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Gratis billetter printes fra www.svendborgbibliotek.dk
Hvis ikke andet er angivet foregår arrangementerne på Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg, tlf. 62 23 50 00. 



Her har du bibliotekets nye arrangementsprogram i hånden. Der 
tilbydes en mangfoldighed af kulturarrangementer, kurser, bogcafeer, 
foredrag, udstillinger, teater og meget mere. For alle aldre.

Dyk ned i programmet og find det, der for dig er underholdende  
og udfordrende. Mangfoldighed – viden og kvalitet er nøglebegreber 
for alle bibliotekets aktiviteter. 
Med et stort udlån af bøger og andre materialer, formidling af  
informationer fra stat og kommune, kurser - hvor de digitale  
borgere bliver klædt godt på, er biblioteket et mødested for alle.
Biblioteket er det 3. sted i borgernes liv – stedet mellem hjem og 
arbejde. Stedet for børnefamilier, for seniorer, for unge – stedet hvor 
man kommer helt frivilligt! Stedet som beriger vores tilværelse og giver 
alle mulighed for at sætte sig ind i samfundsspørgsmål af enhver art.
 
Biblioteket er også erhvervslivets bibliotek. Svendborg Biblioteks  
Erhvervspunkt – fra viden til værdi, tilbyder virksomheder hjælp til 
særlige informationsopgaver. 

Det er ikke tilfældigt, at Svendborg Bibliotek har mere end 1 million 
besøgende årligt.

God fornøjelse

Venlig hilsen
Henrik Nielsen
Formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget
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Mit liv med Nepals børn
15. januar kl. 19.30

Mit liv med Nepals børn
Onsdag d. 15. januar kl. 19.30 // kr. 30

For 10 år siden besluttede Vibeke Pedersen fra Svendborg at 
oprette et børnehjem i Nepal. Hun havde set alt for mange 
omsorgssvigtede børn på sine rejser til Himalaya og kunne 
ikke længere bære blot at se til. I sin bog Mit liv med Nepals 
børn fortæller Vibeke Pedersen, hvordan hendes drøm om et 
børnehjem blev til virkelighed i et af verdens fattigste lande 
– hvordan hun har taget snart 30 børn til sig og givet dem en 
tryg opvækst og en uddannelse.

En aften med den rytmiske  
musikforening Giant Steps
Torsdag d. 16. januar kl. 19.30 // kr. 40 // Medlemmer af 
Giant Steps gratis

Svendborgs førende formidlere af jazz- og verdensmusik, 
Giant Steps, præsenterer sit forårsprogram.  Der vil være 
super cool live jazz med Peter Skumme, klaver, 
Anita Lykkegaard, vokal og Karin La Cour Lützen på sax. Des-
uden er der musikquiz med fine præmier, filmklip og smags-
prøver fra nogle af Giant Steps programpunkter.   

Forfatteraften med Morten Brask
Tirsdag d. 21. januar kl. 19.30 // kr. 60 // Nysgerrig Fyn kr. 40

En aften i litteraturens tegn hvor Morten Brask fortæller om 
sit forfatterskab.  Morten Brask debuterede i 2007 med den 
anmelderroste Havet i Theresienstadt. I 2011 udkom den 
biografiske roman William Sidis perfekte liv og senest den 
populære En pige og en dreng fra 2013.  En roman om kærlig-
hedens og parforholdets svære vilkår, og især denne roman 
vil være i fokus denne aften.

Vester Skerninge før og nu
Onsdag d. 22. januar kl. 19.00 Vester Skerninge Bibliotek // 
kr. 30

Hvordan så der ud i Vester Skerninge for 50 år, 100 år og 200 
år siden? Lokalhistorisk arkiv i Vester Skerninge viser filmen 
En inder kommer til byen fra 1956, og fortæller om byens 
udvikling.

En aften med den rytmiske musikforening Giant Steps
16. januar kl. 19.30
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Morten Brask
21. januar kl. 19.30

Vester Skerninge før og nu
22. januar kl. 19.30

Bogcafé 
- Årets bøger 2013
Torsdag d. 30. januar  
kl. 16.00 – 17.30 // Gratis

Bogcafé på Stenstrup Bibliotek 
- Årets bøger 2013
Tirsdag d. 4. februar kl. 16.00 – 17.00 // Gratis  
// Tilmelding

Bogcafé på Gudme Bibliotek 
- Årets bøger 2013
Onsdag d. 5. februar kl. 16.30 – 17.30 // Gratis  
// Tilmelding 

Mængden af bøger, der udkommer hvert år, er uover-
skuelig stor, men vi har læst os igennem en god bid af 
dem og plukket nogle af de bedste ud. Det er ikke nød-
vendigvis de bøger, som har fået mest presseomtale, 
men dem, som vi synes, du ikke må gå glip af.

Johannes  
Jørgensens Hus
Fruestræde 15 // 5700 Svendborg

Johannes Jørgensen (1866-1956) blev født i Svendborg i det 
hus, der nu rummer Johannes Jørgensen-samlingerne. I sin 
samtid var han en kendt digter og journalist/debattør
og opnåede at blive æresborger både i Assisi og i Svendborg. 
Svendborg Bibliotek holder barndomshjemmet og det hus, 
han boede i i sine sidste år, åbent for alle.

Åbningstider: Tirsdag 14 - 16
Juli og august: tirsdag, onsdag og torsdag 14 - 16
December og januar: Lukket

Grupper på min. 3 personer har udenfor ovennævnte tids-
punkter mulighed for at se Johannes Jørgensens Hus ved 
henvendelse til Henrik H. Pedersen, tlf.: 6223 5000 eller  
pr. mail: henrik.hagsholm.pedersen@svendborg.dk
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Borgerkrigen i Syrien og det arabiske forår
Torsdag d. 6. februar kl. 19.30  // kr. 60 // Nysgerrig Fyn kr. 40

Journalist og mellemøsten-korrespondent Brian Esbensen, 
der er kendt som engageret kommentator ved bl.a. Politi-
ken og Kristeligt Dagblad, videregiver denne aften nogle af 
sine meget personlige erfaringer fra Syrien, hvor han har 
opholdt sig i lange perioder. Brian Esbensen kommer ind på 
udviklingen netop nu og på, hvorfor vi skal interessere os for 
konflikterne i Syrien og Mellemøsten.

Danskere på Vestfronten 1914 - 1918
Tirsdag d. 11. februar kl. 19.30  // kr. 60 // Nysgerrig Fyn kr. 40

I 2014 er det et hundrede år siden, første verdenskrig brød 
ud, og i den anledning fortælles historien om de danske 
soldaters skæbner.  Foredraget tager udgangspunkt i Claus 
Bundgård Christensens egen, meget omtalte og anmel-
derroste bog Danskere på Vestfronten. Det er historien om 
nogle af de ca. 26.000 danskere, primært sønderjyder, der 
deltog i krigen på tysk side, om livet i skyttegravene og om, 
hvordan det overhovedet var muligt at overleve.

Danskere på Vestfronten 1914 - 1918
11. februar kl. 19.30

Borgerkrigen i Syrien og det arabiske forår
6. februar kl. 19.30

Er du KULT-medlem?
KULT skifter navn den 1. januar
Fra 2014 har vi skabt en helt ny klub - Nysgerrig Fyn, der 
er et samarbejde mellem de fynske biblioteker. Idéen er, at 
du frit kan vælge dig ind på arrangementer på alle fynske bib-
lioteker og benytte dig af deres tilbud til Nysgerrig Fyn-med-
lemmer. Du skal derfor have et Nysgerrig Fyn-kort i stedet for 
det KULT-kort, du har nu. 

Er du ikke medlem, kan du melde dig ind via  
www.svendborgbibliotek.dk og efterfølgende hente medlems-
kortet til Nysgerrig Fyn på biblioteket.

Oplysninger om Svendborg Biblioteks arrangementer finder 
du på hjemmesiden – under Det Sker. 

Under Det sker kan du også finde det samlede tilbud som 
Nysgerrig Fyn tilbyder dig.  
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Bogcafé på Skårup Bibliotek - Årets bøger 2013
Tirsdag d. 25. februar kl. 16.00 – 17.00  // Gratis // Tilmelding

Mængden af bøger, der udkommer hvert år, er uoverskuelig 
stor, men vi har læst os igennem en god bid af dem og pluk-
ket nogle af de bedste ud. Det er ikke nødvendigvis de bøger, 
som har fået mest presseomtale, men dem, som vi synes, du 
ikke må gå glip af.

Édith Piaf – Fra gadesanger til legende 
Onsdag d. 26. februar kl. 19.30 // Forbeholdt medlemmer 
af Nysgerrig Fyn // Gratis billetter

I anledning af Édith Piafs 100 års fødselsdag i 2015 præsen-
terer Uta Motz og Anders Allentoft et intenst og underhol-
dende indblik i Edith Piafs liv via fortællinger og fortolknin-
ger af hendes mest kendte sange. 
Nysgerrig Fyn arrangement

Bogcafé - Læsernes egen bogcafé
Torsdag d. 27. februar kl. 16.00 – 17.00 // Gratis

Fortæl, ganske kort, om din yndlingsbog – eller en god bog, du 
har læst for nylig, og giv andre inspiration til en udsøgt læseop-
levelse. Eller kom og bliv inspireret af andres bogoplevelser.
Hvis du har lyst til at fortælle om en bog, vil vi gerne vide det 
på forhånd, så vi kan lave en litteraturliste til bogcaféens 
deltagere. Vi gi’r kaffe og kage – så mød bare op, uanset om 
du vil fortælle eller blot lytte.
Kontaktpersoner: 
Jess Dalsgaard: jess.dalsgaard@svendborg.dk 
Tina Mortensen: tina.karina.mortensen@svendborg.dk

Bogbyttedage på Svendborg Bibliotek
Torsdag d. 27. februar – torsdag d. 6. marts

Nu får du chancen for at sortere ud i din egen private bogreol 
og måske få noget nyt spændende med hjem. I bibliotekets 
forhal laver vi bogbytning fra læser til læser. Stil en bog og 
tag en ny med hjem. Eller hvis du gerne vil rydde ud, så stil 
en bog og undlad at tage én med hjem til din egen bogreol. 
Bøgerne er gratis!

Édith Piaf - Fra gadesanger til legende
26. februar kl. 19.30
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Forfatteraften med Sissel-Jo Gazan
5. marts kl. 19.30
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Forfatteraften med Sissel-Jo Gazan
Onsdag d. 5. marts kl. 19.30  // kr. 60 // Nysgerrig Fyn kr. 40

Forfatteren har fået fantastisk flotte anmeldelser af sine seneste to  
bøger Dinosaurens fjer fra 2008 og den nyeste Svalens graf fra 2013. 
Det er naturvidenskabelige krimier på et højt internationalt niveau med 
kriminalkommissær Søren Marhauge i hovedrollen.  Sissel-Jo Gazan, som 
debuterede i 1995 og bl.a. har modtaget DR’s romanpris, fortæller om for-
fatterskabet og om, hvordan hun arbejder med sine historier og figurer.



Thomas Skov
1. oktober kl. 19.30

Mads Øvlisen
2. oktober kl. 19.30

Kender du typen med Christian Grau
11. marts kl. 19.30
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Kender du typen med Christian Grau
Tirsdag d. 11. marts kl. 19.30 // kr. 75 // Nysgerrig Fyn kr. 60

Underholdende foredrag om dig og de andre danskere. Hvad er det for nogen værdier, der driver os som mennesker og 
forbrugere? Christian Grau tager pulsen på tidsånden og giver sit bud på, hvorfor vi er her, og hvor vi er på vej hen. 
Få et humoristisk indblik i en verden fuld af signaler og paradokser. Mon ikke du kan genkende dig selv, din nabo 
eller veninde. Christian Grau er nok bedst kendt fra DR1-programmet Kender du Typen, men sideløbende er han en 
stor bilentusiast og populær foredragsholder. Han har arbejdet med målgrupper i reklamebranchen siden 1992, skre-
vet om biler i Euroman siden 2000 og i 2009 udgav han bestselleren Mænd & Biler. 



Dorte De Neergaard Christiansen
27. marts kl. 19.30

Anders Dohn synger Victor Jara
19. marts kl. 19.30

Anders Dohn synger Victor Jara
Onsdag d. 19. marts kl. 19.30 // kr. 60 // Nysgerrig Fyn kr. 40

Denne aften fortolker guitarist og sanger Anders Dohn 18 af 
Victor Jaras sange. Selvom det nu er fyrre år siden, at Victor 
Jara blev myrdet, lever hans sange og guitarspil stadig over-
alt i Latinamerika takket være hans smukke melodier og 
stærke, billedrige poesi. Herhjemme huskes Jara også som 
den, der satte toner til Chiles drøm om frihed og demokrati. 
En drøm som Chiles militær knuste ved et blodigt kup i 1973. 

Anders Dohn har tidligere optrådt på Svendborg Bibliotek 
med sine meget anerkendte, danske gendigtninger af Leo-
nard Cohens sange.

Bogcafé - Lige til at spise
Torsdag d. 27. marts kl. 16.00 - 17.00 // Gratis

Honningtunger, Kokken, Livret er blot nogle af de mange 
romaner, hvor mad spiller en stor rolle i bogens handling. 
Lad mundvandet løbe, læn dig tilbage og bliv inspireret til 
appetitlig læsning.

Dorte De Neergaard Christiansen  
Så slip dog den høne!
Torsdag d. 27. marts kl. 19.30  // kr. 50 // Nysgerrig Fyn kr. 40

Høns, haner og humor slippes løs, når forfatter, rejseleder, 
coach, og ildsjæl Dorte de Neergaard Christiansen fortæller 
om sin tid i Statsministeriet – som højre og venstre hånd for 
skiftende statsministre og om nogle af sine rejser rundt om 
i verden – både med statsministre og gæster.

Åbent Bibliotek i Gudme og Skårup
Gudme Bibliotek har siden december 2012 været Åbent Bibliotek. Det betyder, at du selv kan lukke sig ind på biblioteket alle 
dage kl. 7 - 22. Du skal blot køre dit sundhedskort eller lånerkort gennem en kortlæser. Dog skal du være indmeldt på et af 
Svendborg Kommunes biblioteker for at låne. I begyndelsen af 2014 bliver Skårup Bibliotek også Åbent Bibliotek i forbindelse 
med flytning af biblioteket til Skårup Kultur- og Idrætscenter. 
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Nils Malmros om filmen Sorg og Glæde
Torsdag d. 3. april kl. 19.30 // kr. 60 // Nysgerrig Fyn kr. 40

Filminstruktør Nils Malmros fortæller om sin seneste film
Sorg og Glæde, og trækker linjer bagud i den imponerende
produktion, der startede med klassikeren Lars Ole, 5.C (1973). 
Nils Malmros er kendt for sine meget personlige film,
der skildrer centrale temaer fra hans barndom og ungdom.
Alligevel fremstår Sorg og Glæde som den mest personlige, 
idet Malmros selv har gennemgået samme forløb som 
filmens hovedperson, Johannes

Tur til Krimimessen
Lørdag d. 5. april // Afgang Svendborg Bibliotek kl. 8  
- hjemkomst ca. kl. 19.30 // kr. 250 // Nysgerrig Fyn kr. 220

(U)hyggelig bustur til Krimimessen i det nedlagte Horsens 
Statsfængsel. På Krimimessen møder du danske og uden-
landske krimiforfattere, og der er masser af interessante 
forfatterinterviews og gode bogtilbud.Turen er en heldagstur. 
Der er lettere forplejning og quiz undervejs. 
Arrangeres i samarbejde med Odense  
Centralbibliotek. Pris dækker transport t/r, 
entré til Krimimessen og en lettere forplejning 
på busturen.
Billetsalget slutter tirsdag d. 1. april.

Nils Malmros 
3. april kl. 19.30

Nu også SMS-noveller
Nu kan du også læse SMS-noveller. 
Novellerne er skrevet specifikt til SMS og forfatterne har brugt det korte format som en aktiv del af historierne. Det er altså ikke 
almindelige noveller som er klippet op i SMS´er.  Flere af novellerne leger med virkelighedsbegrebet, hvilket gør fortællingerne 
meget livagtige. Læs mere på www.svendborgbibliotek.dk og se hvordan du kan læse dem.

Erhvervspunkt 
- fra viden til værdi

Erhvervspunkt er en del af Svendborg Bibliotek, og her arbej-
des der målrettet med at omsætte viden, så den kan blive til 
gavn for det fynske erhvervsliv 

Biblioteket har en stolt tradition for at formidle viden – en  
tradition, som Erhvervspunkt sætter en ære i at videreføre.  
Det er altid virksomhedernes aktuelle behov, der definerer  
opgaverne, og derfor er vores fremmeste ydelse netop at  
levere individuelt tilpassede informationsløsninger. 

Kontakt:
Asbjørn Bourgeat, Dir. tel.:  62 23 50 19
Email:     asbjorn.rune.bourgeat@svendborg.dk

Jess Dalsgaard, Dir. tel.:  62 23 50 17 
Email:     jess.dalsgaard@svendborg.dk
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OrdVærk  
— litterære dage på Svendborg Bibliotek 
23. april - 25. april

Forfatteraften med Hassan Preisler
Onsdag d. 23. april kl. 19.30 // kr. 40

Hvilken start på tre dage med fokus på litteraturen, når 
forfatter og skuespiller Hassan Preisler åbner ballet med 
Brun mands byrde. En debutroman, som bjergtog anmelder-
ne med topkarakter over hele linjen. På én gang fanden-i-
voldsk selvfiktion, rablende udviklingsroman og kontrover-
siel samfundssatire. Denne aften supplerer Hassan Preisler 
sin optræden med musiker og Dj Caspar Nørgaard, som 
supporter med beats, digitale og analoge lydenheder.

OrdVærk 
Lokale forfattere fortæller om deres værker
Torsdag d. 24. april kl. 19.30 // kr. 30

Svendborg Bibliotek giver nogle af byens lokale forfattere  
mulighed for at præsentere deres værker for publikum.

OrdVærk  
Litterær middag
Fredag d. 25. april kl. 18 // kr. 100 inkl. mad

Vi byder på litterær middag, dækker op med hvide duge og 
kandelabre midt i biblioteket og serverer tre lækre retter 
for dig. Undervejs skal du gætte, hvilke forfattere og hvilke 
litterære værker, vi har ladet os inspirere af.
Drikkevarer kan købes. Billetter købes senest 22. april

DR Klub Klassisk
For dig der elsker klassisk musik og som er nysgerrig efter mere. 
Vi lytter til værkerne, snakker om musikken og vores oplevelse. 
Det kræver ingen særlige forudsætninger, kun at du har lyst til  
at lytte sammen med andre og snakke om musikoplevelsen.  
Vi sørger for musikken og kaffen. 

Lytteklubben er et samarbejde mellem DR og bibliotekerne. 
Du kan finde ekstramateriale på DR’s hjemmeside.

Onsdag d. 29. januar kl. 19.15
Rundt om Vivaldi – med afsæt i koncerten  
Vivaldi versus Händel i Koncerthuset med
DR UnderholdningsOrkestret d. 31. januar.

Tirsdag d. 25. februar kl. 19.15
Antonin Dvorák: Koncert for violoncel og orkester,  
h-mol, opus 104.

Onsdag d. 26. marts kl. 19.15
Richard Strauss: Also sprach Zarathustra.

Tilmelding til henrik.hagsholm.pedersen@svendborg.dk 
eller bo.buelow@svendborg.dk

Dvorak Vivaldi

Strauss
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Aften i Klezmermusikken  
og Johannes Jørgensens tegn
Tirsdag d. 29. april kl. 19.30 // kr. 50 //  
Nysgerrig Fyn kr. 40

Koncert med Klezmerduo, som var blandt de 
første, der introducerede den stemningsfulde 
jødiske klezmermusik herhjemme for 25 år 
siden. Duoen er kendt for koncertoplevel-
ser med både nerve og humor og består af 
Ann-Mai-Britt Fjord, harmonika og sang og 
Henrik Bredholt, sopransax, dulcimer, tuba 
og sang. Koncerten er arrangeret i anledning 
af ny udstilling i Johannes Jørgensens Hus om 
Henrik Bredholts oldefar Mogens Ballin og 
hans forhold til Svendborg bys æresborger og 
forfatter Johannes Jørgensen. Der vil endvide-
re være et oplæg ved formand for Johannes 
Jørgensen Selskabet Stig Holsting.

P6 Beat Lytteklub

I foråret 2014 opretter Svendborg Bibliotek en P6 Beat lytteklub i samarbejde med DR og GAFFA. For alle der elsker rockmusik. 
Tre aftener i løbet af foråret lytter vi og snakker om musikken og vores oplevelse. Det kræver ingen forudsætninger, kun at du 
har lyst til at lytte sammen med andre og snakke om musikoplevelsen. Vi sørger for kaffen.

Tirsdag d. 4. februar kl. 19.15
 The Smiths & Manchester-scenen
I anledning af at The Smiths debut- 
album har 30 års jubilæum i 2014

Tirsdag d. 25. marts kl. 19.15
Pearl Jam & Grunge-scenen
I anledning af Pearl Jam’s nye album

Tirsdag d. 22. april kl. 19.15
Blur & Britpop-scenen 
I anledning af at Blur’s gennembruds- 
album ”Parklife” har 20 års jubilæum  
i april 2014

The Smiths & Manchester-scenen Pearl Jam & Grunge-scenen Blur & Britpop-scenen

Aften i Klezmermusikken og Johannes Jørgensens tegn
29. april kl. 19.30
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Thomas Skov
1. oktober kl. 19.30

Mads Øvlisen
2. oktober kl. 19.30

Slægtforsknings-café
Slægtsforskningsforeningen Dis-Sydfyn tilbyder, i sam- 
arbejde med Svendborg Bibliotek, Slægtsforsknings-café  
på følgende dage i foråret: 
Torsdag d. 09. januar  kl. 15.00 - 17.00
Torsdag d. 23. januar  kl. 15.00 - 17.00
Torsdag d. 06. februar  kl. 15.00 - 17.00
Torsdag d. 06. marts  kl. 15.00 - 17.00
Torsdag d. 20. marts  kl. 15.00 - 17.00

Caféen holder til ved aviser og tidsskrifter.

Du er velkommen til at medbringe din egen pc. 
I caféen hjælpes nye i gang med slægtsforskning, og øvede 
får gode råd til at komme videre.

Dis Sydfyn er lokalafdeling af den landsdækkende slægtsforsk-
ningsforening Dis Danmark = Databehandling i slægtsforsk-
ning.

Har du lyst til at være frivillig?
Svendborg Bibliotek bruger frivillige, som kan hjælpe os ved arrangementer for både  
børn og voksne. 

Har du lyst til at hjælpe med at oprette en lektiecafe, en strikkeklub, eller har du en helt anden 
god idé, hører vi gerne fra dig. 

Du kan høre mere om at være frivillig på biblioteket onsdag d. 22. januar kl. 17.00 - 18.00.

Elvira, Sixten og mig
Torsdag d. 8. maj kl. 19.30 // kr. 30

I sommeren 2014 er det 125 år siden, at man fandt Elvira Madigan og 
Sixten Sparre døde i Nørreskoven. Det blev optakten til det, der er 
blevet kaldt et vidunderligt kærlighedsdrama. 

Men hvad var, der ledte frem til parrets flugt til Danmark og Tåsinge? 
Alt , hvad der siden er berettet om dramaet, har handlet om Elvira og 
Sixten – men hvad med hans unge kone, der sad tilbage med to små 
børn? Hun omtalte aldrig siden Sixten, men alle snakkede om tragedien 
og hun hørte resten af sit liv om hændelsen.

Kathinka Lindhe er radiojournalist og bibliotekar i Halmstad – og 
Sixten Sparres oldebarn. I år udgiver hun bogen ”Sorgerlige saker 
händte Elvira  Madigan, Sixten og mig”. Nu fortæller hun historien set 
fra hustruens perspektiv og viser billeder fra familiealbummet. 
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PC for begyndere
Introduktion // musetræning // Word // internet // opsamling

For dig, som aldrig har rørt en computer, eller dig, som er næsten 
nybegynder. Du følger dit eget tempo, og vi giver os god tid til dig.

Der er tre undervisningsdage på hvert hold, så din tilmelding 
gælder alle tre gange.

Fyraftens-PC

Har du ikke helt styr på pc’en, mails og internettet?
For dig som synes, at du har behov for lidt ekstra støtte for at komme  
i gang med pc’en. 
På dette hold må du højst være 55 år.

Vær opmærksom på, at tilmelding gælder begge dage.
Tirsdag d. 11. februar kl. 16.00 - 17.30 og
Onsdag d. 12. februar kl. 16.00 - 17.30

Fælles opsamling for alle fire hold: Onsdag d. 19. februar kl. 09.00 - 10.30

Hold 1:
tirsdag d. 28. januar,  
4. februar, 11. februar  
kl. 09.00 - 10.30

Hold 2:
tirsdag d. 28. januar,  
4. februar, 11. februar  
kl. 11.00 - 12.30

Hold 3:
torsdag d. 30. januar,  
6. februar, 13. februar  
kl. 09.00 - 10.30

Hold 4:
torsdag d. 30. januar,  
6. februar, 13. februar  
kl. 11.00 - 12.30

Alle kurser foregår i IT-hjørnet på Svendborg Bibliotek, hvis ikke andet er angivet.
Der er begrænset antal pladser på kurserne. Kurserne er gratis.
Du kan tilmelde dig til kurserne på:  
Svendborg Bibliotek, tlf. 6223 5000, mail: bibliotek@svendborg.dk

Undervisning 
i foråret 2014
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E-mail for begyndere

En introduktion til, hvordan du opretter og bruger en e-mail. 
Ved hjælp af oplæg og små øvelser bliver du fortrolig med 
funktionerne i Gmail.
Forudsætning: du skal have deltaget i forløbet PC for  
begyndere eller have tilsvarende viden.

Tirsdag d. 25. februar kl. 09.00 - 10.30
Tirsdag d. 4. marts kl. 09.00 - 10.30

Bliv dus med dit bibliotek
Lær dit bibliotek bedre at kende både fysisk og virtuelt.  
Vi guider dig gennem bibliotekets mange tilbud.

Mandag d. 27. januar kl. 16.00 - 17.00

Onsdag d. 26. februar kl. 16.00 - 17.00

Fredag d. 28. marts kl. 16.00 - 17.00

iPhone 
Vi viser dig, hvordan du kan bruge 
Svendborg Biblioteks tilbud på din  
iPhone, og hvordan du henter apps. 

Medbring din kode og dit Apple-id.

Svendborg Bibliotek  
(i mødelokalet overfor hovedindgangen)
Tirsdag d. 4. marts kl. 14.30 - 16.00

Thurø Bibliotek
Tirsdag d. 11 marts kl. 14.30 - 16.00

Android Smartphone
Vi præsenterer dig for nogle af de 
spændende muligheder, din telefon 
giver dig. Vi gennemgår dens 
vigtigste funktioner og viser dig, 
hvordan du henter apps og
anvender Svendborg 
Biblioteks tilbud.

Svendborg Bibliotek  
(i mødelokalet overfor hovedindgangen)
Torsdag d. 13. marts kl. 10.00 - 11.30

Landet Bibliotek 
Tirsdag d. 18. marts kl. 10.00 - 11.30

(i mødelokalet overfor hovedindgangen)

Hjælp i IT-Hjørnet ved Henning Jensen,  
Erik Holst Jensen og Hans Ulrik Schaffalitzky
Har du brug for hjælp ved pc’en kan Henning, Erik og Hans Ulrik måske hjælpe.
Svendborg Bibliotek mandag og tirsdag kl. 9 - 13 og onsdag kl. 13 - 16.



Digital Post for private / borger.dk
Fra november 2014 får du ikke længere post i papirform 
fra det offentlige. 

Hvad betyder det for dig, og hvordan får du en digital postkasse? 
Medbring dit nøglekort til NemID, hvis vi skal oprette en digital 
postkasse til dig. Vi ser også på siden www.borger.dk, som er 
din indgang til hele det offentlige Danmark.

Onsdag d. 2. april kl. 9.00 - 10.00  
(i mødelokalet overfor hovedindgangen) 
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Første gang gennemgår vi det grundlæggende og kigger på både 
sjove og nyttige apps. Anden gang viser vi de mere 
avancerede muligheder.

Medbring din kode og dit Apple-id.

Der er to undervisningsdage på hvert hold,  
så din tilmelding gælder begge gange.

Hold 1:
Tirsdag d. 8. og 29. april kl. 09.00 - 10.30  
(i mødelokalet overfor hovedindgangen)

Hold 2:
Tirsdag d. 8. og 29. april kl. 11.00 - 12.30
 (i mødelokalet overfor hovedindgangen)

iPad for begyndere og let øvede
Vil du vide mere om mulighederne i din iPad?



Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i datoer, åbningstider og priser

Du kan købe billetter via bibliotekets hjemmeside www.svendborgbibliotek.dk  
under menuen Det sker.
Hvis ikke andet er angivet, starter billetsalget ved dette katalogs udgivelse.
Har du ikke mulighed for at købe og printe billetten ud derhjemme, kan du altid 
komme på biblioteket og få hjælp.
Billetter refunderes indtil en halv time før arrangementet.

Gratis billetter printes fra www.svendborgbibliotek.dk
Hvis ikke andet er angivet foregår arrangementerne på  
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg, tlf. 62 23 50 00. 
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Forfatterskole på Svendborg Bibliotek
Vi gentager den store succes med Forfatterskole for unge på 
12 - 18 år.

Det er de to lokale forfattere Vagn Remme og Mikael Josephsen, 
som står bag Forfatterskolen. Her kan unge på 12-18 år prøve sig 
selv af på skrivetalentet under inspirerende vejledning. 
Som noget nyt tilbyder vi to spor: et prosa og et lyrisk, som 
man kan vælge sig ind på efter nogle ugers deltagelse. 
Der er et modul i foråret og et modul i efteråret. Det koster  
kr. 450,- at deltage i et modul. Derudover er der en gratis camp.  
Der er et begrænset antal pladser.

Udvalgte tekster udgives som bog i samarbejde med Toptryk-
Grafisk. Forfatterskolen er støttet af Kunstrådets Huskunstne-
rordning og Svendborg Bibliotek. 
Flere oplysninger og tilmelding hos Anne Bertram: anne.ber-
tram@svendborg.dk

Mandag d. 24.4. – mandag d. 26.5. kl. 15.30 - 18.30: 
Modul 1 // 12 - 18 år

Mandag d. 16.6. kl. 17.00: 
Oplæsning ved unge fra Forfatterskolen modul 1 

Mandag d. 30.6. - Onsdag den 2.7.: 
Forfattercamp // 12  -18 år 

Onsdag d. 2.7. kl. 17.00: 
Oplæsning ved unge fra Forfattercamp 

Mandag d. 1.9. – 1.12. kl. 15.30 - 18.30: 

Modul 2 // 12 - 18 år

Mandag d. 15.12. kl. 17.00:
Oplæsning ved unge fra Forfatterskolen modul 2 

Oplæsning ved forfatterskoleelever
Mandag d. 20. januar kl. 17.30

Kom og hør de unge forfatterspirer, fra Forfatterskolens modul 4 (2013) på Svendborg Bibliotek, læse op af egne tekster i Fylgje 
4. Denne nye udgivelse er trykt og sponsoreret af ToptrykGrafisk. De to undervisere, forfatterne Vagn Remme og Mikael Joseph-
sen, er også til stede. Forfatterskolen er støttet af Kunstrådets Huskunstnerordning, Svendborg Bibliotek og Børnekulturelt 
Netværk / Svendborg Kommune.
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Pandekagedag
Svendborg Bibliotek og lokalbiblioteker inviterer børn, 
forældre og bedsteforældre på pandekagedag. Her kan I 
læse eller høre pandekagehistorier og tegne pandekage- 
figurer og smage på lækre pandekager, som lokale 
seniorer bager til jer. Så tag dit barn eller barnebarn  
ved hånden og besøg dit lokale bibliotek.

Tirsdag d. 4. februar  kl. 14.00 - 16.00:  
Gudme, Landet, Thurø og Svendborg Bibliotek  

Onsdag d. 12. februar  kl. 14.00 - 16.00:  
Stenstrup og Vester Skerninge Bibliotek  

Mandag d. 17. februar  kl. 14.00 - 16.00:  
Skårup Bibliotek

Frk. Geert elsker solsikker, 
gule og store … som 

solen. Når hun kom-
mer sine frø i jorden, 
kommer der solsikker 
op over det hele. Men 
en dag ligger der et æg 
i græsset – det største 
æg hun nogensinde 

har set. En historie om 
begyndelser, forventning 

og ventetid.
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Det Lille Verdens Teater: Ægget
Torsdag d. 6. februar kl. 15.00  - 15.30 // Børn på 2-5 år // 
Skovbyhus, Byparken 44 // Gratis billetter fra d. 23. januar



Lav dine egne voksbilleder
Mandag d. 17. februar kl. 14.00 - 16.00 Vester Skerninge 
Bibliotek // Tirsdag d. 18. februar kl. 14.00 - 16.00 // Thurø 
Bibliotek 

Ilona Hammershøj lærer børn og voksne teknikken med at 
lave voksbilleder. Alle materialer er gratis, og du får dit eget 
billede med hjem. 

Lær at tegne manga-tegneserier
7 - 16 år // Gratis billetter

Manga-underviser MartinNH kommer til Svendborg Bibliotek og 
filialer og underviser i, hvordan man tegner de sjove, japanske 
manga-tegneserier. På workshoppen lærer du, hvordan man 
tegner en figur, helt fra start. 

Workshoppen er både for øvede og begyndere.

Mandag d. 17. februar kl. 14.00 - 16.00: Stenstrup Bibliotek 

Tirsdag d. 18. februar kl. 10.00 -  12.00: Svendborg Bibliotek 

Tirsdag d. 18.februar  kl. 14.00 - 16.00:  Landet Bibliotek 

Onsdag d. 19. februar  kl. 11.00 -  13.00:  Svendborg Bibliotek

Onsdag d. 19. februar  kl. 14.00 - 16.00:  Skårup Bibliotek 

Torsdag d. 20. februar  kl. 14.00 - 16.00:  Gudme Bibliotek 

Lær at tegne Manga
17., 18., 19., 20. februar

Boggnasker Svendborg  

– klub for unge på 13 - 18 år
Vi inviterer unge til en ny spændende klub, hvor du kan 
mødes med andre litteraturinteresserede unge og snakke, 
anmelde, hygge og lave forskellige aktiviteter sammen – og 
være med til at planlægge en litteraturfestival i Odense 
(den 15. marts 2014).

1. Møde er mandag d. 13. januar kl. 16.00 - 18.00.
Mød op og bliv medlem. 
Tjek også Boggnasker Svendborg på Facebook.

Hobby Lobby

Børnebiblioteket tilbyder skiftende hobbyaktiviteter.

Her kan du være kreativ – vi sørger for materialer. 
Det, du laver, må du tage med hjem. 

Se månedens aktivitet på hjemmesiden.

Lektiecafé

Svendborg Biblioteks lektiecafé starter igen
tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00.

Hver tirsdag og torsdag kl. 16.00 - 18.00  
tilbyder Red Barnet Ungdom lektiehjælp.

Tilmelding ikke nødvendig.  
Kontaktperson Hanne Vest: hanne.vest@svendborg.dk
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hvid støj sceneproduktion: SKAB
Torsdag d. 27. februar kl. 15.00-15.35 // Børn på 2-5 år // Borgerforeningen // 
Gratis billetter fra d. 13. februar

SKAB - en fortælling om dej og mig. En musikalsk og skulpturel animationsfore-
stilling, der legende fortæller skabelsesberetningen med bageingredienser, dej og 
køkkenting.

Hvid støj sceneproduktion: SKAB
27. februar
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Fastelavn på Svendborg Bibliotek
Søndag d. 2. marts kl. 11.00 - 13.00 // børn fra 4 år  
// Gratis billetter

Svendborg Bibliotek inviterer børn, forældre og bedstefor- 
ældre til fastelavn. 
Mød meget gerne op udklædt. 

Vi skal synge, slå katten af tønden og kåre kattedronningen 
og kattekongen. Vi slutter dagen med en dejlig fastelavns-
bolle og lidt at drikke.

Fastelavn på Skårup Bibliotek 
Mandag d. 3. marts kl. 14.00 - 16.00 // Mød bare op

Skårup Bibliotek inviterer til fastelavnsmandag. Du møder selv- 
følgelig udklædt. Der slås katten af tønden, og kattekongen 
og kattedronningen kåres. Vi slutter dagen med en dejlig 
fastelavnsbolle og lidt at drikke.

FASTELAVN
2. marts - Svendborg Bibliotek
3. marts - Skårup Bibliotek

Film for de små

Svendborg Bibliotek inviterer børn på 3-8 år med deres  
voksne til Filmklub. Udvalgte dage kan børn i deres fritid 
se sjove, spændende, uhyggelige og anderledes film fra 
filmstriben.dk sammen med deres voksne.  Vi hygger, får 
saftevand og snakker lidt om filmene til sidst. Det er gratis 
at være med, og man skal huske gratis billet.
Filmprogram kan hentes på dit bibliotek eller ses på 
www.svendborgbibliotek.dk

Datoer: 
Tirsdag d. 14. januar kl. 16.00 - 17.00 // 3 - 6 år  
// Landet Bibliotek 

Lørdag d. 25. januar kl. 11.00 - 11.45 // 3 - 5 år  
og kl. 12.00 - 12.45 // 6 - 8 år // Svendborg Bibliotek

Torsdag d. 6. marts kl. 16.00 - 17.00 // 3 - 6 år  
// Stenstrup Bibliotek

Torsdag d. 13. marts kl. 16.00 - 17.00 // 3 - 6 år  
// Gudme Bibliotek

Onsdag d. 19. marts kl. 16.00 - 17.00 // 3 - 6 år  
//  Vester Skerninge Bibliotek
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Thomas Skov
1. oktober kl. 19.30

Bogcafé for børn og forældre 
Lørdag d. 8. marts kl. 11.00 - 12.00 // Børn og forældre // Gratis billetter

Det er dejligt for både voksne og børn at læse en bog sammen. Vi præsenterer og fortæller om nye billed- og højtlæsningsbøger. 
Både korte og lange, alvorlige og frække, sjove og spændende. Kom og bliv inspireret. 

Miteater: Kamelen kom til sidst 
Torsdag d. 20. marts kl. 15.00 - 15.45 // 3-8 år / Borgerforeningen / Gratis billetter fra d. 6. marts 

Da Gud var færdig med at skabe jorden, menneskene, dyrene og alle planterne, var han ved at være træt, da han 
henne i hjørnet får øje på nogle rester og af dem skaber han kamelen. 

En pragtfuld forestilling skabt over Jesper Wung-Sungs fine billedbog af samme navn.

Miteater: Kamelen kom til sidst
20. marts kl. 15.00 - 14.45
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”Et problem der vedrører os alle”  
ved Lilian Hoffmann 
Torsdag d. 20. marts kl. 19.30 // Unge og deres forældre //  
Billetpris 30 kr.   

Med ovennævnte baggrund skrev Lilian Hoffmann bøgerne MARTINA i 
1992 og ENGLESTØV i 1996. Lilian vil denne aften fortælle unge og deres 
forældre om det ”at være forældre til en ung pige, som pludselig kommer 
ud i et misbrug” og om de følger, det har haft for hende og familien. Hun 
fortæller om Martina, og hvad de som forældre gjorde for at få hende væk 
fra narkomiljøet, og om de problemer de havde. Lilian viser indledningsvis 
to korte tv-indslag.

Bog & Bio Divergent – se filmen læs bogen 
Unge // Tilmelding 

Først tager vi i biografen og 
ser filmen Divergent, som er 
en filmatisering af Afvigeren, 
Veronica Roths romandebut 
og første bog i Divergent-trilo-
gien. Vi mødes igen, når I har 
læst Afvigeren og snakker om 
film og bog sammenholdt.
Afvigeren handler om Tris, 
som er fyldt 16 år, den alder, hvor alle skal 
tage beslutningen om, hvem de vil være 
resten af livet. Valget er essentielt, for det 
varer hele livet. For at vejlede de unge, kom-
mer de alle igennem en simulation, hvor de skal træffe 
en række valg, der ender med at pege på en enkelt faktion. 
Tris må altså vælge sin kommende faktion med hjertet, 
mens hun samtidig må skjule for alle, at hun er divergent.

Bog & Bio – filmen Divergent i Scala Svendborg 
Torsdag d. 20. marts kl. 16.00 // Billet  
// Se www.svendborgbibliotek.dk for præcist tidspunkt  
og betaling.

Bog & Bio– bogen Divergent drøftes 
Onsdag d. 26.marts kl. 16.00 - 17.30 // Unge // Gratis billetter

 

SÆRLIGT FOR UNGE - WALKIE TALKIE
Walkie Talkie inviterer til hygge på Svendborg Bibliotek  
med café, studiemiljø og musikhjørne. Walkie Talkie er 
en gruppe af frivillige unge, som laver arrangementer på 
Svendborg Bibliotek én onsdag aften pr. måned i vinter-
halvåret. Der har tidligere været bl.a. modeshow, politisk 
paneldebat, madarrangement, koncerter, street art, poetry 
slam, film og fotokunst. 
Datoerne for WALKIE TALKIE i foråret er: 
Onsdag d. 22. januar, 12. februar, 12. marts og  
9. april kl. 19.30 - 22.00

Tjek www.facebook.com/WalkieTalkie5700 
– for oplysninger om indhold for den enkelte aften.

NB: Vi søger unge til WALKIE TALKIE-gruppen. 
Kontakt os på Facebook.

“Et problem der vedrører os alle”
20. marts kl. 19.30
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Den skaldede barber med mer’  
– musikalske fortællinger 
Søndag d. 23. marts kl. 11.00 // for børn og voksne //  
6 - 12 år // Gratis billetter

Historiefortæller Kristina Hansen og komponist/pianist 
Peter Skumme har kreeret deres helt eget poetiske univers, 
der bobler af magi og nærvær. Den smukke, legende og 
finurlige musik er komponeret specielt til en lille håndfuld 
udvalgte historier, der både er morsomme, lærerige og fyldt 
med spænding og uhygge. Læg dertil Kristina Hansens 
levende og umiddelbare fortælleudtryk, som fanger tilhørerne 
fra første sekund, og du har en unik oplevelse. 

Lav dine egne voksbilleder 
Onsdag d. 26. marts kl. 14.00 - 16.00  
// Stenstrup Bibliotek // Alle

Ilona Hammershøj lærer børn og voksne teknikken med at 
lave voksbilleder. Alle materialer er gratis, og du får dit eget 
billede med hjem.
 

Den skaldede barber med mer’
23. marts kl. 11.00
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Koncert med Trolska Polska
Lørdag d. 5. april kl. 13.00 // Børnefamilier / Gratis billetter

Mosekonen, nøkken, nisser, jætter, alfer og trolde... Trolska 
Polska er muligvis verdens første deciderede hyldestband til 
de nordiske mytevæsner! 
Orkestret har den kendte musiker og komponist Martin 
Seeberg som frontmand og består, foruden Seeberg selv, af 
en række navne fra den næste generation af unge danske og 
svenske folkemusiktalenter. Repertoiret er nyskrevet, og be-
ror på en række af Martin Seebergs iørefaldende folkemusik-
kompositioner. Mød de syv musikere i orkestret – strygetrio 
og kontrabas og med klangfarver fra etniske instrumenter 
som nøgleharpe, drejelire, sækkepibe og tablas. 

Påskeklip  
– Klip et gækkebrev og vind et flot påskeæg 
Mandag d. 14. april og tirsdag d. 15. april kl. 13.00 - 16.00  
// Fra 5 år 

Svendborg Bibliotek inviterer børn og deres voksne til påske-
hygge i samarbejde med SOS-Børnebyerne. Børn kan lave 
forskellige påskeklip under vejledning af SOS Børnebyernes 
repræsentanter. Der er påskeæg til de flotteste påskeklip!

Se mere på www.sosborneby.dk

Koncert med Trolska Polska
5. april kl. 13.00

PÅSKEFERIE

Den skaldede barber med mer’
23. marts kl. 11.00
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Mads Øvlisen
2. oktober kl. 19.30

Minecraftbyggeri og Pixelart
Mandag d. 14. april kl. 10.00 - 15.00 // 10 - 14 år  
// Gratis billetter 

Søren Ordon kommer og laver workshop i Minecraft. Det hele 
handler om 2 ting: at samarbejde mange på samme tid og at 
lave pixelart (computerkunst). På workshoppen bliver I stillet 
forskellige udfordrende opgaver, som I skal løse individuelt 
og flere sammen. I vil også få nogle samarbejdsøvelser, hvor 
I skal bruge hver jeres styrker til at bygge seje byggerier. Det 
hele foregår i Minecraft. Og derfor kræver det, at du har en 
bærbar computer med samt Minecraft installeret med en 
aktiv Minecraft-konto/bruger.

Lav dit eget computerspil 
Mandag d. 14. april kl. 16.00 - 21.00 // 14 - 16 år  
// Gratis billetter

På denne workshop vil Søren Ordon lære dig at lave dit eget 
(simple) computerspil. Du skal medbringe en bærbar com-
puter, der kan gå på internettet. Søren vil lære jer de grund-
læggende begreber og måder at kode simple animationer på. 
Derefter skal I prøve at lave et lille spil. Og er der tid til det, 
vil I blive stillet nogle udfordrende opgaver, som I skal løse 
med de værktøjer, Søren giver jer. 

Minecraft
14. april kl. 10.00 - 15.00
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Lær at tegne manga-tegneserier
15. april kl. 14.00-16.00
16. april kl. 14.00 - 16.00

Lær at tegne manga-tegneserier 
Tirsdag d. 15. april kl. 14.00 - 16.00 // Thurø Bibliotek  
//Onsdag den 16. april kl. 14.00 - 16.00 // Vester Skerninge 
Bibliotek // 7 - 16 år // Gratis billetter

Manga-underviser MartinNH kommer til Thurø og Vester 
Skerninge og underviser i, hvordan man tegner de sjove, 
japanske manga-tegneserier. Du lærer, hvordan man tegner 
en figur, helt fra start. Workshoppen er både for begyndere 
og øvede.

Lav dine egne voksbilleder
Tirsdag d. 15. april kl. 14.00 - 16.00 // Landet Bibliotek  
// Onsdag d. 16. april kl. 14.00 - 16.00 // Skårup Bibliotek 

Ilona Hammershøj lærer børn og voksne teknikken med at 
lave voksbilleder. Alle materialer er gratis, og du får dit eget 
billede med hjem.

   FOR BØRN I DAGTILBUD
Børneteater
Det er Svendborg Kommunes intention, at så mange børn 
som muligt oplever børneteater. Derfor har Svendborg  
Bibliotek i over 25 år arrangeret børneteater for børn i dag-
tilbud, så ud over de åbne familieforestillinger nævnt her i 
programmet, arrangerer biblioteket også hvert år mange  
teaterforestillinger for børn i børnehave, vuggestue og  
dagpleje.  

Kender din institution ikke det årlige teatertilbud, 
så kontakt Helle Jakobsfeld: helle.jakobsfeld@svendborg.dk

Fortællefestival for børn i dagtilbud 
Vi gentager succesen med, at pædagoger med stor  
fortællelyst fortæller for børn i dagtilbud.

Vi udvider festivalen ved også at lade pædagoger fortælle 
i biblioteksfilialerne udover på de fire kulturinstitutioner: 
Svendborg Kunstbygning - SAK, Svendborg Musikskole, 
Forsorgsmuseet og Svendborg Bibliotek. 

Hvert sted er der spændende fortællinger for børn, ord der 
fortryller, forskrækker og forfører. De deltagende fortællere 
(pædagoger) bliver tilbudt et fortællekursus med en  
professionel fortæller inden festivalen. 

Mere information og tilmelding af fortællere og børn hos 
Anne Bertram: anne.bertram@svendborg.dk

Onsdag d. 23. april // 
Stenstrup, Skårup og Vester Skerninge Bibliotek 

Torsdag d. 24. april // 
Gudme, Landet og på Thurø Bibliotek 

Fredag d. 25. april // 
Svendborg Bibliotek, SAK, Svendborg Musikskole og  
Forsorgsmuseet 
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OrdVærk
d. 23. - 25. april // 3 - 6 år & pædagoger // Tilmelding // Se www.svendborgbibliotek.dk 

Fortællefestival for børn i dagtilbud.  
- se hele programmet på www.svendborgbibliotek.dk   

Dansens dag
Tirsdag d. 29. april // Svendborg, Gudme, Landet og Thurø Bibliotek   

Svendborg Bibliotek og udvalgte filialer deltager på Dansens Dag med aktiviteter for små og store. 

Følg med på www.svendborgbibliotek.dk
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Kommoderim – en iPadfortælling
Lørdag d. 3. maj kl. 11.00 // 5 - 11 år // Gratis billetter

Mikkel fortæller, spiller guitar, synger egne sange og trækker 
flere skøre ting frem fra kommoden. Tegningerne kommer ud 
af kommoden og bliver 
levende med brug af en 
iPad. Kom og deltag og 
hør om dengang Mikkel 
så noget i skoven, 
der ikke var som det 
plejede, eller da han 
oplevede et helt 
utroligt dyr under 
køkkengulvet – og 
mange andre sjove 
historier.

Forfattercamp
Mandag d. 30. juni - onsdag d. 2. juli // 12 - 18 år //  
Tilmelding / Se www.svendborgbibliotek.dk

3-dages intensivt skrivekursus med de to forfattere Vagn 
Remme og Mikael Josephsen 
Her kan du prøve dig selv af på skrivetalentet, bare du har 
skrivelysten! 
På de tre dage prøver du kræfter med at lære at læse dig selv 
- læse egne tekster og i at lytte. Ligesom du vil blive under-
vist i de sproglige virkemidler, både i prosa og lyrik. 

Oplæsningsarrangement 
Onsdag d. 2. juli kl. 17.00 // Gratis

Oplæsningsarrangement, hvor du får mulighed for at læse 
højt af dine egne tekster over for et lille publikum.

levende med brug af en 
iPad. Kom og deltag og 
hør om dengang Mikkel 

der ikke var som det 
plejede, eller da han 

Kommoderim - en iPadfortælling
3. maj kl. 11.00
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FOR BØRN I SKOLE
Biblioteksorientering for elever i 4. og 8. klasse

For 4. klasser: 
Vi tilbyder, at elever i 4. klasse lærer børnebiblio-
teket at kende. Vi fortæller om bibliotekets mange 
tilbud og anbefaler gode bøger, så børnene oplever, 
at biblioteket kan bruges både i fritiden og i opgave-
sammenhæng. 

For 8. klasser
 vil der være fokus på elevernes digitale dannelse og 
informationslæring i samarbejde med skolebibliote-
karerne. 

Særlige forløb:  
Det er også muligt på alle klassetrin at inddrage 
biblioteket i undervisningen. Måske har klassen et 
særligt tema eller en projektuge, og I kan få arrange-
ret et særligt forløb. 

Bestilling af biblioteksorientering  
og særlige forløb:
Kontakt os venligst mindst 2 uger i forvejen og 
aftal tid hos publikumschef Nina Stentebjerg-Hansen: 

nina.stentebjerg-hansen@svendborg.dk  
// tlf. 6223 5002

Mandag – fredag kl. 8.15 - 9.45.  
Vi tilbyder også Biblioteksorientering  
i lokalbibliotekerne. 
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Palæstina Fotomarathon
Mandag d. 6. januar – søndag d. 26. januar

Hvad var i fokus, da palæstinenserne tog kameraet i egen 
hånd og deltog i fotokonkurrencen Palæstina Fotomarathon? 
Se en udstilling, der viser palæstinensernes egne billeder – 
billeder af et helt andet Palæstina. 
Reception og præsentation af udstillingen v/ tidl. frivillige i 
Det Danske Hus i Palæstina, Sofie Dahl og Sofie Pedersen, 
mandag d. 6. januar kl. 16.00.

Svendborg Skyttekreds 150 års jubilæum  
- 150 år skildret i billeder og tekst
Mandag d. 3. februar – søndag d. 2. marts

Svendborg Marineforenings 100 års jubilæum
Mandag d. 3. marts – søndag d. 30. marts

Anne Frausing: Fascineret af dyr og fugle 
Malerier
Mandag d. 31. marts – søndag d. 27. april

Churchill’s Finest Hour 1940-1945 
Mandag d. 5. maj – lørdag d. 31. maj

Niels Bjerres fotoudstilling skildrer Winston Churchill i hans 
måske stolteste stund, da han stod i spidsen for demokrati-
ernes kamp mod nazismen 1940-1945.

Ida-Marie Søby: Minimalistiske, håndlavede 
tegninger af dyr. 
Mandag d. 2. juni – lørdag d. 28. juni.

Udstillinger i Lokalbibliotekerne

Vester Skerninge Bibliotek:

Januar: 

Lundely Glas udstiller smykker og brugskunst.

Februar-marts: 

Hanne Ploug Andersen udstiller 
akvareller og kort

April-maj: 

Susanne Schnell udstiller smykker og decoupage

Udstillinger 
i foråret 2014

Palæstina Fotomarathon
6. januar - 26. januar

Foto Ahmad Talaat Hassan 
by Sofie Pedersen
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Januar
Torsdag d. 9. januar kl. 15-17
Slægtsforsknings-café
Mød bare op.

Onsdag d. 15. januar kl. 19.30
Mit liv med Nepals børn. Vibeke Peder-
sen fortæller om sit børnehjem i Nepal.
Kr. 30

Torsdag d. 16. januar kl. 19.30
Giant Steps præsenterer sit forårs- 
program. Introduktion til forårets 
jazzarrangementer.
Kr. 40 // gratis for medlemmer af  
Giant Steps

Tirsdag d. 21. januar kl. 19.30
Morten Brask. Forfatterforedrag.
Kr. 60 //Nysgerrig Fyn kr. 40

Onsdag d. 22. januar kl. 17-18
Hør mere om frivilligt arbejde. 
Mød bare op

Onsdag d. 22. januar kl. 19.00
Vester Skerninge før og nu. Hvordan så 
Vester Skerninge ud for 50 år – 100 år 
og 200 år siden.
Vester Skerninge Bibliotek // Kr. 30

Torsdag d. 23. januar kl. 15-17
Slægtsforsknings-café.  
Gratis mød bare op.

Mandag d. 27. januar kl. 16-17
Bliv dus med dit bibliotek. Vi guider 
dig gennem bibliotekets mange tilbud.
Gratis // tilmelding

Tirsdag d. 28. januar kl. 9-10.30
 PC for begyndere.  
Hold 1: 28. januar, 4. februar, 11. februar.
Gratis // tilmelding

Tirsdag d. 28. januar kl. 11-12.30
PC for begyndere.  
Hold 2: 28. januar, 4. februar, 11. februar.
Gratis // tilmelding

Onsdag d. 29. januar kl. 19.15
DR Klub Klassisk.
Gratis // tilmelding 

Torsdag d. 30. januar kl. 9-10.30
PC for begyndere.  
Hold 3: 30. januar, 6. februar, 13. februar.
Gratis //tilmelding

Torsdag d. 30. januar kl. 11-12.30:
PC for begyndere.  
Hold 4: 30. januar, 6. februar, 13. februar.
Gratis // tilmelding

Torsdag d. 30. januar kl. 16-17.30
Bogcafé – Årets bøger 2013.
Gratis // mød bare op

februar 
Tirsdag d. 4. februar kl. 19.15
P6 Beat Lytteklub
Gratis // tilmelding

Praktiske 
oplysninger

Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i datoer, åbningstider og priser

Du kan købe billetter via bibliotekets hjemmeside www.svendborgbibliotek.dk under menuen Det sker.
Hvis ikke andet er angivet, starter billetsalget ved dette katalogs udgivelse. Har du ikke mulighed for at 
købe og printe billetten ud derhjemme, kan du altid komme på biblioteket og få hjælp
Billetter refunderes indtil en halv time før arrangementet.

Gratis billetter printes fra www.svendborgbibliotek.dk
Hvis ikke andet er angivet foregår arrangementerne på  
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg, tlf. 62 23 50 00. 
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Praktiske 
oplysninger

Tirsdag d. 4. februar kl. 16-17 
Bogcafé – Årets bøger 2013
Stenstrup Bibliotek // Gratis // tilmelding

Onsdag d. 5. februar kl. 16.30-17.30
Bogcafé – Årets bøger 2013.
Gudme Bibliotek // Gratis // tilmelding

Torsdag d. 6. februar kl. 15-17
Slægtsforsknings-café.  
Gratis mød bare op

Torsdag d. 6. februar kl. 19.30
Borgerkrigen i Syrien og det arabiske forår. 
Mellemøstkorrespondent Brian Esbensen 
fortæller om udviklingen i Syrien netop nu.
Kr. 60 // Nysgerrig Fyn kr. 40

Tirsdag d. 11. februar kl. 19.30
Claus Bundgård Christensen. Danskere på 
Vestfronten 1914-1918.
Kr. 60 // Nysgerrig Fyn kr. 40

Tirsdag d. 11. februar kl. 16-17.30
Fyraftens-pc. Har du behov for lidt støtte  
til at komme i gang med pc’en?
 11. februar og 12. februar // Gratis  
// tilmelding

Mandag d. 17. februar kl. 14.00-16.00
Voksmaleri-workshop
Vester Skerninge Bibliotek // Mød bare op

Tirsdag d. 18. februar kl. 14.00-16.00:
Voksmaleri-workshop
Thurø Bibliotek // Mød bare op

Onsdag d. 19. februar kl. 9-10.30
PC for begyndere. 
Opsamling for hold 1-2-3-4.
Gratis // tilmelding

Tirsdag d. 25. februar kl. 16-17 
Bogcafé – Årets bøger 2013.
Skårup Bibliotek // Gratis // tilmelding

Tirsdag d. 25. februar kl. 19.15
DR Klub Klassisk
Gratis // tilmelding

Onsdag d. 26. februar kl. 16-17
Bliv dus med dit bibliotek: Vi guider dig 
gennem bibliotekets mange tilbud.
Gratis // tilmelding

Onsdag d. 26. februar kl. 19.30
Nysgerrig Fyn arrangement
Edith Piaf – fra gadesanger til legende. 
Uta Motz og Anders Allentoft fortæller om 
Piafs liv og fortolker hendes sange.
Forbeholdt medlemmer af Nysgerrig Fyn  
//Gratis billetter

Torsdag d. 27. februar kl. 16-17
Læsernes egen Bogcafé  
– fortæl om din yndlingsbog.
Gratis // mød bare op

marts 
Tirsdag d. 4. marts kl. 14.30-16 
iPhone. Vi henter apps og viser, hvordan du 
kan bruge Svendborg Biblioteks tilbud på 
din Iphone.
Gratis // tilmelding

27. februar - 6. marts
Bogbyttedage på Svendborg Bibliotek. Kom 
med en bog og tag en anden med hjem.
Gratis

Onsdag d. 5. marts kl. 19.30
Sissel-Jo Gazan. Forfatterforedrag.
Kr. 60 // Nysgerrig Fyn kr. 40
 
Torsdag d. 6. marts kl. 15-17.
Slægtsforsknings-café. 
Gratis mød bare op. 

Tirsdag d. 11. marts kl. 14.30-16
iPhone. Vi viser, hvordan du kan bruge 
Svendborg Biblioteks tilbud på din Iphone. 
Thurø Bibliotek // Gratis // tilmelding

Tirsdag d. 11. marts kl. 19.30
Christian Grau: Kender du typen. Den 
kendte livsstilsekspert fra TV tager pulsen 
på danskerne.
Kr. 75 // Nysgerrig Fyn kr. 60

Torsdag d. 13. marts kl. 10-11
Android Smartphone. Vi viser dig de spæn-
dende muligheder som telefonen giver dig.
Gratis // tilmelding

Tirsdag d. 18. marts kl. 10-11.30
Android Smartphone. Vi viser dig de spænd- 
ende muligheder som telefonen giver dig.
Landet Bibliotek // Gratis // tilmelding
Onsdag d. 19. marts kl. 19.30

Anders Dohn fortæller om og spiller musik 
af den chilenske sangskriver og musiker 
Victor Jara.
Kr. 60 // Nysgerrig Fyn kr. 40

Torsdag d. 20. marts kl. 15-17
Slægtsforsknings-café. 
Mød bare op

Tirsdag d. 25. marts kl. 19.15
P6 Beat Lytteklub
Gratis // tilmelding

Onsdag d. 26. marts kl. 19.15
DR Klub Klassisk
Gratis // tilmelding

Torsdag d. 27. marts kl. kl. 16-17
Bogcafé - Lige til at spise. 
Gratis // mød bare op

Torsdag d. 27. marts kl. 19.30
Dorte De Neergaard Christensen.  
Så slip dog den høne!
Kr. 50 // Nysgerrig Fyn kr. 40

Fredag d. 28. marts kl. 16-17
Bliv dus med dit bibliotek. Vi guider dig 
gennem bibliotekets mange tilbud.
Gratis // tilmelding

april
Onsdag d. 2. april kl. 9-10.
Digital post for private / borger.dk
Hvordan opretter du digital postkasse?  
Vi guider dig gennem borger.dk.
Tirsdag d. 8. april og tirsdag d. 29. april kl. 9-10.30
Gratis // tilmelding

Torsdag d. 3. april kl. 19.30
Nils Malmros fortæller om filmen Sorg og 
Glæde.
Kr. 60 // Nysgerrig Fyn kr. 40 
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Lørdag d. 5. april
Krimimesse i Horsens. Bustur til Krimimes-
sen i det nedlagte Horsens Statsfængsel.
Kr. 250

Tirsdag d. 8. april kl. 11-12.30 
iPad for begyndere og let øvede. For dig som 
vil vide mere om mulighederne i din iPad.
8. april og 29. april.
Gratis // tilmelding

Tirsdag d. 15. april kl. 14.00-16.00:
 Voksmaleri-workshop 
Landet Bibliotek // Mød bare op

Onsdag d. 16. april kl. 14.00-16.00:
 Voksmaleri-workshop  
Skårup Bibliotek // Mød bare op

Tirsdag d. 22. april kl. 19.15
P6 Beat Lytteklub
Gratis // tilmelding

23. april – 25. april
OrdVærk – litterære dage på Svendborg 
Bibliotek

Onsdag d. 23. april kl. 19.30
Hassan Preisler – Brun mands byrde.
Forfatterforedrag // Kr. 40

Torsdag d. 24. april kl. 19.30
Lokale forfattere fortæller om deres værker 
Kr. 30

Fredag d. 25. april kl. 18
Litterær middag
Kr. 100

Tirsdag d. 29. april kl. 19.30
Aften i Klezmermusikken og Johannes Jør-
gensens tegn. Stemningsfuld jødisk klezmer-
musik – en koncert med nerve og humor.
Kr. 50 // Nysgerrig Fyn kr. 40

Torsdag d. 8. maj kl. 19.30
Elvira, Sixten og mig v/ Kathinka Lindhe.
Kr. 30

Palæstina Fotomarathon
6. januar - 26. januar

Foto Areen Natsheh

36 VOKSEN // KALENDER JAN - JUNI 2014



januar
Tirsdag d. 14. januar kl. 16.00-17.00
Film for de små / Landet Bibliotek 
 3-6-årige // Gratis billetter

Mandag d. 20. januar kl. 17.30
Oplæsningsarrangement ved forfat-
terskoleelever fra modul 4 (2013)
Mød bare op

Onsdag d. 22. januar kl. 19.30-22.00
Walkie Talkie 
15-25 år // Mød bare op

Lørdag d. 25. januar kl. 11.00-11.45 og 
kl. 12.00-12.45
Film for de små
3-5 år og 6-8 år // Gratis billetter

februar
Tirsdag d. 4. februar kl. 14.00-16.00
Pandekagedag
Gudme, Landet, Thurø og Svendborg 
Bibliotek //

Torsdag d. 6. februar kl. 15.00
Det Lille Verdens Teater: Ægget 
Børn 2-5 år // Skovbyhus, Byparken 44 
// Gratis billetter fra d. 23. januar.

Onsdag d. 12. februar kl. 14.00-16.00
Pandekagedag
Stenstrup og Vester Skerninge Bibliotek 
// Mød bare op

Onsdag d. 12. februar kl. 19.30-22.00
Walkie Talkie  
15-25 år // Mød bare op

Mandag d. 17. februar – mandag d. 19. 
maj kl. 15.30-18.30
Forfatterskole Modul 1
12-18 år // Tilmelding

Vinterferie
Mandag d. 17. februar kl. 14.00-16.00
Pandekagedag
Skårup Bibliotek // Mød bare op

Mandag d. 17. februar kl. 14.00-16.00
Mangaworkshop
Stenstrup Bibliotek // 7-16 år  
// Gratis billetter

Mandag d. 17. februar kl. 14.00-16.00
Voksmaleri-workshop
Vester Skerninge Bibliotek  
// Mød bare op

Tirsdag d. 18. februar kl. 10.00-12.00
Mangaworkshop
Svendborg Bibliotek // 7-16 år 
 // Gratis billetter

Tirsdag d. 18. februar kl. 14.00-16.00
Mangaworkshop
Landet Bibliotek // 7-16 år  
// Gratis billetter

Tirsdag d. 18. februar kl. 14.00-16.00
Voksmaleri-workshop
Thurø Bibliotek // Mød bare op

Onsdag d. 19. februar kl. 11.00-13.00
Mangaworkshop
Svendborg Bibliotek // 7-16 år  
// Gratis billetter

Onsdag d. 19. februar kl. 14.00-16.00
Mangaworkshop
Skårup Bibliotek // 7-16 år  
// Gratis billetter

Torsdag d. 20. februar kl. 14.00-16.00
Mangaworkshop
Gudme Bibliotek // 7-16 år 
 // Gratis billetter

Torsdag d. 27. februar kl. 15.00
Teater: Hvid støj sceneproduktion: 
SKAB 
Børn på 2–5 år // Borgerforeningen  
// Gratis billetter fra d. 13. februar.

Praktiske 
oplysninger

Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i datoer, åbningstider og priser

Du kan købe billetter via bibliotekets hjemmeside www.svendborgbibliotek.dk under menuen Det sker.
Hvis ikke andet er angivet, starter billetsalget ved dette katalogs udgivelse. Har du ikke mulighed for at 
købe og printe billetten ud derhjemme, kan du altid komme på biblioteket og få hjælp
Billetter refunderes indtil en halv time før arrangementet.

Gratis billetter printes fra www.svendborgbibliotek.dk
Hvis ikke andet er angivet foregår arrangementerne på  
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg, tlf. 62 23 50 00. 
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marts
Søndag d. 2. marts kl. 11.00-13.00
Fastelavn på Svendborg Bibliotek 
børn fra 4 år // Gratis billetter

Mandag d. 3. marts kl. 14.00-16.00
Fastelavn på Skårup Bibliotek
Mød bare op

Torsdag d. 6. marts kl. 16.00-17.00
Film for de små
Stenstrup Bibliotek // 3-6 år  
// Gratis billetter

Lørdag d. 8. marts kl. 11.00-12.00
Bogcafé for børn og forældre
Gratis billetter

Onsdag d. 12. marts kl. 19.30-22.00
Walkie Talkie 
15-25 år // Mød bare op

Torsdag d. 13. marts kl. 16.00-17.00
Film for de små 
Gudme Bibliotek // 3-6 år // Gratis billetter

Onsdag d. 19. marts kl. 16.00-17.00
Film for de små
Vester Skerninge Bibliotek // 3-6 år 
 // Gratis billetter

Torsdag d. 20. marts kl. 15.00
Miteater: Kamelen kom til sidst
3-8 år // Borgerforeningen  
// Gratis billetter fra d. 6. marts.

Torsdag d. 20. marts kl. 16.00
Bog & Bio – filmen ”Divergent” i Scala 
Svendborg
Unge // Se www.svendborgbibliotek.dk for 
præcist tidspunkt og betaling

Torsdag d. 20. marts kl. 19.30
Unge & stoffer – v. Lilian Hoffmann 
Unge og deres forældre // kr. 30

Søndag d. 23. marts kl. 11.00
Den skaldede barber med mer’ v/ Kristina 
Hansen & Peter Skumme
6-12 år // Gratis billetter

Onsdag den 26. marts kl. 16.00-17.30
Bog & Bio– bogen ”Divergent” drøftes
Unge // Gratis billetter

april
Lørdag d. 5. april kl. 13.00
Koncert med Trolska Polska 
Børnefamilier // Gratis billetter

Onsdag d. 9. april kl. 19.30-22.00
Walkie Talkie 
15-25 år // Mød bare op

Påskeferie
Mandag d. 14. april kl. 13.00-16.00
Påskeklip med SOS Børnebyerne 
Fra 5 år // Mød bare op

Mandag d. 14. april kl. 10.00-15.00
Minecraftbyggeri og Pixelart 
10-14 år // Gratis billetter

Mandag d. 14. april kl. 16.00-21.00
Lav dit eget computerspil 
14-16 år // Gratis billetter

Tirsdag d. 15. april kl. 14.00-16.00
Mangaworkshop 
Thurø Bibliotek // 7-16 år // Gratis billetter

Tirsdag d. 15. april kl. 13.00-16.00
Påskeklip SOS Børnebyerne 
Fra 5 år // Mød bare op 

Tirsdag d. 15. april kl. 14.00-16.00
Voksmaleri-workshop
Landet Bibliotek // Mød bare op

Onsdag d. 16. april kl. 14.00-16.00
Mangaworkshop 
Vester Skerninge Bibliotek // 7-16 år  
// Gratis billetter

Onsdag d. 16. april kl. 14.00-16.00
Voksmaleri-workshop
Skårup Bibliotek // Mød bare op

23. april-25. april
OrdVærk 
Se hele programmet på  
 www.svendborgbibliotek.dk 

Tirsdag d. 29. april
Dansens dag 
Svendborg Bibliotek, Gudme, Landet og 
Thurø Bibliotek  
// Se www.svendborgbibliotek.dk 

maj
Lørdag d. 3. maj kl. 11.00
Kommoderim
6-11 år // Gratis billetter

juni
Mandag d. 9. juni kl. 17.00
Oplæsningsarrangement ved forfatter-
skoleelever fra modul 1 
Mød bare op

Mandag d. 30. juni - Onsdag den 2. juli
Forfattercamp
12-18 år // Tilmelding

juli
Onsdag d. 2.juli kl.17.00
Oplæsning ved unge fra Forfattercamp  
// Mød bare op
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Hovedbibliotek
Svinget 1, 5700 Svendborg
Tlf. 62 23 50 00
Fax 62 22 05 39
www.svendborgbibliotek.dk
bibliotek@svendborg.dk
Man  8.00 - 21.00
Tir. 8.00 - 19.00
Ons 8.00 - 19.00
Tor 8.00 - 19.00
Fre 8.00 - 17.00
Lør 10.00 - 14.00
Søn 10.00 - 14.00 (1/10-31/3)

Drejø Bibliotek
Drejø Brovej 14, Drejø 

5700 Svendborg
Ons 14.00 - 16.00

Gudme Bibliotek
Højsagervej 6, 5884 Gudme

Tlf. 62 23 30 06

gudme.bibliotek@svendborg.dk

Tir 13.00 - 17.00 (med betjening)

Tor 14.00 - 18.00 (med betjening)

Åbent med selvbetjening alle dage 7.00 - 22.00

Landet Bibliotek
Biblioteksvej 1, Landet
5700 Svendborg
Tlf. 62 54 12 33
landet.bibliotek@svendborg.dk
Tir 13.00 - 17.00
Tor 14.00 - 18.00

Skårup Bibliotek
P.A. Wedelsvej 2, 5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 01
skaarup.bibliotek@svendborg.dk

Man 14.00 - 18.00 (med betjening)

Ons 14.00 - 18.00 (med betjening)
Fra 1. marts 2014, åbent med selvbetjening alle dage 
7.00-22.00

Stenstrup Bibliotek
Skolevej 2, 5771 Stenstrup
Tlf. 62 23 50 40
stenstrup.bibliotek@svendborg.dk
Man 14.00 - 18.00
Ons 13.00 - 17.00

Thurø Bibliotek
Bergmannsvej 70, Thurø

5700 Svendborg

Tlf. 62 20 56 06

thuro.bibliotek@svendborg.dk

Tir 14.00 - 18.00

Tor 14.00 - 18.00

Vester Skerninge Bibliotek
Fåborgvej 53,

5762 Vester Skerninge.

Tlf.: 62242026

v.skerninge.bibliotek@svendborg.dk

Man 14.00 - 18.00

Ons 1300 - 17.00

Biblioteker
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