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Praktiske 
oplysninger

• Du kan købe billetter via bibliotekets hjemmeside www.svendborgbibliotek.dk under menuen: Det sker.
• Billetter er til salg, så snart kataloget udkommer, med mindre andet er angivet.
• 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.
• Bibliotekets IT-kurser er gratis. Du kan tilmelde dig fra 14 dage før ved at henvende dig til biblioteket.
• Hvis ikke andet er angivet, foregår arrangementerne på Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg, tlf. 62 23 50 00. 

Der tages forbehold for eventuelle fejl og programændringer.



Vi byder dig velkommen til at besøge dit bibliotek og lade dig berige, bemægtige, 
besnære af de mangeartede tilbud.
Her er kurser, læseklubber, foredrag og musik for alle – og for alle aldre. 

I denne sæson har vi sat ekstra fokus på film. Den store SVEND14-fest skal også 
fejres på bibliotekerne, hvor vi byder på filmværksteder for de små, lokalhistoriske 
film, mobilfilmkonkurrence, foredrag ved instruktør Per Fly, kortfilm – både i festugen 
og senere på året, og på såvel biblioteket i Svendborg som på lokalbibliotekerne. 

Foredragene vil være mangeartede – forfatter Josefine Ottesen, skuespiller Jan Schou, 
biskop Tine Lindhardt og digteren Yahya Hassan er blot eksempler på den store 
spændvidde i efterårets program.  

Deltag i en RejseCafé, en forfatterskole, en danse-workshop, et IT- kursus eller … 

Vi er her for dig – for kulturlivet – for oplysning og læring. Kom og vær med.

Vi glæder os. 

Venlig hilsen

Birgitte Karmann Roslev
Bibliotekschef

Birgitte Karmann Roslev
Bibliotekschef
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Afenginn
29. august kl. 19.00

Filmdage på Svendborg Bibliotek
25. august – 28. august kl. 15 - 17 //  Gratis // Mød bare op

Under Svend14 vises danske og udenlandske novelle-,  
kort- og dokumentarfilm for voksne i bibliotekets film-  
og musikområde. 
Et mere detaljeret program vil kunne ses i Svend14’s officielle 
program og på Svendborg Biblioteks hjemmeside fra begynd- 
elsen af august.

Kulturnat  
- Afenginn spiller op til dans mellem reolerne
Fredag d. 29. august kl. 19 - 21 // Gratis // Mød bare op

Afenginn betyder på oldnordisk beruselse og styrke. Og det 
er netop det, man kan forvente af en aften med bandet 
Afenginn. Gang på gang begejstrer de publikum med deres 
helt unikke mix af skæve balkanrytmer, nordisk melankoli og 
klassisk komposition. 
Afenginn har spillet et utal af koncerter over hele verden, ud-
givet fem anmelderroste albums samt modtaget tre Danish 
Music Awards og en lang række andre hædersbevisninger.

Bog & Bio 
Læs bogen og se filmen 
– et samarbejde mellem 
Svendborg Bibliotek og Scala

Har du lyst til, sammen med andre, at se og læse de filmatiserede bøger, som kommer 
i biografen i efteråret? Biblioteket skaffer bogen til dig.  Du kan følges med biblioteket 
i biografen eller selv sørge for at se filmen. Tilmelding gælder hele sæsonen – fast dag 
for møderne vil blive torsdage kl. 10 - 12.
Læseklubben er gratis. Biblioteket bestiller plads i biografen, men du skal dog selv 
betale din billet.
Da programmet først kendes til september, er det ikke muligt at melde datoer ud endnu.  
Hold derfor øje med bibliotekets hjemmeside i september.
Tilmeld dig på biblioteket eller på e-mail: anne.servais@svendborg.dk
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Nanna Drejer: Hjerteblod
9. september kl. 19.30

Tilværelsen som ordblind
Mandag d. 8. september kl. 19 - 21 // Kr. 30

Christian Bock, der selv er stærkt ordblind, fortæller om de 
udfordringer, der følger med ordblindhed. Han gik i mange år 
langt udenom computeren, men da han skulle have en ud-
dannelse, blev han opmærksom på muligheden for at få be-
vilget en IT-rygsæk. Dét blev vejen til en hverdag, hvor han er 
i stand til at læse og skrive uden andres hjælp. Christian Bock 
er nu selvstændig IT-konsulent og underviser både brugere og 
undervisere i, hvordan de nye IT-værktøjer anvendes.

Nanna Drejer: Hjerteblod  
– Tre kvinders vej til Nobelprisen
Tirsdag d. 9. september kl. 19.30 // Kr. 40

Litteraturforsker og forfatter Nanna Drejer, Svendborg har 
skrevet en let tilgængelig biografi om tre banebrydende 
kvinders vej til Nobelprisen: Marie Curie, Selma Lagerlöf 
og Sigrid Undset. Nanna Drejer giver en fin indsigt i de tre 
kvinders slidsomme vej mod berømmelsen.

Læseklubber på 
Svendborg Bibliotek

Er du en læsehest, og har du lyst til at dele  
dine oplevelser med andre? 

Så er Svendborg Biblioteks læseklubber noget for 
dig. At være med i en læseklub kræver ikke andet 
end læselyst og aktiv deltagelse. Biblioteket sørger 
for bøgerne - du sørger for snakken. 
Hent en folder på biblioteket eller læs mere på 
bibliotekets hjemmeside.

Tilværelsen som ordblind
8. september kl. 19
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Vitaminer til din læseklub
Onsdag d. 10. september kl. 19.30 // Gratis // Tilmelding

Hvilke bøger skal din læseklub læse i år? Hvor finder I anmel-
delser og oplysninger om forfattere? Lær Litteratursiden.dk 
at kende og få idéer til, hvordan I kan gribe bogsnakken an.
Hvis du gerne vil høre mere om læseklubberne i bibliotekets 
nye læseklubkatalog, er du også velkommen.
Tilmelding til: tina.karina.mortensen@svendborg.dk

Slægtsforsknings-café
Slægtsforskningsforeningen Dis-Sydfyn tilbyder i samarbejde 
med Svendborg Bibliotek slægtsforsknings-café på følgende 
dage i efteråret: 

Torsdag d. 18. september kl. 14.30-16.30

Torsdag d. 2. oktober kl. 14.30-16.30

Torsdag d. 30. oktober kl. 14.30-16.30

Torsdag d. 13. november kl. 14.30-16.30

Torsdag d. 27. november kl. 14.30-16.30

Du er velkommen til at medbringe din egen pc. 

I caféen hjælpes nybegyndere i gang med slægtsforskning, 
og øvede får gode råd til at komme videre.

Dis-Sydfyn er en lokalafdeling af den landsdækkende 
slægtsforskningsforening Dis-Danmark = Databehandling i 
slægtsforskning.
Caféen holder til i musikområdet.

Et moderne bibliotek er meget mere end udlån af bøger. Det er også et aktivt kulturhus med 
spændende, sjove og oplysende aktiviteter. Det er med dét i tankerne, at de fynske biblioteker 
har oprettet arrangementsklubben Nysgerrig Fyn. 

Som medlem af Nysgerrig Fyn får du: 
• gratis og uforpligtende medlemskab af klubben

• medlemskort

• nyhedsbrev

• del i et klubfællesskab

•  rabat på en række arrangementer,  
heriblandt tur til BogForum, tur til Krimimessen, kunstarrangementer, koncerter m.m.

• andre gode tilbud fra bibliotekerne på hele Fyn.

Du kan melde dig ind via www.svendborgbibliotek.dk og efterfølgende hente medlemskortet 
på biblioteket.

Er du tidligere meldt ind i biblioteksklubben KULT, er du automatisk medlem af Nysgerrig Fyn.
Du skal blot have ombyttet dit KULT-kort til et Nysgerrig Fyn-kort.

De fynske bibliotekers 
arrangementsklub

Vitaminer til din læseklub
10. september kl. 19.30
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Yahya Hassan
Torsdag d. 18. september kl. 19.30 // kr. 100

I 2013 debuterede Yahya Hassan med digtsamlingen YAHYA HASSAN – om en opvækst 
med vold, svigt og kriminalitet. Bogen er blevet godt modtaget, både på grund af dens 
litterære kvalitet og samfundsmæssige relevans. YAHYA HASSAN er den bedst  
sælgende digtsamling i Danmarkshistorien og har vakt stærk offentlig debat.

Yahya Hassan
18. september kl. 19.30
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Gretelise Holm
24. september kl. 19.30

Motorsportsjournalist Peter Nygaard
Tirsdag d. 23. september kl. 19.30 // Kr. 60 // 
Nysgerrig Fyn kr. 40

Oplev Peter Nygaards foredrag om Formel 1 og om Kevin 
Magnussen, som Peter har fulgt siden den nye Formel 
1-stjerne som fireårig kørte sine første omgange i en spe-
cialbygget gokart.
Peter Nygaard er Danmarks eneste internationale motor-
sportsjournalist. Han har siden 1982 overværet næsten 
500 Formel 1-grandprixer, og har oplevet sportens største 
triumfer og værste tragedier.  

Forfatter Gretelise Holm
Onsdag d. 24. september kl. 19.30 // Kr. 60 // 
Nysgerrig Fyn kr. 40

Gretelise Holms foredrag tager udgangspunkt i hendes 
seneste udgivelse Kærligheden, kampen og kloden, som er 
en fortsættelse af hendes tidligere bestseller Jesus, penge-
ne og livet. Hvor første del handlede om hendes opvækst i 
1900-tallet, ser hun i sin nye bog tilbage på et halvt århund-
redes virke som engageret journalist, forfatter og debattør. 

Skrivenetværk
Er du i gang med at skrive en bog eller et digt – eller kunne du 
tænke dig at begynde? Biblioteket starter nu et netværk, hvor 
du og andre kan mødes og udveksle erfaringer. Her vil der også 
være mulighed for at møde professionelle fra branchen, som 
kan fortælle, hvordan du får udgivet din bog.

 Onsdag  d.  24. september  kl. 19 - 21 
 Onsdag  d.  8. oktober  kl. 19 - 21 
 Onsdag  d.  29. oktober  kl. 19 - 21 
 Onsdag  d.  12. november  kl. 19 - 21 

Motorsportsjournalist Peter Nygaard
23. september kl. 19.30
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Per Fly
30. september kl. 19.30

Per Fly bliver interviewet af 
forfatter og filmanmelder 
Søren Høy

Bogcafé – Born in the USA
Onsdag d. 24. september kl. 16 - 17 // Gratis // 
Mød bare op

Amerika på kryds og tværs i tid og geografi.

Filminstruktør Per Fly
Tirsdag d. 30. september kl. 19.30 // Kr. 80 //  
Nysgerrig Fyn kr. 60

Per Fly er én af Danmarks mest succesfulde filminstruktører. 
Han genoplivede for alvor de socialrealistiske film med sin 
Danmarks-trilogi Bænken, Arven og Drabet, der alle havde 
stor succes og modtog flere priser. 

Han står senest bag filmen Monica Z – det følsomme  
og meget roste portræt af den svenske jazzstjerne  
Monica Zetterlund.

Per Fly bliver interviewet af forfatter og filmanmelder  
Søren Høy.

Skrivekursus for voksne
Har du lyst til at skrive historier, og vil du gerne blive 
bedre til det?

Tirsdag d. 30. september kl. 19 - 21 og de følgende 9 tirsdage.
Svendborg Bibliotek byder velkommen til et kursusforløb, 
i efteråret, hvor det handler om at arbejde kreativt med 
tekster.
Forfatter Vagn Remme vil undervise i kreativitet og skrive-
kunst. Han har selv skrevet flere bøger og teaterstykker og 
længe været aktiv på den danske kulturscene. Han ser frem 
til at videregive sine erfaringer.

Kurset koster kr. 350,-. Vi mødes første gang tirsdag  
d. 30. september kl. 19 - 21 og de næste 9 tirsdage  
(uge 42 springes over). Kurset afsluttes med en præsentati-
on af deltagernes egne tekster tirsdag d. 9. december.
OBS Begrænset deltagerantal – kun 10 pladser på kurset.

Afslutning på skrivekursus - Vagn Remme
9. december kl. 19.30
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Alle foredrag foregår i Salen, AOF, Vestergade 23.
Entré kr. 75 / studerende kr. 50 / ved døren kr. 100

Hold nr. 142956:  
Alle 6 foredrag for kr. 375 /studerende kr. 200

Hold nr. 142950

Ålen – et helt specielt livsforløb
Onsdag d. 17. september kl. 19.30

Foredragsholder: Seniorforsker ved DTU Aqua, Peter Munk.
Ålen er både en meget mystisk og stærkt truet art. Havbio-
log Peter Munch fortæller om den nyeste viden om ålens 
vandringsmønstre og livscyklus, der bl.a. involverer en 6000 
km lang vandring til Sargassohavet, midt mellem Europa og 
Amerika. 

Hold nr. 142951

Om freds- og konfliktforskning
Onsdag d. 24. september kl. 19.30

Foredragsholder: Freds- og fremtidsforsker Jan Øberg.
I aftenens foredrag vil Jan Øberg fortælle om sit arbejde 
med The Transnational Foundation for Peace and Future 
Research (TTF) og causere med udgangspunkt i sit om-
fattende forfatterskab og sit globale arbejde for fred og 
forståelse.

Hold nr. 142952

Hvorfor den store interesse i Mars?  
Hvad vil vi der?
Onsdag d. 1. oktober kl. 19.30

Foredragsholder: Lektor Morten Bo Madsen
Lektor ved Niels Bohr Instituttets afdeling for Astrofysik og 
Planetforskning, Morten Bo Madsen, vil redegøre for ESAs, 
NASAs og en række private aktørers store interesse i Den 
Røde Planet. Hvad sker der lige nu på Mars, og hvad kan vi 
forvente i de nærmeste år?

Hold nr. 142953

Teori U.
Onsdag d. 8. oktober kl. 19.30

Foredragsholder: Teori U-konsu-
lent Tina Bue.  
Otto Scharmers banebrydende 
værk, Teori U, er meget udbredt 
i organisationer og blandt ledere i disse år. Men hvad drejer 
teorien sig om, og hvad indebærer ”rejsen rundt i U-et”?

Hold nr. 142954

Det spændende liv på kanten  
– småsamfund, landsbyer og landdistrikter i 
krydsfeltet mellem udvikling og afvikling
Onsdag d. 29. oktober kl. 19.30

Foredragsholder: Lektor og 
arkitekt Jørgen Møller.
Er der for mange landsbyer i 
Danmark? Skal nogle lukkes 
ned på kortere eller længere 
sigt? Eller er der potentiale til 
storslåede fremtidsvisioner i de 

dele af landet, som nogle kalder Udkantsdanmark og andre 
Forkantsdanmark.
 
Hold nr. 142955

Fra vildmark til kulturlandskab:  
Nye arkæologiske opdagelser i Nordøstgrønland
Onsdag d. 19. november kl. 19.30

Foredragsholder: forskningsprofessor Bjarne Grønnow, 
Etnografisk Samling, Nationalmuseet.
Nordøstgrønland er ikke kun arktisk ødemark. Arkæologi-
ske undersøgelser har vist, at dette ”arktisk øde” har været 
hjemegn og jagtmark for en række eskimoiske kulturer. 
Foredraget beretter om de sidste fire tusind års dramatiske 
kulturhistorie i denne fjerne del af Grønland.

Folkeuniversitetet efterår 2014
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USA på tværs  
Rejseforedrag med TV2-journalist  
Lars Toft Rasmussen
Torsdag d. 2. oktober kl. 19.30 // Kr. 50 // 
Nysgerrig Fyn kr. 30

I forbindelse med det amerikanske præsidentvalg i 2012 
cyklede Lars Toft Rasmussen fra San Francisco til den 
amerikanske hovedstad, Washington DC. Turen var på over 
5000 km og blev en rejse gennem småbyer og landdistrikter, 
befolket af konservative og ofte meget religiøse amerika-
nere. Lars Toft Rasmussen skildrer i sit foredrag et stærkt 
splittet land med to næsten adskilte befolkningsgrupper 
– demokrater og republikanere. I foredraget indgår fotos og 
videooptagelser fra turen.

Tidligere i år udgav Lars Toft Rasmussen bogen USA på 
tværs – på cykel blandt røde amerikanere.

Tarmkræft og screening  
– Kræftens Bekæmpelse
Tirsdag d. 7. oktober kl. 19.30

Tarmkræft er en af de mest almindelige kræftsygdomme. 
Den er tabubelagt, vi frygter den, og vælger derfor ofte at 
ignorere eventuelle symptomer.
Kom og hør om tarmkræft og screening og få svar på dine 
spørgsmål. Aftenen vil veksle mellem oplæg, patienthistorier 
og diskussion.
Arrangør: Kræftens Bekæmpelse og Svendborg Bibliotek.
Gratis // Mød bare op.

RejseCafé – Jorden Rundt 
Biblioteket indleder en ny række af rejsecaféer, hvor du kan høre eller selv fortælle om spændende 
rejsemål og forskellige måder at rejse på. 

Foreløbig er der planlagt tre RejseCaféer. Vi byder selv ind med egne rejseoplevelser, og har du lyst 
til at bidrage til én eller flere af caféerne, skal du blot tilmelde dig senest d. 1. oktober. Du får en 
halv time til at fortælle om din rejse. 
Alle, der har lyst, kan komme og høre på og få inspiration til deres næste rejse. 

Torsdag d. 23. oktober  kl. 19 - 21.30  Søren Lind fortæller om Cambodia.

Torsdag d. 13. november  kl. 19 - 21.30  Asbjørn Bourgeat fortæller om at rejse med børn i Filippinerne og Thailand.

Torsdag d. 27. november  kl. 19 - 21.30  J. Chr. Horn Andersen fortæller om Nordvietnam på cykel og til fods.

Tilmelding: jens.christian.horn.andersen@svendborg.dk

Seniorsurfdagen 2014
Torsdag d. 9. oktober kl. 9 - 12, i mødelokalet overfor bibliotekets hovedindgang.

Har du endnu ikke lært internettet at kende, så mød op her og få inspiration til at komme igang.
Du kan stille spørgsmål om alt og få gode råd og vejledning til brug af internettet.
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Christian Søgaard Trio
22. oktober kl. 19.30

Kirsten Gynther Holm
23. oktober kl. 19.30

Biskop Tine Lindhardt
8. oktober kl. 19.30

Biskop Tine Lindhardt
Onsdag d. 8. oktober kl. 19.30 // Kr. 30

Hvad skal vi med Bibelen i dag? 
– Arkivere den lodret? – Nej, svarer Tine Lindhardt. Vi skal læse 
den og lade den læse os. For selv om Bibelen og dens fortællinger 
er blevet til for mere end 2000 år siden, handler den også om 
os og vores liv.
Tine Lindhardt giver bud på, hvordan vi kan spejle os i de 
bibelske personer og skæbner, og ikke mindst, hvordan deres 
kampe og livtag med tilværelsen i virkeligheden også er vores. 
Derfor er Bibelen mere aktuel, end man måske lige skulle tro, 
også for et moderne menneske i det 21. århundrede.

Christian Søgaard Trio
Onsdag d. 22. oktober kl. 19.30 // Kr. 65 //  
Nysgerrig Fyn kr. 50

Christian Søgaard og Rune T. Kidde havde i mange år et 
frugtbart samarbejde, hvor de skrev henholdsvis tekster og 
musik til hinanden. Det kom der en masse sjove og skøre, 
men også følsomme og tankevækkende viser ud af. Det er 
disse sange, der er på repertoiret, når Christian Søgaard, Jens 
Holgersen og Morten Nordal underholder denne aften. 

Business Knowledge - En iværksætters rejse
Torsdag d. 23. oktober kl. 19.30 // kr. 150 inkl. networking 
og smagsprøver fra en lokal restauratør

Oplæg ved iværksætter Kirsten Gynther Holm fra Rejsebureau-
et Viktors Farmor. Hun begyndte i 1996 med 8 grupperejser. 
Hendes utraditionelle rejsebureau hedder Viktors Farmor og 
startede som et rent familieforetagende. I dag laver Kirsten 
Gynther Holm omkring 300 grupperejser til 75 destinationer 
rundt om i verden. Undervejs blev virksomheden til et A/S, og 
vokseværket har givet plads til 15 fastansatte og ca. 100 rejse-
ledere. Kom og lyt med, når hun fortæller om sin fantastiske 
rejse som iværksætter og erhvervskvinde. Entréindtægterne 
går ubeskåret til at hjælpe udsatte børn i Syrien.

Hæklecafé på Skårup Bibliotek
Mandag d. 27. oktober kl. 15.30 - 17.30 // For alle //  
Gratis // Mød bare op 

Nu, hvor efteråret har sænket sig over Danmark, er det tid til 
hyggelige indendørssysler. Så kom og vær med til en hyg-
gelig hæklecafé på Skårup Bibliotek. Nielsine Christiansen 
og sikkert flere fra Nørkleklubben i Skårup Pensionisthus vil 
undervise og vejlede.
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Jesper Bugge Kold
28. oktober kl. 19

Lokalhistoriske film på Landet Bibliotek
Mandag d. 27. oktober kl. 19 - 21 // Kr. 30 

En aften, hvor der i samarbejde med Tåsinge Lokalhistori-
ske Arkiv vises film fra det gamle Tåsinge, bl.a. fra 
dengang man byggede Svendborgsundbroen, og Vindeby-
færgen endnu sejlede.
Der vil endvidere være rundvisning på det lokalhistoriske 
arkiv, som ligger i tæt tilknytning til biblioteket.
Tilmelding til Landet Bibliotek: 62 54 12 33

Jesper Bugge Kold: Vintermænd
Tirsdag d. 28. oktober kl. 19 - 19.30 // Gratis // Mød bare op

Jesper Bugge Kold er ansat på Svendborg Bibliotek, men han 
er også forfatter. I august 2014 udkommer hans debutroman, 
Vintermænd, der er en medrivende fortælling om to tyske 
brødres oplevelser under 2. verdenskrig. Kom og hør Jesper 
fortælle om bogen og det store researcharbejde, der ligger 
bag tilblivelsen.

Rasmus Glenthøj
28. oktober kl. 19.30

Rasmus Glenthøj
1864 – Sønner af de Slagne
Tirsdag d. 28. oktober kl. 19.30 // Kr. 60 // Nysgerrig Fyn kr. 40

Med bogen 1864 – Sønner af de Slagne har historiker Rasmus Glenthøj skrevet en ny fortælling 
om, hvordan det moderne Danmark tog form i årene fra 1814 til begyndelsen af 1900-tallet. Bo-
gen er et opgør med glansbilledet af det lille fredelige Danmark. 
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Bogcafé – Gråt er godt 
Onsdag d. 29. oktober kl. 16 - 17 // Gratis // Mød bare op

Pas på, for nu myldrer de ældre frem i litte-
raturen – og dét går ikke stille af…



Vester Skerninge før og nu
Onsdag d. 5. november kl. 19 på Vester Skerninge Bibliotek // 
Kr. 30

Hvordan så der ud i Vester Skerninge for 50 år, 100 år og 200 
år siden? Egebjerg Lokalhistoriske Forening viser filmen En 
inder kommer til byen fra 1956 og fortæller om byens udvik-
ling. Birthe Hansen og Børge Ludvigsen svarer på spørgsmål 
om Vester Skerninge.

BogForum i Bella Center
Lørdag d. 8. november // Kr. 350 // 
 Nysgerrig Fyn kr. 300 inkl. entré

Tag med Svendborg Bibliotek på bustur til Danmarks største 
bogmesse i Bella Center. Sæt en dag af og nyd de nye bøger, 
hør de spændende interviews og mød både danske og uden-
landske forfattere. Afgang kl. 7.30 fra Svendborg Bibliotek 
– hjemkomst ca. kl. 19.30. 

Bogcafé på Gudme Bibliotek – Gråt er godt
Mandag d. 3. november kl.16.30 - 17.30 // Gratis // TIlmelding

Pas på, for nu myldrer de ældre frem i litteraturen – og dét går ikke stille af…
Tilmelding på Gudme Bibliotek eller Svendborg Bibliotek.

Vester Skerninge før og nu
5. november kl. 19

Bogforum
8. november

Mænd og kræft
Tirsdag d. 4. november kl. 19.30 // Kr. 50 - entreindtægten går til Kræftens Bekæmpelse

Svend Aage Madsen, chefpsykolog på Rigshospitalet, fortæller om mænd og sygdom og om,  
hvorfor mænd ikke kommer til lægen i tide. I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. 
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Nordisk Aften - Trolde i Norden
11. november kl. 19.30

Nordisk Aften – Trolde i Norden
Tirsdag d. 11. november kl. 19.30 // Kr. 40 // Nysgerrig Fyn kr. 30 // Foreningen Nordens medlemmer kr. 30

Traditionen tro inviterer Foreningen Norden og Svendborg Bibliotek til Skumringstime i stearinlysets skær.
Forfatter Josefine Ottesen læser op af årets tekst fra bogen Stallo af den svenske forfatter Stefan Spjut – en 
gyser med baggrund i samisk mytologi om troldvæsen. Jan Schønemann og Josefine Ottesen, der udgør duoen 
Swing, leverer den musikalske underholdning. 
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Jan Hellesøe
17. november kl. 19.30

Jan Hellesøe
Fuckr med dn hjrne
Mandag d. 17. november kl. 19.30 // Borgerforeningen // Kr. 75 // Nysgerrig Fyn kr. 50

Jan Hellesøe er kendt fra det populære DR3-program Fuckr med dn hjrne. Han har ingen overnaturlige evner,  
men en imponerende viden om, hvordan man kan manipulere med den menneskelige hjerne. Oplev et originalt  
og underholdende show med og om manipulation, hvor selv den mest skeptiske sjæl må overgive sig.

Arrangementet foregår i Borgerforeningen og er et samarbejde mellem Borgerforeningen Kulturhus Svendborg  
og Svendborg Bibliotek.
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Åbne Biblioteker i Gudme og Skårup
Skårup Bibliotek er flyttet til Skårup Kultur- og Idrætscenter, så nu er der Åbne Biblioteker i både Gudme og Skårup.  
På de Åbne Biblioteker kan du selv lukke dig ind alle dage kl. 7 - 22 
– du skal blot køre dit sundheds- eller lånerkort gennem en kortlæser. For at låne skal du være indmeldt på et af 
Svendborg Kommunes biblioteker. 

Jan Schou
Onsdag d. 19. november kl. 19.30 
Forbeholdt medlemmer af Nysgerrig Fyn // Gratis billetter

I de 40 år, Jan Schou har været en del af den danske revy- 
scene, har han udfoldet sine talenter rigtig mange steder  
landet over.  Siden 1999 har Jan Schou fejret store publikums- 
succes’er i Svendborgs gamle revyteater Rottefælden, både 
som instruktør, skuespiller og kunstnerisk leder. 
Som Nysgerrig Fyn-medlem får du her muligheden for at høre 
Jan Schou fortælle om sine spændende år i teaterverdenen.

Filmminder fra Stenstrup 
Onsdag d. 19. november kl. 19 på Stenstrup Bibliotek // 
Kr. 30

Sognefilm – en aften med billeder fra Stenstrup.  
I samarbejde med Egebjerg Lokalhistoriske Forening.

Ulbølle før og nu
Mandag d. 24. november kl. 19 på Vester Skerninge  
Bibliotek // Kr. 30

Egebjerg Lokalhistoriske Forening giver dig historien  
om Ulbølle før og nu og viser lokalhistoriske film. Birthe 
Hansen og Børge Ludvigsen svarer på spørgsmål om  
Ulbølle.
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Filmminder fra Stenstrup
19. november kl. 19

Filmminder fra Ulbølle
19. november kl. 19

Jan Schou
19. november kl. 19.30



Thorstein Thomsen
25. november kl. 19.30

Thorstein Thomsen
Tirsdag d. 25. november kl. 19.30 // Kr. 60 // 
 Nysgerrig Fyn kr. 40

Thorstein Thomsen har en lang karriere bag sig som rock- 
musiker, sangskriver og børnebogsforfatter. Han har dog i de 
senere år primært udgivet voksenromaner, blandt andet Sne 
på hendes ansigt, Lyngbytrilogien og senest Bellmans guitar, 
en familiekrønike fra 50´ernes København. Han skriver om 
hverdagen med stor varme og indlevelse, og familien er ofte 
et vigtigt tema.

Bogcafé – Ja, vi elsker dette landet
Onsdag d. 26. november kl. 16 - 17 // Gratis // Mød bare op

Norge har givet os Grieg, Ibsen og myseosten og i tilgift en 
masse rigtig gode romaner – vi præsenterer et udvalg af de 
nyeste.

Afslutning på efterårets skrivekursus
Tirsdag d. 9. december kl. 19.30 // Gratis // Mød bare op

10 aftener efteråret igennem har 10 kursister fulgt et skri-
vekursus hos Vagn Remme. Denne aften præsenterer de 
litterære smagsprøver.

18 VOKSEN - NOVEMBER/DECEMBER



Lær IT online når du har tid og lyst
på www.eKurser.nu

Der er bl.a. kurser i:
• NemID
• Smartphones
• Slægtsforskning
• E-bøger
• Film og musik
 
Du kan bruge www.eKurser.nu fra alle computere med 
internetadgang

Bestil en bibliotekar 
Skal du løse en stor opgave? Vil du lære at søge bedre 
selv? Kender du alle bibliotekets digitale tilbud? 
Du kan bestille din personlige bibliotekar i ½ time. 

Bestil gerne tid et par dage før hos
Nina Stentebjerg-Hansen tlf. 62 23 50 02 
eller hos en af bibliotekets medarbejdere.

Undervisning og læring på biblioteket 
efteråret 2014

Praktiske oplysninger
Alle kurser foregår på Svendborg Bibliotek, hvis ikke andet er angivet.
Der er et begrænset antal pladser på kurserne.
Kurserne er gratis.

Du kan tilmelde dig fra 14 dage før kursus-start på:  
Svendborg Bibliotek, tlf. 6223 5000, mail: bibliotek@svendborg.dk

PC for begyndere

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.

Undervisningen foregår over 3 gange.

Hold 1:
tirsdag d. 7. oktober, 21. oktober og 28. oktober, 
kl. 9 - 10.30  (i IT-området)

Hold 2:
tirsdag d. 7. oktober, 21. oktober og 28. oktober, 
kl. 11 - 12.30 (i IT-området)

Fælles opsamling for begge hold tirsdag d. 4. november kl. 9 - 10.30

19UNDERVISNING



iPad for begyndere
Kurset henvender sig til begyndere, der ønsker at lære, 
hvad en iPad kan bruges til.

Medbring din kode og dit Apple-id.

Undervisningen foregår over 2 gange.

Hold 1

Tirsdag 11. november og 18. november kl. 9 - 10.30 
(i mødelokalet overfor hovedindgangen)

Hold 2

Tirsdag 11. november og 18. november kl. 11 - 12.30 
(i mødelokalet overfor hovedindgangen)

iPad for let øvede
Dette kursus er for dig, der har styr på iPad’ens grundlæg-
gende funktioner. Målet med kurset er, at du bliver mere 
fortrolig med din iPad, og samtidig bliver mere sikker i 
forhold til at bruge apps.

Medbring din kode og dit Apple-id.
Hold 1
Tirsdag 25. november og 2. december  
kl. 9 - 10.30 
(i mødelokalet overfor hovedindgangen)

 
Hold 2

Tirsdag 25. november og 2. december  
kl. 11 - 12.30 
(i mødelokalet overfor hovedindgangen)

Android-tablet for begyndere

Kurset henvender sig til begyndere, der ønsker at lære, 
hvad en Android-tablet kan bruges til.

Torsdag d. 6. november kl. 11 - 12.30 
(i mødelokalet overfor hovedindgangen)

Android Smartphone

Vi gennemgår telefonens vigtigste funktioner og viser, 
hvordan du henter apps og benytter dig af bibliotekets 
tilbud.
 
Onsdag d. 17. september kl. 10 - 11.30  
(i mødelokalet overfor hovedindgangen)

Mandag  kl.   9 - 12

Tirsdag  kl.   9 - 13

Onsdag  kl. 13 - 16  

Torsdag  kl. 13 - 16

Fredag  kl. 13 - 16

 
Uden for disse tidspunkter kan medarbejderne  
på biblioteket hjælpe dig. Du møder bare op i 
IT-området og spørger om hjælp.

Om onsdagen er personale fra Borgerservice  
tilstede på biblioteket – tid til udstedelse af 
NemID kan forudbestilles ved henvendelse  
på tlf. 62 23 50 02.
Der kan forekomme ventetid.

Hjælp til digital post i september måned
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NemID og Digital Post for private
 

Inden d. 1. november skal du have en Digital Postkasse.  
Men hvad er sådan en postkasse egentlig for en størrelse,  
og hvordan får du adgang til den? 
Vi viser dig mulighederne.

Hold 1

Onsdag d. 1. oktober kl. 9 - 10.30 
(i mødelokalet overfor hovedindgangen)

Hold 2
Onsdag d. 8.oktober kl. 11 - 12.30 
(i mødelokalet overfor hovedindgangen)

Hold 3
Fredag d. 24. oktober kl. 9 - 10.30 
(i mødelokalet overfor hovedindgangen)

Fyraftens pc
Du har en smule kendskab til IT, men er absolut ikke professionel. 
Måske kan du her lære et par nye tricks, så du får endnu større glæde af 
din pc.

Mandag d. 17. november kl. 16 - 17.30 
Kurset foregår i IT-området

Der er ingen tilmelding – du møder bare op.

Bliv dus med dit bibliotek

Lær dit bibliotek bedre at kende både fysisk og virtuelt. 

Vi guider dig gennem bibliotekets mange tilbud.

Tirsdag d. 2. september  kl. 16 - 17

Torsdag d. 9. oktober  kl. 16 - 17

Mandag d. 17. november  kl. 16 - 17

Vi mødes i ekspeditionen.

Hjælpere i IT-Hjørnet 

Mandag kl. 9 - 12  Jørn Jensen

Tirsdag kl. 9 - 13   Erik Holst Jensen

Onsdag kl. 13 - 16  Hans Ulrik Schaffalitzky 

Torsdag kl. 13 - 16 Bodil Odsgaard

Vi holder til i bibliotekets IT-område.
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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. 
Der tages forbehold for fejl og programændringer

Børn & Unge 
i efteråret 2014
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Danseballaden
4. - 8. august kl. 10 - 15, fredag dog kl. 16

Lav en gyserfilm
23. og 24. august kl. 10 - 16

Sommerbogen 
Fra d. 20. juni til d. 22. august // 7 - 14 år

Læs tre bøger og fortæl om dem på Pallesgavebod.dk. Du får 
en gratis bog på Svendborg Bibliotek, og der er præmier at 
vinde! Læs mere på www.pallesgavebod.dk/sommerbogen

Danseballaden 
Mandag d. 4. – fredag d. 8. august kl. 10 - 15, fredag dog kl. 16 
// Bagergade 67D // 12 - 16 år // Pris: 300 kr. pr. person // 
Tilmelding hos: anne.bertram@svendborg.dk 

Danseglade børn og unge søges til årets Danseballade. Der 
danses moderne dans, og der skal læres koreografier, som 
de unge skal optræde med i Svendborgs gader og stræder, 
fredag d. 8. august. Underviser er den professionelle danser 
Søren Mørkrid Thøgersen. 

Arrangør: 
Børne- og Ungekulturelt Netværk Svendborg Kommune.

 
SVEND14: LØRDAG D. 23. – FREDAG D. 29. AUGUST 

Lav en gyserfilm 
Lørdag d. 23. og søndag d. 24. august kl. 10 - 16 // 12 - 16 år // 
Gratis billetter

De unge skal lave gyserfilm på mobil/tablet – fra idé, story- 
board til optagelse og klipning. Der er introduktion til gyser- 
filmgenren, før filmene udvikles. Doktor Gys står for works-
hoppen, og der vil ikke blive sparet på de special effects. Der er 
brug for unge både foran og bagved kameraet. Lørdag udvikles 
og optages filmene, søndag laves de sidste optagelser, og så 
skal filmene klippes, og der skal arbejdes med lyd og musik. 
Filmene vises i Mysteriehuset på Kulturnatten d. 29. august og 
uploades til sociale medier som YouTube og Facebook.

Måle Fortælleteater: Ærteprinsessen 
Torsdag d. 28. august kl. 15 // 3 - 8 år // Svendborg Bibliotek 
// Gratis billetter fra d. 14. august

Varighed ca. 35 min.
En fri genfortælling af H.C. Andersens eventyr om prinsen, 
der så gerne vil finde sig en rigtig prinsesse at gifte sig med. 
En morsom forestilling, der involverer børnene med sang og 
bevægelse. Forestillingen foregår udendørs i bibliotekets gård.
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Mini Kulturel Rygsæk 2014  
med Line Kyed Knudsen på Svendborg Bibliotek

På Svendborg Bibliotek vil forfatter Line Kyed Knudsen 
arbejde med eleverne om et gysertema med afsæt i hendes 
spøgelsesserie Hjemsøgt. Serien er inspireret af en hændel-
se på den gamle højskole i Svendborg, hun som ung havde 
tilknytning til i over 2 år. 
Børne- og Ungekulturelt Netværk Svendborg Kommune står 
bag Mini Kulturel Rygsæk i uge 46 - 48 i samarbejde med fire 
centrale kulturinstitutioner, to foreninger og seks profes-
sionelle kunstnere. Hvert sted er der tilrettelagt et særligt 
forløb for 1. - 5. klasse og 7. klasse. I samarbejde med insti-
tutionernes kulturformidlere vil professionelle kunstnere, på 
nye og anderledes måder, introducere børnene til forskellige 
kunstarter. 
Der er plads til én 4. klasse pr. dag.  
Information & tilmelding hos anne.bertram@svendborg.dk 

Smart-Parat-Svar /  
onsdag d. 3. december

6. klasser fra Svendborg Kommunes skoler dyster i viden om 
alt mellem himmel og jord i denne nationale konkurrence  
– med lokal start i Svendborg onsdag d. 3. december.
Der er plads til 8 klasser. Tilmelding senest d. 10.oktober

EDIT24 - Svendborg-konkurrence i uge 4, 2015
Den fynske mobilfilmkonkurrence EDIT24 afholder konkurren-
cen i Svendborg Kommune i uge 4, 2015. Her kan elever i 5. - 
7. klasse dyste om at lave den bedste film, optaget på mobil 
eller tablet. Svendborg Bibliotek står bag den lokale galla 
i Svendborg mandag d. 26. januar i skoletiden. Den fynske 
galla afholdes fredag d. 27. februar i skoletiden – her dyster 
vinderholdene fra hhv. 5., 6. og 7. årgang i hver kommune om 
at vinde prisen for bedste EDIT24-film på Fyn. Lærerkurser i 
Svendborg torsdag d. 6. og fredag d. 7. november.  
Se også www.edit24.dk 

SVEND14

Tegnefilmworkshop 
Mandag d. 25. - fredag d. 29. august kl. 8 - 11 og  kl. 12 - 15.30 

1.-3. klasse kl. 8 og 4.-6. klasse kl. 12
Kom og lav tegnefilm sammen med din klasse. Prøv kræfter 
med at skabe en tegnefilm fra bunden – med udvikling af 
manuskript, storyboard og figurer.

Start med historien
Mandag d. 25. august - onsdag d. 27. august kl. 9 - 14 // 
Skårup Bibliotek // 8. klasse // 1 klasse pr. dag 

En god idé eller en god historie er kernen i enhver filmpro-
duktion. Først skal man få idéen, og så skal den udvikles, før 
den bliver til et manuskript. Manuskriptet er omdrejnings-
punktet for hele produktionen. På kurset får eleverne indblik 
i, hvad der skal til for at skabe en god historie, og snuser til 
de første faser af manuskriptskrivning. Det bliver en aktiv 
dag, hvor eleverne gennemgår de vigtigste elementer i en 
films opbygning, og udvikler en god historie, der kan bruges til 
en film. Underviseren Kim Blidorf er professionel manuskript-
forfatter.

Kurset giver eleverne:
• redskaber til at komme i kontakt med deres idérigdom
•  redskaber og inspiration til at fortælle og strukturere deres 

egne historier
• kendskab til de vigtigste elementer i en god fortælling 
•  viden og erfaring, der kan bruges i filmanalyse og egne  

produktioner
• kendskab til manusformatet og sceneinddeling
Alle aktiviteter er gratis! Tilmelding og flere oplysninger hos: 
Anne Bertram: anne.bertram@svendborg.dk / tlf. 6223 5006

FOR BØRN & UNGE I SKOLE

Edit24
Uge 4
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LEG MED FILM / DFI6 LEG MED FILM / DFI 7

LEG MED BILLEDER/ Drengen i kufferten
Kopier siden og klip billederne ud. Hele materialet kan også hentes fra dfi.dk/legmedfilm

LEG MED BILLEDER/ Drengen i kufferten
Kopier siden og klip billederne ud. Hele materialet kan også hentes fra dfi.dk/legmedfilm

Riddersalen: Åbent hus
10. september kl. 15

Film i kufferten
13. september fra kl. 10

WALKIE TALKIE – for unge
Onsdag d. 3. september  
kl. 19.30 - 22 // 15 - 25 år  
// Mød bare op

Tjek Walkie Talkie på Facebook  
for oplysninger om indhold. 

Teater
Riddersalen: Åbent hus 

Onsdag d. 10. september kl. 15 // 2 - 4 år // Borgerforeningen 
// Gratis billetter fra d. 27. august

Ragnhild mindes sin fødselsdag for længe siden, hvor tøjhun-
den Hunni blev væk et eller andet sted i det store dukkehus. 
Hun og kludedukken Hans leder sig gennem det ene rum 
efter det andet … der er nok af musik og overraskelser. Sorg 
og savn bliver vendt til glæde, inden dagen er omme.
Varighed ca. 35 min.

Film i Kufferten – filmworkshop for de små 
Lørdag d. 13. september kl. 10 - 11.30 og kl. 12 - 13.30 //  
3 - 4 år kl. 10 og 5 - 6 år kl. 12 // Gratis billetter

De mindre børn får nu med Film i Kufferten mulighed for at 
prøve at lave små tegnefilm vha. webcam og iPad.  
Der er et begrænset antal pladser. 

Børneteater
Det er Svendborg Kommunes intention, at så mange børn som 
muligt oplever børneteater. Derfor har Svendborg Bibliotek i 
over 25 år arrangeret åbne familieforestillinger og forestillinger for 
børn i børnehaver, vuggestuer og dagpleje.  
Kender din institution ikke det årlige teatertilbud, så kontakt 
boernebiblioteket@svendborg.dk

Film i Kufferten - filmworkshop for de små 
Børn i dagtilbud får nu med Film i Kufferten mulighed for at 
lave små tegnefilm vha. webcam og iPad. Der er plads til to 
grupper á 4 børn, 4 - 6 år kl. 10 og 6 - 8 år kl. 12 pr. sted:
Stenstrup Bibliotek: mandag d. 25. august  kl. 10 - 13.30
Thurø Bibliotek: tirsdag d. 26. august  kl. 10 - 13.30
V. Skerninge Bibliotek: onsdag d. 27. august  kl. 10 - 13.30
Gudme Bibliotek:  torsdag d. 28. august  kl. 10 - 13.30
Landet Bibliotek:  tirsdag d. 2. september  kl. 10 - 13.30 
Skårup Bibliotek:  onsdag d. 3. september  kl. 10 - 13.30 
Tilmelding hos anne.bertram@svendborg.dk

Små synger sammen
Torsdag d. 11. september kl. 10 - 11. 

Børn i dagtilbud inviteres ind på Svendborg Bibliotek for at 
synge sammen – og for at optræde for bibliotekets lånere. 
Der vil være professionel instruktion og masser af sangglæde, 
rytme og bevægelse.
Tilmelding hos anne.bertram@svendborg.dk

FOR BØRN I DAGTILBUD
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Dansk Naturvidenskabsfestival  
22. – 29. september   

Dansk Naturvidenskabsfestival er en national festival, som 
har til formål at skabe engagerende oplevelser med science 
blandt børn og unge. Festivalen finder sted hvert år i uge 39. 
Børnebiblioteket sætter i ugens løb fokus på science: bøger, 
e-ressourcer og naturvidenskabelige aktiviteter. Se, hvordan 
tingene hænger sammen, og hvordan naturvidenskab kan 
forandre og forbedre vores hverdag og samfund. Følg med på 
bibliotekets hjemmeside og læs nærmere om arrangementer 
under naturvidenskabsfestivalen.

Arrangement for tweens 
Mandag d. 22. september kl. 15 - 16 // 8 - 12 år //  
Skårup Bibliotek // Mød bare op

Læn dig trygt tilbage og lad Tweenklubbens Coach Ambas-
sadører inspirere dig til et spændende arrangement. Coach 
Ambassadørerne er et team af tidligere Tweenklub-børn, 
der uddannes til at lave kreative projekter for de kommende 
klubbørn. Specifikt indhold er ikke bestemt endnu, hold øje 
med hjemmesiden først i september. 

Teater 

Fair Play: Små døde dyr
Onsdag d. 24. september kl.15 // 4 - 7 år //  
Borgerforeningen // Gratis billetter fra d. 10. september

En dag finder Ester og hendes lillebror en død humlebi. De 
beslutter sig for at begrave den og lave et begravelsesfirma 
med Verdens Bedste Begravelser – for dyr. Deres legende 
univers fører til både jordnære og humoristiske refleksioner 
over livet og døden. 
Efter bogen Små døde dyr af Ulf Nilsson. 
Varighed ca. 35 min. 

Fair Play: Små døde dyr
24. september kl. 15
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FOR BØRN I FRITIDEN
Hobby Lobby 
Børnebiblioteket tilbyder i perioden september-december 
skiftende hobby-aktiviteter.

Her kan du udfolde din kreativitet – vi sørger for materialer 
og inspiration. Dét, du laver, må du tage med hjem. Se må-
nedens aktivitet på hjemmesiden.

Fortællelørdage 
Mindst én lørdag om måneden vil biblioteket tilbyde for-
tælling eller højtlæsning for førskolebørn. Der er fortælling 
på flg. lørdage: d. 6.9., d. 4.10., d. 8.11. og den 6.12. Fortæl-
lingen varetages af frivillige, som er tilknyttet biblioteket.

Hold øje med bibliotekets hjemmeside.

Lektiecafé
Svendborg Biblioteks lektiecafé starter igen tirsdag d. 2. 
september kl. 16.00. Hver tirsdag og torsdag kl. 16.00-
18.00 tilbyder Red Barnet Ungdom lektiehjælp. Tilmelding 
ikke nødvendig. 

Evt. henvendelse til børnebibliotekar Hanne Vest: hanne.
vest@svendborg.dk

Tegnekonkurrence  
Den verden, jeg vil bo i på Palles Gavebod
Den 20. november 2014 er det 25 år siden, at FN under-
skrev Børnerettighederne. 

Palles Gavebod synes, det er vigtigt at gøre børnene i Dan-
mark opmærksomme på, at de har rettigheder. Derfor kan 
børn, i ugerne op til den 20. november, deltage i en tegne-
konkurrence, hvor de kan tegne ”Den verden, jeg vil bo i” og 
vinde flotte præmier, sponsoreret af UNICEF.

FOR UNGE I FRITIDEN
Forfatterskole på Svendborg Bibliotek
Forfatterne Vagn Remme og Sternberg står i efteråret bag  
Forfatterskolen sammen med Svendborg Bibliotek. På 
Forfatterskolen kan unge på 12 - 18 år prøve sig selv af på 
skrivetalentet. 

Vi mødes hver mandag kl. 15.30 - 18.30 fra d. 1. september 
til d. 1. december. Det koster 450 kr. at deltage. Der er et 
begrænset antal pladser. 

Udvalgte tekster udgives som bog i samarbejde med Toptryk-
Grafisk. Forfatterskolen er støttet af Kunstrådets Huskunst-
nerordning, Børne- og Ungekulturelt Netværk Svendborg 
Kommune og Svendborg Bibliotek. 
Flere oplysninger og tilmelding hos  
anne.bertram@svendborg.dk

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 den første onsdag aften i hver måned i vinterhalv-
året. Der har tidligere været modeshow, koncerter, street art, 
poetry slam, dokumentarfilm, fotokunst m.v. 

Der er WALKIE TALKIE flg. aftener: d. 3. september,  
1. oktober, 5. november og 3. december.

Tjek Walkie Talkie på Facebook – for oplysninger om 
indhold for den enkelte aften.

WALKIE TALKIE – for unge
Onsdag d. 1. oktober kl. 19.30 - 22 // 15-25 år // Mød bare op 

Tjek Walkie Talkie på Facebook for oplysninger om indhold.
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Teatret Lampe: Den grimme ælling
2. oktober kl. 15

Teatret Lampe: Den grimme ælling
Torsdag d. 2. oktober kl. 15 // 2 - 5 år // Skovbyhus,  
Byparken 44 // Gratis billetter fra d. 18. september

I reden er der æg. Tre små og et stort. Ud kommer tre gule ællinger… og en stor grå. Vi ser den kluntede 
og nysgerrige ælling møde verden, overvinde livets forhindringer og til sidst blive en flyvedygtig svane. 
Musikalsk dukkemagi for de mindste.
Varighed ca. 35 min. 
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Den skaldede barber med mer’
19. oktober kl. 14

Babybandet
12. oktober kl. 10.30

Babybandet 
Søndag d. 12. oktober kl. 10.30 - 11.30 // 0 - 3 år og voksne 
// Gratis billetter

Kom og hør Babybandet spille. Syng med, spil på sjove 
instrumenter og dans til de iørefaldende sange. Babybandet 
består af Luise Føns, vokal og motorikinstruktør, Anders 
Haaber, piano, Rasmus Skovgaard, guitar, banjo og mandolin 
og Mads Stephensen, percussion.  
Læs og hør mere på www.babybandet.dk

Minecraft-workshop 
Mandag d. 13. oktober kl. 10 - 13 og kl. 14 - 18 //  
8 - 11 år kl. 10 og 12 - 15 år kl. 14 // Gratis billetter

På Minecraft-workshoppen skal vi arbejde med at lave flot 
pixelart inde i Minecraft. Derudover vil du lære, hvordan du 
kan optage dine egne spil på video for derefter at kunne  
lægge dem ud på internettet. I løbet af workshoppen vil vi 
også fokusere på at samarbejde om store byggeprojekter i 
Minecraft. Mød en masse nye venner, som også spiller Mine-
craft, og del jeres erfaringer med hinanden.  
Husk madpakke og medbring, om muligt, en computer.

Josefine Ottesen’s Helgi Daner 
Fredag den 17. oktober kl. 13 // Alle // Gratis billetter

Mød Josefine Ottesen, køb og få signeret hendes seneste 
roman – Helgi Daner, en spændende og dramatisk beretning 
om Holger Danske. 
Du kan også lave dit eget sværd på en rollespilsworkshop.

Den skaldede barber med mer’  
– Musikalske fortællinger 
Søndag d. 19. oktober kl. 14 // 6 - 12 år og voksne //  
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 Kristinas levende og 
umiddelbare fortælleudtryk, som fanger tilhørerne fra første 
sekund, og du får en unik oplevelse. 

EFTERÅRSFERIE
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Batida: Spaghetti
22. oktober kl. 15

Teater

Batida: Spaghetti 
Onsdag d. 22. oktober kl. 15 // 3 - 8 år // Borgerforeningen 
// Gratis billetter fra d. 8. oktober

Man bliver høj af spaghetti, siger de to lange. Og så koger de 
spaghetti efter alle kunstens regler. Deres nabo, der ikke er 
spor høj men lille, tyk og forfærdelig sulten, vil gerne spise 
med. En sød og varm historie om uforenelige størrelser, der 
trods alt finder sammen – og med masser af musik. 
Varighed ca. 40 min.

Tak for halshugningen – show! 
Lørdag d. 1. november kl. 10 // 5 - 9 år // Gratis billetter

Andreas Nederland og Frederik Michael Hansen fra Rama- 
sjang får brug for hjælp fra publikum til at sprænge balloner 
og tæske løs på grøntsager, når der skal sættes lyd til gyser-
digtene fra bogen Tak for halshugningen. Undervejs drejer 
pilen på det store Uhyggometer fra ”hyggeligt uhyggeligt” til 
”MEEEGA uhyggeligt”. Showet giver inspiration, så børnene 
kan fortsætte derhjemme.

WALKIE TALKIE – for unge
Onsdag d. 5. november kl. 19.30 - 22 // 15 - 25 år //  
Mød bare op 

Tjek Walkie Talkie på Facebook – for oplysninger om indhold.

Tak for halshugningen - show
1. november kl. 10

Fotograf: Ditte Valente

Tjek Walkie Talkie på Facebook  
– for oplysninger om indhold for den enkelte aften.
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Nordisk Spildag - vi sætter alt på spil
15. november kl. 10

Line Kyed Knudsen
13. november kl. 16

Morgengry
Mandag d. 10. november kl. 9 - 10 // 3-7 år // Gratis billetter fra d. 27. oktober

Velkommen til Nordisk biblioteksuge 2014. Kom og vær med til verdens største højtlæsnings-arrangement, hvor der læses 
højt af de samme udvalgte tekster på samme tidspunkt i hele Norden. I år er temaet Trolde, så kom og hør troldehistorier 
på børnebiblioteket. 

Mød forfatter Line Kyed Knudsen 
Torsdag d. 13. november kl. 16 // Alle // Gratis billetter

Forfatter Line Kyed Knudsen er ansat som huskunstner på Svendborg Bibliotek i uge 46, og du kan møde hende til dette 
arrangement, hvor hun fortæller om at skrive bøger. Line Kyed Knudsens forfatterskab startede i 2003 med fortællingen 
om Pigerne fra Nordsletten, for børn mellem 7 og 12 år. Men også de større pigers verden har forfatterens interesse. Med 
sine to samtidsromaner Stjernekys og Lyden af vinger, der spinder sig omkring et år af den 16-årige Mies liv, når Line Kyed 
Knudsen med både indsigt og sympati ind til kernen af det, der optager en helt almindelig teenager. Senest har hun udgivet 
romanen Pigen på loftet om Isabella fra den lille by Grimstup. Hun flytter ind i den gamle købmandsgård og aner ikke, at 
hun kommer til at dele huset med et spøgelse. Heldigvis har hun venner, som kan hjælpe. 

Nordisk Spildag – vi sætter alt på spil 
Lørdag d. 15. november kl. 10 -13 // Alle // Mød bare op

Der er Nordisk Spildag for femte år i træk. Der sættes fokus på spil, apps, brætspil og spilkultur i hele Norden. Vi spiller selv- 
følgelig med denne lørdag – så hold godt øje med bibliotekets hjemmeside!
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Juleklip på Skårup Bibliotek
1. december kl. 14

Knudsen og Nørby: Peddersen og Findus - Rævejagten
20. november kl. 15

Teater

Knudsen og Nørby:  
Peddersen og Findus – Rævejagten 
Torsdag d. 20. november kl. 15 // 3 - 8 år //  
Borgerforeningen // Gratis billetter fra d. 6. november

Væbnet med guitarer og legetøj kaster Niclas og Morten sig 
ind i Peddersens og Findus’ kamp: at få lært den sultne ræv 
at holde sig fra deres høns. Så med fælles fantasi og hjælp 
fra publikum udføres en snedig plan, som indeholder en kun-
stig høne, masser af fyrværkeri og tilpas med spøgeri. 
Varighed ca. 40 min.

Bogcafé i Børnebiblioteket 
Lørdag d. 29. november kl. 11 // Alle //  
Gratis billetter fra d. 15. november

En lille hyggelig time, hvor du kan få idéer til gode bøger, 
du kan give i julegave. Børnebibliotekarerne anbefaler nye 
bøger for børn. Her er både bøger til oplæsning for de små, og 
bøger, som de større børn selv kan læse.

Juleklip på Skårup Bibliotek 
Mandag d. 1. december kl. 14 - 17 // Alle //  
Skårup Bibliotek // Mød bare op

Så er det juletid, og vores træ skal pyntes. Kom og vær med 
til juleklip og hygge, der vil være præmie til bedste juleklip.

WALKIE TALKIE – for unge
Onsdag den 3. december kl. 19.30 - 22 // 15 - 25 år //  
Mød bare op

Tjek Walkie Talkie på Facebook for oplysninger om indhold.

Forfatterskolen – oplæsning ved unge 
Mandag d. 15. december kl. 19.30 - 21 // Alle // Mød bare op

Kom og hør de unge forfatterspirer fra Forfatterskolen på 
Svendborg Bibliotek læse op af egne tekster. Deltagerne er 
blevet undervist af forfatterne Vagn Remme og Sternberg. 
Udvalgte tekster udgives som bog i samarbejde med Top-
trykGrafisk. Forfatterskolen er desuden støttet af Kunstrådets 
Huskunstnerordning og Svendborg Bibliotek.
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Svendborg Bibliotek

Svendborg Kommune  
– Tankefuld-projektet.
4. august – 30. august. 

Ida Marie Søby:  
Minimalistiske tegninger af dyr.
1. september – 27. september.

Ilona Hammershøj: Voksbilleder.
29. september – 2. november.

Se personalets anbefalinger af bøger.
3. november – 30. november. 

Lokalbibliotekerne

Vester Skerninge Bibliotek: 

Juleudsmykning i pil og bark. 
3. november – 31. december. 

Stenstrup Bibliotek:  

Nørklepigerne i Stenstrup strikker  
til rumænske børn.
4. august – 29. september. 

Stenstrup Bibliotek:  

Merethe Sørensen udstiller smykker.
29. september – 1. december.

Udstillinger 
i efteråret 2014

Svendborg Kommune - Tankefuld-projektet
4. august - 30. august

Ilona Hammershøj: Voksbilleder
29. september - 2. november
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Praktiske 
oplysninger
• Du kan købe billetter via bibliotekets hjemmeside www.svendborgbibliotek.dk under menuen: Det sker.
• Billetter er til salg, så snart kataloget udkommer, med mindre andet er angivet.
•  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.
• Bibliotekets IT-kurser er gratis. Du kan tilmelde dig fra 14 dage før ved at henvende dig til biblioteket.
•  Hvis ikke andet er angivet, foregår arrangementerne på  
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg, tlf. 62 23 50 00. 

  Der tages forbehold for eventuelle fejl og programændringer.
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Praktiske 
oplysninger

August
25. august - 28. august kl. 15 - 17
Filmdage på Svendborg Bibliotek
Gratis // Mød bare op

Fredag d. 29. august kl. 19 - 21
Kulturnat: Dans mellem reolerne
Afenginn spiller nordisk folkemusik og  
skæve balkanrytmer.
Gratis // Mød bare op

September 
Mandag d. 8. september kl. 19 - 21
Tilværelsen som ordblind
Kr. 30

Tirsdag d. 9. september kl. 19.30
Nanna Drejer: Hjerteblod – tre kvinders vej 
til Nobelprisen
Kr. 40

Onsdag d. 10. september kl. 19.30
Vitaminer til din læseklub
Gratis // Tilmelding

Torsdag d. 18. september kl. 14.30 - 16.30
Slægtsforsknings-café
Gratis // Mød bare op

Torsdag d. 18. september kl. 19.30
Forfatteraften med Yahya Hassan
Kr.100

Tirsdag d. 23. september kl. 19.30
Motorsportsjournalist Peter Nygaard 
Kr. 60 // Nysgerrig Fyn kr. 40

Onsdag d. 24. september kl. 16 - 17
Bogcafé – Born in the USA
Gratis // Mød bare op

Onsdag d. 24. september kl. 19.30
Forfatter Gretelise Holm
Kr. 60 // Nysgerrig Fyn kr. 40

Onsdag d. 24. september kl. 19
Skrivenetværk
Gratis // Mød bare op 

Tirsdag d. 30. september kl. 19.30
Filminstruktør Per Fly
Kr. 80 // Nysgerrig Fyn kr. 60 

Oktober 
Torsdag d. 2. oktober kl. 14.30 - 16.30
Slægtsforsknings-café
Gratis // Mød bare op

Torsdag d. 2. oktober kl. 19.30
Rejseforedrag med TV2-journalist  
Lars Toft Rasmussen
Kr. 50 // Nysgerrig Fyn kr. 30 

Tirsdag d. 7. oktober kl. 19.30
Tarmkræft og screening – Kræftens Be-
kæmpelse
Gratis // Mød bare op.

Onsdag d. 8. oktober kl. 19.30
Biskop Tine Lindhardt: Hvad skal vi med 
Bibelen i dag? 
Kr. 30 

Onsdag d. 8. oktober kl. 19
Skrivenetværk 
Gratis // Mød bare op

Onsdag d. 22. oktober kl. 19.30
Christian Søgaard Trio
Kr. 65 // Nysgerrig Fyn kr. 50

Torsdag d. 23. oktober kl. 19.30
Business Knowledge
En iværksætters rejse: Kirsten Gynther Holm 
fra Rejsebureauet Viktors Farmor
kr. 150 inkl. smagsprøver fra en lokal restau-
ratør og mulighed for networking

Torsdag d. 23. oktober kl. 19
RejseCafé – Jorden rundt 
Gratis // Mød bare op

Mandag d. 27. oktober kl. 19 - 21
Lokalhistoriske film på Landet Bibliotek
Gratis // Tilmelding

Mandag d. 27. oktober kl. 15.30 - 17.30
Hæklecafé på Skårup Bibliotek
Gratis // Mød bare op

Tirsdag d. 28. oktober kl. 19.00 - 19.30:
Jesper Bugge Kold: Vintermænd 
Gratis // Mød bare op

Tirsdag d. 28. oktober
Rasmus Glenthøj: 
1864 – Sønner af de Slagne
Kr. 60 // Nysgerrig Fyn kr. 40

Onsdag d. 29. oktober kl. 16 - 17
Bogcafé – Gråt er godt
Gratis // Mød bare op

Onsdag d. 29. oktober kl. 19
Skrivenetværk
Gratis // Mød bare op

Torsdag d. 30. oktober kl. 14.30 - 16.30
Slægtsforsknings-café
Gratis // Mød bare op

November 
Mandag d. 3. november kl. 16.30 - 17.30
Bogcafé på Gudme Bibliotek – Gråt er godt
Gratis // Tilmelding

Tirsdag d. 4. november kl. 19.30
Chefpsykolog Svend Aage Madsen fortæller 
om mænd og kræft
Kr. 50

Onsdag d. 5. november kl. 19
Vester Skerninge før og nu
Vester Skerninge Bibliotek // kr. 30

Lørdag d. 8. november kl. 7.30
BogForum i Bella Center
Kr. 350 // Nysgerrig Fyn kr. 300 inkl. entré
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Tirsdag d. 11. november kl. 19.30
Nordisk Aften – Trolde i Norden
Kr. 50 // Nysgerrig Fyn kr. 40 // Foreningen 
Nordens medlemmer kr. 40

Onsdag d. 12. november kl. 19.30
Skrivenetværk
Gratis // Mød bare op

Torsdag d. 13. november kl. 14.30 - 16.30
Slægtsforsknings-café
Gratis // Mød bare op

Torsdag d. 13. november kl. 19
RejseCafé – Jorden rundt
Gratis // Mød bare op

Mandag d. 17. november kl. 19.30 //  
Borgerforeningen
Jan Hellesøe – Fuckr med dn hjrne
Kr. 75 // Nysgerrig Fyn kr. 50 

Onsdag d. 19. november kl. 19.30
Nysgerrig Fyn arrangement med Jan Schou
Gratis billetter // Forbeholdt medlemmer af 
Nysgerrig Fyn

Onsdag d. 19. november kl. 19 
Filmminder fra Stenstrup 
Stenstrup Bibliotek // kr. 30

Mandag d. 24. november kl. 19
Ulbølle før og nu
Vester Skerninge Bibliotek // kr. 30

Torsdag d. 25. november kl. 19.30
Forfatter Thorstein Thomsen
Kr. 60 //Nysgerrig Fyn kr. 40

Onsdag d. 26. november kl. 16 - 17
Bogcafé – Ja, vi elsker dette landet
Gratis // Mød bare op

Torsdag d. 27. november kl. 14.30 - 16.30
Slægtsforsknings-café
Gratis // Mød bare op

Torsdag d. 27. november kl. 19
RejseCafé – Jorden rundt
Gratis // Mød bare op

December
Tirsdag d. 9. december kl. 19.30
Afslutning på efterårets skrivekursus
Oplæsning ved deltagerne fra skrivekurset.
Gratis // Mød bare op
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August
Til fredag d. 22. august 
Sommerbogen 
7 - 14 år

Mandag d. 4. – fredag d. 8. august  
kl. 10 - 15, fredag kl. 10 - 16
Danseballaden 
Bagergade 67D // 12 - 16 år //  
300 kr. pr. person

Lørdag d. 23. – søndag d. 24. august 
kl. 10 - 16
SVEND14: Gyserworkshop
12 - 16 år // Gratis billetter

Torsdag d. 28. august kl. 15
SVEND14:  
Måle Fortælleteater: Ærteprinsessen 
3 - 8 år // Svendborg Bibliotek //  
Gratis billetter fra d. 14. august

September
Mandag d. 1. september kl. 15.30 - 18.30 
Forfatterskole – modul 2 opstart 
12 - 18 år // Pris: 400 kr. pr. person 
Tilmelding hos: 
anne.bertram@svendborg.dk

Onsdag d. 3. september kl. 19.30 - 22
WALKIE TALKIE 
15 - 25 år // Mød bare op

Lørdag den 6. september kl. 11
Fortællelørdag 
4-7 år // Mød bare op

Onsdag d. 10. september kl. 15
Teater: Riddersalen: Åbent hus
Borgerforeningen // 2-4 år //  
Gratis billetter fra d. 27. august

Lørdag d. 13. september kl. 10 -1 1.30 
og kl. 12 - 13.30  
Film i Kufferten – filmworkshop 
4 - 6 år kl. 10 og 6 - 8 år kl. 12 //  
Gratis billetter

Mandag d. 22. september kl. 15 - 16
Sjov for Tweens 
Skårup Bibliotek // 8 - 12 år //  
Mød bare op

Mandag d. 22. – fredag d. 26. september 
Dansk Naturvidenskabsfestival 
Se aktiviteter på  
www.svendborgbibliotek.dk 

Onsdag d. 24. september kl. 15
Teater: Fair Play: Små døde dyr 
Borgerforeningen // 4 - 7 år //  
Gratis billetter fra d. 10. september

Oktober
Onsdag d. 1. oktober kl. 19.30 - 22 
WALKIE TALKIE 
15 - 25 år // Mød bare op

Torsdag d. 2. oktober kl. 15
Teatret Lampe: Den grimme ælling
Skovbyhus, Byparken 44 // 2 - 5 år //  
Gratis billetter fra d. 18. september

Praktiske 
oplysninger
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. 
Der tages forbehold for eventuelle fejl og programændringer.
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Lørdag d. 4. oktober kl. 11
Fortællelørdag 
4 - 7 år // Mød bare op

EFTERÅRSFERIE

Søndag d. 12. oktober kl. 10.30 - 11.30 
Babybandet 
0 - 3 år // Gratis billetter

Mandag d. 13. oktober kl. 10 - 13 og kl. 14 - 18 
Minecraft-workshop 
8 - 11 år kl. 10 og 12 - 15 år kl. 14 // Gratis 
billetter

Fredag d. 17. oktober kl. 13
Helgi Daner: Mød Josefine Ottesen  
og lav et sværd og spil rollespil
Alle // Gratis billetter

Søndag d. 19. oktober kl. 14
Den skaldede barber med mer’  
– musikalske fortællinger
6 - 12 år // Gratis billetter

Onsdag d. 22. oktober kl. 15
Teater: Batida: Spaghetti 
Borgerforeningen // 3 - 8 år //  
Gratis billetter fra d. 8. oktober

November
Lørdag d. 1. november kl. 10
Tak for halshugningen – show! 
5 - 9 år // Gratis billetter

Onsdag d. 5. november kl. 19.30 - 22
WALKIE TALKIE 
15 - 25 år // Mød bare op

Lørdag d. 8. november kl. 11
Fortællelørdag 
4 - 7 år // Mød bare op

Mandag d. 10. november kl. 9
Morgengry 
3 - 7 år / Gratis billetter

Mandag d. 10. – fredag d. 14. november
Mini Kulturel Rygsæk & Line Kyed Knudsen 
4. klasser // Gratis  
Tilmelding hos: anne.bertram@svendborg.dk

Torsdag d. 13. november kl. 16
Mød forfatter Line Kyed Knudsen 
Alle // Gratis billetter

Lørdag d. 15. november kl. 10 - 14 
Nordisk Spildag 
Alle // Mød bare op

Torsdag d. 20. november kl. 15
Teater: Knudsen og Nørby: Peddersen og 
Findus – Rævejagten 
Borgerforeningen // 3 - 8 år //  
Gratis billetter fra d. 6. november

Lørdag d. 29. november kl. 11 
Bogcafé i Børnebiblioteket 
Alle // Gratis billetter

December
Mandag d. 1. december kl. 14 - 17
Juleklip på Skårup Bibliotek 
Skårup Bibliotek // Alle // Mød bare op

Onsdag d. 3. december kl. 19.30 - 22
WALKIE TALKIE
15 - 25 år // Mød bare op

Lørdag d. 6. december kl. 11
Fortællelørdag 
4 - 7 år // Mød bare op

Mandag d. 15. december kl. 17
Oplæsning ved Forfatterskole-elever 
Alle // Mød bare op

Teater Batida: Spaghetti 
22. oktober kl. 15

Fotograf: Ditte Valente
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Find os på
www.svendborgbibliotek.dk og facebook



Thomas Skov
1. oktober kl. 19.30

Mads Øvlisen
2. oktober kl. 19.30

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
Åbyvejen 43, 5881 Skårup
Tlf. 62 23 50 70
skaarup.bibliotek@svendborg.dk

Man 14.00 - 18.00 (med betjening)

Ons 14.00 - 18.00 (med betjening)
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 13.00 - 17.00

Biblioteker
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