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SYNG MED BIBLIOTEKET

TirsdagsToner - Morgensang
Solrød Bibliotek og Kulturhus 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 3. september, 1. oktober, 5. november,

og 3. december kl. 9 - 10
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Torsdag den 5. september  kl.  17 - 18.30 -  Gratis tilmelding

Er du glad for at læse og vil du gerne dele dine 
læseoplevelser med andre, så kan vi tilbyde dig 
at blive medlem af en selvkørende læseklub.
Bibliotekarerne Rebekka og Rikke fortæller om, 
hvordan I kommer i gang, om bibliotekets tilbud 
og giver idéer til, hvad I kan læse. Efter oplægget 
vil der være mulighed for at snakke sammen og 
forhåbentlig kan vi etablere nye læsefællesskaber.

Vil du være med?
Læseklub for voksne

Onsdag den 20. november  kl.  19 - 20.30 -  Gratis tilmelding

Er du vild med fi lm og vil du gerne dele dine 
fi lmoplevelser med andre, så kan du nu 
blive medlem af en selvkørende fi lmklub. 
Biblioteket stiller udstyret, fi lm og lokale til 
rådighed, men I sætter selv rammerne og 
vælger hvilke fi lm, I skal se. På opstartsmødet 
vil bibliotekarerne Rebekka og Rikke 
hjælpe med at etablere fi lmklubben og 
sikre at I kommer godt i gang. 

Filmklub for voksne
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Videnscafé
GØR TANKE TIL VIRKELIGHED

Torsdag den 12. september  kl.  17 - 18 -  Gratis tilmelding

Videnscafé
ÆTERISKE OLIER I HUSAPOTEKET
Coach og alternativ behandler Tina Lunde fortæller om, 
hvordan du kan bruge æteriske olier i din hverdag.
Æteriske olier kan indgå i husapoteket som hjælp 
mod så forskellige lidelser som mavebesvær, vorter, 
hovedpine, forkølelse og svamp. Også udfordringer som 
søvnproblemer, PMS, stress og angst kan afhjælpes med 
olier. Tina Lunde gennemgår i videnscaféen de 10 mest 
almindelige olier og du vil få mulighed for at prøve, dufte 
og smage olierne.

Torsdag den 19. september  kl.  17 - 18 -  Gratis tilmelding

Kom med på en rejse sammen med Michael Folman 
Jensen og få inspiration til at prøve kræfter med en 
triatlon. Michael Folman Jensen er daglig leder og 
indehaver af Life’n fi t motions- og træningscenter i Solrød 
og er på det danske triatlonlandshold.
Michael Folman Jensen giver dig et spændende indblik i, 
hvordan han selv forbereder sig frem mod den krævende 
udfordring. Filosofi en er: ”Sæt overliggeren højt og drop 
janteloven - alle kan gennemføre en triatlon!”
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KLAR
PARAT

SKOLESTART
Skal dit barn snart starte i skole? Så kom til en aften om 

skoleparathed. Bliv klogere på hvilke kompetencer dit barn 

forventes at have, når det starter i skole. Og hvordan du som 

forælder kan støtte dit barn i at blive klar til skolestart.

Aftenen byder på en kombination af oplæg og spørgetid 

om skolestart, SFO og 0. klasse. Personale fra Børn og Unge 

Rådgivningen fortæller om, hvilke muligheder, der er for hjælp og 

rådgivning i Solrød Kommune og til stede vil også være pædagoger 

fra Væksthuset, psykolog og tale-hørekonsulent. 

Mandag den 16. september  kl.  19 - 20.30 -  Gratis tilmelding
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ALENEALENE
I VILDMARKENI VILDMARKEN

Mød vinder Jon Lindberg
Forestil dig at skrælle alting bort og fi nde ind 
til det, der virkelig tæller. Jon Lindberg vandt 
efter 45 dage i total isolation DR’s udfordring: 
”Alene i vildmarken”. Jon fortæller om, 
hvordan det var at skulle overleve i den norske 
vildmark med kun 12 ting og en stor portion 
viljestyrke i rygsækken. Hvordan han midt i 
den barske natur fandt mening med savnet og 
ensomheden, så han stadig er klar til at drage 
ud på nye eventyr.

Torsdag den 3. oktober kl. 19 - 21 -  Pris 50 kr.



Hvordan støtter vi vores unge i at blive den 
bedste udgave af dem selv?
Julius Mygind røg som bare 14-årig ind i et intenst stofmisbrug, på trods af en tryg barndom med 
forældre og lillebror nord for København. Med udgangspunkt i sin egen historie og samtaler med 
tusindvis af unge og deres forældre tager han fat i de unges udfordringer og deres forhold til stoff er 
og rusmidler. Foredraget har fokus på, hvad vi som forældre kan gøre for at lære de unge at sige 
nej til rusmidler. Få hjælp til at støtte og styrke dit barn igennem teenageårene og få værktøjer til at 
hjælpe dit barn med at blive den bedste udgave af sig selv. 

Torsdag den 10. oktober kl. 19 - 21 -  Pris 50 kr.
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Foredraget er blevet til i samarbejde med FOF Køge Bugt
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LIVE


STREAM
Engagerede forelæsere holder foredrag om forskellige grene af naturvidenskaben. 
Foredragene livestreames fra Søauditorierne i Universitetsparken og giver indblik i de 
nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. 
Deltagerne kan stille spørgsmål til forelæseren under foredraget via SMS eller Twitter.

OFFENTLIGE FOREDRAG I NATURVIDENSKAB - LIVESTREAM FRA AARHUS UNIVERSITET
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PÅ RUMKRYDSTOGT UD I SOLSYSTEMET

Foredrag ved professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Institut for Fysik 
og Astronomi, Aarhus Universitet, om hvad den nyeste forskning 
har lært os om vores solsystem. Med blandt andet en række 
rumsonder har vi fået ny viden om solsystemmets planeter, deres 
måner og om småplaneter, asteroider og kometer. Rumsonderne 
har taget betagende billeder og deres målinger afslører fascinerende 
naturscenerier og verdener, som er meget forskellige fra Jordens.

Tirsdag den 8. oktober kl. 19 - 21 -  Gratis tilmelding

MENNESKER I KLIMAETS BRÆNDPUNKTER

Foredrag ved professor i klimaforandringer Sebastian H. Mernild, 
Nansen Centeret, Bergen, og journalisterne Lars From og Klaus 
Dohm, Jyllands-Posten. Tag med to journalister på en opdagelsesrejse 
Jorden rundt til klimaets brændpunkter, hvor stadig mere vildt 
og uforudsigeligt vejr forandrer levevilkårene for helt almindelige 
mennesker. Hør om disse forandringer skyldes tilfældigheder, eller 
om de er en konsekvens af, at klimaet forandrer sig. 

Tirsdag den 5. november kl. 19 - 21 -  Gratis tilmelding

LUFTEN VI INDÅNDER

Foredrag ved professor i miljømedicin Torben Sigsgaard, Institut 
for Folkesundhed, og lektor i analyse- og atmosfærekemi Marianne 
Glasius, Institut for Kemi, Aarhus Universitet. Hvad er der i luften, 
som vi indånder? Det er ikke det rene luft: både naturen selv og 
menneskeskabt forurening tilfører partikler og gasser til luften. 
Hvilke partikler er der i luften, hvor mange er der og hvilke eff ekter 
har partiklerne på miljøet, på klimaet og på vores helbred? 

Tirsdag den 26. november kl. 19 - 21 -  Gratis tilmelding
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For dig der elsker litteratur
USA I LITTERATUREN 
- MED LINEDANS

Bibliotekarerne Tania og Rikke ifører sig cowboyhat 
og skovmandsskjorte og tager dig med på en 
litterær rejse over there. Sammen tager vi til det 
dybe syden, det vilde vesten og de store byer. 
Du får inspiration til alsidige læseoplevelser, der 
afspejler USA’s mangfoldige og farverige kultur 
og befolkning. For at sikre den rette stemning 
optræder Solrød-Havdrup Linedance til bogcaféen.

Tirsdag den 22. oktober  kl. 16.30 - 18 -  Gratis tilmelding

KRIMI, SPÆNDING OG TRUE CRIME 

Denne bogcafé er til dig, der har læst alt på krimihylden 
og som savner inspiration til nye læseoplevelser, der 
kan holde dig vågen hele natten. Bibliotekarerne 
Tania og Rikke dykker ned i mordgåder, domestic 
noir og autentiske kriminalhistorier, og kommer 
med deres bud på krimigenren i ny indpakning. 
Undervejs præsenteres du også for alternativer til den 
trykte krimihistorie, bl.a. podcast med true crime.  

Torsdag den 28. november  kl. 16.30 - 18 -  Gratis tilmelding
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For dig der elsker spil og quiz
FAMILIEMUSIKQUIZ

Så kom til familiemusikquiz og dyst med andre 
familier om populærmusik fra børneuniverset. Der vil 
være spørgsmål og lydklip fra bl.a. Disneyfi lm, MGP, 
Ramasjang og Youtubemusik. 
Vi leder jer gennem et hav af gode musiknumre og 
sætter fi ne præmier på højkant. Du skal tilmelde din 
familie som ét hold og I kan være op til fem på holdet.

Lørdag den 26. oktober  kl. 10.30 - 12.30 - Pris 25 kr.

NORDIC GAME DAY - ALT PÅ ÉT BRÆT

I anledning af Nordic game week slår vi dørene op til 
spil og hygge på biblioteket! Vi tager udgangspunkt 
i bibliotekets brætspilssamling, men I er velkomne til 
at tage egne spil med, som I vil introducere andre for.
Biblioteket får kyndig hjælp af Solrød Brætspilsliga, 
som stiller deres guruer til rådighed. De kan 
hjælpe jer i gang med spillene, afklare regler 
og hjælpe jer til at få en fantastisk oplevelse 
med brætspil, hvor alle kan være med!

Lørdag den 9. november  kl. 10 - 13.30 -  Gratis tilmelding

 Er I skarpe til Youtube-, MGP- eller Disneymusik?
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KATRINE MARIE

GULDAGER

Torsdag den 14. november  kl. 19 - 21 -  Pris 50 kr.

Katrine Marie Guldager er en af 
Danmarks mest læste forfattere og 
særlig kendt for sin Køge-krønike og er 
aktuel med romanen “Et rigtigt liv”. 

Katrine Marie Guldager inviterer dig ind 
i sit litterære univers og fortæller åbent 
om sin skriveproces. Få indsigt i livet som 
forfatter, og hvordan det føles at føle sig 
genneminspireret og -motiveret i det 
ene øjeblik, og det næste sekund er den 
gyldne fortælling sivet ud i sandet. 

Der vil også være oplæsning undervejs.
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r.

Farvel
ROD
Hej

FRIHED

Er du træt af rod, uorden og evindelig 

oprydning? Efter dette foredrag er det 

slut med at rydde op - for altid.

Lena Bentsen er oprydningsekspert og 

forfatter og kendt fra bl.a. Go’ morgen 

Danmark.  Med humor og håndfaste råd 

inspirerer Lena til, hvordan du holder 

rodet væk fra både hverdagen - og livet. 

Kom til en aften, der vil forandre dit liv 

og få et hjem, hvor du føler dig fri og 

hjemme og kan nyde at hygge dig med 

god samvittighed.

Mandag den 18. november  kl. 19 - 21 -  Pris 50 kr.
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SHU-BI-DUA - KONCERTFOREDRAG

Musiker og levende rockleksikon Thomas Ulrik Larsen 
tager os med tilbage til årene 1973-83, hvor 
Shu-bi-dua skabte fundamentet for deres succes og 
status som dansk folkeeje. Det var her de lancerede hits 
som ”Hvalen Valborg” og ”Vuffi  li-vov” og alle de andre 
sange, millioner af danskere lige siden har kunnet synge 
med på. Thomas spiller selv fl ere Shu-bi-dua-sange og 
dykker ned i musikkens, teksternes og humorens historie.  
Forbered jer på en aften med mange gode grin. 

Mandag den 28. oktober  kl. 19 - 21 -  Pris 50 kr.

FYRAFTENSFÆLLESSANG

Slut arbejdsdagen af med en omgang fyraftens-
fællessang og kom gladere hjem! 
Vi mødes omkring klaveret og hylder dansk musik 
og vores fælles sangtradition. Vi skal synge sange 
fra Højskolesangbogen, den danske sangskat og 
kendte evergreens og der er sangbøger til alle. 
Undervejs vil der være optræden af Musikskolens 
kor under ledelse af Jacob Bay Christiansen. 

Tirsdag den 29. oktober  kl. 16.30 - 18 -  kræver ikke tilmelding

Spil dansk
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DANS SOM DENGANG BEDSTE VAR BARN

Lørdag den 2. november  kl. 11 - 12 -  Pris 30 kr.

Vi danser alle de sjove, gode, gamle danse og sanglege fra dengang bedstemor var barn:  
”To skridt til højre og to skridt til venstre”, ”Først den ene vej, og så den anden vej”, ”Tingelingelater 
Tinsoldater”, ”Skomagerpolka”, ”Jeg gik mig over sø og land” og mange fl ere. Vi synger i vilden sky 
og har en herlig time med fuld skrald på samvær og nærvær. 
Danselærer Fru Bugge og musiker Rasmus Odgaard er værter, de er begge erfarne instruktører og 
har børneunderholdning, dans, musik, grin og spas som deres speciale.

For børn, forældre, bedste- og oldeforældre, onkler, tanter, fætre, kusiner…
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Vi bygger i fællesskab en farverig fantasiudgave af Solrød. Her bestemmer børnene i fællesskab, 
hvordan det bedste sted at leve og bo skal være. Skal husene være blomstrede, burde gaderne være 
belagt med glimmer? Eller skal skolerne i virkeligheden være seje slotte? Vi bygger en modeludgave 
af vores idéer på ét stort kort over Solrød. Designer og scenograf Zofi a Zelazny står klar med hjælp og 
inspiration og efter workshoppen udstiller vi vores by i Solrød Bibliotek og Kulturhus.

FAMILIEWORKSHOP FOR BØRN 4-10 ÅR OG DERES FORÆLDRE

Lørdag den 31. august  kl. 11.30 - 13.30 -  Gratis tilmelding
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Er du nysgerrig, idérig og kreativ? Og elsker du at bygge og skabe? Så tag med når Kids Island starter 
et nyt hold på iværksætterakademiet for børn i Solrød. På akademiet møder vi seje iværksættere og 
besøger lokale virksomheder. Vi leger og eksperimenterer os frem, mens vi bygger nye løsninger og får 
gode ideer, der gør en forskel for os selv og andre. 

KIDS ISLAND – IVÆRKSÆTTERAKADEMI FOR BØRN 5. - 7. KLASSE

Mandag den 23. september -  mandag d. 25. november  kl. 15.15 - 17 - Pris 250 kr.



UFO’er og 
Marsmænd 

Det er altid sjovt at lege med foamclay, og på 

denne fredag bliver det endnu sjovere, når vi 

laver farverige UFOer og sjove marsmænd, 

som vi pynter med pearlclay, store øjne og 

fl otte pomponer. Du får naturligvis dine egne 

fi gurer med hjem, så du er klar til at indrette 

dit helt eget rumhjørne hjemme på værelset. 

Fredag den 27. september  kl. 15 - 16.30 

Gratis tilmelding
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Farverige Fredage er Børnebibliotekets 
kreative værksted, som fi nder sted den 
sidste fredag i måneden. Her er der plads 
til at udfolde sig med farver, former, glitter 
og guirlander. Personalet vælger et tema 
og har på forhånd fundet et par gode 
eksempler frem til inspiration. Men det er 
naturligvis op til det enkelte barn at gribe 
temaet og skabe sit helt eget udtryk.  



Enhjørninghårbøjler 
og dinocaps 

Denne fredag laver vi dinocaps og 

enhjørninghårbøjler. Skal din dinocap være 

en farlig tyrannosaurus med skarpe tænder 

eller måske en sjov og skeløjet planteæder? 

Eller er du mere til en hårbøjle med et fl ot 

enhjørninghorn? Du får naturligvis din cap 

eller hårbøjle med hjem. 

Fredag den 25. oktober  kl. 15 - 16.30 

Gratis tilmelding
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Julegaveværksted
Vi omdanner børnebiblioteket til et 

hyggeligt julegaveværksted. Vi skal høre 

julemusik for børn og rigtig julehygge, 

mens vi producerer fl otte hjemmelavede 

julegaver.  Personalet står som altid klar med 

gode idéer, inspiration og hjælp, så du kan 

få styr på julegaverne til hele familien.

Fredag den 22. november  kl. 15 - 16.30 

Lørdag den 23. november kl. 10 - 13

Gratis tilmelding
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bibliotekets Barselscafé
Barselscafeen er Solrød Bibliotek og Kulturhus’ tilbud til nybagte forældre. Her byder vi på hyggelige aktiviteter og interessante foredrag 

for forældre med babyer. Her er der plads til at møde andre forældre og få ny inspiration med hjem. Spædbørn og tumlinger er meget 

velkomne i barselscaféen, og der vil være plads til både at amme, lege, trøste og skifte ble. Børnebibliotekaren står desuden altid klar med 

ideer og gode råd til tidlig sprogtilegnelse for de allermindste.

BARNETS BOG 1 + 2

Workshop for forældre med babyer: Lav en fl ot og 
kreativ bog til din baby med minder fra den første tid. 
Bevæbnet med lækre notesbøger, søde klistermærker 
og fl otte tuscher laver vi vores helt egen udgave af 
barnets bog. Over to onsdage dekorerer vi en fl ot 
bog med plads til at notere de første store milepæle 
og indsætte søde babybilleder. Biblioteket står for 
materialerne og kommer med masser af inspiration. 

Onsdag den 18. september kl. 10.30 -12 og

Onsdag den 9. oktober kl. 10.30 - 12

Pris 50 kr.
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DA MOR BLEV VÆK 

Julie og Laura, der står bag de populære Jegermor-podcasts 
& Jegermor-appen, gæster os til et poetisk og underholdende 
foredrag om, hvordan det nogle gange er svært at blive 
mor - og om, hvorfor det er helt okay. Med humor og alvor 
vil de fortælle om deres egne rejser ind i moderskabet, 
og hvordan ulykken og lykken boede lige ved siden af 
hinanden. Foredraget lægger op til en debat om, hvordan vi 
som mennesker bliver bedre til at acceptere det, der er, og 
hvorfor idéen om den perfekte mor ikke giver meget plads 
til at øve sig. Og vigtigst af alt: Hvad vi skal gøre ved det.

Onsdag den 6. november kl. 10.30 -12 - Pris 50 kr.

- om kærlighed til baby, kærlighed til sig selv 
og om at blive væk og fundet igen som mor

BLIV KLOGERE PÅ DIN BABYS SØVN

Sundhedsplejerske Anette Theil fortæller om søvn hos de 
allermindste. Oplægget vil have fokus på babyers normale 
søvnudvikling og hvad man som forældre kan forvente. 
Anette Theil kommer med input til gode rutiner og vaner 
allerede tidligt i din babys liv. Der er fx tips og tricks at få, hvis 
din baby powernapper og kun vil sove 30-40 min. ad gangen. 
Og råd at hente til at stoppe natamningen og stadig sikre at 
baby får, hvad der er brug for. Anette Theil har en baggrund 
som sundhedsplejerske gennem 18 år og har desuden en 
Master i sundhedspædagogik.

Onsdag den 27. november kl. 10.30 -12 - Pris 50 kr.
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To torsdage om måneden viser børnebiblioteket en sjov og spændende fi lm for børn på 8-12 år. 

Kom og tag gerne dine venner med! Følg med på vores hjemmeside solbib.dk eller på Facebook. 

Bioklubben
Kom ned i Solrød Bibliotek og Kulturhus og se fi lm torsdag den 3. oktober og 17. oktober, 

31. oktober, 14. november, 28. november og 12. december kl. 15.30 - 17.15 

- Gratis tilmelding
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Er du Solrøds skarpeste FiFA 19 spiller? Så deltag i vores 
store FiFA 19 turnering, der traditionen tro afholdes i 
efterårsferien. Vi skal fi nde vindere i to aldersgrupper: 

Tirsdag den 15. oktober kl. 10- ca. 14. (6-10 år)

Onsdag den 16. oktober kl. 10- ca. 14 (11-15 år) 

Der er fede præmier på højkant og det er gratis at 
deltage, men du skal tilmelde dig i din aldersgruppe. 

FIFA19 TURNERING

Tag din egen Tag din egen 
bamse medbamse med

Bamsehospitalet
Har din bamse klemt sin pote eller har dit tøjdyr ondt i 
maven? Så tag bamse med til et besøg på Bamsehospitalet. 
Bamsehospitalet består af frivillige læge- og 
sundhedsstuderende, og sætter fokus på at afmystifi cere 
og præsentere de yngste for sundhedsvæsenet på en sjov 
og lærerig måde. Gennem leg erfarer børnene, at personer i 
sundhedsvæsenet ikke er modbydelige, hvide kittelbærende 
monstre, men venlige og hjælpsomme mennesker.
For børn på 2-10 år.
Lørdag den 16. november kl. 11 - 13 - Gratis tilmelding

Harry Potter Quiz for familier
Er du også fan af Harry Potter? Så fi nd dine fi neste gevandter 
og dine mest runde briller frem, for vi skal dyste i magisk 
viden om alt fra besværgelser, Harry Potters venner og hvor 
det nu lige er, man går hen, hvis man skal bruge en bezoar. 
Tag dine bedste fuser- og muggler-venner med, lav et hold 
med din familie eller dine venner og hop på en uautoriseret 
transitnøgle og vær med i den store Harry Potter Quiz. 
I skal tilmelde jer som et hold og I kan være op til fem på 
hvert hold. For børn på 8-12 år og deres voksne.
Fredag den 18. oktober kl. 16 - 18 - Pris 25 kr. pr. hold



Solrød 
TeaterFestival 2019



Velkommen til Solrød TeaterFestival 2019!

Velkommen til en teaterfestival i børnehøjde, en 
festival med store øjeblikke for små nysgerrige poder. 
Familiens yngste kan glæde sig til forestillinger med 
fuld knald på farver, leg og eventyr. 

I ”Muldvarpen og huset der kom og gik”, skal vi med 
muldvarpen opdage bøgernes mange fantastiske 
eventyr for allerførste gang, og i ”Mørkesti og 
Solskinsdryp” bliver hele scenen til et stort maleri, 
som børnene inviteres ind i. ”Dada” er et farverigt 
fantasitæppe for de allermindste og i ”Lille spektakel – 
stort mirakel” smugstarter vi på julens mange eventyr.  
I 2020 fl ytter Solrød Teaterfestival over på den anden 
side af nytåret. Det betyder, at vi slår dørene op for 
Solrød Teaterfestival allerede i februar, hvor vi er klar 
med et stor program med tilbud for både store og små. 
Vi glæder os til at se jer – både i 2019 og 2020!

Køb og bestil billetter til forestillingerne på solbib.dk



Muldvarpen og huset Muldvarpen og huset 
der kom og gikder kom og gik

Muldvarpen og huset der kom og gik er en Muldvarpen og huset der kom og gik er en 
forestilling om at se og mærke verden, også forestilling om at se og mærke verden, også 
de verdener, der ikke ligner ens egen.de verdener, der ikke ligner ens egen.

Muldvarpen bor trygt i sin mørke hule under Muldvarpen bor trygt i sin mørke hule under 
jorden, indtil den en morgen vågner op og jorden, indtil den en morgen vågner op og 
opdager, at et hus er landet oven på dens opdager, at et hus er landet oven på dens 
muldvarpeskud. Huset er fyldt med bøger muldvarpeskud. Huset er fyldt med bøger 
og inde i bøgerne er der billeder og historier, og inde i bøgerne er der billeder og historier, 
som muldvarpen får øjnene op for.som muldvarpen får øjnene op for.

For de 2 - 6 årige

Hvornår: Lørdag d. 9. november  kl. 11-11.45
Hvem: Teatret Lampe
Hvor: Solrød Bibliotek og Kulturhus
Pris: 30 kr.

For de 1½ - 4 årige

DADADADA

DADA er en pludreperformance for de DADA er en pludreperformance for de 
allermindste. Et farverigt fantasitæppe som allermindste. Et farverigt fantasitæppe som 
kommer gradvist til syne og giver Heidi lyst kommer gradvist til syne og giver Heidi lyst 
til at fremsige pludredigte, danse en fi sk og til at fremsige pludredigte, danse en fi sk og 
trække i lange, nysgerrige fl etninger. trække i lange, nysgerrige fl etninger. 

KrisKat tager med DADA udgangspunkt KrisKat tager med DADA udgangspunkt 
i de mindste børns fantastiske evne til at i de mindste børns fantastiske evne til at 
opleve og lære; legende, ikke logisk og opleve og lære; legende, ikke logisk og 
alligevel konkret. I direkte kontakt med alligevel konkret. I direkte kontakt med 
publikum præsenterer vi pludren, bevægelse, publikum præsenterer vi pludren, bevægelse, 
billedmagi og øvrige fj ollerier. billedmagi og øvrige fj ollerier. 

Hvornår: Mandag d. 11. november kl. 9.30-10.10
Hvem: Teater KrisKat
Hvor: Solrød Strandkirke
Gratis tilmelding



Tre kunstarter mødes på scenen, som er et Tre kunstarter mødes på scenen, som er et 
stort tomt tegneark. De små publikummer stort tomt tegneark. De små publikummer 
inviteres helt tæt på, når et landskab bliver inviteres helt tæt på, når et landskab bliver 
til af tegninger, papir, musik, ord og farver. til af tegninger, papir, musik, ord og farver. 
Kom med på tur i parken, ud i fl oden, ind Kom med på tur i parken, ud i fl oden, ind 
i buskadset, hvor krible-krable-dyrene i buskadset, hvor krible-krable-dyrene 
pusler eller ud i drømmeverdenen, hvor pusler eller ud i drømmeverdenen, hvor 
græsstråene bliver en skov, tasken et hus og græsstråene bliver en skov, tasken et hus og 
ordene sansebilleder på, hvordan man også ordene sansebilleder på, hvordan man også 
kan opleve verden. kan opleve verden. 

Hvornår: Fredag d. 15. november  kl. 9.30-10.05
Hvem: Teater Blik
Hvor: Kirkens Hus/Karlstrup Kirke
Gratis tilmelding

For de 2 - 8 årige

Lille Spektakel Lille Spektakel 
- Stort Mirakel- Stort Mirakel

Gårdnissen Johannes får nye naboer i form Gårdnissen Johannes får nye naboer i form 
af en festlig cirkus-musse-familie. Mussemor af en festlig cirkus-musse-familie. Mussemor 
venter sig og den sky enspænder-nisse bliver venter sig og den sky enspænder-nisse bliver 
sat til at passe ungerne, da miraklet skal ske...sat til at passe ungerne, da miraklet skal ske...

Lille spektakel - stort mirakel er en komisk, Lille spektakel - stort mirakel er en komisk, 
cirkusboblende, musikalsk og poetisk cirkusboblende, musikalsk og poetisk 
juleforestilling om at lukke hjertet op og juleforestilling om at lukke hjertet op og 
lukke nogen ind.lukke nogen ind.

Hvornår: Mandag d. 18. november kl. 9.30-10
Hvem: Faster Cool
Hvor: Solrød Strandkirke
Gratis tilmelding

For de 1 - 6 årige

Mørkesti og Mørkesti og 
solskinsdrypsolskinsdryp



Tilmeld dig Solrød Bibliotek og Kulturhus 

nyhedsbrev og få nyt om arrangementer og 

inspiration fra biblioteket.

solbib.dk

Biblioteket har åbent hver dag

7-22
Betjent åbningstid:

Mandag

Tirsdag 

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

©  Solrød Bibliotek og Kulturhus, Solrød Center 4, 2680 Solrød Strand, Tlf. 56 18 28 00, bibliotek@solrod.dk

kl. 10 - 18

kl. 10 - 17 

kl. 10 - 15

kl. 10 - 18

kl. 10 - 17

kl. 10 - 14


