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VELKOMMEN
Dette efterår byder på masser af sjov 
og spændende Lyngbykultur. Vi glæder 
os til at se jer til endnu flere fælles-
læsearrangementer for de unge. Til 
workshops med alt fra tegneserier over 
julepynt og til stof. Til fælleslæsning og 
-spisning. Til skønne teaterforestillinger. 
Og meget mere. 
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TILMELDING TIL 
BØRNEARRANGEMENTER

Som noget nyt har vi indført tilmelding 
til alle børnearrangementer. Dette for 
at sikre, at vi i forbindelse med afhol-
delsen kan give den nødvendige plads 
og overholde Sundhedsstyrelsens ret-
ningslinjer i forhold til COVID-19. 

Tilmelding til børnearrangementer på 
Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne sker 
løbende i sæsonen, 14 dage før det 
pågældende arrangement kl. 17. 

Se mere information, og meld dig til 
arrangementer på lyngbybib.dk.

Forsidefoto: Badi Berber
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Teater, musik og billedkunst mødes 
på scenen, som ligner et kæmpestort 
tegnepapir. Her kan små teatergæn-
gere komme helt tæt på, mens et 
landskab opstår ud af papir, teg-
ninger, musik, ord og alverdens farver. 
Kom med på en udflugt til parken, ud 
på en flod og ind i buskadset, hvor 
alle de sjove krible-krabledyr pusler 
rundt. Græsstrå bliver til skove, tasker 
til huse, og ordene forvandler sig til 
nye sansebilleder. 

Forestillingen varer ca. 35 min.

Teater Håndholdt

Ræven er løs nær Peddersens gård, 
og Peddersens nabo synes, at Ped-
dersen bør skaffe sig et gevær, så 
han kan forsvare sig mod hønsetyven. 
Meeeen Findus ved altså bedre: 
”Ræve skyder man ikke, dem narrer 
man!” Peddersen og Findus udtænker 
en snedig plan, som indbefatter en 
kunstig høne, masser af fyrværkeri og 
tilpas med spøgeri. Og der bliver nok 
også brug for lidt hjælp fra publikum. 
Glæd dig til en herlig teaterfortælling 
spækket med sjov og gode sange. 
Om snedighedens triumf og om at 
hjælpes ad.

Forestillingen varer ca. 40 min.

Knudsen & Nørby

Teater Kriskat forvandler salen til 
et jazzet hjerterum. Et landskab af 
hæklede blomster i gyldne, rødlige 
farver, hvor en rolig puls forsigtigt 
banker ”b-bumm”. Her arbejder 
Katharina og Heidi med deres røde 
rør – lange, tynde tossede rør, som 
kan skabe fantastiske forbindelser. Og 
midt i landskabet skummer og skvul-
per en rød væske – et hjerte måske? 
B-bumm er en fabulerende forestilling 
om vores utrolige hjerte, som taler til 
de yngste teatergængeres sanser.

Forestillingen varer ca. 35 min.

Teater Kriskat

Der er marker med blomsterflor, 
blafrende sommerfugle og dansende 
sæbebobler. Og så er der en pige, 
og det er hende, vi følger i dette 
musikalske og sanselige teaterstykke 
for de mindste. Hun dukker op i den 
store, videoanimerede popup-bog, 
som åbenbarer en verden af spæn-
dende landskaber og levende billed-
er. Der bliver både mulighed for at 
lytte, synge og bevæge sig i Arthotels 
interaktive forestilling 1-2-3-nU.

Forestillingen varer ca. 35 min.

Arthotel
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B-BUMM 1-2-3-nU
SKRIVEBORDET 
(MORFAR OG JEG) RÆVEJAGTEN

Onsdag den 2. september kl. 10
Virumhallen
Alder: ½-3 år
Gratis – tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk

Lørdag den 12. september 
kl. 9.30 og 10.30
Fennebergsalen, Stadsbiblioteket
Alder: 0-3 år
Gratis – tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk

Tirsdag den 22. september kl. 10
Fennebergsalen, Stadsbiblioteket 
Alder: 3-6 år 
Gratis – tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk

Onsdag den 28. oktober kl. 10
Fennebergsalen, Stadsbiblioteket
Alder: 3-6 år 
Gratis – tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk
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Der indbydes til tegneserieteater-
forestilling, når forfatter Peter Nordahl 
og tegner Rasmus Bregnhøis søde, 
nysgerrige lille hund Ib – kendt fra 
børnebøger og fra tv – vækkes til live 
på de skrå brædder. Forestillingen 
er baseret på bøgerne Ib hjælper 
en and, Ib fodrer myrerne og Ib kan 
godt lide pølser. Fortællerstemme og 
guitarspil leder publikum gennem hi-
storien, og alle de små teatergænge-
re får selvfølgelig lov til at synge med 
på Ib-sangene.

Forestillingen varer ca. 30 min.

Den sandfærdige beretning om de 
tre små grise er en dukketeater-gen-
digtning af det kendte eventyr om de 
tre, tilsyneladende, uskyldige grise. For 
nu går den altså ikke længere. Alt for 
længe har ulven været sat i dårligt lys, 
og det er på tide at afsløre grisenes 
snu og udspekulerede facon. Det sker 
med sort humor, rask rockmusik og 
ikke mindst de herligste grisedukker 
med øremærker og ring i næsen. 
Forestillingen er fyldt med underhol-
dende svinkeærinder og fjollerim for 
de femårige og opefter.

Forestillingen varer ca. 40 min.

Det Ny Dukketeater Teater Blik Batida

HOV! er en rejse ind i papirets vid-
underlige verden. Forestillingen 
myldrer med fantasifuldt foldet papir 
og gemmer på alverdens finur-
ligheder. Livet er nemlig fyldt med 
overraskelser. Ingenting bliver helt 
som forventet, og alt er hele tiden i 
bevægelse og forandring. HOV! er en 
sand forundringsfest og en forestilling 
fyldt med poesi og musik for de små 
og deres voksne.

Forestillingen varer ca. 35 min.

Inde i en frodig jungle fyldt med 
æbletræer bor aberne Osvald og 
Den Store Abe, og de kunne have det 
så dejligt sammen, hvis ikke det var 
fordi, Den Store Abe skal bestemme 
alting. Han deler ikke æblerne med 
Osvald – eller palmebladet, når det 
regner. Og hvis ikke han får sin vilje, 
råber han op. Aben Osvald er sat i 
scene efter Egon Mathiesens børne-
bogsklassiker og er en musikalsk fore-
stilling fyldt med tyrannisk tuba, smidig 
akrobatik, melankolsk klarinettruttelut 
og lyserøde baviannumser. 

Forestillingen varer ca. 40 min.

Teatret De Røde Heste
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HUNDEN IB HOV! ABEN OSVALD

DEN SANDFÆRDIGE 
BERETNING OM DE 
TRE SMÅ GRISE 

Onsdag den 4. november kl. 10
Virumhallen
Alder: 2-5 år
Gratis – tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk

Lørdag den 14. november kl. 10.30
Fennebergsalen, Stadsbiblioteket
Alder: fra 5 år
Gratis – tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk

Onsdag den 11. november 
kl. 9.30 og 10.30
Fennebergsalen, Stadsbiblioteket
Alder: 0-4 år
Gratis – tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk

Onsdag den 25. november kl. 10
Virumhallen
Alder: 3-8 år
Gratis – tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk
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Der bliver ikke sparet på opfindsom-
heden og danseglæden i Uppercut 
Danseteaters juleforestilling (H)jul. Her 
møder vi to seje gadedrenge, der 
drømmer om en god gammeldags jul 
med julegaver, julemad og juletræ. 
Men midt i juleræset føles julehyggen 
lidt langt væk. For ikke at glemme sig 
selv og hinanden undervejs og for at 
redde den sande juleånd, må dren-
gene finde (h)juleglæden frem. (H)jul 
er spækket med entusiastisk krops-
glæde, kæk breakdance og kreativ 
redskabsleg. Og ikke mindst en fin 
fortælling om opfindsomhed, nærvær 
og venskab.

Forestillingen varer ca. 30 min.

Uppercut Danseteater

(H)JUL

Lørdag den 12. december kl. 13
Fennebergsalen, Stadsbiblioteket 
Alder: 3-7 år
Gratis – tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk

KASKELOTTERNES SANG
Litterær udstilling i børnebiblioteket

5. september – 13. december 
Børnebiblioteket, Stadsbiblioteket
Alder: 6-12 år
Gratis adgang

Det er ikke hver dag, man kan se hvaler på Stadsbib-
lioteket, men når den litterære udstilling Kaskelotternes 
sang stempler ind, svømmer der altså både spækhug-
gere og kaskelothvaler rundt i børnebiblioteket. Udstil-
lingen er baseret på Bent Hallers børnebogsklassiker 
af samme navn. Her møder vi hvalen Tangøje og hans 
bedste ven Gylte, der kæmper for at overleve i havet 
og for at finde føde. Kom forbi udstillingen, og bliv 
klogere på hvalerne, lyt til deres sang, og find på din 
egen historie om livet i det dybe ocean.

Lørdag den 5. september kl. 13 er der officiel åbning af 
udstillingen på Stadsbiblioteket – følg med på hjemme-
siden for mere information. 

Udstillingen er en del af projektet Fang fortællingen.

Fo
to

: B
ad

i B
er

be
r

Udstillingsdesign: Eva Wendelboe Kuczynski // Alba Nowik Production: albanowik.com 
Fotograf: Christoffer Askman Photography
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Er du tosset med bøger? Og 
synes du også, det er hygge-
ligt at snakke om dem sam-
men med andre? Så er vores 
læseklub sikkert lige noget for 
dig. Til Booklovers er der ikke 
noget, der hedder ”rigtigt” eller 
”forkert” – her snakker vi frit om, 
hvad vi synes om bogen, hvad 
det er for en genre, og hvad hi-
storien vil fortælle os. Vi bladrer 
også i de spritnye bøger, som 
biblioteket har købt, kigger på 
læseblogs og ser bogtrailere på 
YouTube. For det meste læser 
vi forskellige bøger hver især, 
men vi skal også prøve at læse 
den samme bog. Vi hygger 
selvfølgelig med lidt lækkert 
undervejs.

Tirsdage kl. 16

15. september 

27. oktober 

24. november 

Undervisningslokalet, 1. sal

Stadsbiblioteket

15. december

Gratis – tilmelding nød-
vendig på lyngbybib.dk

Alder: fra 10 år

BOOKLOVERS
Læseklub for børn fra 10 år

WINTER 
WONDER 
WEDNESDAYS 
Læseklub for unge

Onsdag den 4. november og 
onsdag den 18. november kl. 16-18
Søkontoret på 1. sal, Stadsbiblioteket
Alder: 12-16
Gratis – tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk

Mens dagene bliver kortere og køli-
gere, skruer vi op for læsevarmen på 
Stadsbiblioteket og inviterer alle unge 
mellem 12-16 år til en uformel og af-
slappet læseklub. Kom, som du er, så 
finder vi en kop varm kakao frem – og 
selvfølgelig en god bog, hvis du ikke 
har en med selv. Der er ikke noget som 
at forsvinde ind i en god fortælling, 
mens mørket falder på derude.

LATE NIGHT 
FREDAGS-
LÆSNING 
Fredag den 11. september kl. 17-22 
og fredag den 4. december kl. 17-22
Biblioteksrummet, Stadsbiblioteket 
Alder: 12-18 år 
Gratis – tilmelding nødvendig på
lyngbybib.dk

Er du vild med at læse? Og elsker du 
at forsvinde ind i bøgernes forunder-
lige universer? Så skal du helt sikkert 
svinge forbi til Late Night Fredagslæs-
ning. Et hyggeligt mini-læsemaraton 
for de 12-18-årige, som har lyst til at 
skyde weekenden i gang med spæn-
dende fortællinger efter bibliotekets 
lukketid. 

Undervejs skal vi måske quizze og 
have smagsprøver fra litteraturens 
skatkammer. Biblioteket sørger selvføl-
gelig for lækre pizzaer og lidt snacks, 
når sulten melder sig. Det er helt frit, 
hvad man vil læse i – og man er me-
get velkommen til at have sin egen 
litteratur med. Ellers anbefaler perso-
nalet hellere end gerne gode bøger 
og bløde læsespots på aftenen.

BØRN
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BOOST DIT BARNS 
LÆSELYST 
Inspirationseftermiddag for 
forældre

Torsdag den 29. oktober kl. 17
Fennebergsalen, Stadsbiblioteket
For forældre til elever på mellemtrin
Gratis – tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk

Går dit barn i 4.-6. klasse? Og kniber 
det nogle gange med barnets læse-
lyst? Det er helt almindeligt at miste 
læselysten på mellemtrinnet, men 
lysten kan sagtens hjælpes på vej 
tilbage. Stadsbiblioteket inviterer til et 
fyraftensarrangement, hvor læse-
vejleder Frederikke Clauson-Kaas og 
børnebibliotekar Johanne Pasgaard 
giver forældre gode råd til deres 
børns videre læsning. Der vil blive 
anbefalet nye bøger, der fænger 
målgruppen, og ikke mindst givet 
helt konkrete forslag til, hvordan du 
tilbyder dit barn de helt rigtige ram-
mer for læsning. 

Arrangementet er tilknyttet projektet 
Læseforældre.

LÆS & SPIS
Fælleslæsning og -spisning 
for familier  

I en travl hverdag kan det være 
svært at finde tiden til at få læst. 
Kom indenfor til læsning på vores 
biblioteker, hvor både børn og vok-
sne kan få ro til at læse hver sit. 
Imens sørger vi for at gøre aftensmad 
klar, så alle kan spise sammen efter-
følgende. Hvis du skal have en hånd 
til at finde en god bog, så kom en 
halv time før, og få hjælp af bibliote-
kets personale.   

Onsdag den 16. september kl. 17-19 
Virum Bibliotek
Alder: 7-14 år og deres voksne 
Børn: 25 kr. 
Voksne: 50 kr. 

Onsdag den 28. oktober kl. 17-19 
Taarbæk Bibliotek
Alder: 7-14 år og deres voksne
Børn: 25 kr. 
Voksne: 50 kr.

Billetter bookes på lyngbybib.dk

ORDBLINDHED, 
MOTIVATION OG 
ROBUSTHED 
Hvordan kan du støtte dit barn med 
dyslektiske udfordringer?

Mandag den 28. september kl. 17-18.30
Fennebergsalen, Stadsbiblioteket
Gratis – tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk          

I anledning af den nationale ordblindeuge 
får Stadsbiblioteket besøg af Trine Trente-
møller, som er læringskonsulent i Børne- og 
Undervisningsministeriet og en erfaren 
underviser af børn med dysleksi.
I hendes foredrag sættes der fokus på 
dyslektiske børns særlige udfordringer og 
kompetencer. Hvordan kan forældre forstå 
de psykologiske udfordringer, der er knyttet 
til at møde faglig modstand – og hvordan 
kan man hjælpe barnet med at tackle det?
Trine Trentemøller giver også sit bud på, 
hvordan forældre kan hjælpe børnene 
med at bevare deres motivation og robust-
hed.

Foredraget henvender sig til forældre med 
ordblinde børn og er et samarbejde med 
center for Uddannelse og Pædagogik.

BØRN BØRN
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Alt det og meget mere kan du 
blive klogere på, når vi vækker 
faglitteraturen for børn til live!

Stadsbiblioteket
Alder: 5-14 år
Gratis – tilmelding nødvendig på lyngbybib.dk

Lørdag den 26. september kl. 9.30-14.30

Ved du, hvordan din hjerne ser ud? Og 
hvorfor vi drømmer? Hvorfor kan du 
ikke se en dinosaurus i zoo? Ved du 
egentlig, hvad penge er? Hvordan 
lever børn i andre lande? Og hvem er 
penanerne fra regnskoven?

- for børn
FAGLITTERÆR 
FESTIVAL

14 15

PROGRAM
9.30-9.55 
Børn i andre lande med Sofie Maria Brand – Sandt eller 
falsk-quiz og maleark. Fra 5 år. Flyglet. 

10.00-10.25 
Mig og min hjerne med Charlotte Koldbye. 
Fra 9 år. Biblioteksrummet. 

10.30-11.10 
Regnskovens nomader med Henrik Egede-Lassen. 
Fra 9 år. Fennebergsalen. 

10.30-10.55 
Hvad himlen kan fortælle os – videnskabshistorier for børn 
med Gertrude Kiel. Fra 6 år. Børnebiblioteket. 

11:00-11.15 
Fake News med børnefagbogsforfatter Helle Hinge. 
Fra 9 år. Flyglet. 

11.15-11.40 
Den store pengebog – for børn og begyndere med Natha-
lie Nystad. Fra 10 år. Fennebergsalen. 

11.45-12.10 
Klimaløsninger med Lars Henrik Aagaard. Fra 10 år. Flyglet. 

12.15 -12.40 
Videnskab, myter og gys med youtuber Maria Jarjis fra WTF 
er det? Fra 6 år. Biblioteksrummet. 

12.45-13.10 
Liv – den fantastiske historie om evolution med Jakob 
Brodersen og Pernille Engsig Eskildsen. Fra 5 år. Flyglet. 

13.15-13.30 
Kærlighedens historie med børnefagbogsforfatter 
Helle Hinge. Fra 9 år. Børnebiblioteket. 

13.30-14.30 
Koncert: Tidsrøver med Paul Banks og Charlotte Halberg. 
Fra 5 år. Biblioteksrummet.Tømmerhandler

Johannes Fogs Fond  
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KUNST MED 
KARTOFLER
Historisk værksted for 
børnefamilier

Mandag-torsdag 
den 12.-15. oktober 
kl. 11-14
Stadsarkivet Frieboeshvile
Gratis – tilmelding nødvendig 
på stadsarkivet.ltk.dk eller på 
lyngbybib.dk

”Kartoffelferie” – sådan kaldtes 
efterårsferien i gamle dage. Det var 
en arbejdsferie, hvor børnene fik fri 
fra skole for at hjælpe deres familie i 
marken med at høste kartofler. Den 
beskedne rodknold er endnu engang 
i centrum, når Stadsarkivet inviterer til 
historiefortælling og kreative aktivite-
ter i Vognporten. Find din indre kunst-
ner frem, og leg med kartoffeltryk på 
lærred til duften af kartoffelpandeka-
ger, der bliver lavet over det gamle 
brændekomfur. 

Der vil også være mulighed for en 
rundvisning i Stadsarkivets aktuelle 
arkivkunstudstilling De tavse ting.

Kan du lide at 
spille spil? 
Vi indretter noget af 
børnebiblioteket som et 
brætspil i menneskestør-
relse. Så kom med dine 
venner og familie, og kast 
den store terning. I er selv 
brikkerne, der rykker 
rundt og skal svare på 
sjove bog-spørgsmål.

MIRA OG 
TEGNESERIEWORKSHOP 
Foredrag og workshop med Sabine 
Lemire og Rasmus Bregnhøi

Fredag den 16. oktober kl. 10-12
Fennebergsalen, Stadsbiblioteket
Alder: fra 8 år
Gratis – tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk 

Bøgerne om Mira handler om venskaber, om 
familier med irriterende søskende og pinlige 
forældre og om at blive større. Og så også 
lidt om kærlighed. Fredag i efterårsferien får 
Stadsbiblioteket besøg af Rasmus Bregnhøi 
og Sabine Lemire, som vil tegne og fortæl-
le om deres populære tegneserie. Hør om 
tankerne bag bogserien, og om hvad der 
sker af spændende ting i Miras liv i de næste 
bøger. Og når du har hørt om Mira, skal du 
selvfølgelig tegne din egen tegneserie. Det 
er slet ikke så svært.

BØRN
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WORKSHOP 
DESIGN DINE EGNE
TEGNESERIEBADGES 
Onsdag den 14. oktober kl. 13-15
Børnebiblioteket, Stadsbiblioteket
Gratis – tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk

Hvem er din yndlingstegneseriefigur? 
Anders And? Rasmus Klump? Lucky 
Luke? Uanset hvem du bedst kan lide, 
så kom og vær med til at klippe-kli-
stre med Stadsbibliotekets kasserede 
tegneserier. Vi skal genbruge de 
gode tegninger til at lave superseje 
tegneseriebadges, som bagefter 
kan sættes på skoletasken eller den 
varme sweater.

Alle er velkomne. Børn under 
7 år i følge med en voksen.

EFTERARSFERIEEFTERARSFERIE

17
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HISTORIE
1/2

TIMEN

Kom og få en hyggelig 
halv time på biblioteket, 

hvor børn og voksne 
er publikum til 

de gode
historier i børne-

litteraturen. 

Børnebiblioteket, 
Stadsbiblioteket
Gratis – tilmelding nødvendig 
på lyngbybib.dk
Alder: 1½-3 år og 3-6 år

FORTÆLLINGER OG SANGE 

OM HØST

Torsdag den 17. september
kl. 9.45 for 1½-3-årige 
kl. 10.30 for 3-6-årige

OM EFTERÅR

Torsdag den 22. oktober 
kl. 9.45 for 1½-3-årige 
kl. 10.30 for 3-6-årige 

OM VENSKAB 

Torsdag den 19. november 
kl. 9.45 for 1½-3-årige 
kl. 10.30 for 3-6-årige

OM JUL

Torsdag den 10. december 
kl. 9.45 for 1½-3-årige 
kl. 10.30 for 3-6-årige

BØRNBØRN

Historisk Halloween
Spøgelsesjagt i Lyngby

Fredag den 23. oktober kl. 17-20 
Gratis – tilmelding nødvendig på 

stadsarkivet.ltk.dk eller lyngbybib.dk
Mødested

Lyngby Nordre Mølle, 
Lyngby Hovedgade 24

Alle børnefamilier er inviteret til det 
traditionsrige Historisk Halloween på 

Frieboeshvile. I år er temaet jalousi, for-
budt kærlighed og en smule magi, når 

mysteriet på Prinsessestien skal opklares. 
Spøgelsesjagten starter ved Lyngby 

Nordre Mølle og går gennem spænden-
de, historiske steder i Lyngby. Efter den 

hæsblæsende jagt serverer vi græskar-
suppe til byens allermodigste spøgelses-

jægere i Frieboeshviles park. 

Arrangementet er et samarbejde mellem
Stadsarkivet og Eventyrridderne. 

19

Vi fordyber os sammen 
med de mindste i den gode 
historie og de gode sange. 

Mens der læses, kan børnene 
kigge på bøgerne og deres fine 

illustrationer. Når vi synger og 
spiller, inviteres børnene til at 

synge med. Der er to runder pr. 
dag, hvor niveauet er tilpasset 

børnenes alder.

18
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HELT ELEKTRISK
HCØ2020 for børnefamilier

Lørdag den 24. oktober kl. 10.30-14
Biblioteksrummet

Alder: fra 6 år 
Gratis – tilmelding nødvendig på lyngbybib.dk

Vidste du, at du ikke kunne se fjernsyn eller spille 
på iPad, hvis ikke H. C. Ørsted havde opdaget 

elektromagnetismen for 200 år siden? Hvem ham 
Ørsted egentlig var, og hvad elektromagnetisme 
er for noget, får du svar på denne lørdag, hvor vi 
sætter strøm til biblioteket og deltager i fejringen 

af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse. Vi får bl.a. 
besøg af forskere og formidlere fra DTU Fysik og 
Teknologihistorie, som vil fortælle og vise forsøg. 

Og du kan deltage i en workshop, hvor du lærer 
at bygge en enkel, men sjov, lille elektromotor.

VIBSKOV OG 
STOFKREA
Omvisning og workshop for børn

Søndag den 1. november kl. 13-16
Sophienholm
Gratis – tilmelding nødvendig på 
sophienholm.dk.
 
Tag med på en tur rundt i designer og 
multikunstner Henrik Vibskovs magiske 
og fantasifulde univers af tøj og instal-
lationer. Billedskolelærer Joachim von 
Westen viser rundt i Vibskovs udstilling 
Design, og bagefter får du selv mulighed 
for at prøve kræfter med stoffet. Klip, klistr 
og sæt stof sammen på kryds og tværs 
under Joachims kyndige vejledning. 

Alle er velkomne. Børn under 8 år skal 
være i følge med en voksen eller et 
ældre barn.

Eventuelle medfølgende voksne skal 
betale entré til udstillingen.

Danmark fejrer 200-året for H.C. Ørsteds 
opdagelse af elektromagnetismen

BØRN BØRN

The Gravity Orchestra Shanghai 
af Henrik Vibskov 
Foto: Eiichi Kano



22 23

FORFATTERBESØG
 

A.S.P.E-serien
Forfatteren Mette Finderup om 
skriveprocesser og farlige fælder

Torsdag den 26. november kl. 17-18 
Fennebergsalen, Stadsbiblioteket 
Alder: fra 10 år 
Gratis – tilmelding nødvendig på lyngbybib.dk

Fire forældreløse børn oplæres i eventyrets kunst 
af en troldkvinde. Sammen skal de lære hinan-
den at kende og blive modne til at håndtere 
alverdens vilde eventyr. Sådan er handlingen 
i Mette Finderups A.S.P.E.-bogserie for tweens, 
som er en hyldest til fantasy og rollespil. Nu 
kommer Mette Finderup forbi Stadsbiblioteket 
og fortæller om arbejdet med serien og om at 
være forfatter generelt. Hør om Mette Finde-
rups skriveproces og om, hvordan man bygger 
en god historie op. Hvorfor bør man f.eks. lære 
at elske berettermodellen? Og hvad er det for 
nogle fælder, man altid falder i?

BØRN

23

I SKOVEN
Teaterkoncert med Ensemble Blæst

Lørdag den 28. november kl. 13
Fennebergsalen, Stadsbiblioteket 
Gratis – tilmelding nødvendig på lyngbybib.dk
Alder: fra 5 år

Grimms eventyr Den lille Rødhætte og De tre 
små grise genopstår i en eventyrlig teaterkon-
cert, hvor musik, fortælling og dramatik forenes. 
Seks klassiske musikere og en skuespiller tager os 
med til en mystisk skov, hvor vi møder nogle af 
de gode, gamle bekendte eventyrfigurer. Men 
måske kender vi dem ikke så godt, som vi troe-
de? Eventyret udvikler sig i hvert fald ikke helt, 
som det plejer. I skoven er en gribende forestil-
ling fyldt med overraskelser, fantastisk musik, blid 
lyrik og et forrygende, højspændt drama.

Forestillingen varer ca. 55 min.

BØRN
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Foto: Morten Holtum
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BØRNBØRN
BØRN

JULERIER
Workshop med julebadges, 
genbrug, klip og klister 

Onsdag den 2. december og tirsdag 
den 8. december kl. 15-17
Børnebiblioteket, Stadsbiblioteket
Gratis – tilmelding nødvendig på 
lyngbybib.dk 

Børnebiblioteket inviterer til en hygge-
lig og kreativ workshop for både små 
og store hænder i anledning af julen. 
Design din egen personlige julepynt og 
unikke til-og-fra-kort, som kan komme 
på gaverne under træet. Undervejs i 
workshoppen kan det være, bibliote-
karerne spørger om hjælp til at pynte 
bibliotekets eget juletræ. Der bydes på 
pebernødder, og medbragte nissehuer 
er selvfølgelig velkomne. 
Følg med på vores hjemmeside for nær-
mere information om vores julework-
shop.

Alle er velkomne. Børn under 7 år i følge 
med en voksen.

DEN HISTORISKE 
JULEPYNT 
Juleværksted i Vognporten

Lørdag den 28. november kl. 13-15
Stadsarkivet Frieboeshvile
Gratis – tilmelding nødvendig på 
stadsarkivet.ltk.dk eller på lyngbybib.dk

Forgyldte æbler, kræmmerhuse med 
pebernødder eller roser i marcipan: På 
1800-tallets danske juletræers grene 
fandt man oftest pynt, man kunne sæt-
te tænderne i. Siden blev den spiselige 
pynt erstattet af foldet, flettet og formet 
glanspapir og glas, da julehjerter, guir-
lander og kugler kom til. Stadsarkivet 
hylder juletræspynten denne hygge-
lige eftermiddag, hvor børnefamilien 
kan lave sin egen pynt, nyde en varm 
æbleskive og lytte til fortællinger om de 
gamle juletraditioner.

MINDFULNESS FOR 
BØRNEFAMILIER
Drømmekvarteret

Søndag den 24. januar kl. 10
Fennebergsalen, Stadsbiblioteket
Alder: 5-8 år
Gratis – tilmelding nødvendig på lyngbybib.dk

Tag med på en musikalsk fantasirejse! Ved hjælp af 
fantasi og beroligende musik inviterer Drømmekvar-
teret børn til at visualisere og sanse helt almindelige 
indtryk som frygt, kærlighed og spænding. Det skaber 
kontakt mellem krop og sind, så barnet på en rolig 
måde lærer at mærke, hvordan følelser og musik på-
virker kroppen. Bag Drømmekvarteret står musikeren 
Mikkel Nordsø og den iranskfødte skolelærer Farnoush 
Bassri, som i samarbejde med psykologen Ditte Sø har 
skrevet de eventyrlige drømmerejser til børn.

Forestillingen varer ca. 45 min.

Foto: Maria Højby
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