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Anne-Cathrine Riebnitzsky
om sit forfatterskab
Varm op til Ordkraft
Mød Annette Bjergfeldt
Eventyrmåned i marts
Litteraturen bliver levende

Vi følger Covid-19
retningslinjer
Hos Hjørring Bibliotekerne kan du trygt
møde op til arrangementer og besøge
bibliotekerne. Vi følger myndighedernes
retningslinjer og sørger for ekstra
rengøring. Vi opfordrer til at holde afstand og stiller håndsprit til rådighed.
Vi tager naturligvis situationen
seriøst og tilpasser deltagerantal ved
arrangementerne, så de til enhver tid
gældende retningslinjer overholdes.
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Forsidefoto: Les Kaner

FORÅR 2022
PÅ HJØRRING
BIBLIOTEKERNE
Vi byder jer velkommen inden for på Hjørring Bibliotekerne!
Vi åbner døren til litteraturens verden, men også til viden,
debat og samvær.
I kølvandet på en efterårs- og vintersæson, hvor vi næsten
har kunnet tilbyde arrangementer som normalt, håber vi
på et stabilt forår uden dramatiske Covid-19-smitteudbrud
og deraf følgende aflysninger.
Forårsprogrammet rummer forfatterforedrag, bogcaféer
og højtlæsning for børn. Men også krea-arrangementer,
teater og inspirerende udstillinger. Og så er det i foråret,
vi holder eventyrmåned – en marts måned fuld af
fantastiske eventyr-udsmykninger og personale udklædt
som prinsesser og hekse.
Vores arrangementer finder både sted på biblioteket i
Hjørring og på de fire lokalbiblioteker i Hirtshals, Sindal,
Løkken og Vrå. Sidstnævnte endda i helt nye, flotte rammer
i Vrå Skole og Børnehus.
Af Covid-19-hensyn kræver vi stadig bestilling af billet
til næsten alle arrangementer, også de gratis. For
miljøets skyld vil vi dog opfordre til, at du i stedet for at
printe billetterne blot viser dem på mobilen. Og bliver du
forhindret i at bruge dine billetter, vil vi meget gerne have
besked, så andre kan få glæde af pladsen.
Vel mødt til et spændende forår på biblioteket!
Benthe Hansen
Bibliotekschef
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NYHEDER
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Mere musik
mellem linjerne
Hjørring Bibliotekernes litteraturradio
fortsætter ufortrødent i sæson 2022.
Bibliotekarer med hang til musik stiller
sig cirka en gang om måneden bag
mikrofonen hos Skaga FM og serverer
boganbefalinger med musikalske
undertoner – og musik med litterære
forbindelser. Hvert program har et
tema, det kan f.eks. være ”rejser”,
”klassikere” eller ”kærlighed”.
Boganbefalingerne fremgår altid
efterfølgende af vores hjemmeside
hjbib.dk, så du kan låne titlerne selv,
hvis du bliver inspireret.

Ordkraft tilbage i
topform
Det årlige, nordjyske litteraturevent
Ordkraft vender stærkt tilbage som
en tre-dages festival i april 2022. Som
meget andet har festivalen været
Covid19-ramt de sidste par sæsoner,
men afholdt dog en 1-dages festival
i september sidste år. 7.-9. april 2022
slås dørene atter op på Nordkraft
i Aalborg for forfattersamtaler,
børnearrangementer og andre
events for litteraturelskere. Som
optakt til Ordkraft inviterer Hjørring
Bibliotekerne til foredrag med forfatter
og musiker Annette Bjergfeldt
om debutromanen ”Højsangen
fra Palermo”. Læs mere her i
programmet – samt på ord-kraft.dk

Transparent Language Online
– lær alverdens sprog digitalt!
Har du altid drømt om at lære farsi eller græsk? Skal du på ferie i Madrid og have
pudset dit spanske af? Eller har du mod på at lære vietnamesisk? Nu kan du lære
sprog via det digitale tilbud ”Transparent Language Online”. Hjørring Bibliotekerne
har tegnet abonnement på platformen, der tilbyder kurser i mere end 110 sprog.
Kurserne foregår via en hjemmeside og træner ordforråd, udtale, læsning og
skrivning på forskellige niveauer. Det kan bruges både på computeren, på tablet
og telefon. Det er gratis for dig at bruge tjenesten. Det kræver blot, at du er bosat i
kommunen og er indmeldt som låner på et af bibliotekerne.
Du finder og får adgang til Transparent Language Online via hjbib.dk
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Marts er eventyrmåned
på biblioteket
Som altid er marts eventyrets måned på Hjørring Bibliotek.
Vi inviterer kommunens børnehavebørn til at deltage i
Eventyrrejsen. Eventyrrejsen tager os sammen igennem
fortællinger, sjov, prinsesser, prinser, konger, fabeldyr og
det magiske, uhyggelige, hyggelige og grimme.
Mød de sjove og genkendelige eventyrfigurer i bibliotekets
udstillinger, blandt personalet og i alle bøgerne. Den store
udstilling er på Hjørring Bibliotek, men vi tilbyder oplæsning
på alle lokalbibliotekerne.
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Kend dit bibliotek
På vores biblioteker kan du mere end at låne
bøger, og selv hvis bogudlån er dit primære
ærinde, så er der faktisk også mange forskellige måder, hvorpå du kan søge og låne litteratur.
Er du nysgerrig på dine muligheder, så kom og
vær med i en biblioteksorientering for voksne,
hvor du bl.a. får en introduktion til bibliotekets
hjemmeside, biblioteksappen, e-Reolen,
Filmstriben m.m. Du vil også få vist, hvordan
man smart kan søge efter materialer, og hvor
man kan finde inspiration til læsning.
Varighed ca. 1 time. Medbring evt.
smartphone eller tablet.
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Hirtshals Bibliotek
Torsdag den 3. marts kl. 10.00
Det er gratis at deltage, men du
skal bestille billet på forhånd på
hjbib.dk
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Morgensang
Eventyr
I anledning af månedens
eventyrtema får vi besøg af
Klodshans, Heksen, Skomagerdrengen m.fl., som vil vælge
dagens sange og fortælle lidt
om de eventyr, de hver især
stammer fra. Eventyr har
nemlig også noget på hjerte til
de voksne.
Kom og syng med!
Hjørring Bibliotek
Fredag den 4. marts Kl. 9.00
Det er gratis at deltage, men du
skal bestille billet på forhånd på
hjbib.dk
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Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 8. marts kl. 19.00
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på
forhånd på hjbib.dk
Et livstykke kommer forbi!
Gå ikke glip af forfatter og musiker Annette
Bjergfeldt, når hun kigger forbi for at fortælle om
den vidunderlige, sjove og livskloge debutroman
for voksne, ”Højsangen fra Palermovej” fra 2020.
Denne fabel med dens mildest talt sprudlende og
kulørte persongalleri er et sandt festfyrværkeri
af mennesker og historier. Hvor forskellige den
russiske morder og cirkusmormor Varinka, den
svenske dueinstruktør Jan Gustav og bogens
fortæller, den generte og mislykkede kunstmaler
Esther, end er – ja så er de i familie. Familiebånd,
der på godt og ondt binder dem sammen – de er
en flok. Hvad familiebåndene betyder, vil Annette
Bjergfeldt fortælle meget mere om. Debutromanen
er i øvrigt solgt til 18 lande.
Annette vil også løfte et lille slør for handlingen
i sin nye, endnu ikke udkomne bog. Det er noget
med et sømandshjem i en fiskerby i Nordjylland –
og igen er der vilde skæbner, som fletter sig ind i
hinanden.
Foredraget med Annette Bjergfeldt er en del af
opvarmningen til Ord- og litteraturfestivalen
Ordkraft, som i 2022 afholdes den 7.-9. april i
Nordkraft i Aalborg. Vi fortæller også lidt om
Ordkrafts program efter Annette Bjergfeldts
foredrag.
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Varm op til Ordkraft
Med Annette
Bjergfeldt
FORÅR / SOMMER

Foto: Petra Kleis
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Bogcafé
Med Per Drustrup
“Forbryderen vender altid tilbage til
gerningsstedet.”
Sådan siger man i krimigenren, og
denne aften passer det, for her vender
tidligere bibliotekar i Vrå, Per Drustrup
Larsen, tilbage til byen for at fortælle
om de bedste krimier (og andre bøger),
han har læst de seneste par år.
Vrå Bibliotek
Torsdag den 10. marts kl. 19.00
Det er gratis at deltage, men du skal
bestille billet på forhånd på hjbib.dk
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Rødhætte og Ulven
krea-workshop
Vi laver eventyr-rullinger!
Workshop for børn med deres
forældre
I eventyrmåneden har du muligheden
for at komme og lave din helt egen
eventyr-rulling. En rulling er en lille
dukke lavet af en toiletrulle og pyntet
med alt det, vi kan finde i vores
kreative skuffer. Skal DIN rulling være
Rødhætte, Klods Hans eller måske
den yndige prinsesse?
Vi har fundet materialerne frem, så
I sammen kan slå jer løs og lave de
flotteste, uhyggeligste eller sjoveste
eventyrfigurer. Måske får I lavet
figurer til et helt nyt eventyr?
Hjørring Bibliotek
Lørdag den 12. marts kl. 10.00-13.00
Det er gratis at deltage, men du skal
bestille billet på forhånd på hjbib.dk.
Du kan bestille billet til kl. 10, 11 eller 12.
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Oplæsning

Med eventyrprinsessen Maria
Kender du Klods-Hans, Prinsessen på ærten eller eventyret om Guldlok og de tre bjørne?
Maria har taget sin fineste prinsessekjole på og er klar
til at fortælle nogle af de gode, gamle eventyr for børn.
Hun kommer også forbi dit bibliotek!

Sindal Bibliotek
Mandag den 14. marts kl. 10.00

Hirtshals Bibliotek
Mandag den 21. marts kl. 10.00

Vrå Bibliotek
Tirsdag den 15. marts kl. 10.00

Løkken Bibliotek
Fredag den 25. marts kl. 10.00

Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på forhånd på hjbib.dk
For børn i alderen 3-6 år og deres voksne
18
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Den glemte inkvisition
Med Lars Andersen
Forbryderbander, kriminaldommere
og 1800-tallets hemmelige retsvæsen
Lars Andersen, lektor i historie ved
Aalborg Universitet, fortæller om
1800-tallets gale og geniale forhørsdommere, som jagtede brutale forbrydere og uskyldige tjenestepiger.
Grundloven fra 1849 lovede bod og
bedring i stedet for mishandling.
Men først i 1919 trådte Danmark med
retsreformen ud af enevældens og
politistatens skygge.
Lars Andersen fortæller med afsæt
i sin bog ”Den glemte inkvisition”,
der er udkommet på Aarhus
Universitetsforlag som en del af serien ”100 danmarkshistorier”.
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Hjørring Bibliotek
Mandag den 14. marts kl. 19.00
Billetpris: 50 kr.
Billetter skal bestilles på hjbib.dk
I samarbejde med Slægtshistorisk
Forening for Hjørring og Omegn
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Strik & lyt
Kom, strik og lyt! I det eventyrpyntede
bibliotek læser vi højt af gode og
gribende eventyr – eller fortæller en
fantasifuld historie. Har du lyst til
at medbringe et håndarbejde, er du
meget velkommen, men det er ikke
noget krav for at deltage.
Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 15. marts kl. 16.00
Det er gratis at deltage, men du skal
bestille billet på forhånd på hjbib.dk

Kulturfrikadellen
En uuuuuhhyggelig historie
Oplæsning og spisning for
børnefamilier
Vi skal høre ”Eventyret om drengen
der ikke kunne blive bange”, og inden vi spiser frikadeller, skal vi lave
uhyggelige ting og sager. Mon der er
nogen, der kan gå hjem fra biblioteket
uden at have været bare lidt bange…?
Mød op til en hyggelig aften for hele
familien!
Hjørring Bibliotek
Torsdag den 17. marts kl. 17.00-18.30
Billetpris: 40 kr.
Billetter skal købes senest 3 hverdage
før arrangementet (af hensyn til
kokken).
For børn i alderen 3 til 6 år og deres
voksne og søskende.
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Bøgerne bag
filmen
Med Helle Dorf
Kristensen
Hjørring Bibliotek
Torsdag den 17. marts kl. 19.00
Det er gratis at deltage, men du skal
bestille billet på forhånd på hjbib.dk
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Drømmen om den nye verden
I anledning af filmpremieren på
”Udvandrerne” fortæller bibliotekar
Helle Dorf Kristensen om bøgerne bag
filmen. ”Udvandrerne” er baseret på
Vilhelm Mobergs romanserie om de
svenske emigranters udvandring til
Amerika i 1800-tallet og deres lange
rejse mod et bedre liv i Den Nye Verden.
Helle Dorf Kristensen er tidligere ansat
ved Hjørring Bibliotekerne og har før
fyldt vores foredragssal med sine
spændende foredrag om 2. verdenskrig
og nordisk litteratur.
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Oplev eventyr med
Teater Talent
Skuespillerspirer vækker eventyrene
til live

Hjørring Bibliotek
Lørdag den 19. marts kl. 11.00-12.30

I eventyrmåneden på Hjørring
Bibliotek får vi besøg af Teater Talent
– talentspireholdet fra Vendsyssel
Teater, der dramatiserer eventyr til
glæde for både børn og voksne.

Gratis – bare mød op!
Der starter et nyt eventyr ca. hver
halve time.

Kom og vær med, når Prinsessen på
ærten, Guldlok og de tre bjørne og
Fiskeren fra Ormus vækkes til live af
de dygtige dramaelever!
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Hjørring Bibliotek
Mandag den 21. marts kl. 19.00
Billetpris: 50 kr.
Billetter koster 50 kr. og skal købes på hjbib.dk
I samarbejde med FOF Hjørring

Anne-Cathrine
Riebnitzsky om
sit forfatterskab
Mød en blændende forfatter og fængende foredragsholder!
Den prisbelønnede Anne-Cathrine Riebnitzsky kommer forbi
Hjørring og fortæller om sit spændende forfatterskab, der
favner både forskellige kulturer og tematikker. Hun er uddannet
sprogofficer og har arbejdet i Afghanistan, hvilket hun bl.a. skriver
om i bogen "Den stjålne vej". I 2013 udkom romanen "Forbandede
yngel", som hun modtog De Gyldne Laurbær for.
Anne-Cathrine Riebnitzsky vil bl.a. fortælle om sin seneste bog
”Vindens port”, der finder sted i 1300-tallet – en periode, hvor
den muslimske verden var førende inden for lægevidenskab,
matematik, astronomi og filosofi. I bogen følger vi den andalusiske borgherre Ibrahim Banu Said, byens storhed og fald og
hans forhold til sine tre meget forskellige hustruer.
24

Foto: Les Kaner
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Vejen til
personskadeerstatning
Med Storm Advokatfirma
Når uheldet er ude, og vi kommer til skade
Advokat Shapol N. Enggaard og
advokatfuldmægtig Louise Holm Sørensen
fortæller om forskellige personskadetyper
og om, hvilke former for erstatning, vi som
skadelidte har mulighed for at søge dækket.
Der er nemlig forskel på en arbejdsskade,
en trafikulykke, en fritidsulykke eller en
behandlingsskade – eller om der måske er
tale om flere typer på én gang.
Det har også stor betydning for muligheden for erstatning, hvordan vi som tilskadekomne handler i den første periode efter
en ulykke. De to repræsentanter fra Storm
Advokater vil komme med en række gode
råd til, hvad man som tilskadekommen
skal være særligt opmærksom på i
forsikringssagerne.

Hjørring Bibliotek
Onsdag den 23. marts kl. 19.00
Det er gratis at deltage, men du
skal bestille billet på forhånd på
hjbib.dk
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Eventyrrejsen
for hele familien

Hjørring Bibliotek
Lørdag d. 26. marts
kl. 11.00 og kl. 12.00
Det er gratis at deltage, men du
skal bestille billet på forhånd på
hjbib.dk til enten kl. 11 eller kl. 12
For børn fra 4 år og deres voksne
Kom med på rejse!
Har dit barn været på Eventyrrejsen med sin
børnehave? Snakker han eller hun stadig
om Klodshans og hans gedebuk? Eller er det
svært at glemme, at den uhyggelige heks
rent faktisk serverede troldehjerner?
Nu har hele familien muligheden for sammen
at gå på opdagelse i eventyrene på Hjørring
Bibliotek! Vores personale står klar til at
levendegøre de mange eventyr.
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Motionér din hjerne
Med Charlotte Toftgaard
Søderberg

Hjørring Bibliotek
Mandag den 28. marts kl. 19.00
Billetpris: 75 kr.
Billetter koster 75 kr. og skal købes på hjbib.dk
“Med motion kan vi lave en mental
pensionsopsparing og dø ung i en
sen alder.”
Det siger Charlotte Toftgaard
Søderberg, forfatter til bogen
“Motionér din hjerne – din mentale
pensionsopsparing” og cand.scient.
i idræt og psykologi.

Foto: Niels Christian Hansen
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Charlotte Toftgaard Søderberg
fortæller i sit foredrag om sammenhængen mellem motion og mentalt velvære – og om, hvordan
fysisk aktivitet kan give livslang
beskyttelse mod demens og
depression. Hun giver os indblik i,
hvordan vores hjerne er formbar
og hvordan vi, når vi motionerer,
skaber flere hjerneceller og bedre
forbindelser mellem dem.
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Historien om mit hus – og
hvordan du skriver din egen
Med Lene Høg
Lokal- og kulturhistorie fortalt gennem minder om et hus
Har du nogensinde tænkt over, hvem der har boet i dit hus
før dig? Hvilke liv er her blevet levet? Hvilke fester, samtaler,
skænderier har væggene lagt øre til?
Lene Høg, kommunikationsmedarbejder hos Hjørring
Bibliotekerne, har undersøgt historien bag sit eget 90 år
gamle hus i Aalborg, som hun flyttede til i 2004. I foredraget
fortæller hun om de tidligere beboere, hun har mødt, og den
historiske udvikling, som deres fortællinger afspejler. Og så
giver hun opskriften på, hvordan du selv kan udforske og
skrive sin hushistorie – uanset, hvor du bor.
Hjørring Bibliotek
Onsdag den 30. marts kl. 19.00
Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet på forhånd på hjbib.dk
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Foredrag med
forfatter Knud Erik
Larsen fra Ravnshøj
Livsfortællinger fra kendt, lokal forfatter
Den lokale, nu pensionerede tømrer Knud
Erik Larsen debuterede i en moden alder
som forfatter. Hans bøger kredser om liv og
opvækst på svære, sociale betingelser med
store børneflokke, vold og druk.
Knud Eriks første to bøger ”Fredenslund” og
”Den svære ungdom” er selvbiografiske. I
foredraget vil han ud fra bøgerne fortælle om
sin barndom i et socialt belastet hjem, hvor
utroskab, øldrikkeri og skænderier var en del
af dagligdagen og overskyggede kærligheden
til de mange børn. Han vil berette om sin
skoletid med mobning og øretæver og om
teenagefasen, der var lige ved at ende i den
dybe afgrund. Knud Erik har også et bud på,
hvordan man slipper væk fra en traumatiseret
barndom og får ryddet op i rygsækken.
Derudover kommer forfatteren ind på sin
nyeste bog ”Flugt, fortvivlelse og ondskab” –
en fiktionsroman om bl.a. Monica og Keld Åge
og deres kærlighedsforhold.

Vrå Bibliotek
Torsdag den 31. marts kl. 19.00
Billetpris: 50 kr.
Billetter koster 50 kr.
og skal købes på hjbib.dk
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Morgensang
Sangvælger Kitty
Jeppesen
Lærer Kitty Jeppesen fra Hjørring
Private Realskole er dagens sangvælger til morgensangen på Hjørring
Bibliotek.
Kom og syng med!
Hjørring Bibliotek
Fredag den 1. april kl. 09.00
Det er gratis at deltage, men du skal
bestille billet på forhånd på hjbib.dk

Strik og lyt
Lad strikkepindene gløde, mens du får
en god historie!
Vi læser højt eller fortæller, mens
du strikker, hækler, broderer eller
hvad du nu har lyst til. Og er du ikke
til håndarbejde, er du velkommen
alligevel.
Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 5. april kl. 16.00
Det er gratis at deltage, men du skal
bestille billet på forhånd på hjbib.dk
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”Hungerhjerte”
– Karen Fastrup fortæller om sin
populære, anmelderroste bog

Foto: Morten Holtum
32

Gribende foredrag om toprelevant emne
Karen Fastrup har udgivet den anmelderroste,
selvbiografiske roman “Hungerhjerte”, der
beskriver hendes egen pludselige psykiske
sygdom med indlæggelser på psykiatriske
afdelinger og kampen ud af sygdommen.
“Hungerhjerte” er også en kærlighedsfortælling og en roman om barnet Karen, der
vokser op i en kompliceret højskolefamilie,
som er tynget af storebrorens død.
I foredraget fortæller Karen Fastrup om
"Hungerhjerte” og dét at skrive om sit eget liv
i romanform – mens det leves. Hun giver et
ærligt indblik i den vanskelige skriveproces
og i sygdommen borderline, som romanen
beskriver. Bogen er meget anmelderrost og
præmieret af Statens Kunstfond som et værk
af særlig høj kunstnerisk kvalitet.

Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 5. april kl. 19.00
Billetpris: 50 kr.
Billetter koster 50 kr. og skal købes på hjbib.dk
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Morgensang
Sangvælger Peter
Duetoft
Politiker Peter Duetoft besøger biblioteket i Sindal og har medbragt en
håndfuld af sine yndlingssange fra
Højskolesangbogen.
Kom og syng med!
Sindal Bibliotek
Fredag d. 8. april kl. 09.00
Det er gratis at deltage, men du skal
bestille billet på forhånd på hjbib.dk
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FORÅR / SOMMER

APRIL 2022

Kom og hør historien om Sallys far
Med bibliotekar Anders Thomsen
Sjov historieoplæsning og finurlig
findeleg!
Vi skal høre en historie om Sallys far
af forfatteren Thomas Brunstrøm.
Efter historien leder vi efter Sallys
fars ting, som han har glemt på biblioteket. Han har nemlig det problem,
at han bliver lidt glemsom, når han
står med en hotdog i hånden.
En sjov oplevelse med en skør og gakket far, som de fleste børn vil kunne
genkende.

Hjørring Bibliotek
Lørdag d. 9. april kl. 10.00
Lørdag d. 23. april kl. 10.00
Det er gratis at deltage, men du
skal bestille billet på forhånd på
hjbib.dk
For børn i alderen 3 til 6 år
og deres voksne
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FORÅR / SOMMER

APRIL 2022

Den sandfærdige beretning
om de tre små grise
Med Teateret De Røde Heste

”De tre små grise” gendigtet med
højt humør!

Vrå Bibliotek
Tirsdag den 12. april kl. 10.30
Det er gratis at deltage, men du skal
bestille billet på forhånd på hjbib.dk
Fra 5 år.
Aldersgrænsen skal overholdes
36

Her kommer omsider den usminkede
beretning om, hvordan de tre små
grise forsøgte at narre den rare og
venlige ulv, og om hvordan de to
grises uheldige endeligt og den tredje
gris’ snu og udspekulerede facon lige
siden har sat ulven i et meget dårligt
lys…
Genial og gakket fortælling for skolestarterne – en forestilling med både
rap og rock.

FORÅR / SOMMER

MAJ 2022

Morgensang
Danmarks befrielse
Formidlingschef Jens-Christian Hansen
fra Vendsyssel Historiske Museum
lægger vejen forbi Hirtshals Bibliotek
og har valgt en håndfuld sange fra
Højskolesangbogen. Sange, der alle
sammen har en relation til Danmarks
befrielse i 1945 eller frihed som tema.
Kom og syng med!
Hirtshals Bibliotek
Torsdag den 5. maj kl. 09.00
Det er gratis at deltage, men du skal
bestille billet på forhånd på hjbib.dk
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FORÅR / SOMMER

MAJ 2022

Morgensang
Tilbage til naturen
Lene Høg fra Hjørring Bibliotekerne
vælger sange fra Højskolesangbogen
med naturen som tema og fortæller
om bøger med relation til emnet.
Kom og syng med!
Hjørring Bibliotek
Fredag den 6. maj kl. 09.00
Det er gratis at deltage, men du skal
bestille billet på forhånd på hjbib.dk
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FORÅR / SOMMER

MAJ 2022

Tegneserieworkshop
Med Viki Munksgaard
Hvad er det, der gør en tegneserie god?
Hvordan opbygger man en spændende
historie med sin egen streg? Og hvordan
designer man sin hovedkarakter?
Hvis du elsker at tegne og fortælle, kan du
denne dag bringe dine egne tegninger til live
sammen med kunstner og illustrator Viki
Munksgaard. Hun vil dykke ned i sin egen
værktøjskasse og give dig sine bedste råd
med hjem.

Hjørring Bibliotek
Lørdag den 21. maj
kl. 10.00-13.00
Billetpris: 25 kr.
Billetter koster 25 kr. og skal
købes på hjbib.dk
For børn i alderen 10-14 år
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Tegneseriemaraton

Hjørring Bibliotekernes
Tegneseriemaraton 2022
Har du mod på en TEGNEUDFORDRING – og er du fyldt mindst 15 år? Du har 8
TIMER til at tegne 8 SIDER. Der er IKKE tale om en konkurrence. Du kæmper
kun mod tiden!
Du kan være med, uanset hvor du bor i verden. Du deltager nemlig hjemmefra,
da arrangementet foregår online. I løbet af de 8 timer skal du sende mindst ét
foto fra din arbejdsproces, som vi må offentliggøre på Hjørring Bibliotekernes
digitale platforme. Efterfølgende udkommer alle deltageres tegneserier i en
fysisk tegneserieantologi, som Hjørring Bibliotekerne udgiver, og som hver deltager får et gratis eksemplar af.
Du bestemmer selv, om du vil tegne med blyant/tusch på papir eller bruge
digitale redskaber. Inden du kan gå i gang med at tegne, afslører vi to
”benspændsord”, som skal indgå i tegneserien.
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Online
Fredag den 27. maj kl. 10.00-18.00
Der er begrænset antal pladser!
Kom først til mølle med din tilmelding
til lars.simonsen@hjoerring.dk
SENEST onsdag den 25. maj
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Kulturnat i Hjørring
Aftensang og kulturpolitik
Fællessang med Hjørrings politikere
Det er kulturnat, og på biblioteket er vi klar med
fællessange valgt af en række af kommunens
politikerprofiler!
Vi sætter fokus på deres meninger om kultur, som
er meget mere end det Kongelige Teater! Kultur i
Hjørring er… ja, kom selv og hør, hvad politikerne
synes det er!!!
De medvirkende politikere vil parvis vælge sange
fra Højskolesangbogen til at understøtte deres
holdninger – enten i samarbejde eller som modspil
til hinanden.
Alle kan komme og synge med i tidsrummet kl. 1922.
Vi håber på en festlig aften med masser af fokus
på kultur, højt til loftet, glade sange og forskellige
holdninger!
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Hjørring Bibliotek
Fredag den 3. juni kl. 19.00-22.00
Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding – bare mød op!
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FORÅR / SOMMER

JUNI 2022

Sommerlæsning
Jeg har lige læst
Få inspiration til din læsning ved at
høre personalets anbefalinger af de
bøger, som de lige har læst. Hvad
kunne de lide, hvorfor valgte de lige
dén bog, og kunne det være din næste
bogoplevelse?
På Vrå Bibliotek står Lars Simonsen,
Janni Sørensen og Kirsten Gundersen
klar med deres varmeste bogtips og
en kop kaffe.
Vrå Bibliotek
Mandag den 13. juni kl. 19.00
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Det er gratis at deltage, men du skal
bestille billet på forhånd på hjbib.dk

FORÅR / SOMMER

JUNI 2022

Sommerlæsning
Jeg har lige læst
Få inspiration til din læsning ved at
høre personalets anbefalinger af de
bøger, som de lige har læst. Hvad
kunne de lide, hvorfor valgte de lige
dén bog, og kunne det være din næste
bogoplevelse?
På Hjørring Bibliotek står Lars
Simonsen, Kirsten Gundersen og Tina
Kragelund klar med deres varmeste
bogtips og en kop kaffe.
Hjørring Bibliotek
Tirsdag den 14. juni kl. 16.00
Det er gratis at deltage, men du skal
bestille billet på forhånd på hjbib.dk

Sommerlæsning
Jeg har lige læst
Få inspiration til din læsning ved at
høre personalets anbefalinger af de
bøger, som de lige har læst. Hvad
kunne de lide, hvorfor valgte de lige
dén bog, og kunne det være din næste
bogoplevelse?
På Løkken Bibliotek står Tina
Kragelund, Adda Salomonsen og Lene
Høg klar med deres varmeste bogtips
og en kop kaffe.
Løkken Bibliotek
Onsdag den 15. juni kl. 16.00
Det er gratis at deltage, men du skal
bestille billet på forhånd på hjbib.dk
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UDSTILLINGER
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UDSTILLING

VIVA LA VULVA

Prezebe
Productions:
”Viva la Vulva”
”Viva la Vulva” er en tværkunstnerisk udstilling, der indeholder et videoværk, syv
kunstfotografier optaget ved Frederikshavn
Strand og fire digte. Udstillingen har
tidligere været vist på bl.a. Art Weekend
Aarhus, Dokk1 og Litteraturfestivallen Vild
med Ord, og nu er vi så heldige at få den til
Hjørring Bibliotek.
”Viva la Vulva” er skabt af Prezebe
Productions fra Tolne i Vendsyssel – en
kunstnergruppe bestående af Julie Kaja
Prezebe (fotografi, video og redigering), Stine
Solbjörk Prezebe (digter og performer) og
Vibeke Lehm (kostume).

48

Julie siger om udstillingen:
”Viva la Vulva” udforsker temaer vedrørende
den gravide krop og moderskab og reflekterer over spørgsmålene ”hvad sker der med
en kvindes selvforståelse, når hun bliver
gravid, og kroppen forandres?” – og ”hvordan
påvirker graviditet og moderskabet hendes
identitetsfølelse, seksualitet og kropsopfattelse?” I Prezebe Productions arbejder vi med
at skabe tværkunstneriske projekter, hvor
formålet er at bidrage til debatten om køn,
seksualitet og identitet.”

UDSTILLING

VIVA LA VULVA

Hjørring Bibliotek
Udstilling
19. april - 19. maj
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UDSTILLING

TROPICTURES

Hjørring Bibliotek
Udstilling
20. maj - 30. juni

Peter
Lundgren
Gregersen:
”Tropictures”
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UDSTILLING

TROPICTURES

Hjørring Bibliotek præsenterer fotograf
Peter Lundgren Gregersens smukke og
knivskarpe naturfotos. Billeder, der tager
dig med på rejse – under vandoverfladen til
farveeksplosioner af tropiske fisk eller op i
trætoppene til eksotiske fugle og aber.
Peter Gregersen bor i Hjørring og har fotograferet hele sit voksenliv – bl.a. som
akvariemand og fotograf på Oceanariet i
Hirtshals.

En scene for lokal kunst
På biblioteket har vi mange
muligheder for at udstille og
promovere kunst og kunstnere – både de etablerede
og dem, der er på vej. Har du
forslag til noget eller nogen,
vi burde udstille? Så kontakt
Hjørring Bibliotekernes udviklingskoordinator Kirsten
Boelskifte-Jensen.

Peter fortæller om sin udstilling:
”Udstillingen hedder "Tropictures", men med
et lille twist, for der er også et par fotos fra
de golde, arktiske egne (Grønland og Island)
til sammenligning. Ellers er billederne fra
Papua Ny Guinea, Thailand, Burma, Cuba og
Indonesien. Det er oftest wildlife, jeg interesserer mig for, men der er også billeder,
hvor jeg har mennesker med. F.eks. har jeg
på flere af undervandsbillederne brugt min
kone som model.”
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UDSTILLING

PORTRÆTTER

Jan Andersen:
”Portrætter”
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UDSTILLING

PORTRÆTTER

I denne udstilling præsenterer vi Jan
Andersens stilsikre malerier.
Jan bor i Hjørring med sin familie og
arbejder til daglig som skoleleder på
Lundergårdskolen. Fritiden bruger han
bl.a. på at male. Vi præsenterer hans
udtryksfulde serie af portrætter, der taler
direkte til dig som beskuer.

Hjørring Bibliotek
Udstilling
1. juli - 16. august

Jan siger om portrætterne:
”Jeg er optaget af portrætmaleriet,
da jeg synes, at portrættet kan noget
helt særligt. For en portrætmaler er
selve udtrykket helt centralt, og i mine
portrætter arbejder jeg meget med
flertydighed og stemninger. Jeg tænker, at
man skal stå foran et portræt og indfanges
af en undring i forhold til, hvad der foregår i
hovedet på den portrætterede.”
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Hjørring Bibliotek
Østergade 30
9800 Hjørring
Tlf. 7233 4800

Sindal Bibliotek
Torvegade 15
9870 Sindal
Tlf. 7233 4870

Hirtshals Bibliotek
Jørgen Fibigersgade 26
9850 Hirtshals
Tlf. 7233 4850

Vrå Bibliotek
Vrå Skole og Børnehus,
Idræts Allé 1, 9760 Vrå
Tlf. 7233 4880

Løkken Bibliotek
Harald Fischers Vej 30 B
9480 Løkken
Tlf. 7233 4885

Se vores
åbningstider på
www.hjbib.dk

