 27.4. KL. 19.00
•HOLTE: ONSDAG D. 29.4 KL. 19.00

Hvad er kabbala? Hvorfor spiser man
kosher? Og hvad er forskellen på ashkenazisk og sefardisk? Kom og få svar
på disse og mange flere spørgsmål, når
Sus Nørding, Tine Fellenius Christensen
og Julie Garde dykker ned i den fascinerende jødiske kultur med eksempler fra
litteratur, film, kunst og musik. Der bydes
på jødiske specialiteter.
BILLETTER: 40 KR. / KLBUPRIS: 32

GL HOLTEGAARD: FREDAG D. 8.5.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag d. 8. maj!
Igen i år kan I glæde jer til en oplevelsesrig eftermiddag for 6-9 årige børn og deres voksne, når kulturinstitutionerne i Rudersdal Kommune arrangerer ”Jagten gennem historien”, som er et spændende
mix af kultur, motion og levende historieformidling. Hold dig opdateret på rudbib.dk.

Lektiecaféen

BFK

Birkerød
Flygtninge
Kontakt

Frivillige fra Birkerød Flygtningekontakt hjælper børn og unge med
lektierne og det danske sprog. Kontakt de frivillige for at lave en aftale.
Find kontaktoplysninger og læs mere på: rudbib.dk/lektiecafe
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Lottes operaaften

•

BIRKERØD: MANDAG D.11.5. KL.19.00
Lotte Heise har opera i blodet, og som operajunkie deler hun glædeligt ud af sin passion. Hør om
hendes forhold til vidunderlige Wagner, sublime Strauss, mageløse Mozart, varme Verdi, pompøse
Puccini – og flere andre komponister. Når Lotte Heise fortæller, forsvinder snobberiet, de fine ord
og den elitære indstilling, som kan ødelægge manges forhold til opera. Hvis du allerede er vild med
opera, vil Lottes store viden, krydret med anekdoter du ikke anede fandtes, give dig nye dimensioner.
Måske vil du opdage nye sider af musikken - og dig selv!
BILLETTER: 50 KR. / KLUBPRIS: 40 KR.
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Green Leaves:
Musik og picnic i biblioteksparken

•

NÆRUM: LØRDAG D. 30.5. KL. 11.00
Nordiske klange, engelsk hopsa, irske ballader og temperamentsfulde jigs
krydret med inciterende rytmer fra Balkan og
Latinamerika. Således beskrives Green Leaves
fra Rudersdal Musikskole, som består af unge
musikere fra Rudersdal i alderen 14-18 år.
Med violin, cello, klarinet, fløjte, guitar og
kontrabas leverer Green Leaves med smittende musikglæde et varieret musikprogram.
Michael Møller er ensemblets arrangør og
instruktør. I er meget velkomne til at tage
tæppe og madkurv med til at fuldende hyggen.
Der vil være stole til dem, som ikke kan sidde
på græsset.
BILLETTER: GRATIS

RUDERSDAL BIBLIOTEKSKLUB INVITERER:

Plantetur med Historisk Arkiv

RUDERSDAL
BIBLIOTEKS

Klub

RUDERSDAL: ONSDAG D. 3.6. KL. 15.00
Naturen byder på rige muligheder for at finde planter til både te, madlavning, naturmedicin og kryddersnaps. I juni/juli er det højsæson for blomster og bær, og derfor inviterer Rudersdal Biblioteksklub
dig med på en hyggelig vandring, hvor du kan høre om vilde planter og deres historiske og nutidige
anvendelse. Arrangeret i samarbejde med Historisk Arkiv i Rudersdal.
GRATIS OG EKSKLUSIVT FOR MEDLEMMER AF RUDERSDAL BIBLIOTEKSKLUB

Rudersdal Biblioteksklub

RUDERSDAL
BIBLIOTEKS

Klub

- tættere på biblioteket

Rudersdal Biblioteksklub er et klubkoncept for dig, der gerne vil have mere ud
af dit lokale bibliotek. Meld dig ind i Rudersdal Biblioteksklub i dag, og få glæde
af de mange medlemsfordele. Vi inviterer til eksklusive klubarrangementer og
informerer via klubmails om aktuelle/kommende aktiviteter og nye titler.
Et medlemskab af Rudersdal Biblioteksklub er gratis. Læs mere om fordelene
ved Biblioteksklubben her: rudbib.dk/biblioteksklub

RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE 2015
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Carl Nielsens fødselsdag

•

BIRKERØD: TIRSDAG D. 9.6.
Carl Nielsen ville være fyldt 150 år tirsdag den 9.
juni, og Rudersdal Bibliotekerne ønsker ham tillykke
ved at dedikere en hel dag kun til ham.

Kl. 14.00: Min fynske barndom

Vi viser den biografiske film om den unge Carl
Nielsens liv. Musikbibliotekaren introducerer, og
vi byder på kaffe og te i Litteraturhjørnet

Kl. 17.00: Fællessang
og fødselsdagskage

Der inviteres til fællessang med Carl Nielsens
mange kendte og kære sange på mange af landets
biblioteker, og Rudersdal Bibliotekerne er med i
koret! Kom, syng med sammen med sangelever
fra Rudersdal Musikskole – og vær med til at hylde
fødselaren på hans store dag. Efterfølgende er der
fødselsdagskage til alle deltagere.
Hele dagen vil Carl Nielsens musik fylde musikafdelingen. Kom gerne forbi, og få en Carl Nielsen-snak
med musikbibliotekaren. Giv dit bud på dit yndlingsCarl Nielsen-værk, og vær med i lodtrækningen om
en cd med Carl Nielsens værker. Vinderen udtrækkes i forbindelse med fællessangen.

Præsentation af Rudersdal
Sommerkoncerter
BIRKERØD: TORSDAG D. 18.6. KL. 17.00
Hør Helge Baun Sørensen fra P2 og kunstnerisk leder Christine Pryn fortælle om
programmet for Rudersdal Sommerkoncerter
2015. Festivalen markerer 150-året for Carl
Nielsens fødsel, og derudover sættes der
fokus på den polske by Wroclaw, der skal
være europæisk kulturhovedstad i 2016. Det
er en by med en lang musikalsk tradition, og
komponister som Brahms og Carl Maria von
Weber var aktive her. Også i dag er byen et
kulturelt centrum og tiltrækker musikere og
komponister fra hele verden.
GRATIS ADGANG

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE
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FORENINGERNES TIRSDAG
på Holte Bibliotek

Birkerød Frimærkeklub

•

HOLTE: TIRSDAG D. 17.2. KL. 16.00 – 18.00
Byg et hus af førstedagskuverter, få vurderet dine frimærker, og hør om
frimærkealfabetet. Birkerød Frimærkeklub byder på frimærke-tag-selvbord og fortæller om foreningens arbejde. I februar udstiller Birkerød
Frimærkeklub også et udvalg af frimærker fra medlemmernes omfattende samlinger på Holte Bibliotek.

Biavl – året i bigården

•

HOLTE: TIRSDAG D. 24.3. KL. 17.00 – 18.00
Er du nysgerrig på biavl? Vil du gerne vide mere om året i bigården, om
honning og bier i haven? Så kom forbi, og mød Hans Beuling, som er
engageret biavler. Op til besøget laver biblioteket i samarbejde med Hans
Beuling en lille udstilling om biavl.

Speaker’s Corner er stedet, hvor du deler ud af din viden og selv
bliver klogere. Her fortæller lokale om deres fag, deres hobby
eller vigtige oplevelser i deres liv ved hyggelige fyraftensarrangementer. Hovedbiblioteket i Birkerød er vært for en kop kaffe.

Film og foredrag om
1. verdenskrig

•

BIRKERØD: TORSDAG D. 22.1. KL. 16.30
Se side 16

6 om dagen – nu på dåsen

•

BIRKERØD: ONSDAG D. 18.2. KL. 16.30
Se side 19
GRATIS ADGANG

GRATIS ADGANG

VIL DU DELE DIN VIDEN, SÅ KONTAKT KIRSTINE HAGEN THOMASEN:
KIRT@RUDERSDAL.DK / 4611 5762
HOLD DIG OPDATERET OM FLERE SPEAKER’S CORNER-FOREDRAG PÅ
RUDBIB.DK/SPEAKERSCORNER
RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE 2015
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SIDE 30

L I TTERÆRE FI L M DAG E
Fredagsdoks

•

LITTERATURHJØRNET I BIRKERØD: HVER FREDAG OKTOBER TIL MARTS KL. 16.00
Temaerne for forårets dokumentarfilm er Herrekor, De store rejser, 3 danske filmskabere og Kampen
for retfærdighed. Der vil være kaffe og te til at fuldende hyggen.
GRATIS ADGANG – BARE MØD OP

TEMA: HERREKOR
2. JANUAR: SCREAMING MEN, 73 MIN.
9. JANUAR: HEFTIG OG BEGEJSTRET, 105 MIN.
TEMA: DE STORE REJSER
16. JANUAR: EKSPEDITIONEN, 31 MIN.
23. JANUAR: JEG SÅ DET LAND, 61 MIN.
30. JANUAR: DET DANSKE CONGO-ÆVENTYR, 87 MIN.
6. FEBRUAR: SMILING IN A WAR ZONE, 78 MIN.
TEMA: 3 DANSKE FILMSKABERE
13. FEBRUAR: GAMBLER, 79 MIN.
20. FEBRUAR: VON TRIERS 100 ØJNE, 56 MIN.
27. FEBRUAR: FRA HJERTET TIL HÅNDEN, 92 MIN.
TEMA: KAMPEN FOR RETFÆRDIGHED
6. MARTS: GULABI-BANDEN, 96 MIN.
13. MARTS: BIG BOYS GONE BANANAS, 86 MIN.
20. MARTS: BURMA VJ - REPORTER I ET LUKKET LAND, 86 MIN.
27.MARTS: THE ACT OF KILLING, 115 MIN. OBS! FILMEN STARTER KL. 15.45

Litterære Filmsøndage

•

LITTERATURHJØRNET I BIRKERØD: HVER SØNDAG OKTOBER TIL MARTS KL. 14.30
Litteraturens og filmens verden smelter sammen, når vi hver uge viser en film med litterær vinkel, f.eks.
en filmatisering af en roman eller en spillefilm om en spændende forfatters liv. Temaerne for forårets
spillefilm er: Poetisk kærlighed, Truman Capote, Jane Austen og Socialrealisme. Der vil være kaffe og te
til at fuldende hyggen.
GRATIS ADGANG – BARE MØD OP
TEMA: 3 X POETISK KÆRLIGHED
4. JANUAR: GOETHE! 100 MIN.
11. JANUAR: BRIGHT STAR, 119 MIN.
18. JANUAR: HEMINGWAY & GELLHORN, 155 MIN.
TEMA: 3 X TRUMAN CAPOTE
25. JANUAR: CAPOTE, 114 MIN
1. FEBRUAR: MED KOLDT BLOD, 134 MIN.
8. FEBRUAR: BREAKFAST AT TIFFANY’S, 115 MIN.
TEMA: 3 X JANE AUSTEN
15. FEBRUAR: EMMA, (1996-UDGAVE) 107 MIN.
22. FEBRUAR: FORNUFT OG FØLELSE, 132 MIN.
1. MARTS: MANSFIELD PARK, 92 MIN.
TEMA: 4 X SOCIALREALISME
8. MARTS: STUMPER OG STYKKER, 87 MIN.
15. MARTS: OSLO, 31. AUGUST, 96 MIN.
22. MARTS: I FAMILIENS HJERTE, 98 MIN.
29. MARTS: DE FRIGJORTE, 92 MIN.
HVIS DU VIL VIDE MERE OM FILMENE, KAN DU HENTE ET UDDYBENDE PROGRAM PÅ BIBLIOTEKET

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE
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LYTTEKLUB

DR Klub Klassisk
Klassisk musik i godt selskab
TID OG STED:
BIRKERØD
HOLD 1 TIRSDAGE
27.01.
KL. 17.00-18.45
24.02.
KL. 17.00-18.45
24.03.
KL. 17.00-18.45

•

HOLD 2 ONSDAGE
28.01.
KL. 17.00-18.45
25.02.
KL. 17.00-18.45
25.03.
KL. 17.00-18.45
HOLD 3
29.01.
26.02.
25.03.

TORSDAGE
KL. 17.00-18.45
KL. 17.00-18.45
KL. 17.00-18.45

TILMELDING:
Tilmelding sker via tilmeldingsblanket på rudbib.dk/musik.
Der er åbent for tilmelding fra
fredag d. 19.12. kl. 10 (begrænset antal pladser). Man tilmelder
sig enten hold 1, hold 2 eller hold
3 og for hele forårssæsonen.
OBS! Tidligere medlemmer skal
tilmelde sig igen for at være
med.
Yderligere oplysninger fås på
mail lytteklub@rudersdal.dk
eller hos Laura Noszczyk,
tlf. 46 11 57 53.
FORÅRETS VÆRKER
JANUAR:
JEAN SIBELIUS:
SVANEN FRA TUONELA
FEBRUAR:
BELA BARTOK:
DEN FORUNDERLIGE
MANDARIN
MARTS:
CARL NIELSEN:
BLÆSERKVINTET, OPUS 43

Lytter du til klassisk musik? Har du lyst til at dele dine musikoplevelser med andre? Så vær med i bibliotekets lytteklub.
Vi mødes en gang om måneden i vinterhalvåret under hyggelige
og uformelle former for at lytte til klassisk musik og udveksle
lytteoplevelser. Du behøver ikke at vide noget om klassisk
musik for at være med, bare du har lyst til at lytte sammen med
andre og deltage i snakken om musikoplevelsen.
Musikbibliotekar Marianne Ljungberg introducerer musikken
og styrer snakken, og musikken kan du låne på biblioteket eller
downloade fra bibliotekernes netmusiktjeneste Bibzoom.
Lytteklubben arbejder sammen med Danmarks Radio, og månedens tema vælges i samarbejde med DR Klub Klassisk. Du
vil derfor også kunne opleve musikken ved DR’s koncerter og i
DR’s udsendelser. Se mere på dr.dk/klubklassisk.
Medlemskab af lytteklubben er gratis, men man betaler 20 kr.
ved hver lytteseance for kaffe, te og snacks.

Læs mere om bibliotekets lytteklub på
RUDBIB.DK/MUSIK
RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE 2015
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KURSER

IT-vejledning
Har du spørgsmål om brug af computer, tablets,
mobil eller andet, er du velkommen til at møde
op til personlig IT-vejledning:

•

Birkerød
Fredag kl. 10.00-12.00
Lørdag kl. 10.00-12.00

•

Holte
Mandag kl. 10.00-12.00
Torsdag kl. 10.00-12.00

OBS: HUSK AT SKRIVE DIG PÅ LISTEN,
NÅR DU ER ANKOMMET

•

Nærum
Første tirsdag i måneden kl. 13.00-15.00
Sidste torsdag i måneden kl. 13.00-15.00

KURSER

SIDE 33

En Android mobil er en smartphone, der kan rigtig mange ting.
Kom til dette kursus, og få styr på, hvordan du opdaterer, og
hvordan du beskytter dig selv og din mobiltelefon.

TID OG STED:
BIRKERØD
MAN. 12.01. KL. 14.00-15.00
TOR. 15.01. KL. 14.00-15.00
ONS. 28.01. KL. 11.00-12.00

Hvad skal du kunne:
Du skal have en Android smartphone (ikke en iPhone eller
Windows Phone).

BILLETTER: GRATIS

Android mobil – lær den at kende

Bibzoom.dk
– musik til alle, gratis og lovligt

På hjemmesiden BibZoom.dk kan du gratis hente Bibzoom
applikationen, som du kan installere både på en Windows og en
Apple computer.

•

TID OG STED:
BIRKERØD
FRE. 06.02. KL. 14.00-15.00
MAN. 16.02. KL. 14.00-15.00

•

BILLETTER: GRATIS

Med Bibzoom applikationen kan du hente musik ganske gratis
og lovligt. Der er mere end 10.000.000 numre at vælge imellem,
og du kan hente lige så meget musik, du har lyst til.
Til dette kursus må du gerne medbringe din egen bærbare
computer.
Hvad skal du kunne:
Du kan bruge en computer uden hjælp. Du kan gå på internettet
og installere programmer uden hjælp.

Du skal have en billet til vores kurser. Billetter kan hentes på Rudersdal Bibliotekerne
eller udskrives fra hjemmesiden rudbib.dk

TID OG STED:
BIRKERØD
Borger.dk er din indgang til hele det offentlige Danmark. Her kan
TIR.
03.02. KL. 13.00-15.00
du finde information og betjene dig selv i forhold til det offentlige.
På kurset vil du få en introduktion til, hvad borger.dk er. Du vil få ONS. 04.02. KL. 10.00-12.00
ONS. 11.02. KL. 10.00-12.00
nogle opgaver, du skal løse, og til sidst i kurset vil der være
mulighed for, at du selv går på opdagelse i borger.dk.
BILLETTER: GRATIS
Hvad skal du kunne:
Du skal have en NemID. Du skal medbringe dit NemID-nøglekort
til kurset. Du skal kunne huske koden til din NemID. Du skal
være sikker på, at du kan logge på offentlige hjemmesider.

Borger.dk

RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE 2015
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KURSER

TID OG STED:
BIRKERØD
En dukaPC er en brugervenlig computer, der er skræddersyet til
TOR.
22.01. KL. 14.00-15.00
personer, som føler sig usikre, når de skal bruge computer og
TIR. 03.03. KL. 10.00-11.00
internet. Computeren er anbefalet af Ældre Sagen.

dukaPC - er det noget for dig?

Kom og se computeren, og hør mere om, hvordan du anvender
den, samt hvilke fordele og ulemper den har.

•

BILLETTER: GRATIS

Hvad skal du kunne:
Du behøver ikke at have erfaring med computere.

E-bøger

E-bøger er blevet en kæmpesucces blandt bibliotekernes brugere. Nu kan du låne bøger døgnet rundt fra din lænestol.
Du vil få at se, hvilke muligheder du har for gratis at læse ebøger fra biblioteket. Du vil også blive præsenteret for de muligheder, internettet tilbyder for at læse e-bøger mod betaling.
Hvad skal du kunne:
For at kunne læse e-bøger fra biblioteket, skal du have en iPad
eller en Android tablet.

TID OG STED:
BIRKERØD
TIR. 19.05. KL. 10.00-11.00
ONS. 27.05. KL. 10.00-11.00

•
•

HOLTE
MAN. 01.06. KL. 13.00-14.00
TOR. 04.06. KL. 13.00-14.00
BILLETTER: GRATIS

Du skal have en billet til vores kurser. Billetter kan hentes på Rudersdal Bibliotekerne
eller udskrives fra hjemmesiden rudbib.dk

Filmstriben.dk

TID OG STED:
BIRKERØD
TIR. 14.04. KL. 10.00-11.00

•

Nu kan du altid se en god film hjemme hos dig selv. På hjemmesiden filmstriben.dk er der mere end 2200 film, som du kan se
gratis på din computer, når du har lyst. Her finder du film inden
HOLTE
for alle genrer, både til børn, unge og voksne. Desuden indeholder Filmstriben flere hundrede danske kort- og dokumentarfilm. MAN. 20.04. KL. 13.00-14.00
På kurset gennemgår vi, hvordan du logger på hjemmesiden,
finder en god film og afspiller filmen.
BILLETTER: GRATIS

•

Hvad skal du kunne:
Du kan klare dig uden hjælp på computeren og vil gerne vide
noget mere om Filmstriben.

KURSER

iPhone for absolut begyndere

Kom til kursus i iPhone for begyndere, hvis du vil vide noget om
følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•

Opdateringer
Sikkerhed
iCloud
Hold styr på ikonerne
Brug af WIFI og flytilstand
Installation og sletning af apps
Kontakter

Hvad skal du kunne:
Du skal have en iPhone og synes, du har brug for
at vide noget om ovenstående emner.
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TID OG STED:
BIRKERØD
TIR. 03.02. KL. 10.00-11.00
TIR. 17.02. KL. 14.00-15.00
ONS. 18.03. KL. 13.00-14.00

•

•

HOLTE
MAN. 19.01. KL. 13.00-14.00
MAN. 02.03. KL. 13.00-14.00
MAN. 13.04. KL. 13.00-14.00
BILLETTER: GRATIS

Du skal have en billet til vores kurser. Billetter kan hentes på Rudersdal Bibliotekerne
eller udskrives fra hjemmesiden rudbib.dk

Min Rude – NemPost og Digital Post

Kurset er for dig, som i forvejen har kendskab til Min Rude og
den Digitale Postkasse, men ønsker at blive lidt klogere på
denne del af den digitale verden. På kurset vil vi gennemgå Min
Rude og vise dig, hvordan du får fuldt udbytte af den digitale
postkasse. Det er således en forudsætning, at du før har været
inde på Min Rude og på Digital Post.
Krav til dig før kurset:
Du skal medbringe dit NemID-nøglekort og koden til din NemID.
Du skal være sikker på, at du kan logge på offentlige hjemmesider eksempelvis hjemmesiden minrude.dk.

TID OG STED:
BIRKERØD
ONS. 28.01. KL. 13.00-15.00
ONS. 25.02. KL. 10.00-12.00
ONS. 11.03. KL. 13.00-15.00
ONS. 22.04. KL. 10.00-12.00
ONS. 27.05. KL. 13.00-15.00
ONS. 24.06. KL. 10.00-12.00

•

BILLETTER: GRATIS

Undervisere: Borgerservice og Rudersdal Bibliotekerne

Netlydbog.dk

TID OG STED:
BIRKERØD
TIR. 05.05. KL. 10.00-11.00
MAN. 18.05. KL. 14.00-15.00

Hvad skal du kunne:
Du kan gå på hjemmesiden netlydbog.dk uden hjælp.

BILLETTER: GRATIS

På hjemmesiden netlydbog.dk kan du lytte til en god lydbog. På
kurset gennemgår vi, hvordan du finder en god lydbog, og hvordan du afspiller den.

NETLYDBOG.DK
RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE 2015
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Smartphone for begyndere

En smartphone er en mobiltelefon, der fungerer næsten som
en computer. Den har mobilt internet, GPS og meget andet. På
kurset vil du få vist, hvad en smartphone er, og hvad den kan.
Hvad skal du kunne:
Dette er et kursus for dig, der overvejer at købe en smartphone
eller blot gerne vil vide, hvad det er.

Søg på rudbib.dk

Rudersdal Bibliotekerne har fået ny hjemmeside. Den kan du
finde på adressen rudbib.dk. På dette kursus vil du blive vist,
hvordan du kan søge efter materialer fra Rudersdal Bibliotekerne og lave reservationer. Du vil også blive vist, hvordan du
kan ændre din mailadresse og dit mobilnummer og sætte dine
reservationer på pause.

TID OG STED:
BIRKERØD
TIR. 07.04. KL. 10.00-11.00
TOR. 09.04. KL. 14.00-15.00
TIR. 21.04. KL. 10.00-11.00
ONS. 22.04. KL. 14.00-15.00

•

BILLETTER: GRATIS

TID OG STED:
BIRKERØD
ONS. 18.03. KL. 11.00-12.00
ONS. 25.03. KL. 13.00-14.00
FRE. 27.03. KL. 14.00-15.00
ONS. 01.04. KL. 11.00-12.00

•

•

HOLTE
Hvad skal du kunne:
MAN. 23.03. KL. 13.00-14.00
Du skal være oprettet som låner hos Rudersdal Bibliotekerne og
MAN. 30.03. KL. 13.00-14.00
være vant til at bruge en computer.
BILLETTER: GRATIS

Du skal have en billet til vores kurser. Billetter kan hentes på Rudersdal Bibliotekerne
eller udskrives fra hjemmesiden rudbib.dk

TID OG STED:
BIRKERØD
Tablet-computere er blevet populære, og den mest populære er
iPad. Men der findes også andre muligheder. På kurset gennem- MAN. 02.02. KL. 14.00-15.00
gås forskelle, fordele og ulemper ved de forskellige styresyste- TOR. 19.02. KL. 14.00-15.00
ONS. 11.03. KL. 10.00-11.00
mer og tablets.
ONS. 25.03. KL. 10.00-11.00
Hvad skal du kunne:
Dette er et kursus for dig, der overvejer at købe en tablet eller
BILLETTER: GRATIS
gerne vil vide, hvad det er.

Tablets for begyndere

•

KURSER

Windows 8.1

Windows 8.1 kan i dag findes både på computere og på tablets.
På dette kursus vil du få lidt af vide om antivirusprogrammer og
opdateringer og få nogle gode tricks til, hvordan du kan bruge
Windows Fliser og skrivebordet.
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TID OG STED:
BIRKERØD
TIR. 09.06. KL. 11.00-12.00
TOR. 11.06. KL. 14.00-15.00

•

BILLETTER: GRATIS

Hvad skal du kunne:
Dette er et kursus for dig, der har en computer eller en tablet
med Windows 8.1.

- hver dag, hele ugen, året rundt

Find din næste oplevelse på
www.oplevrudersdal.dk

Bliv medlem nu!
Kulturklub Rudersdal er til dig, der er interesseret i kunst og
kultur, og som ønsker løbende nyhedsbreve med specielle
klubtilbud.
Læs mere om Kulturklub Rudersdal
oplevrudersdal.dk/kulturklub
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ANDRE
KURSUSUDBYDERE
Ordblind – og hvad så?

TID OG STED:
BIRKERØD
UNDERVISER: LOF
FREDAGE.
KL. 10.00-13.45
Er du ordblind, og ønsker du at blive bedre til at stave, skriSTART
16.01.
- SLUT 12.12.
ve, læse og kunne anvende IT-hjælpemidler for ordblinde?

•
•

HOLTE
LOF kan tilbyde dig undervisning på et lille hold med stor
rummelighed. Vi starter, der hvor du er, og planlægger din TIRSDAG. KL. 16.00-19.45
undervisning ud fra dine behov.
START 13.01. - SLUT 09.06.
Hvis du først er startet på danskundervisning hos LOF, kan
du også vælge at deltage i engelsk- eller IT-undervisning.
Undervisningen er gratis. Husk, du gerne
må melde dig til i løbet af året.

Min Rude - 2 dage
UNDERVISER: ÆLDRE SAGEN
Kom og lær Min Rude i et stille og roligt tempo sammen
med Ældre Sagen på bibliotekerne i Rudersdal Kommune.
Kurset er fordelt over to dage med tre timer pr. dag.
Du skal altså kunne komme begge dage.
Krav til dig:
Du skal medbringe dit nøglekort og din kode til NemID, og
du skal vide, hvordan man kommer på internettet.

INFORMATION OG TILMELDING:
RING TIL LOF V. JAN DAUGAARD PÅ:
TLF. 49 26 02 88

TID OG STED:
HOVEDBIBLIOTEKET I BIRKERØD
LØR. 24.01 & 31.01. KL. 10.30-13.30
LØR. 14.02 & 21.02 KL. 10.30-13.30
LØR. 14.03 & 28.03 KL. 10.30-13.30
LØR. 18.04 & 25.04. KL. 10.30-13.30
LØR. 09.05 & 23.05. KL. 10.30-13.30

•

•

HOLTE BIBLIOTEK
ONS. 07.01 & 14.01. KL. 12.00-15.00
ONS. 28.01 & 04.02. KL. 12.00-15.00
ONS. 18.02 & 25.02. KL. 12.00-15.00
ONS. 11.03 & 18.03. KL. 12.00-15.00
ONS. 01.04 & 08.04. KL. 12.00-15.00
ONS. 22.04 & 29.04. KL. 12.00-15.00
ONS. 13.05 & 20.05. KL. 12.00-15.00
BILLETTER: GRATIS

KURSER

Min Rude - 1 dag
UNDERVISER: ÆLDRE SAGEN
Kom og lær Min Rude i et stille og roligt tempo sammen
med Ældre Sagen på bibliotekerne i Rudersdal Kommune.
OBS: Dette kursus er kun på én dag.
Krav til dig:
Du skal medbringe dit nøglekort og din kode til NemID, og
du skal vide, hvordan man kommer på internettet.
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TID OG STED:
NÆRUM
MAN. 05.01. KL. 10.15-13.00
MAN. 12.01. KL. 10.15-13.00
MAN. 19.01. KL. 10.15-13.00
MAN. 26.01. KL. 10.15-13.00
MAN. 02.02. KL. 10.15-13.00
MAN. 09.02. KL. 10.15-13.00
MAN. 16.02. KL. 10.15-13.00
MAN. 23.02. KL. 10.15-13.00
MAN. 02.03. KL. 10.15-13.00
MAN. 09.03. KL. 10.15-13.00

•

BILLETTER: GRATIS

TID OG STED:
NÆRUM
TOR. 29.01. KL. 13.30-15.30

IT-café

•

ÆLDRE SAGEN & BIRKERØD GYMNASIUM
Få råd og vejledning til at bruge PC, iPad eller tablet. Du
kan få hjælp til konkrete problemer eller inspiration til
HOLTE
overhovedet at komme i gang. Du skal ikke bestille tid, men
TOR. 19.02. KL. 13.30-15.30
bare møde op med eller uden maskine, så vil frivillige fra
Ældre Sagen og International Baccalaureate på Birkerød
Gymnasium i fælleskab forsøge at hjælpe dig videre.
BIRKERØD
TOR. 19.03. KL. 13.30-15.30
Krav til dig:
Du kan med fordel medbringe Apple ID og password, dit
DER KRÆVES IKKE BILLET FOR AT
lånernummer og kode til biblioteket eller NemID, men det
DELTAGE. BARE MØD OP
er ikke et krav.

•
•

Hjælp

iPad-kurser - 3 dage
ÆLDRE SAGEN
På iPad-kursusforløbet tages fat på emner som grundlæggende brug af iPad, brug af internet, lån/køb af bøger
og musik, hvordan du henter små programmer (apps),
hvordan du bruger e-mail, tager og arkiverer fotos samt
Min Rude og netbank.
Bemærk: Kurset er et forløb over tre dage. Du skal altså
kunne komme alle tre dage.
Krav til dig:
Medbring din iPad og også gerne dit Apple ID og password,
dit lånernummer og kode til biblioteket og NemId. Din iPad
skal være opgraderet til seneste version af IOS.
RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE 2015

TID OG STED:
BIRKERØD
MAN. 02.02., 16.02. & 23.02.
ALLE DAGE KL. 16.00-18.30

•
•

NÆRUM
MAN. 05.01., 19.01. & 26.01.
ALLE DAGE KL. 16.00-18.30
BILLETTER: GRATIS
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UDSTILLINGER

UDSTILLINGER
Olox: Cobra og indiansk magi

•

VEDBÆK: 30. DECEMBER – 30. JANUAR
Olox maler på 30. år i sit atelier i Nakke. Her inspireres han af
stedets ro og energi - og ikke mindst af den indianske kultur
med dens ånder og magi. Olox’ billeder har en stor motivverden, som ligger i forlængelse af Cobra.

Elvis: Kongen længe leve!

•

HOLTE: JANUAR
D. 8. januar er det 80 år siden, Elvis Presley blev født i Tupelo,
Mississippi. Den begivenhed er der mange, som gerne vil
markere, heriblandt Rudersdal Bibliotekerne. I hele januar
måned udstiller vi Elvis-effekter, -bøger og -musik i montrerne
på Holte Bibliotek for at fejre et af det 20. århundredes største
ikoner.

Bente Bech:
Børnebogsillustrationer og porcelæn

•

BIRKERØD: JANUAR – FEBRUAR
Måske kender du Bente Bechs illustrationer fra føle-sangbogen
”En elefant kom marcherende”? Bente Bech har illustreret
børnebøger i 30 år og modtaget flere priser. Kom og se et lille
udvalg af de mange originalillustrationer til bøgerne. Bente
Bech arbejder desuden i porcelæn og omsætter motiver fra
sine illustrationer til tredimensionelle figurer og brugsting.

Else Vest Dentrup: Farverige malerier

•

NÆRUM: 2. JANUAR – 27. FEBRUAR
Else Vest Dentrup er som maler inspireret af naturen - fra store
fjelde til små sandkorn. Udtrykket er kraftfuldt og med mange
lag, men farverne er afdæmpede i nordiske toner. Else er uddannet billedkunstlærer og dyrker sin mangeårige interesse
for kunst i sit atelier i Præstø - og gerne på store lærreder. Se
mere på www.elsevestdentrup.dk

UDSTILLINGER

Birkerød Frimærkeklub: På mærkerne

•

HOLTE: FEBRUAR
Birkerød Frimærkeklub udstiller et udvalg af frimærker fra
medlemmernes omfattende samlinger. Her vil man bl.a. kunne
se mærker med motiver som vulkaner, mad, musik og alfabetet, ligesom udstillingen præsenterer frimærker ordnet efter
forskellige faconer, forskellige lande og forskellige år.
Mød medlemmerne på Holte Bibliotek tirsdag d. 17. februar.
Se mere side 29

Pia Brummerstedt/Sara Legind-Hansen:
Den lille Rødspætte og ulken

•

VEDBÆK: 3. FEBRUAR – 6. MARTS
Pia Brummerstedt har digtet en moderne fiskeversion af den
kendte klassiker med næsten samme navn. Med humor og
finurlig brug af vand-ord er der noget for både børn og voksne.
Sara Legind-Hansen har malet de 11 skønne billeder, der tager
beskueren med ned under vandet på udkig efter vandmænd,
rødspætter, skrubber og selvfølgelig den stygge ulk.

Britta Kjærulff:
Fotografier og grafik

•

VEDBÆK: 3. FEBRUAR – 6. MARTS
Billedkunstneren Britta Kjærulff blev i 2013 kåret som Årets
kunstner i Rudersdal kommune. På denne udstilling viser hun
både fotografier og nogle af sine seneste grafiske arbejder. Hun
eksperimenterer med mange grafiske teknikker og har naturen
og mennesket som inspirationskilde. Hun er medlem af BKF og
har mange udstillinger bag sig i Danmark og udlandet.

Genstande og effekter fra Rudersdal
Museernes gemmer

•

HOLTE: MARTS
I samarbejde med Rudersdal Museer viser Holte Bibliotek i
marts måned en række af de mange spændende genstande
og effekter, der til daglig gemmer sig i museets righoldige
lagersamlinger. Alle de udstillede genstande stammer fra den
såkaldte Studiesamling.

Ida Gantriis: Illustrationer og keramik

•

BIRKERØD: MARTS – APRIL
Ida Gantriis blev nærmest født med en blyant i hånden, og det
er blevet til en stor mængde billedbøger gennem årene. Og
skolebøger. Og blade og aviser. Og der kommer stadig flere.
Hun er faktisk slet ikke til at stoppe. Ida udstiller originaltegninger fra billedbøger (bl.a. ”Pludselig søskende”, ”Abze-ze”,
”Sines sure sokker” og ”Trolden i mørket”) samt udvalgte
keramikting.

QuilteQunstnerne: Artquilts

•

VEDBÆK: 10. MARTS – 4. APRIL
QuilteQunstnerne er en gruppe tekstilkunstnere, der arbejder
med artquilts som kunstnerisk udtryk. Artquilts er vægtæpper
eller skulpturer, baseret på tekstile teknikker som f.eks. syning,
trykning, broderi og quiltning. I artquilts er det ikke tekstilernes
traditionelle anvendelse, der vægtes. Derimod bruges tekstilernes særlige kvaliteter, f.eks. tekstur, glans, skrøbelighed og
blødhed, som udgangspunkt for det kunstneriske udtryk.

RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE 2015

Fernisering
tirsdag d. 3.
februar kl.
16-18
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UDSTILLINGER

Marianne Martins:
Malerier og tegninger

•

NÆRUM: 1. APRIL – 29. MAJ
Marianne Martins er autodidakt og evigt eksperimenterende,
men slipper aldrig sanseligheden og det vedkommende. Uanset
udtryksform er det skabte værk præget af Mariannes lyse sind
og harmoni, samtidig med at det udstråler karakter og dynamik. Alle værker afspejler såvel hendes stærke engagement i
livet, såvel som hendes sikre evne til at fange og fastholde det
væsentlige. www.mmart.dk

DynamicArt:
Moderne og dynamisk kunst

•

VEDBÆK: 10. APRIL – 29. MAJ
Kunstnersammenslutningnen DynamicArt udstiller spændende
og flotte oliemalerier, akrylmalerier, akvarel, fotokunst, mixed
media, keramik og glaskunst. DynamicArt er en kvindekunstgruppe, som arbejder med moderne kunst som kommunikation - kunst som kraft der bevæger, skaber betydning og er
dynamisk. Se mere på www.dynamicart.dk

Birgit Röttig:
Akvarel i glade stærke farver

•

BIRKERØD: MAJ
Inspireret af menneskene omkring sig maler Birgit følelser og
udtryk afspejlet i ansigter. Når hun maler, befinder hun sig i en
boble, hvor intet forstyrrer, og hun kan være 100 % fokuseret på
at kanalisere disse følelser ud i et menneskeligt udtryk. Birgit
arbejder primært med akvarel og elsker glade stærke farver
samt at lege med lys og skygge.

Louise Engelund:
Billedlige indtryk og udtryk

•

BIRKERØD: MAJ
Louise Engelunds billeder har ikke fået navn – så du inviteres
til at deltage i skabelsesprocessen og finde ud af, hvad DU ser.
Billederne forestiller det, DU ser, og kan navngives efter det.
God fornøjelse!

Agnete Wendelboe:
Malerier, filtet uld og keramik

•

BIRKERØD: JUNI – JULI
Agnete Wendelboe henter inspiration til sine billeder fra virkelighedens verden og krydrer dem med drømme, symboler og
fantasi, understreget af glade, stærke farver. Foruden malerier,
laver hun også billeder i filtet uld og små dyr i keramik.
Se mere på agnetewendelboe.dk/billeder/

AL DEN MUSIK DU ELSKER
... OG 10 MIO. ANDRE NUMRE
DIREKTE ADGANG TIL MUSIK OG VIDEN

– BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

Stedet hvor de bedste film ses
Log ind og stream dokumentarfilm og spillefilm - for alle aldre

Kender du alle de databaser, vi giver gratis
adgang til, som f.eks. danskedyr.dk?
Se hvad du kan få adgang til her:
rudbib.dk/ebiblioteket

Direkte adgang til onlineudgaverne af Gyldendals
Røde Ordbøger via rudbib.dk

Er du spændt på, hvad
der sker i efteråret?
Efterårets program
kommer i august

Logo Offset farveprøve
P: 288/655
CMYK: 100-80-10-20/100-80-10-65

Rudersdal
Bibliotekerne
Rudersdal
Bibliotekerne
Rudersdal
Bibliotekerne
Stationsvej 38
Rudersdal
3460 Birkerød
Bibliotekerne

Tlf.: 4611 5700
bibliotek@rudersdal.dk
rudbib.dk
facebook.com/rudersdalbibliotekerne

Hovedbiblioteket i Birkerød
Stationsvej 38, 3460 Birkerød
Tlf.: 4611 5700
Mandag - torsdag: 10.00 - 19.00
Fredag: 10.00 - 18.00
Lørdag: 10.00 - 14.00
Søndag (1. oktober - 31. marts): 13.00 - 17.00
Holte Bibliotek
Holte Midtpunkt 23, 2840 Holte
Tlf.: 4611 5800
Åbent alle ugens dage: 7.00 - 21.00
Betjening:
Mandag - fredag: 10.00-18.00
Lørdag: 10.00 - 14.00

Vedbæk Bibliotekscenter
Henriksholms Allé 2, 2950 Vedbæk
Tlf.: 4517 4040
Åbent alle ugens dage: 7.00 - 21.00
Betjening:
Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 13.00 - 17.00
Onsdag - fredag: 13.00 - 16.00
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Nærum Bibliotek
Biblioteksalléen 3, 2850 Nærum
Tlf.: 4611 5790
Åbent alle ugens dage: 7.00 - 21.00
Betjening:
Mandag: 10.00 - 12.00
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