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Gå på opdagelse i de kulturelle tilbud fra DIT bibliotek

Du finder et væld af arrangementer for både børn og voksne

Det er en stor fornøjelse hver gang vi skal præsentere et nyt sæsonprogram og i år er ingen undtagelse. Vi ønsker at give oplevel-
ser for alle, bidrage til fællesskaber og lave aktiviteter på tværs af alder og interesser. Det håber vi er lykkedes!

I dette forår sætter vi bl.a. fokus på videnskab, hvor bibliotekerne endnu engang arbejder sammen med Danmarks Radio om en 
national temakampagne: Viden skaber os - kroppen. At formidle viden og skabe rammer for læring er en af bibliotekerne kerneop-
gaver, og i forårets program vil du finde flere arrangementer der knytter sig til temaet.

Ud over de mere traditionelle arrangementer med forfatteraftner, bogcaféer, kulturpersonligheder og debattører tilbyder vi i år et 
lidt anderledes arrangement for de helt unge, med YouTube stjernen Alexander Husum. YouTube er uden tvivl det medie, der bedst 
har formået at løbe med de danske børn og unge, nogle kalder det ”En verden de voksne ikke forstår” Hvad betyder f.eks subscribe, 
give away og collab? Men sikkert er det at YouTube er blevet stort - faktisk så stort, at det nu kan betegnes som Danmarks tred-
jestørste kommercielle kanal. Alexander fortæller om livet som Youtuber og der vil være mulighed for både autografer og selfies. 
Arrangementet er i samarbejde med spillestedet Generator.

For dem der var unge i 60érne og 70érne, hvor der hverken fandtes mobiltelefoner eller youtubere, bliver det til et rørende gensyn 
med de gamle retroknallerter, præsenteret af omegnens veteranklubber. Vi har inviteret motorjournalist Jens Jessen, der holder 
foredrag med overskriften Datidens knallerter – nutidens kult idet interessen for knallerter, fra disse to årtier, er i voldsom stigning, 
også for en helt ny generation af unge mennesker der helhjertet har taget knallerter, som Puch, Honda og Suzuki til sig. Kom med 
på turen ned ad memory lane.

Der er naturligvis også et væld af tilbud for bibliotekets allermindste brugere. De kan møde Græshoppen Grethe, Klovnen Tapé, 
tage med på bamsehospital, hvor sundhedsvæsnet gennem leg bliver afmystificeret, eller tage på skovtur med Skrallebang, hvor 
de måske møder en heks der spiser frøer, og meget mere. 

Vi håber, at vi med et varieret program kan skabe et levende bibliotek for alle, men synes du der mangler noget, er du meget vel-
kommen til at kontakte os, for sammen kan vi skabe nye og måske endnu bedre arrangementer. Vi er altid åbne overfor nye tiltag 
og muligheder for samarbejde, og vi møder dig gerne både live og online.

Velkommen til et kulturelt boblende forår!

Alice Hedevang Christensen,
Arrangementskoordinator



Mød Jens Strandbygaard, iværksætter
og erhvervsmand, nu også skønlitterær forfatter, 
som er født og opvokset Skjern.

Han debuterede i foråret 2017 med spændingsroma-
nen Mekkalinjen, som tager sin begyndelse på Ring-
købing Fjord. 

I oktober udkom hans anden roman Malaria, som byg-
ger på den mangeårige erfaring som iværksætter.

Jens fortæller om sine to romaner og løfter sløret for 
kommende bøger. Desuden vil han fortælle om livet 
som iværksætter, skriveprocessen og hvordan bø-
gerne er inspireret af virkelige oplevelser.

Skjern Bibliotek

Torsdag 18. januar

Kl. 16.00

Gratis / mød bare op

Fortællingens dag - de levende mundtlige fortællin-
ger. Vi fejrer Evald Tang Christensens fødselsdag for 
at hædre manden, der vandrede sine støvler tynde i 
sit  vedholdende arbejde med at samle eventyr, hi-
storier, viser, sagn, folketro i hele Danmark - inden de 
gik i glemslen.

Rundt om i landet findes der mundtlige fortællere. 
Folk som brænder for denne ældgamle måde at ska-
be nærvær, underholdning, fællesskab og kulturover-
levering. Fra Vestjyllands Fortællere – en del af Vest-
jyske Fortællespor kan du opleve fortællerne:
Margit Larsen, Torsted - Nina Stenshøj, Muldbjerg - 
Peter Barner, Muldbjerg.

Vi byder på kaffe og kage.

Hør historiker og forfatter Tom Buk-Swienty fortæl-
le om bogen Det ensomme hjerte, der er baseret på 
Hans Horns personlige tekster, der giver et enestå-
ende og rystende indblik i, hvordan Tyskland, Europa 
og Verden forandrede sig før og under anden ver-
denskrig.

Det ensomme hjerte beretter den utrolige fortælling 
om Hans Horn, en ung tysker, der vikles ind i det tred-
je riges vanvittige og voldsomme krig. Historien om 
et følsomt menneske, i en fremmed, voldsom verden.

Arrangementet er i samarbejde med AOF og med-
finansieret af folkeoplysningens 10 % debatpulje.

Astrid Hammer fortæller om sit liv i Lønborg krydret 
med lokalhistorie fra området.

Kom til en hyggelig eftermiddag med fortællinger og 
hyggesnak over kaffen.

Skjern Bibliotek

Onsdag 24. januar

Kl. 15.00 - 16.30  
* Nyt tidspunkt

Kl. 13.00 - 14.30

Gratis / mød bare op

Ringkøbing Rådhushal

Onsdag 24. januar

Kl. 19.00

Køb billet på riskbib.dk,
100 kr.

Voksne

Tarm Bibliotek

Tirsdag 30. januar

Kl. 14.30 - 16.00

Gratis / mød bare op
Arrangementerne afholdes i samarbejde med Egvad 
Egnshistoriske Samling.

Vi byder på kaffe og kage.

Jens Strandbygaard - flere sider af en forfatter med lokale rødder

Fortællingens Dag - mageløse fortællinger fra alle kanter

Tom Buk-Swienty - forfatterforedrag

Erindringscafé med Astrid Hammer - erindringer fra Lønborg



Er du allerede vild med broderi eller vil du gøre broderi 
til din hobby?

Så kom til workshop på Videbæk Bibliotek og lad dig 
inspirere af de forskellige teknikker i broderi.

Der bliver mulighed for at prøve: Kontursting, kæ-
desting, franske knuder, spiralknuder, Mille Fleur, 
tungesting.

Stof kan købes, nåle kan lånes og garn er gratis.

Videbæk Bibliotek

Onsdag 31. januar

Kl. 18.30 - 21.00

Køb billet på riskbib.dk,
50 kr.
Begrænset antal billetter

Kom til en hyggelig bogcafe hvor bibliotekarerne fra 
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne fortæller om gode 
bøger med temaet Familien.

Vi byder på kaffe og lidt sødt.

Maria Hellebergs begejstring for litteratur, stærke 
kvinder og historie har givet danskerne mange gode 
læseoplevelser.  Hendes mere end 30 romaner tager 
gerne udgangspunkt i historiske emner, som er tilsat 
både fantasi og hjerte, og som er skåret frem af 
fakta ved hjælp af hendes akademiske baggrund.

Denne gang skal vi høre om hendes roman Kvinder-
ne fra Thy, en slægtsroman om to kvinder, mor og 
datter, der tager kampen op for at få et bedre liv på 
landet i Thy omkring år 1900.

Alexander Husum er entertainer med stort E. Han la-
ver vlogs, underholdning og musikvideoer og er ikke 
bange for at lave sjov med sig selv. Det er primært 
underholdningsvideoer, hvor han tager seerne med 
på eventyr, pranker sine venner eller viser vilde ting 
i sit liv.

Husum er blandt Danmarks allerstørste stjerner med 
sit energiske talent, sine geniale idéer og succesful-
de kanaler. Han vandt hele tre priser til Guldtuben 
2017 – Årets YouTuber, Årets humor og Årets Collab. 

Der er mulighed for både autografer og selfies.

Arrangementet er i samarbejde med Spillestedet Generator.

Skjern Bibliotek

Mandag 5. februar

Videbæk Bibliotek

Onsdag 21. februar

Tarm Bibliotek

Torsdag 1. marts 

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 8. marts

Skjern Bibliotek

Torsdag 8. februar

Kl. 19.00

Køb billet på riskbib.dk,
75 kr.

Kl. 16.00 - 17.00 alle steder

Gratis / mød bare op

Generator
Kastengevej 3
6950 Ringkøbing

Fredag 9. februar

Kl. 16.00 - 18.00

Køb billet på riskbib.dk,
50 kr.

Broderi Workshop - ved Kirsten Kolby

Bogcafé - med temaet Familien

Maria Helleberg - forfatterforedrag

YouTuber Alexander Husum



Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne og Café Teske indby-
der til bogcafé.

Vi inviterer alle til en hyggelig aften, hvor vi spiser 
sammen og får tips til gode læseoplevelser. 

Billetprisen er incl. aftensmad, 1 glas vin, kaffe og kage.
Tilmelding nødvendig pga. begrænset antal pladser. 

Jonna og Bo Trelborg, tidligere lærere i Sdr. Vium, for-
tæller om opdyrkningen af Sdr. Vium Hede.

De tager udgangspunkt i hæftet Hedens historie - 
fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede, som 
de har udgivet.

Vi holder Åbent Hus med personale på biblioteket 
hele dagen. Så kom forbi hvis du endnu ikke er opret-
tet som låner eller der er noget du gerne vil spørge 
om i forbindelse med brugen af Det åbne Bibliotek i 
Tarm.

Vi er klar hele dagen til at hjælpe og svare på spørgs-
mål.

Kan livsstilsændringer bedre arterieflimren?

Læge Jannik Langtved Pallisgaard fra Hjertemedi-
cinsk afdeling på Gentofte-Herlev Hospital fortæller 
om den nyeste forskning på området.

Pallisgaard fortæller om, hvordan man ved livs-
stilsændringen kan forebygge eller bedre lidelsen. 

Ved arrangementet vil der desuden være mulighed 
for at tale med Sundhedscenter Vest og høre om de-
res tilbud om hjerterehabilitering.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Sundheds-
center Vest og Hjerteforeningen.

Tarm Bibliotek

Tirsdag 27. februar

Kl. 14.30 - 16.00

Gratis / mød bare op

Tarm Bibliotek

Onsdag 28. februar

Kl. 9.00 - 21.00

Gratis / mød bare op

Tarm Bibliotek

Onsdag 28. februar

Kl. 19.00

Køb billet på riskbib.dk,
30 kr.

Café Teske
Østergade 6
6950 Ringkøbing

Torsdag 22. februar

Kl. 18.00 - 20.30

Køb billet på riskbib.dk,
eller på Café Teske,
tlf. 40 80 05 00,
139 kr. inkl. forplejning

Arrangementerne afholdes i samarbejde med Egvad 
Egnshistoriske Samling.

Vi byder på kaffe og kage.

Bogcafé på Café Teske

Erindringscafé med Jonna & Bo Trelborg - opdyrkningen af Sdr. Vium Hede

Åbent Hus på Tarm Bibliotek

Arterieflimren og livsstil - foredrag med læge Jannik Langtved Pallisgaard



Tryllekunstneren Jesper Grønkjær rejser kloden rundt 
for at skabe smil. Denne gang i diktaturstaten Nord-
korea. Planen var enkel, men udførelsen viste sig at 
blive meget svær: at rejse ind i verdens mest lukkede 
land, og dér sprede dansk smil og humor blandt de 
sky nordkoreanere.

Mød forfatteren, eventyreren og tryllekunstneren i 
dette foredrag, som er en unik førstehåndsberetning 
fra en ellers lukket verden.

Det er på én gang humoristiske, tankevækkende og 
personlige fortællinger, der krydres med indblik i Ko-
rea-krigen, og den politik der har skabt et land, der er 
både gådefuldt og mystisk.

Ringkøbing Rådhushal

Torsdag 1. marts

Kl. 19.00

Køb billet på riskbib.dk,
50 kr.

Herman Bang og Johannes V. Jensen hører til blandt 
Danmarks litterære giganter. Mindre kendt er det, at 
Herman Bang og Johannes V. Jensen også udmærke-
de sig som hårdtslående og nyskabende reportere.

Journalist ved Dagbladet, Poul Osmundsen fortæl-
ler den farverige historie om de to forfatteres virke 
i pressens tjeneste, og oplæser eksempler på deres 
banebrydende journalistik.

Han vil også komme med eksempler på, hvordan jour-
nalistikken påvirkede deres litterære produktion – og 
omvendt.

Vi byder på kaffe og kage.

Forfatteren Jesper Wung-Sung kommer og fortæller 
om sin roman En anden gren.

Han fortæller sine oldeforældres utrolige kærligheds-
historie, der begynder i Tivoli i 1902.

Det er ikke en rosenrød kærlighedshistorie, men 
historien om at holde fast i kærligheden trods kultur-
forskelle, fordomme, trængsler og ydmygelser.

Maren Uthaug er prisvindende forfatter, blogger og 
fast tegner for Politiken med striben Ting jeg gjorde.

Her på denne aften kan du opleve Maren Uthaug, 
hvor foredraget består af livetegning og efterfølgen-
de omtale af hendes bøger, med udgangspunkt i den 
nyeste roman Hvor der er fugle.

Tarm Bibliotek

Torsdag 15. marts

Kl. 19.00

Køb billet på riskbib.dk,
75 kr.

Ringkøbing Rådhushal

Tirsdag 6. marts

Kl. 19.00

Gratis / mød bare op

Videbæk Bibliotek

Mandag 19. marts

Kl. 19.00

Køb billet på riskbib.dk,
75 kr.

Verdens strengeste diktaturstat Nordkorea - foredrag med Jesper Grønkjær

To litterære giganter ved Poul Osmundsen

Jesper Wung-Sung - forfatterforedrag

Maren Uthaug - forfatterforedrag

Arrangementet er i samarbejde
med AOF og medfinansieret af
folkeoplysningens 10 % debatpulje.



Da tidligere biskop Jan Lindhardt i 2012 fik konsta-
teret Alzheimers, indvarslede det store forandringer 
for hele familien. I denne nye, lille verden skulle Lind-
hardts nærmeste familie finde ud af, hvordan de skul-
le udfylde og leve med rollen som pårørende.

Jan Lindhardts yngste søn, Fredrik fortæller om livet 
sammen med sin syge far. Om sorgen, frustrationer-
ne og håbløsheden, når sygdommen stjæler den man 
elsker, men også om minderne, humoren og kærlig-
heden.

Efter foredraget mulighed for debat og åben vejledning 
ved Sundhed og Omsorg.

Skjern Bibliotek

Torsdag 22. marts

Kl. 19.00

Køb billet på riskbib.dk,
75 kr.

Arrangementet er i samarbejde med AOF og medfinansieret af folkeoplysningens 10 %
debatpulje, samt Sundhed og Omsorg, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Interessen for knallerterne, fra specielt tresserne og 
halvfjerdserne, er i voldsom stigning, og en helt ny 
generation af unge mennesker har helhjertet taget 
datidens knallerter, som Puch, Honda og Suzuki til 
sig.

Men også dem, der i sin tid kørte på knallert, restau-
rerer nu de knallerter, som dengang hjalp dem et 
stykke ind i voksenlivet. Kort sagt – de gamle knaller-
ter er igen blevet et hit. 

Ud over et spændende foredrag, vil medlemmer af 
veteranklubber fremvise deres retromaskiner, så 
kom og vær med, der bliver rig mulighed for at kom-
me en tur ned ad memory lane.

Ringkøbing Rådhushal

Lørdag 5. maj

Kl. 10.00

Køb billet på riskbib.dk,
50 kr.

Bibliotekerne inviterer alle til at deltage i den store græskarkonkurrence 2018.

Kom ned på dit lokale bibliotek og hent græskarfrø i uge 14 og 15. Frøene er leveret af Kim 
Engrob Bøndergaard, som er 3 dobbelt Danmarksmester i dyrkning af kæmpegræskar.

Følg Kims dyrkningsvejledning med at så, vande og gøde din græskarplante. Efter en for-
håbentlig god og varm sommer er vi klar til at kåre det største græskar.

Læs mere om Kim Engrob Bøndergaard og græskardyrkning på kaempegraeskar.dk

Vi kårer det største græskar i efteråret.
Dato og klokkeslæt offentliggøres i efterårsprogrammet.

På alle biblioteker

Tirsdag 3. - lørdag 14. april

I den betjente åbningstid

Hent gratis frøpakke

•    For alle, børn og voksne

Græskarkonkurrence 2018 - Lad det gro!
FOR

ALLEVoksne

Børn

Lidt af far - foredrag med Frederik Lindhardt om sin fars Alzheimers sygdom

Datidens knallerter - nutidens kult  - foredrag med motorjournalist Jens Jessen



• For 1 - 3 årige

Musikpædagog Hanne Nørtoft Bødtker synger og le-
ger med de små. 

Vi skal både sidde og hoppe, synge og spille, lytte og 
lege – og måske finde et rasleæg, som har gemt sig.

Her er der fokus på bevægelse, musik og den gode 
oplevelse.

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 11. januar

Kl. 10.30 - 11.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 4. januar

Vi synger nye og kendte sange, bevæger os i rummet, 
leger og lytter. Forskningen viser, at børn reagerer på 
lyde allerede før de bliver født, og med musik kan du/I 
kommunikere med barnet allerede før det kan tale.

Babymusik stimulerer barnets sanser, styrker moto-
rikken og barnet hjælpes til at indgå i socialt samspil 
med voksne og andre børn finder ro og glæde i mu-
sikken.

Kristine Mikkelsen, underviser på Musikskolen Ring-
købing-Skjern, hjælper børn og voksne godt i gang 
med at synge sange og lave fagter til sangene.

Arrangementet kan ses som en “smagsprøve” på de 
gratis forløb Musikskolen tilbyder.

“..Halløjsa kom nu med” dine voksne og SKRALLE-
BANG i skoven til forårets fuglefløjt, efterårsvejr og 
vilde frøer.

På med jakken, hop på cyklen og tag en tur i skoven.
Vi møder helt sikkert en elg, ser et egern, finder en 
heks der spiser frøer og måske en troldefamilie, hvor 
bedstemor-trold har fået gebis.

Skøn og aktiv temakoncert om at tage på skovtur.

Har du et barn, der trænger til nye udfordringer? Som 
er færdig med læse-let bøgerne, og som nu er klar til 
bøger med mere tekst, færre billeder og en lidt mere 
kompleks handling men som på den anden side ikke 
skal overvældes af tykke murstensbøger helt uden 
billeder? 

Børnebibliotekaren anbefaler en masse gode bøger, 
som er helt perfekte til overgangen mellem læse-let 
bøgerne og resten af de dejlige børnebøger.

Børn

•    For 2½ -  4 årige

Ringkøbing Bibliotek

Tirsdag 16. januar

Kl. 9.30 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra tirsdag 9. januar

•    For børn under 1 år

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 18. januar

Kl. 10.30 - 11.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 11. januar

•    For 2½ -  4 årige

Ringkøbing Bibliotek

Mandag 22. januar

Kl. 16.00 - 17.00

Gratis billet på riskbib.dk
fra mandag 15. januar

•    For voksne/forældre

Musikalsk legestue

Babymusik

Tag på skovtur med SKRALLEBANG

Færdig med læse-let bøger.. hvilke bøger skal mit barn så læse?



Mia Christina Broe Jakobsen guider de små gennem 
de 5 sanser. 

Med sang, tegning og noget for alle sanser gennem-
går vi går vi de 5 sanser på et niveau, hvor alle små 
børn kan følge med og blive fangede.

Musikgruppen Æskens Tivolifest er en inddragende 
musikalsk fest.

Pippi Langstrømpe og Æsken inviterer alle med i et 
gammeldags, sjovt fantasitivoli. Med inspiration fra 
bogen Pippi i Tivoli er børnene med til at lege stærk-
mand, køre i karrusel, snurre lykkehjul, drille med ma-
sker og kaste “lagkager” efter hinanden.

Alt sammen er pakket ind i en musikalsk oplevelse! 

Hvor er den? Væk!

Det er en lille katastrofe, når tingene forsvinder.
En ældre dame kan ikke altid finde sine ting. Indimel-
lem glemmer hun endda, hvilken dag det er... og det 
er en ganske særlig dag.

VÆK? er en poetisk, kærlig og humoristisk forestilling 
om ting og tanker, der bliver væk. Og om den store 
lykke det er, når det glemte dukker op igen.

Børn
Tarm Bibliotek

Onsdag 24. januar

Kl. 9.30 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 17. januar

•    For 0 -  3 årige

Videbæk Bibliotek

Lørdag 27. januar

Kl. 10.30 - 11.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra lørdag 20. januar

•    For 2 - 8 årige

Skjern Bibliotek

Tirsdag 30. januar

Kl. 10.00 - 10.35

Gratis billet på riskbib.dk
fra tirsdag 23. januar

•    For 3 -  5 årige

Sansecirkus - de 5 sanser

Tivolifest - med Musikgruppen Æsken

VÆK? - forestilling med Randers Egnsteater

Den onde heks Fullatrix forgifter Prop og Bertas 
blommer. Forgiftningen er skyld i, at de begynder at 
gøre alting modsat og bliver uvenner med alle i byen 
og skoven. Heldigvis kommer Tyttebøvserne Prop og 
Berta til undsætning.

Underholdende dukketeaterforestilling i 3D.

Videbæk Bibliotek

Mandag 12. februar

Kl. 10.30 - 11.10

Gratis billet på riskbib.dk
fra mandag 5. februar

•    For 4 - 9 årige

Skjern Bibliotek

Onsdag 14. februar

Kl. 10.30 - 11.10

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 7. februar

Prop og Berta: De forheksede blommer - forestilling med Det Ny Dukketeater

vinterferie



• For 1 - 3 årige

Tag en voksen med – og vær sammen om at bygge en 
redekasse til de mest almindelige fugle i haven. Vi har 
materialer og værktøj og fortæller, hvordan redekas-
sen skal bygges.

Du må tage din egen redekasse med hjem og hænge 
den op i haven. Nu har fuglene god tid til at udvælge 
den rigtige redekasse til foråret, og så er det bare at 
vente på at de får unger og travlt med at finde føde.

Tips til hvordan du hænger redekassen op – og hvilke 
fugle, der måske flytter ind – får du på en plakat.

Musikgruppen Æskens Tivolifest er en inddragende 
musikalsk fest.

Pippi Langstrømpe og Æsken inviterer alle med i et 
gammeldags, sjovt fantasitivoli. Med inspiration fra 
bogen Pippi i Tivoli er børnene med til at lege stærk-
mand, køre i karrusel, snurre lykkehjul, drille med ma-
sker og kaste “lagkager” efter hinanden.

Alt sammen er pakket ind i en musikalsk oplevelse! 

Smid ikke din bamse ud, men giv den nyt liv og lad 
den genopstå som en uhyggelig zombie med hug-
tænder og blodige sår. 

Medbring din udtjente bamse til workshoppen, så 
hjælper Doktor Gys dig med forvandlingen fra bamse 
til zombie ved hjælp af special effekter, flydende la-
tex og filmblod.

Du får selvfølgelig din zombiebamse med hjem.

Videbæk Bibliotek

Tirsdag 13. februar

Kl. 10.00 - 12.00

Gratis billet på riskbib.dk
fra tirsdag 6. februar

•    Fra 8 år og opefter
          ( ifølge med en voksen)

Tarm Bibliotek

Tirsdag 13. februar

Kl. 10.30 - 11.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra tirsdag 6. februar

•    For 2 - 8 årige

Ringkøbing Bibliotek

Tirsdag 13. februar

Kl. 13.00 - 16.00

Gratis billet på riskbib.dk
fra tirsdag 6. februar

•    For 8 - 14 årige

Tarm Bibliotek

Onsdag 14. februar

Kl. 10.00 - 12.00

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 7. februar

Tivolifest - med Musikgruppen Æsken

Doktor Gys Workshop - Lav en zombiebamse

vinterferie
vinterferie

vinterferie

vinterferie
Byg en redekasse til havens fugle - Workshop

Kom og oplev Klovnen Tapé.

Tapé optræder med sit en-mands-cirkusshow. En 
forestilling uden ord, som mikser cirkus, komik, mime 
og klovnenumre.

Sjov forestilling for både
store og små.

Ringkøbing Rådhushal

Onsdag 14. februar

Kl. 10.30 - 11.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 7. februar

•    Fra 3 år

Skjern Bibliotek

Torsdag 15. februar

Kl. 10.30 - 11.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 8. februar

Klovnen Tapé

vinterferie



Tivolifest - med Musikgruppen Æsken

• For 1 - 3 årige

Teater Kriskat tager os med ind i et varmt, hyggeligt, 
fantasifuldt og pelsbelagt univers.

Det bliver til en forunderlig opdagelsesrejse for de 
mindste i et forunderligt og pelspjusket landskab.

Her er dansende pelspølsedyr og lune reder med æg i.

Efter forestillingen har skuespillerne forberedt 20 
min, hvor børnene er velkomne i scenografien.

Skjern Bibliotek

Tirsdag 20. februar

Kl. 9.30 - 9.55

Gratis billet på riskbib.dk
fra tirsdag 13. februar

Græshoppen Grethe elsker at springe og har slet ikke 
tid til at sidde stille og lytte til de voksne græshop-
per.

Men en dag springer hun ud i et kæmpehop og fa-
rer vild i den store vilde verden, som er både sjov, 
skræmmende og ensom…

Græshoppesalsa er en munter og musikalsk fortæl-
ling om at længes ud – og være lykkelig for at finde 
vejen hjem igen.

Det sker at ting ligner noget vi kender, men indehol-
der noget helt andet, og andre gange ser vi noget 
helt nyt, som indeholder noget gammelkendt.

En forestilling om at kunne gennemskue hvad der 
er bag noget andet. Vi ser det vi ser, men tit er der 
noget bag.

•    For ½ - 3 årigefoto: Søren Kløft

Videbæk Bibliotek

Onsdag 21. februar

Kl. 9.30 - 9.55

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 14. februar

Tarm Bibliotek

Tirsdag 27. februar

Kl. 10.00 - 10.45

Gratis billet på riskbib.dk
fra tirsdag 20. februar

•    For 4 - 8 årige

Videbæk Bibliotek

Onsdag 28. februar

Kl. 10.00 - 10.45

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 21. februar

Ringkøbing Bibliotek

Onsdag 28. februar

Kl. 10.30 - 11.00

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 21. februar

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 1. marts

Kl. 10.30 - 11.00

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 22. februar •    For 1½ - 4 årige

Pelzz - forestilling med Teatret Kriskat

Græshoppesalsa - fortælleforstilling med Teater Flyvende Prinsesse

Indeni - forestilling med Barkentins Teater

Hvis du er bosiddende i Ringkøbing-Skjern Kommune og oprettet som bruger ved biblioteket, så har du adgang til eReolen Go
..se mere på riskbib.dk / E-biblioteket

eReolen GO - Nem adgang til e-bøger og lydbøger til fritidslæsning



Fortælleren, bloggeren og illustratoren Mia Christina 
Broe Jakobsen guider de små gennem de 5 sanser. 

Med sang, tegning og noget for alle sanser gennem-
går vi går vi de 5 sanser på et niveau, hvor alle små 
børn kan følge med og blive fangede.

Kom og få en skøn oplevelse sammen med din guld-
klump og tag samtidig inspiration til motoriske og 
udviklende lege, sange og kærligt nærvær med hjem.

Sammen med Karen Fogh Andersson fra sangleg.dk 
har vi denne dag fokus på babys krop og motoriske 
udvikling.

Vi skal synge, sanse og lave sjove bevægelseslege, 
og vi afslutter med ro og nærvær i ”babyhøjde”.

Allerede fra de er helt små er børn meget opmærk-
somme og medlevende, når der synges, spilles og 
leges. 

Musikpædagog Hanne Nørtoft Bødtker har gennem 
årene med babyhold fået stor erfaring i, hvad børn og 
forældre nyder sammen.

En gyngehest-tur på mors eller fars lår, en dans i 
kreds med barnet på armen eller en hyggelig sæbe-
boble-sang.

Videbæk Bibliotek

Tirsdag 6. marts

Kl. 10.00 - 10.45

Gratis billet på riskbib.dk
fra tirsdag 27. februar

Skjern Bibliotek

Fredag 9. marts

Kl. 10.00 - 10.45

Gratis billet på riskbib.dk
fra fredag 2. marts

•    For 3 - 12 mdr. baby
          1 voksen pr. baby
          Begrænset antal billetter

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 15. marts

Kl. 10.00 - 10.45

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 8. marts

•    For 0 - 2½ årige

Ringkøbing Bibliotek

Onsdag 7. marts

Kl. 10.30 - 11.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 28. februar

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 8. marts

Kl. 10.30 - 11.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 1. marts

•    for 0 - 3 årige

 Viden skaber os..
 I 2018 har bibliotekerne fokus på videnskab

Videnskab handler om at skabe, om at være nysgerrig og om at lege ny viden ind
– temaet bliver en hyldest til kroppen.

Folkebibliotekerne landet over har dette forår ( i ugerne 7-10) et temasamarbejde
omkring kroppen. Dette arrangement understøtter netop dette tema.

Sansecirkus - de 5 sanser

Motorisk leg, sang og mindfulness med din baby 

Musikalsk legestue

Folkebibliotekerne landet over har dette forår et
temasamarbejde omkring kroppen.

Dette arrangement understøtter netop dette tema.



• For 1 - 3 årige

Vi får besøg af Bamsehospitalet fra Esbjerg – Tag din 
bamse med.

På Bamsehospitalet vil børnene under trygge ram-
mer kunne være med til at behandle deres medbrag-
te bamser. Lægestuderende vil møde børnene med 
en sygeplejestand, en røntgenlægestand og en læ-
gestand.

Gennem leg bliver sundhedsvæsenet afmystificeret 
på en sjov og lærerig måde.

Skjern Bibliotek

Lørdag 17. marts

Kl. 10.00 - 13.00

Gratis billet på riskbib.dk
fra lørdag 10. marts

DADA! MOMOO! Drrrrrrr!

Hvad er DADA? Hvor er DADA?
DADA er alt og ingenting.

En perle der driller, danseben, et vandet væsen, bør-
nenes fingre. 

Et fantasitæppe fuld af overraskelser danner ram-
men om en abstrakt, fjollet opdagelsesrejse.

Mød musikkens magi og syng med Kristine Horsholt 
Mikkelsen fra Musikskolen Ringkøbing-Skjern.

Vi skal synge, spille og lære nye fagter. Instrumenter-
ne er med i kufferten, hør hvilke lyde de gemmer på. 

Gennem leg og musik vil vi gemme rasleæg, danse 
rundt i ring, synge om fluer, næser og hænder.

Mød musikkens magi og syng med Kristine Horsholt 
Mikkelsen fra Musikskolen Ringkøbing-Skjern.

Vi skal synge, spille og lære nye fagter. Instrumenter-
ne er med i kufferten, hør hvilke lyde de gemmer på. 

Gennem leg og musik vil vi gemme rasleæg, danse 
rundt i ring, synge om fluer, næser og hænder.

•    For 4 - 7 årige

Tarm Bibliotek

Tirsdag 20. marts

Kl. 9.30 - 10.10

Gratis billet på riskbib.dk
fra tirsdag 13. marts

•    For 1½ - 4 årige

Ringkøbing Bibliotek

Tirsdag 20. marts

Kl. 9.30 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra tirsdag 13. marts

•    For ½ - 3 årige

Skjern Bibliotek

Torsdag 22. marts

Kl. 9.30 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 15. marts

•    For 1 - 3 årige

foto: Katharine Kamber

Bamsehospitalet

DADA - forestilling med Teatret Kriskat

Musikalsk legestue

Musikalsk legestue

Folkebibliotekerne landet over har dette forår et
temasamarbejde omkring kroppen.

Dette arrangement understøtter netop dette tema.



Annette Nygaard fra biblioteket viser, hvordan man 
kan lave flotte billeder med akrylmaling og få sjove 
effekter med barberskum.

Mal et spændende billede, som du får med dig hjem. 

Biblioteket har materialerne.

Slap af og lyt med når børnebibliotekaren læser op af 
både nye og gamle billedbøger.

Når historierne er slut er det tid til at røre os ved at 
danse den herligste omgang stop-dans.

Mød musikkens magi og syng med Kristine Horsholt 
Mikkelsen fra Musikskolen Ringkøbing-Skjern.

Vi skal synge, spille og lære nye fagter. Instrumenter-
ne er med i kufferten, hør hvilke lyde de gemmer på. 

Gennem leg og musik vil vi gemme rasleæg, danse 
rundt i ring, synge om fluer, næser og hænder.

Prins Knud møder en dag en lille Gris. Grisen leger i en 
mudderpøl i udkanten af en skov. De to bliver hurtigt 
bedste venner, og fortællingen tager for alvor fart, da 
prins Knud beslutter at præsentere den lille gris for 
resten af hoffet. 

En enkel, tosset og morsom forestilling frit efter 
Thorstein Thomsens bøger.

Ringkøbing Bibliotek

Lørdag 24. marts

Kl. 10.00 - 11.30

Gratis billet på riskbib.dk
fra lørdag 17. marts

•    For 10 - 14 årige

Ringkøbing Bibliotek

Onsdag 4. april

Kl. 10.30 - 11.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 28. marts

•    For 2½ - 4 årige

Skjern Bibliotek

Torsdag 5. april

Kl. 9.30 - 10.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 28. marts

•    For 1 - 3 årige

Ringkøbing Bibliotek

Onsdag 25. april

Kl. 10.30 - 11.05

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 18. april

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 5. april

Kl. 10.30 - 11.15

Gratis billet på riskbib.dk
fra onsdag 28. marts

•    For 4 - 5 årige

Hvide Sande Bibliotek

Torsdag 26. april

Kl. 10.30 - 11.05

Gratis billet på riskbib.dk
fra torsdag 19. april

Mal med akrylmaling - lav sjove effekter med barberskum

Stopdans og historier

Musikalsk legestue

Grev Gris - forestilling med Det Lille Turnéteater



• For 1 - 3 årige

Med fokus på børn og deres sprog afholder Ringkø-
bing-Skjern Bibliotekerne Sprogfitness, der er en del 
af et landsdækkende initiativ.

Det er en dag med fokus på den sproglige udvikling, 
og der skal leges, synges, danses og grines i en mas-
se forskellige sproglege, der alle er beregnet til at sti-
mulere børns lyst og glæde ved sproget.

Børn leger sig til nye sprogfærdigheder ved hjælp af 
sjove lege beregnet til at styrke sproget via bevæ-
gelse.

Sted, tidspunkt og billetter oplyses  og annonceres 
i april.

Fredag 4. maj

•    For 5 - 7 årige

Sprogfitness

Biblo er ’slang’ for bibliotek og er 
børnenes digitale biblioteksrum

På Biblo kan man bestille og låne 
materialer på bibliotekerne

På Biblo kan man være med i grup-
per, hvor man kan snakke med 
andre børn, der interesserer sig for 
de samme ting.  
Grupperne kan handle om alt fra 
Harry Potter til Minecraft. 

På Biblo kan man deltage i konkur-
rencer, som ’Sommerbogen’, ’Vild 
med Film’ og meget mere. 

Biblo kan bruges på smartphone, 
tablet og computer.

Biblo giver adgang til en verden af 
litteratur, film, musik, spil og en 
masse aktiviteter.

Du skal bruge dit Uni Login til at 
oprette dig.

Bibliotekernes online-fællesskab for børn

KOM OG DEL DINE INTERESSER MED ANDRE BØRN I ET SPÆNDENDE 
DIGITALT FÆLLESSKAB. 

I GRUPPERNE FÅR DU BÅDE HJÆLP AF BØRN OG BIBLIOTEKARER

biblo.dk



                           

Januar

18. Jens Strandbygaard - flere sider af en forfatter med 
lokale rødder

Skjern Bibliotek kl. 16.00 gratis

24. Fortællingens Dag - mageløse fortællinger fra alle 
kanter

Skjern Bibliotek kl. 15.00 - 16.30 gratis

Tom Buk-Swienty - forfatterforedrag Ringkøbing Rådhushal kl. 19.00 100 kr.

30. Erindringscafé med Astrid Hammer
- erindringer fra Lønborg

Tarm Bibliotek kl. 14.30 - 16.00 gratis

31. Broderi Workshop - ved Kirsten Kolby Videbæk Bibliotek kl. 18.30 - 21.00 50 kr.

Februar

5. Bogcafé - med temaet Familien Skjern Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

8. Maria Helleberg - forfatterforedrag Skjern Bibliotek kl. 19.00 75 kr.

9. YouTuber Alexander Husum Generator, Ringkøbing kl. 16.00 - 18.00 50 kr.

21. Bogcafé - med temaet Familien Videbæk Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

22. Bogcafé på Café Teske Café Teske, Ringkøbing kl. 18.00 - 20.30 139 kr.

27. Erindringscafé med Jonna & Bo Trelborg
- opdyrkningen af Sdr. Vium Hede

Tarm Bibliotek kl. 14.30 - 16.00 gratis

28. Åbent Hus på Tarm Bibliotek Tarm Bibliotek kl. 9.00 - 21.00 gratis

Arterieflimren og livsstil
- foredrag med læge Jannik Langtved Pallisgaard

Tarm Bibliotek kl. 19.00 30 kr.

Marts

1. Bogcafé - med temaet Familien Tarm Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

Verdens strengeste diktaturstat Nordkorea
- foredrag med Jesper Grønkjær

Ringkøbing Rådhushal kl. 19.00 50 kr.

6. To litterære giganter ved Poul Osmundsen Ringkøbing Rådhushal kl. 19.00 gratis

8. Bogcafé - med temaet Familien Hvide Sande Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 gratis

15. Jesper Wung-Sung - forfatterforedrag Tarm Bibliotek kl. 19.00 75 kr.

19. Maren Uthaug - forfatterforedrag Videbæk Bibliotek kl. 19.00 75 kr.

22. Lidt af far - foredrag med Frederik Lindhardt
om sin fars Alzheimers sygdom

Skjern Bibliotek kl. 19.00 75 kr.

April

3. - 14. Græskarkonkurrence 2018 - Lad det gro! Alle biblioteker i betjent åbningstid gratis frø

Maj

5. Datidens knallerter - nutidens kult
 - foredrag med motorjournalist Jens Jessen

Ringkøbing Rådhushal kl. 10.00 50 kr.

Januar

11. Musikalsk legestue Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2½ - 4 år

16. Babymusik Ringkøbing Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 under 1 år

18. Tag på skovtur med SKRALLEBANG Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2½ - 4 år

22. Færdig med læse-let bøger.. Ringkøbing Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 for voksne

24. Sansecirkus - de 5 sanser Tarm Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 0 - 3 år

27. Tivolifest med Musikgruppen Æsken Videbæk Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2 - 8 år

30. VÆK? forestilling med Randers Egnsteater Skjern Bibliotek kl. 10.00 - 10.35 3 - 5 år

Februar

12. Prop og Berta med Det Ny Dukketeater Videbæk Bibliotek kl. 10.30 - 11.10 4 - 9 år

13. Byg en redekasse til havens fugle - workshop Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 12.00 fra 8 år

Tivolifest med Musikgruppen Æsken Tarm Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2 - 8 år

Doktor Gys Workshop - lav en zombiebamse Ringkøbing Bibliotek kl. 13.00 - 16.00 8 - 14 år

14. Byg en redekasse til havens fugle - workshop Tarm Bibliotek kl. 10.00 - 12.00 fra 8 år

Prop og Berta med Det Ny Dukketeater Skjern Bibliotek kl. 10.30 - 11.10 4 - 9 år

Klovnen Tapé Ringkøbing Rådhushal kl. 10.30 - 11.15 fra 3 år

15. Klovnen Tapé Skjern Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 fra 3 år

20. Pelzz med Teatret Kriskat Skjern Bibliotek kl. 9.30 - 9.55 ½ - 3 år

21. Pelzz med Teatret Kriskat Videbæk Bibliotek kl. 9.30 - 9.55 ½ - 3 år

27. Græshoppesalsa med Teater Flyvende Prinsesse Tarm Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 4 - 8 år

28. Græshoppesalsa med Teater Flyvende Prinsesse Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 4 - 8 år

Indeni med Barkentins Teater Ringkøbing Bibliotek kl. 10.30 - 11.00 1½ - 4 år

Marts

1. Indeni med Barkentins Teater Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.00 1½ - 4 år

6. Sansecirkus - de 5 sanser Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 0 - 3 år

7. Sansecirkus - de 5 sanser Ringkøbing Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 0 - 3 år

8. Sansecirkus - de 5 sanser Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 0 - 3 år

9. Motorisk leg, sang og mindfulness med din baby Skjern Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 3 - 12 mdr.

15. Musikalsk legestue Hvide Sande Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 0 - 2½ år

17. Bamsehospitalet Skjern Bibliotek kl. 10.00 - 13.00 4 - 7 år

20. DADA med Teatret Kriskat Tarm Bibliotek kl. 9.30 - 10.10 1½ - 4 år

Musikalsk legestue Ringkøbing Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 ½ - 3 år

22. Musikalsk legestue Skjern Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

24. Mal med akrylmaling - lav sjove effekter med
barberskum

Ringkøbing Bibliotek kl. 10.00 - 11.30 10 - 14 år

April

3. - 14. Græskarkonkurrence 2018 - Lad det gro! Alle biblioteker i betjent åbningstid gratis frø

4. Stopdans og historier Ringkøbing Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2½ - 4 år

5. Musikalsk legestue Skjern Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

Stopdans og historier Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2½ - 4 år

25. Grev Gris med Det Lille Turnéteater Ringkøbing Bibliotek kl. 10.30 - 11.05 4 - 5 år

26. Grev Gris med Det Lille Turnéteater Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.05 4 - 5 år

Maj

4. Sprogfitness oplyses senere oplyses senere 5 - 7 år

VOKSNE Kalender forår 2018



Januar

11. Musikalsk legestue Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2½ - 4 år

16. Babymusik Ringkøbing Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 under 1 år

18. Tag på skovtur med SKRALLEBANG Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2½ - 4 år

22. Færdig med læse-let bøger.. Ringkøbing Bibliotek kl. 16.00 - 17.00 for voksne

24. Sansecirkus - de 5 sanser Tarm Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 0 - 3 år

27. Tivolifest med Musikgruppen Æsken Videbæk Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2 - 8 år

30. VÆK? forestilling med Randers Egnsteater Skjern Bibliotek kl. 10.00 - 10.35 3 - 5 år

Februar

12. Prop og Berta med Det Ny Dukketeater Videbæk Bibliotek kl. 10.30 - 11.10 4 - 9 år

13. Byg en redekasse til havens fugle - workshop Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 12.00 fra 8 år

Tivolifest med Musikgruppen Æsken Tarm Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2 - 8 år

Doktor Gys Workshop - lav en zombiebamse Ringkøbing Bibliotek kl. 13.00 - 16.00 8 - 14 år

14. Byg en redekasse til havens fugle - workshop Tarm Bibliotek kl. 10.00 - 12.00 fra 8 år

Prop og Berta med Det Ny Dukketeater Skjern Bibliotek kl. 10.30 - 11.10 4 - 9 år

Klovnen Tapé Ringkøbing Rådhushal kl. 10.30 - 11.15 fra 3 år

15. Klovnen Tapé Skjern Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 fra 3 år

20. Pelzz med Teatret Kriskat Skjern Bibliotek kl. 9.30 - 9.55 ½ - 3 år

21. Pelzz med Teatret Kriskat Videbæk Bibliotek kl. 9.30 - 9.55 ½ - 3 år

27. Græshoppesalsa med Teater Flyvende Prinsesse Tarm Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 4 - 8 år

28. Græshoppesalsa med Teater Flyvende Prinsesse Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 4 - 8 år

Indeni med Barkentins Teater Ringkøbing Bibliotek kl. 10.30 - 11.00 1½ - 4 år

Marts

1. Indeni med Barkentins Teater Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.00 1½ - 4 år

6. Sansecirkus - de 5 sanser Videbæk Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 0 - 3 år

7. Sansecirkus - de 5 sanser Ringkøbing Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 0 - 3 år

8. Sansecirkus - de 5 sanser Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 0 - 3 år

9. Motorisk leg, sang og mindfulness med din baby Skjern Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 3 - 12 mdr.

15. Musikalsk legestue Hvide Sande Bibliotek kl. 10.00 - 10.45 0 - 2½ år

17. Bamsehospitalet Skjern Bibliotek kl. 10.00 - 13.00 4 - 7 år

20. DADA med Teatret Kriskat Tarm Bibliotek kl. 9.30 - 10.10 1½ - 4 år

Musikalsk legestue Ringkøbing Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 ½ - 3 år

22. Musikalsk legestue Skjern Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

24. Mal med akrylmaling - lav sjove effekter med
barberskum

Ringkøbing Bibliotek kl. 10.00 - 11.30 10 - 14 år

April

3. - 14. Græskarkonkurrence 2018 - Lad det gro! Alle biblioteker i betjent åbningstid gratis frø

4. Stopdans og historier Ringkøbing Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2½ - 4 år

5. Musikalsk legestue Skjern Bibliotek kl. 9.30 - 10.15 1 - 3 år

Stopdans og historier Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.15 2½ - 4 år

25. Grev Gris med Det Lille Turnéteater Ringkøbing Bibliotek kl. 10.30 - 11.05 4 - 5 år

26. Grev Gris med Det Lille Turnéteater Hvide Sande Bibliotek kl. 10.30 - 11.05 4 - 5 år

Maj

4. Sprogfitness oplyses senere oplyses senere 5 - 7 år

vinterferie

Kalender forår 2018BØRNKalender forår 2018



Qello Concerts - koncerter i fuld længde

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne åbnede i efteråret 2017 op for adgangen til den amerikanske 
musikdatabase Qello Concerts, så vores brugere nu tilbydes verdens største samling af fuld-
længde koncerter og musikdokumentarer. 

Qello Concerts tilbyder mere end 1500 film og optagelser med de største kunstnere tilbage fra 
1920’erne og frem til i dag. Genrerne spænder fra jazz og blues, klassisk musik, rock/pop, reggae, gospelmusik til country-
musik – her er noget for enhver smag... Queen, Pink Floyd, Lady Gaga, Metallica, Nirvana, Tiësto, Tupac, Slipknot, Paul Mc-
Cartney, The Rolling Stones, The Doors, The Who, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Carl Nielsen, Beyoncé, Jay-Z, Stevie Wonder, 
Pavarotti, Celine Dion, Eagles, David Bowie, Eric Clapton er bare nogle af dem, man kan opleve. 

Qello Concerts er den ultimative kilde til alle musikentusiaster, der nu får mulighed for at se fantastiske koncerter, se shows 
og dokumentarfilm og møde ukendte kunstnere på nærmeste hold. Vælg en genre og nyd en festival af musikalske stjer-
nestunder.

Der er selvfølgelig ikke tale om piratoptagelser med sløret kamera, optaget nede fra bagerste række men om helt officielle 
film-og koncertoptagelser, som brugerne kan få lige hjem i stuen. Koncerterne kan ses på mobiltelefoner, tablets, pc og med 
Apple TV, Samsung Smart TV og Chromecast.

Hvis du er bosiddende i Ringkøbing-Skjern Kommune og oprettet som bruger ved biblioteket, så har du adgang til hele denne 
palet af store musikalske oplevelser.

..se mere på riskbib.dk / E-biblioteket

it’s music to your eyes!

     > > > Praktiske oplysninger ved arrangementer

• Billetter til arrangementer på alle biblioteker købes/bestilles på riskbib.dk. Har du ikke mulighed
        for at købe og printe billet ud derhjemme, kan du altid komme på dit bibliotek og få hjælp.

• Du kan købe/hente på Tarm Bibliotek (tlf. 99 74 26 11) mellem kl. 8.00 - 11.00 mandag til fredag.    
Køb på Tarm Bibliotek kan kun foretages kontant.

• Alle arrangementer er gratis med mindre andet er angivet.

• Billetter til de fleste arrangementer for voksne sælges fra torsdag 4. januar 2018.

• Følg med i Ugeaviserne for Ringkøbing og Skjern, hvor vore arrangementer/billetsalg kan ses under den kommunale annonce.            
Eller på vores Facebook-side under begivenheder og i nyheder.

• Solgte billetter refunderes ikke.

• Der tages forbehold for eventuelle fejl og programændringer (Tjek evt.riskbib.dk/arrangementer inden arrangementet) 

• Næste program for sæsonen Efterår 2018 forventes at være klar til offentliggørelse i begyndelsen af august 2018.

     > > > Praktiske oplysninger ved arrangementer for børn

• Der er gratis billetter til arrangmenterne for børn.           
Disse kan bestilles fra kl. 8.00 (hverdage) og kl. 10.00 (lørdage) på riskbib.dk eller bibliotekerne 1 uge før arrangementet.

• Der er angivet aldersgrænse til nogle af arrangementerne. Til teater og musikalsk legestue skal aldersgrænsen overholdes.

• Det er ikke tilladt at tage mindre søskende eller spædbørn med til arrangementerne. Reglerne er lavet af hensyn til de børn, der har den 
rigtige alder til det pågældende arrangement. Teatergrupperne forlanger, at aldersangivelserne respekteres.



Biblioteket er DIT

Det åbne biblioteksrum
Biblioteket er som kulturinstitution i konstant udvikling, og der er i den seneste tid blevet arbejdet på at ændre det fysiske 
rum, for at give plads til forskellige aktiviteter.  

Vi er nu klar til at introducere ”Det åbne biblioteksrum”. Det betyder, at du kan låne selve biblioteksrummet til foredrag, mø-
der og andre arrangementer på alle Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes fem afdelinger. 

Som borger og bruger har du mulighed for selv at være med til at skabe indhold på bibliotekerne. Ringkøbing-Skjern Bibliote-
kerne byder sig til alle dage fra kl. 7 til kl. 22 som mødested for læring, samvær, fællesskab og kulturel aktivitet 

Arbejder du som frivillig eller mangler din læsekreds, din studiegruppe eller nørkleklub et sted at mødes? Vil din forening 
gerne fortælle om jeres hobby? Eller vil du gerne vise andre, hvad du har lavet hjemme i atelieret eller værkstedet? 

De aktiviteter, som du ønsker skal foregå i de åbne biblioteksrum, skal ligge i naturlig forlængelse af bibliotekets øvrige ak-
tiviteter og have folkeoplysende karakter.

Der skal være offentlig og gratis adgang til aktiviteter i det åbne biblioteksrum.

Du kan ikke bruge lokalerne til kommercielle arrangementer, religiøse eller partipolitiske formål og til private fester.

Det åbne biblioteksrum kan benyttes i bibliotekernes åbningstid fra kl. 7.00 til 22.00.

Mødelokaler
Du kan også låne mødelokaler. Her skal der være gratis adgang til aktiviteter og arrangementer i mødelokalerne.

Du kan ikke bruge mødelokalerne til kommercielle arrangementer og private formål. 

Mødeokalerne kan benyttes i bibliotekernes åbningstid fra kl. 7.00 til 22.00.

Kontakt de enkelte biblioteker for mere information (se kontaktoplysninger på bagsiden af programmet).



Find os på
riskbib.dk og facebook
..den hurtige vej til at følge med i vore
mange arrangementer og nyheder.

Hvide Sande Bibliotek
Skolevej 1, 6960 Hvide Sande
Tlf.: 99 74 26 40
hvidesandebib@rksk.dk

Mød personalet:
tirsdag - fredag  kl. 10.00 - 15.00

Tarm Bibliotek
Engvej 2, 6880 Tarm
Tlf.: 99 74 26 11 mellem kl. 8.00 - 11.00 
tarmbib@rksk.dk

Ringkøbing Bibliotek
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing  
Tlf.: 99 74 26 00
ringbib@rksk.dk

Mød personalet:
mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00
lørdag kl. 10.00 - 13.00

Skjern Bibliotek
Engtoften 1, 6900 Skjern
Tlf.: 99 74 26 20
skjernbib@rksk.dk

Mød personalet:
mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00
lørdag kl. 10.00 - 13.00

Videbæk Bibliotek 
Fischersvej 6, 6920 Videbæk
Tlf.: 99 74 26 30
videbib@rksk.dk

Mød personalet:
mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00
lørdag kl. 10.00 - 13.00


