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Køb billetter og tilmeld dig bibliotekets arrangementer på solbib.dk

Forfatter Signe Langtved Pallisgaard 
fortæller om sin roman ”Alle de liv”.  
”Alle de liv” er fortællingen om to veninders 
sidste rejse sammen, da den ene lider af 
den dødelige sygdom ALS. 

I første kapitel spørger Solveig, der er syg, 
sin veninde, der er forfatter, om ikke hun vil 
skrive ned, hvordan hendes liv var blevet, 
hvis hun ikke skulle dø. Således tager 
fi ktionen over, hvor virkeligheden ikke 
slår til, og en stærk historie om kærlighed, 
livsvilje og venskab folder sig ud. 

ALLE DE LIV

Mandag den 1. oktober  kl.  19 - 21 -  Pris 30 kr.



Køb billetter og tilmeld dig bibliotekets arrangementer på solbib.dk

FRA STRØMER 
TIL TV

Tirsdag den 9. oktober  kl.  19 - 21 -  Gratis tilmelding

Vi kender Kristian Bech fra TV2’s 
reportageprogram Station 2: TÆT PÅ.

Kristian Bech også tidligere politiassistent 
og var i sine mange år i politiet alt fra 
gadebetjent til efterforsker. 
Hør alle de sjove, skræmmende og 
hjerteskærende episoder fra hans tid
som politibetjent. En tid med udfordringer, 
sammenhold, underretninger og 
tvivl. Kristian Bechs foredrag er 
fyldt med både humor og alvor.
Arrangementet er blevet til i samarbejde 
med Streetsport og Kultur.



Køb billetter og tilmeld dig bibliotekets arrangementer på solbib.dk

Videnscafé
LÆR AT PROGRAMMERE EN ROBOT I EXCEL

Forfatter og CRM-rådgiver Martin Houlberg Jensen 
gennemgår kort det grundlæggende ved programmering, 
og hvordan man kan bruge Excel til andet end regneark. 

Vi laver et program, der kan få en lille robot til at bevæge 
sig rundt på en bane eller skrive dit navn på skærmen. Med 
de ting vi gennemgår, kan man bagefter bygge spil som 
”Jeopardy”, ”Sænke slagskibe” og det gode gamle ”Pong”.

Torsdag den 11. oktober  kl.  17 - 18 -  Gratis tilmelding

Videnscafé
RYGSMERTER
Hvad ved vi og 
hvad kan vi gøre ved det?

Ondt i ryggen er en folkesygdom. 
Bjarke Agergaard arbejder som 
fysioterapeut på Køge Sygehus 

Torsdag den 20. september  kl.  17 - 18 -  Gratis tilmelding

i ”Den tværfaglige Rygklinik”. I denne 
videnscafé vil han fortælle om rygsmerter, 
akutte og kroniske, og hvad man kan gøre 
for at forebygge og behandle dem.



Køb billetter og tilmeld dig bibliotekets arrangementer på solbib.dk

Dokumentarfi lmen 
”Fædre og sønner” er en 
familiekrønike og et stykke 
danmarkshistorie. Michael 
og hans far, den tidligere 
hofmarskal Søren Haslund-
Christensen, tager på rejse 
ned i deres fælles fortid. 

Farfar Henning var berømt 
opdagelsesrejsende og 
Michael har hørt rygter 
om, at Henning måske 
også levede et hemmeligt 
dobbeltliv som agent og 
våbensmugler. Nu vil han 
fi nde ud af, om det er sandt. 

Efter fi lmen er der mulighed 
for at stille spørgsmål 
og snakke med Michael 
Haslund-Christensen.

Onsdag den 24. oktober  
kl.  19 - 21.30 
Pris 30 kr.



Køb billetter og tilmeld dig bibliotekets arrangementer på solbib.dk

STATIONSKONCERTER 
FOR PENDLERE
I spil dansk ugen bliver det sjovere at vente på 
toget på Solrød Strand Station. 
Biblioteket og Solrød Musikskole inviterer loka-
le musikere og musikalske foreninger til at give 
et nummer på Solrød Strand Station til glæde 
for byens mange pendlere.
Se detaljeret program på solbib.dk fra 
den 15. oktober.

Eftermiddage i uge 44 
Kræver ikke tilmelding

SOLRØD SYNGER 
SAMMEN - HELE DAGEN
Dagen står i fællessangens tegn, når vi mødes 
omkring klaveret og hylder den danske sang. 
I løbet af dagen får vi besøg af fl ere sangværter, 
som vil præsentere netop deres yndlingssange, 
som vi selvfølgelig skal synge sammen. Så kig 
forbi til morgensang, nyd eftermiddagskaff en 
mens du synger, kom efter fyraften eller bliv 
hele dagen – du bestemmer. Se programmet 
på solbib.dk fra den 15. oktober.

Tirsdag den 30. oktober kl. 9 -18
Kræver ikke tilmelding

Spil Dansk 2018 i Solrød Spil Dansk 2018 i Solrød 



SÅDAN LEGER MUSIK 
MED DIN HJERNE
Musik har en særlig evne til at påvirke os. Den 
kan løfte os i glæde og den kan få tårerne til at 
trille. Det handler ikke mindst om, at den leger 
med vores hjerne. Lasse Skovgaard er Ph.D. i 
sundhedsvidenskab og uddannet musik-
pædagog, organist og sanger. I foredraget 
fortæller han om, hvordan virkemidler i 
musikken får den til at påvirke os på forskellige 
måder. Vi hører og synger eksempler undervejs.

MUSIKALSK FOREDRAG
- JOHN MOGENSEN
John Mogensen-ekspert Kurt Andreasen vil 
fortælle om den folkekære sanger med de 
karakteristiske seler og den store vom. Vi 
guides gennem John Mogensens karriere. 
Fra hans store gennembrud på Dansktoppen 
i 1971, frem til hans alt for tidlige død i 1978. 
Foredraget ledsages af en masse gode 
musikeksempler og alle opfordres til at synge 
med. Vi lover, at der bliver “Fut i fejemøjet”!

Onsdag den 7. november kl. 19 - 21
Pris 30 kr.

Onsdag den 31. oktober kl. 19 - 21
Pris 30 kr.



SYNG MED BIBLIOTEKET

TirsdagsToner - Morgensang
Solrød Bibliotek inviterer sangglade borgere til 
fælles morgensang. Alle kan være med! Sangglæde, 
godt humør og lysten til at synge sammen er den 
eneste forudsætning. Der er kaff e på kanden, når 
vi mødes omkring klaveret og synger sange fra 
Højskolesangbogen, den danske sangskat og kendte 
evergreens. Det er gratis og kræver ingen tilmelding.

Tirsdag den 4. september, 2. oktober, 
6. november og 4. december kl. 9 - 10

Køb billetter og tilmeld dig bibliotekets arrangementer på solbib.dk



KÆRE
ZOE UKHONA

I 2016 blev Pelle Hvenegaard efter seks års 
kamp med fertilitetsbehandlinger endelig far til 
adoptivdatteren Zoe Ukhona. I et ærligt og rørende 
foredrag, der tager afsæt i bogen “Kære Zoe Ukhona”, 
fortæller Pelle for første gang om hele forløbet. 

Et forfriskende og inspirerende bud på, hvor lykken 
kan ligge og hvordan man kan prioritere i livet.

Tirsdag den 27. november kl.  19 - 21-  Pris 50 kr.

Køb billetter og tilmeld dig bibliotekets arrangementer på solbib.dk



Køb billetter og tilmeld dig bibliotekets arrangementer på solbib.dk

FOR BØRN

En eventyrlig En eventyrlig 

En eventyrlig klang er en 
samling fortællinger af forskellig 
oprindelse og karakter, som 
har det til fælles at de klinger 
eventyrligt – både de som 
er eventyr, de som er digtet 
så de ligner, og de som er 
grebet ud af virkeligheden.

Lørdag den 6. oktober kl. 11 - Pris 40 kr.

klangklang
Musikteater 3 - 10 år



Køb billetter og tilmeld dig bibliotekets arrangementer på solbib.dkKøb billetter og tilmeld dig bibliotekets arrangementer på solbib.dk

Vi dykker ned i bibliotekets mange fantastiske 
billedbøger og lader os inspirere af historier, 
billeder og tegninger, inden vi selv giver vores 
eget bud på, hvordan historien skal illustreres. 
Vi arbejder med illustrationerne i 3 timer inkl. 
pause så tag gerne madpakke med og kom i 
tøj, der kan tåle at få en klat maling.

Mandag den 15. oktober kl.  10.30 - 13 -  Gratis tilmelding

For de 8 - 12 årigeFor de 8 - 12 årige
KunstskoleKunstskole



Køb billetter og tilmeld dig bibliotekets arrangementer på solbib.dk

Vi bruger det gratis program Scratch til først at lave 
tegnefi lm. Bagefter bruger vi det, vi har lært og laver 
et labyrintspil, som kan udvides med forskellige 
spilelementer. 

Du skal selv medbringe en bærbarcomputer, helst med 
en mus. Efter workshoppen får du et hæfte fyldt med 
idéer med hjem, som du kan arbejde videre med.

LAV DINE EGNE SPIL 
OG TEGNEFILM

Torsdag den 18. oktober kl. 10 -13 - Pris 20 kr.

Endnu en gang inviterer biblioteket til FIFA PS4
turneringer. Vi skal fi nde en vinder i tre aldersgrupper. 

FIFA19 TURNERING

Tirsdag den 16. oktober kl. 10- ca. 15 (for 6 - 8 årige)
Onsdag den 17. oktober kl. 10- ca. 15 (for 9 -11 årige)
Torsdag den 18. oktober kl. 10- ca. 15 (for 12 -15 årige)

Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig i 
din aldersgruppe. Skynd dig - der er et begrænset 
antal spillerpladser.

- Workshop for børn i alderen 8 -14  år



LAV DIT EGET PUSLESPIL
Hvis du selv skulle lave dit eget puslespil, skulle det så være med alle junglens 
dyr, udsigten over byens mange tage eller en blomstrende have? Vi har købt 
en bunke blanke puslespil, som er helt klar til, at du kan tegne lige præcis dét 
motiv, du helst vil lægge. Du får dit eget puslespil med hjem, når vi er færdige.
Fredag den 28. september kl. 15 - 16.30 - Gratis tilmelding

PENALHUSE
Vi dekorerer vores egne penalhuse med stoftusser og stofmaling. Penalhusene 
er helt hvide, så det er op til dig, om det skal have fl otte mønstre, masser af 
stjerneskud eller måske navnene på dine idoler. 
Du får dit penalhus med hjem efter workshoppen.
Fredag den 26. oktober kl. 15 - 16.30 - Gratis tilmelding

JULEGAVEVÆRKSTED
Vi omdanner børnebiblioteket til et hyggeligt julegaveværksted. Vi skal 
høre julemusik for børn og spise pebernøder, mens vi producerer fl otte 
hjemmelavede julegaver.  Personalet står som altid klar med gode ideer, 
inspiration og hjælp, så du kan få styr på julegaverne til hele familien.
Fredag den 23. november kl. 15 - 16.30 - Gratis tilmelding
Lørdag den 24. november kl. 10 - 13 - Gratis tilmelding

Køb billetter og tilmeld dig bibliotekets arrangementer på solbib.dk



Solrød 
TeaterFestival 2018



Velkommen til Solrød TeaterFestival 2018!

Velkommen til et væld af fi ne, fi nurlige og 
fantastiske forestillinger. Programmet byder i år 
på rejseoplevelser af en anden verden – Teatrets 
verden. 

Vi stævner ud med det gode skib Haabet i 
Teatret Møllens iscenesættelse af Mich Vraas 
bestseller og tager med Tommelise ud i den 
store verden i H.C. Andersens klassiker, inden 
jagten på det grå guld går ind i selskab med Don 
Gnu. 

Men turen går også ind i hovedet på en 
teenager(!) med Teatret Sporenstregs og ind 
i papirets forunderlige univers i den poetiske 
børneforestilling HOV! Så hold på hat og 
teaterkikkert og rigtig god tur!

Køb og bestil billetter til forestillingerne på solbib.dk



PelzzPelzz

Der ligger en stor pelsklump på gulvet. Der ligger en stor pelsklump på gulvet. 
Den trækker vejret. Den vil man gerne ae. Den trækker vejret. Den vil man gerne ae. 
Blød! Den har ingen øjne. Er det et dyr? Og Blød! Den har ingen øjne. Er det et dyr? Og 
dér er en dame i pels. Hun går tur med en dér er en dame i pels. Hun går tur med en 
pelspølse. Men nu er den væk! Vi leder eft er pelspølse. Men nu er den væk! Vi leder eft er 
den… den… 

Teater Kriskat inviterer de allermindste på Teater Kriskat inviterer de allermindste på 
opdagelsesrejse i et forunderligt pelspjusket opdagelsesrejse i et forunderligt pelspjusket 
landskab. landskab. 

For de 1 - 3 årige

Hvornår: Lørdag d. 10. november  kl. 11-11.45
Hvem: Teater Kriskat
Hvor: Solrød Bibliotek
Pris: 40 kr.

Fra 3 år 

TommeliseTommelise

Dette er historien om verdens mindste pige Dette er historien om verdens mindste pige 
og hendes rejse for at fi nde det, som giver og hendes rejse for at fi nde det, som giver 
livet mening. Vi oplever Tommelises poetiske livet mening. Vi oplever Tommelises poetiske 
tur gennem naturens universer. På trods af tur gennem naturens universer. På trods af 
hendes størrelse, bevarer hun håbet, og lader hendes størrelse, bevarer hun håbet, og lader 
skæbnen føre hende derhen, hvor hun fi nder skæbnen føre hende derhen, hvor hun fi nder 
nogen på sin egen størrelse.nogen på sin egen størrelse.

De to performere er ikke altid enige om, De to performere er ikke altid enige om, 
hvilken vej Tommelise skal gå. Det giver hvilken vej Tommelise skal gå. Det giver 
Tommelise et vaklende grundlag for hendes Tommelise et vaklende grundlag for hendes 
valg, men historien er som den er, så hun valg, men historien er som den er, så hun 
ender i blomsten med sin Alfeprins.ender i blomsten med sin Alfeprins.

Hvornår: Tirsdag d. 13. november kl. 9.30-10.15
eller kl. 11-11.45 
Hvem: Fyren og Flammen
Hvor: Solrød Bibliotek
Gratis tilmelding



Jagten på det grå guldJagten på det grå guld

”Jagten på det grå guld” er en moderne ”Jagten på det grå guld” er en moderne 
eventyrs-fortælling i et ordløst univers, eventyrs-fortælling i et ordløst univers, 
hvor vi følger to ældre mænds indbyrdes hvor vi følger to ældre mænds indbyrdes 
rejse mod fortidens tinder og minder. En rejse mod fortidens tinder og minder. En 
humoristisk og rørende rejse, der søger at humoristisk og rørende rejse, der søger at 
fi nde ind til kernen i os mennesker. fi nde ind til kernen i os mennesker. 
Musikken tager udgangspunkt i Klezmer-Musikken tager udgangspunkt i Klezmer-
traditionen og er skabt af teatrets traditionen og er skabt af teatrets 
huskomponist Alice Carreri, som i denne huskomponist Alice Carreri, som i denne 
forestilling får selskab af Emil Goldschmidt forestilling får selskab af Emil Goldschmidt 
og Nicolai Kornerup.og Nicolai Kornerup.
Forestillingen arrangeres i samarbejde med Forestillingen arrangeres i samarbejde med 
Havdrup KirkeHavdrup Kirke

For voksne

Hvornår: Torsdag d. 15. november  kl. 19.30-21
Hvem: Don Gnu – Physical theatre and fi lm
Hvor: Havdrup Menighedshus
Gratis tilmelding

For de 1½ - 4 år ige

Verdens mindste historieVerdens mindste historie

Verdens mindste historie er skrevet i en Verdens mindste historie er skrevet i en 
bog så lille, at kun virkelig små mennesker bog så lille, at kun virkelig små mennesker 
kan forstå den. Et musikalsk møde mellem kan forstå den. Et musikalsk møde mellem 
en almindelig pige og en mærkelig pingvin en almindelig pige og en mærkelig pingvin 
der kan stå på hovedet og fl øjte. Pingvinen der kan stå på hovedet og fl øjte. Pingvinen 
spiser fem fi sk til morgenmad, taler fl ydende spiser fem fi sk til morgenmad, taler fl ydende 
pingvinsk. Den har for resten slået sig ned i pingvinsk. Den har for resten slået sig ned i 
en gummistøvle, for et eller andet sted skal en gummistøvle, for et eller andet sted skal 
man jo bo. Mon de to kan fi nde ud af at lege man jo bo. Mon de to kan fi nde ud af at lege 
sammen? sammen? 
På scenen befi nder sig to charmerende På scenen befi nder sig to charmerende 
musikalske skuespillere, og den lille bitte bog musikalske skuespillere, og den lille bitte bog 
som de små tilskuere får med hjem når det som de små tilskuere får med hjem når det 
hele er forbi. hele er forbi. 

Hvornår: Fredag d. 16. november kl. 9-9.35
eller kl. 10.30-11.05
Hvem: Teatergruppen Batida
Hvor: Kirkens hus Karlslunde
Gratis tilmelding



Stakkels teenagerStakkels teenager

Teenagere dummer sig. Fordi de vil være Teenagere dummer sig. Fordi de vil være 
seje. Og vil have en kæreste. Og fordi de ikke seje. Og vil have en kæreste. Og fordi de ikke 
ved noget. Og tror, at de ved alt. Velkommen ved noget. Og tror, at de ved alt. Velkommen 
til teenagerens slagmark: Klasselokalet, til teenagerens slagmark: Klasselokalet, 
dansegulvet og middagsbordet. Til kampen dansegulvet og middagsbordet. Til kampen 
om forelskelsen, venskabet og identiteten. om forelskelsen, venskabet og identiteten. 

Aske Ebbesen og Caspar Samsø Clausen Aske Ebbesen og Caspar Samsø Clausen 
fra Teatret Sporenstregs beretter - med fuld fra Teatret Sporenstregs beretter - med fuld 
fart på vej mod nye katastrofer. Der bliver fart på vej mod nye katastrofer. Der bliver 
spillet direkte til publikum, og du bliver spillet direkte til publikum, og du bliver 
hevet med ind til forvirring, forelskelse og hevet med ind til forvirring, forelskelse og 
fumleri i hovederne på to helt almindelige fumleri i hovederne på to helt almindelige 
teenagedrenge.teenagedrenge.

Fra 12 år 

Hvornår: Fredag d. 16. november  kl. 10-10.50 
eller kl. 12-12.50 
eller onsdag d. 21. november kl. 10-10.50
Hvor: Solrød Bio
Gratis tilmelding

Fra 5 år

De tre små griseDe tre små grise

Her kommer omsider den usminkede 
beretning om, hvordan de tre små grise 
(de svin) 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.

Claus Mandøe får børnene til at juble over 
den avancerede gendigtning af ”De tre små 
grise’” Med rock og rap og ulvetænder. 

Hvornår: Tirsdag d. 13. november kl. 9.30-10.15
eller kl. 11-11.45 
Hvem: Fyren og Flammen
Hvor: Solrød Bibliotek
Gratis tilmelding



HaabetHaabet

Året er 1787. Fregatten Haabet stævner Året er 1787. Fregatten Haabet stævner 
ud på en fatal sejlads, der skal bringe ud på en fatal sejlads, der skal bringe 
slaver fra Guldkysten i Afrika til de danske slaver fra Guldkysten i Afrika til de danske 
sukkerplantager i Caribien. Undervejs sukkerplantager i Caribien. Undervejs 
udbryder der mytteri og en række udbryder der mytteri og en række 
menneskeskæbner bliver ændret for altid.menneskeskæbner bliver ændret for altid.

”Haabet” er baseret på Mich Vraas roman ”Haabet” er baseret på Mich Vraas roman 
af samme navn. En roman der skildrer den af samme navn. En roman der skildrer den 
danske slavehandel i al dens gru fra 1787 danske slavehandel i al dens gru fra 1787 
til 1825 og som både rummer ondskab og til 1825 og som både rummer ondskab og 
kærlighed, frygt og ikke mindst håb.kærlighed, frygt og ikke mindst håb.

For voksne

Hvornår: Tirsdag d. 20. november  kl. 14 - 16
Hvem: Teatret Møllen
Hvor: Munkekærskolen
Pris: 30 kr.

For de 1 - 4 årige

HOV!HOV!

Et stykke hvidt papir, et blad, en blomst, Et stykke hvidt papir, et blad, en blomst, 
et bjerg, en frø og en kjole. Livet er fyldt et bjerg, en frø og en kjole. Livet er fyldt 
med overraskelser. Ingenting bliver som vi med overraskelser. Ingenting bliver som vi 
forventer, og alt er hele tiden i bevægelse og forventer, og alt er hele tiden i bevægelse og 
forandring. “HOV!” er et origamiinspireret forandring. “HOV!” er et origamiinspireret 
univers, hvor papir er centralt både i univers, hvor papir er centralt både i 
scenografi , kostume og handling. scenografi , kostume og handling. 

Og bag folderne gemmer sig verdener Og bag folderne gemmer sig verdener 
af fi nurligheder, poesi og musik for de af fi nurligheder, poesi og musik for de 
allermindste og deres voksne. allermindste og deres voksne. 

Hvornår: Torsdag d. 22. november kl. 9-9.30
Hvem: Teater Blik
Hvor: Havdrup Sognehus
Gratis tilmelding



Tilmeld dig Solrød Biblioteks nyhedsbrev 
og få nyt om arrangementer og inspiration 

fra biblioteket.

solbib.dk

Biblioteket har åbent hver dag

7-22
Betjent åbningstid:
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Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
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