Arrangementer for børn og unge
Marts 2010
BØRNEUNIVERSITET
Dato: Onsdag den 3. marts
Tidspunkt: Kl. 16-17
Målgruppe: Børn fra 9-12 år
Indhold:
Forskerskole for begyndere
Hvordan laver jeg naturvidenskabelige
forsøg og bliver forsker? Oplæg ved
Lektor, cand. scient. Martin Søgaard
Thomsen. Et børneuniversitet er et sted,
hvor du kan blive klogere, men på en
anden måde end den, du kender. Verden er
fuld af spændende emner – det kan være,
du undrer dig over naturens utrolige
mysterier, fantasiens muligheder, kroppens
forunderligheder og hvor mennesket
kommer fra, og hvad der skal blive af os,
når vi dør? Kort sagt, kom og bliv klogere
på sagerne på en NY og anderledes måde.
Den 3.3. er den tredje af i alt fire
gange:
1. gang: 4.11. 2009: Filosofi for børn
2. gang: 2.12. 2009: Din fantasi
3. gang: 3.3. 2010: Forskerskole
4. gang: 7.4. 2010: Min krop
Tilmelding / Billet: Du skal tilmelde dig
på dit lokale bibliotek og hente en gratis
billet.
Sted: Svendborg Hovedbibliotek.

ABSURD TEATER FOR DE SMÅ
Dato: Torsdag den 4. marts
Tidspunkt: kl. 15.00 – 16.00
Målgruppe: børn på 3 - 8 år
Teaterværkstedet Madam Bach: En
mærkelig have
"En mærkelig have" er fyldt med
forunderlige ting og beboet af to mennesker
som fortæller små historier. Mød Sara Sød
der spiser for meget sukker, den gavmilde
Høje Hest, og mange andre mærkelige og
skønne starutter, der bor i Madam Bachs
mærkelige have.
"En mærkelig have" er en absurd
vrøvlehistorie, der bygger på 23 af Louis
Jensens firkantede historier.
Sted: AOF Sydfyn, Vestergade 23,
Svendborg
Billetter: Gratis billetter fås på Svendborg
Bibliotek fra torsdag d. 18. februar.

MØD FORFATTEREN ARNE SOMMER
Dato: Torsdag den 4. marts
Tidspunkt: kl. 16.00 – 17.30
Målgruppe: Unge fra 15 år samt voksne
Besøg snedronningens rige
- samtale med den tyske
ungdomsroman-forfatter Arne Sommer
For tre år siden begyndte den tyske
filmforfatter Arne Sommer også at skrive
ungdomsromaner. Når hans tredje bog,
"Duplex", udkommer først i marts, er han i
fuld gang med at skrive på sin næste
historie - i Brechts hus i Svendborg. Det
skulle gerne blive til en ungdomsroman i
fantasy-genren, hvor bl. a. figurer fra H. C.
Andersens eventyr vil genopstå.
Torsdag den 4. marts kl. 16 gæster Arne
Sommer Svendborg Bibliotek, hvor han vil
læse højt fra Duplax, fortælle om sit
arbejde og gå i dialog med publikum. Arne
Sommer vil bl.a. komme ind på sit konkrete
arbejde med den aktuelle ungdomsroman
Duplex og - mere generelt - på
ungdomsbogens situation i Tyskland. Læs
mere om Arne Sommer:
www.arnesommer.de
Arrangementet henvender sig både til unge
og til voksne med interesse i ungdomslitteratur og tysk litteratur for unge.
NB: Arne Sommer taler dansk, men vil læse
op på tysk.
Tilmelding / Billet: Gratis billet fra den
20.2.
Sted: Svinget, Svendborg Bibliotek (overfor
bibliotekets hovedindgang)

BØRNEKONCERT MED BABULJA!
Dato: Søndag den 7. marts
Tidspunkt: Kl. 11-12
Målgruppe: Børn fra 2-8 år
Indhold:
Babulja (duo) udfordrer børnene i
medrivende dansetrin og skøn fællessang,
tramp og klap. Musikken er festlig og fræk,
fra Balkan til Rio fra Ålborg til
Johannesburg, Inspirationskilderne er
mangfoldige. Teksterne er
billedskabende,surrealistiske, fulde af
humor og altid med et godt syngemed
omkvæd. Er i klar til fest? Babulja!
I udgav Babulja cd`en ”Syng og hop med
Babulja”. Læs mere om musikken på
www.babulja.dk
Tilmelding / Billet: Du skal tilmelde dig
på dit lokale bibliotek og hente en gratis
billet – fra den 20.2.
Sted: Svendborg Hovedbibliotek børnebiblioteket.

CHICK-LITT & MODESHOW
Mød forfatterne Mette Honoré &
Birgitte Rasmussen & den 15-årige
modedesigner Nicklas Skovgaard
Dato: Torsdag den 18. marts
Tidspunkt: Kl. 20-22
Målgruppe: Unge fra 12-20 år
Indhold:
Svendborg Bibliotek inviterer unge til en
aften i modens og tøselitteraturens tegn!
Forfatterne Mette Honoré og Birgitte
Rasmussen, som har skrevet bøgerne
”Carrie CPH”, ”Karoline og Sylvester” og
”Karolines Verden” holder oplæg om deres
bøger og Chick-litt-genren – og publikum
kan gå i dialog med forfatterne.
Herefter vil den 15-årige modeblogger og
modedesigner Nicklas Skovgaard fra Thurø
lave modeshow med egne spritnye
kreationer! Der er efterfølgende mulighed
for dialog med Nicklas Skovgaard.
Nicklas modeblog: http://www.my-clothingblog.blogspot.com/
Tilmelding / Billet: Du skal tilmelde dig
på dit lokale bibliotek og hente en gratis
billet – fra den 4.3.
Sted: Svendborg Hovedbibliotek.

