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Tour de Biblio
Billund Bibliotek, Lørdag 2. september, kl. 9-16, Pris: 50 kr. for hele 
dagen
Billund bibliotekerne arrangerer bustur 
”Tour de biblio” rundt til kommunens 4 bib-
lioteker, hvor vi laver forskellige aktiviteter.
I Billund præsenteres vores Maker faci-
liteter, I Vorbasse er der booktalk, i Sdr. 
Omme spiser vi frokost og i Magion sluttes 
dagen af med et forfatterforedrag med 
Anne-Sophie Lunding-Sørensen, der har 
skrevet romanen “Happy Ending”.
Undervejs i bussen vil der bl.a. være en 
litteraturquiz med mulighed for at vinde 
præmiere.  
Vi mødes på Billund bibliotek kl. 09.00. Her 
starter vi dagen med morgenmad og vores 
Maker faciliteter bliver præsenteret.  Det er 
også på Billund Bibliotek at dagen afsluttes kl. ca. 16.00
Se mere på billundbib.dk/tour

Historisk skattejagt i Grindsted by
Oplev din by på en ny måde. Du får udle-
veret dit skattekort I MAGION biblioteket, 
og så er du klar til at begive dig ud på ruten. 
Posterne består af spørgsmål om Grind-
steds historie. Man kan enten gå eller cykle 
fra post til post.  
Når du er færdig med ruten, skal du afl e-
vere dit skattekort på Grindsted museet el-
ler på biblioteket, så deltager du i lodtræk-
ningen om lækre præmier.  
Skattekortet kan hentes i hele festugen, 
men kun i bibliotekets betjente åbningstid.
Aktiviteten er et samarbejde mellem Billund 
Bibliotekerne og Billund Kommunes Muse-
er, og den henvender sig til hele familien. 

BILLUND/GRINDSTED



Litterær sejlads– Thøger Jensen
Gl. Havn, Fredericia, Fredag 1. september, kl. 15.40 – 18.20, Pris: 
40 kr., tapas 85 kr. pr. pers.
Hvad stiller en ældre dame op, når hun pludselig arver 
en fi skekutter? Hop om bord på Medicus, som sejler 
Fredericia og hør Thøger Jensen fortælle og læse op 
fra sin roman ’Frøken Dissings blafrende sommerskørt’. 
Efter en times ophold i Middelfart sejler Medicus retur 
med musik og tapas om bord. Arrangementet er i sam-
arbejde med Middelfart Bibliotek.
Billetter kan købes på https://www.fredericiabib.dk

Litterær sejlads – Jens Blendstrup
Gl. Havn, Fredericia, Fredag 1. september, kl. 18.50 - 21.20, Pris: 40 
kr., tapas 85 kr. pr. pers.
Elektrikeren Jørgen kommer ud på dybt vand, da han 
mister sit job og bliver erotisk. Hop om bord på Medicus, 
som sejler fra Gl. Havn i Fredericia og hør Jens Blend-
strup fortælle og læse op fra sin roman ’Slagterkoner 
og bagerenker’. Efter en times ophold i Middelfart sejler 
Medicus retur med musik og tapas om bord. Arrange-
mentet er i samarbejde med Middelfart Bibliotek.
Billetter kan købes på https://www.fredericiabib.dk/

Afgange fra Fredericia:
Medicus – Thøger Jensen
Afgang Gl. Havn i Fredericia  kl. 15.40 
Ankomst Gl. Havn i Middelfart  kl. 16.30
Afgang Gl. Havn i Middelfart  kl. 17.30
Ankomst Gl. Havn i Fredericia  kl. 18.20

Medicus – Jens Blendstrup
Afgang Gl. Havn i Fredericia  kl. 18.50
Ankomst Gl. Havn i Middelfart  kl. 19.40
Afgang Gl. Havn i Middelfart  kl. 20.30
Ankomst Fredericia   kl. 21.20

FREDERICIA



Vil du med på litterær baggårdsvandring?
Fredag 1. september, start kl. 17.00 foran Fredericia Bibliotek
Fredericias historiske baggårde vækkes til live og vil 
inden længe igen summe af liv og spændende his-
torier. 
En frisk litteraturguide fra Fredericia bibliotek tager 
dig med på en lystvandring gennem fem af byens 
historiske og smukke baggårde. I hver baggård ven-
ter en forfatter, som vil fortælle en historie med ud-
gangspunkt i begrebet ”overgange”, som er temaet 
for årets kulturnat. På turen fortæller litteraturguiden 
om forfatterne, om baggårdenes historie og andre 
lokalhistoriske eller sjove fakta. Som et ekstra twist 
gøres baggårdene ekstra hyggelige, og på udvalgte 
steder serveres en forfriskning.

Vandring til 5 gårde – ca. 40-45 minutters gang i 
indre bydel. Turen afsluttes kl. 19 i baggården ved 
Billunds Boghandel, hvor alle forfattere vil være til stede og der serveres en let 
forfriskning som afrunding på en god aften.
Det er gratis at deltage, men du har brug for en printet billet, som du kan få via 
bibliotekets hjemmeside eller i Velkomstcentret fra den 17. juli.

Forfatterne:
Katrine Nørregård: Er sidste års prisvindende debutant fra Politikens forlag med 
den anmelderroste familieroman: Løgnerens hus.
Lasse Løgager: I den selvbiografi ske roman Skyggefald fortæller han med et 
glimt i øjet, hvordan man rejser sig fra en udfordrende og vanskelig barndom, og 
hvordan man fi nder overgangen til det gode liv. 
Pernille Højmark: Er kendt og elsket som sanger, skuespiller og ikke mindst 
storyller. Selvbiografi en ”Først nu forstår jeg intet” præsenterede Pernille på en 
ny og uhøjtidelig måde, hvor hendes slogan: op-i-gallopen gav mening til livets 
overgange.
Peter Mygind Leth og øl-entusiast Karsten Enggård præsenterer: Mord & Øl. 
Hør de fængende fortællinger om gamle mordgåder, mens du nipper til en pas-
sende special-øl.
Leif Jacobsen vil med underholdende anekdoter fortælle om overgangen fra de 
mange Avlsbrugergårde og Købmandsgårde til det moderne Fredericia, vi kender 
i dag.
Forfattersteder er arrangeret af Fredericia Bibliotek og støttet af Trekantområdets 
Festuge.

FREDERICIA



Foredrag om arabisk litteraturhistorie 
v. Ahmad Joumaa
Onsdag 30. august 2017, kl. 16.00
Haderslev Bibliotekerne, 1. sal ved aviserne
Billetbestilling på www.haderslevbibliotekerne.dk.
Den arabiske litteraturhistorie rækker helt tilbage til 500-tallet, og litteratur på ara-
bisk stammer fra en række forskellige lande med udspring i den arabiske halvø. 
Værkerne byder på masser af poesi, store fortællinger, 
religion, erotik og politiske kommentarer. Igennem et 
udvalg af repræsentative forfattere får publikum et ind-
blik i den rige arabiske litteratur. Undervejs bliver fore-
draget krydret med referencer til fortidige og samtidige 
begivenheder i Europa.
Foredragsholderen er den 33-årige palæstinenser, med 
en Bachelorgrad i Politik og Samfundsudvikling, en 
Kandidatgrad i  Filosofi  fra University College London,  
Ahmad Joumaa, der der kom til Danmark som fl ygtning  
i 1990.
Ahmad  arbejder på Sønderborg  Bibliotekerne som 
Integrationsmedarbejder og er derudover iværksætter 
af foredragsvirksomheden Integration 360°.
Foredraget varer ca. en time og henvender sig til både 
voksne og unge.
Der er fri entré.
Arrangører: Haderslev Bibliotekerne i samarbejde med Trekantens Festuge.

HADERSLEV



Rane Willerslev: På fl ugt i Sibirien 
Foredrag og sejltur med fjordbåden ”Helene”
Fredag 1. september, kl. 18.00-22.00
På fjordbåden ”Helene”
Billetbestilling på www.haderslevbibliotekerne.dk.
Rane Willerslev, antropolog, forsker, eventyrer og ny 
direktør for Nationalmuseet, samt forfatter til en række 
bøger og artikler - bl.a.  bogen ”På fl ugt i Sibirien: zobel-
jagt, russisk mafi a og 65 minusgrader” fra 2009 om hans 
rejse til Sibirien for at redde pelsjægere, hans fl ugt ud på 
tajgaen og hans liv som pelsjæger.
Vi sejler ud gennem den smukke Haderslev Fjord, mens 
Rane Willerslev holder sit foredrag. Der kan nydes en 
sandwich, samt drikkevarer under foredraget. ”Helene” 
har to dæk, og man kan på det ene dæk se og høre fore-
draget via en skærm og højttalere. 
Kom og hør et eventyrligt og spændende foredrag fra den 
virkelige verden.
Pris: Kr. 275, - inkl. en sandwich. Drikkevarer kan købes 
om bord .
Afgang kl. 18.00 fra: Honnørkajen 1, Haderslev
Der kan gås ombord fra kl. 17.45. Forventet hjemkomst 
kl. 22.00.
Billetbestilling på www.Haderslevbibliotekerne.dk
Arrangører: Haderslev Bibliotekerne & Trekantens Festuge

HADERSLEV



Manu  Sareen fortæller om Iqbal Farooq
Mandag 28. august, kl. 16.00 på Bispen i Haderslev
Billetbestilling på www.haderslevbibliotekerne.dk.
Haderslev Børnebibliotek har inviteret forfat-
teren Manu Sareen til at fortælle om sine bøger 
om Iqbal Farooq. Der er garanti for vanvittig og 
hæsblæsende humor i bøgerne om drengen Iqbal 
fra den indiske indvandrerfamilie, hans fami-
lie og vennerne på Nørrebro i København. Iqbal 
Farooq er meget langt hen ad vejen Manu Sareen, 
da han selv var barn. Kulturel forskellighed og vir-
kelighedens verden er temaer som Manu Sareen 
kommer ind på i sit foredrag. Foredraget hen-
vender sig til børn fra ca. 5 år og opefter og deres 
forældre.
Der er fri entré. Varighed ca. 45 min. 
Arrangør: Haderslev Børnebibliotek i samarbejde med Trkantens Festuge.

HADERSLEV



Quiz på byens bedste toiletter
Fredag 25. august hele dagen
Kolding Bibliotek har byens bedste toiletter. På kulturnatten kan du prøve dem, 
og samtidig kan du deltage i vores sjove toiletquiz. 

Var det noget med et digt?
Fredag 25. august, kl. 17.00-21.00
Mød dagens huspoet Simon Maegaard, der sid-
der klar ved skrivemaskinen for at skrive et digt 
personligt til dig, som du kan tage med dig ud i 
natten.

Derudover præsenterer vi digte på mange for-
skellige måder. Du kan prøve den digitale poesi-
maskine og de poetiske byggeklodser, hvor du 
selv kan blive digter for en dag.

Troldeansigter og troldehistorier
Fredag 25. august, kl. 16.00-19.00
Bliv malet i ansigtet som en trold og hør en god historie. I Børnerummet Børn-X 
kan børnene klæde sig ud som trolde, lege bukkebruse og høre troldehistorier. 
Børnene kan også blive malet i ansigtet som en trold – efter først til mølle-prin-
cippet.

KOLDING



Det litterære stoppested
Mandag 7. august - 3. september
Vil du til Trekantområdets Festuges litteratur-
events i nabobyen? Vil du have godt selskab? 
Eller søger du kørelejlighed? Så tjek Stoppe-
stedet på Kolding Bibliotek, hvor du kan 
lægge besked til dem, der vil slå følge til ar-
rangementerne.

Skriv et digt med poesimaskinen
Mandag 14. august - 14. september
Alle kan skrive digte. Du kan i hvert fald for-
søge - måske bare for sjov. Fra midten af au-
gust kan alle lege med ord og digte, når Kol-
ding Bibliotek får besøg af Poesimaskinen.

Poesimaskinen er en computer og et par 
bøger. Man får valget mellem en masse ord på 
skærmen, og ved at trykke på bøgerne vælger 
man de ord, som skaber digtet på skærmen. 
Når det er helt færdigt, bliver det spyttet ud fra 
en bonprinter.

Teksterne, der danner basis for digtene, er skrevet af forfatter Peter-Clement 
Woetmann.

KOLDING



Litteraturquiz i Vamdrup, Lunderskov og på Den 
Engelske Pub
28. august, kl. 19.00-20.30 på Vamdrup Bibliotek
Gratis men billetter nødvendig. Kan bestilles på www.koldingbib.dk

29. august, kl. 19.00-20.30 på Lunderskov Bibliotek
Gratis men billetter nødvendig. Kan bestilles på www.koldingbib.dk

30. august, kl. 19.00-20.30 på Den Engelske Pub, A.L. Passagen i 
Kolding, Gratis, billet ikke nødvendig
Så kan læsekredse og andre læseheste godt 
spidse blyanterne til årets litteraturquiz.

Det legendariske makkerpar dommer Klog 
og quizmaster Bog vil dirigere slagets gang 
med fast og uretfærdig hånd.

Der bliver både svære og lette spørgsmål, 
men fælles for dem er, at læseheste har 
gode muligheder for at kende svaret. Og det 
bliver garanteret både sjovt og uhøjtideligt. 

Det vil være en god idé for kommunens mange læsekredse at troppe op til quiz-
zen, for de læsekredse, der er til stede, er med til at bestemme årets køb af 
romankasser. 

Alle er velkomne.

Pubquiz på Knuds Garage
Onsdag 30. august, kl. 20-21.30 på Knuds Garage, Munkegade 5A, 
6000 Kolding

Hvad har tv-serierne Game of Thrones, Orange is the New Black og Outlander 
tilfælles? Måske kender du allerede svaret, og ellers får du det, når Koldingbib-
liotekerne er vært ved Pubquizzen på Knuds Garage. Det bliver en spændende 
dyst i viden om musik, fi lm og litteratur. Vi garanterer for hyggelig stemning og 
fede præmier!

KOLDING



Foredrag om Jane Austen - med musik
Onsdag 30. august, kl. 15-17 på Christiansfeld Bibliotek
Gratis, men billetter nødvendig
Kom til et spændende foredrag om Jane Austen i anlednin-
gen af 200-året for hendes død. Tidligere gymnasielærer 
Karin Fristed fortæller om Jane Austens liv og levned, samt 
hendes udødelige romaner. 

Foredraget bliver akkompagneret af Ditte Freiesleben, som 
synger sange fra 1700-tallets England.

Kristine Sloth og Lakserytteren
Torsdag den 31. august kl. 18.30 – Torvet på Kolding Bibliotek, 
billetter på www.koldingbib.dk
Kom og mød youtuberen og forfatteren Kristine Sloth 
og Snapchatfænomenet Lakserytteren, når de sammen 
besøger Kolding Bibliotek. 

Asta Olivia Nordenhof – oplæsning
Fredag 1. september, kl. 15.30 på Kolding Bibliotek, Gratis
Kom og hør Asta Olivia Nordenhof, der vil læse op fra sit forfatterskab.
Nordenhof debuterede i 2011 med Et ansigt til Emiliy og har siden udgivet Det 
nemme og det ensomme, som hun modtog Montanas Litteraturpris for i 2013. 
Prisen fi k hun også for sin blog JEGHEDDERMITNAVNMEDVERSALER.blogspot.
com.
Asta Olivia Nordenhof udfordrer i sin digtning de eksisterende genrer, og hun 
skriver skarpt og intenst smukt om både det private og det offentlige.

KOLDING



Lyrisk workshop med Asta Olivia Nordenhof
Fredag 1. september, kl. 16.00 på Kolding Bibliotek
40 kr. Tilmelding senest 27. august
Skriver du lyrik, er det nu, at digtene skal op af 
skuffen. Tilmeld dig en workshop med forfatteren Asta 
Olivia Nordenhof, der også underviser på Forfattersko-
len. Workshoppen kommer til at bestå af en gruppe 
på højst ti personer, der alle må medbringe 1-2 sider 
egenproduktion.

På workshoppen vil der være fælles læsning og feed-
back på teksterne.

Du forsvinder – foredrag og fi lm 
Lørdag 2. september, kl. 18.00 på Kolding Bibliotek. 
Pris 140 kr., købes på www.koldingbib.dk
Hør Christian Jungersen fortælle om bogen ’Du 
forsvinder’ – og se herefter den fi lmatiserede 
udgave i Nicolai Biograf. Billetten dækker over 
både foredrag, fi lm, sandwich og en vand.
Christian Jungersen fortæller til foredraget om 
bogens tilblivelse, om de personlige oplevelser 
og tanker, som har dannet grundlag for bogen, 
og kommer også ind på nogle af bogens centrale 
omdrejningspunkter, herunder det fi losofi ske 
spørgsmål om menneskets fri vilje, kærligheden, 
skyld og ansvar, tro og utro. 

Foredraget begynder klokken 18.00 på Kolding 
Bibliotek. Efter foredraget, kl. ca. 19.30, kan man 
tage en sandwich og en vand i hånden og gå 
til biografen, hvor fi lmen starter kl. 20.15. Her vil 
der også være mulighed for at købe drikkevarer. 

Filmen har Trine Dyrholm og Nikolaj Lie Kaas i hovedrollerne og er instrueret af 
Peter Schønau Fog, der tidligere har instrueret blandt andet ’Kunsten at græde 
i kor’.

KOLDING



’Sindssyg litteratur’ ved Peter Simonsen
Søndag 27. august, kl. 11.20-12.00, Teglgårdsparken, Middelfart, 
gratis
Den græske fi losof Platon havde en ide om, at dig-
teren var farlig, fordi han var ’ude af sig selv’ og 
ikke havde fornuften i behold, når han skabte sin 
digtning under guddommelig inspiration. Denne 
forestilling om digteren som galning har taget hold 
i vestlig kultur. Den blev særligt dyrket af romanti-
kerne og deres mange arvtagere, og den vil danne 
udgangspunktet for et overblik over berømte og 
berygtede ’sindssyge’ digtere og den ’sindssyge’ lit-
teratur. Hør professor Peter Simonsen fortælle om 
den sindssyge litteratur. Foredraget er arrangeret af 
Lillebælt Folkeuniversitet i anledning af en ”Sindssyg 
god søndag” i Teglgårdsparken.

Trisse Gejl – ’Ulvekvinten’
Søndag 27. august, kl.12.30 og kl.14.15, Teglgårdsparken, Middel-
fart, gratis
’Ulvekvinten’ er en mørk fortælling, men også en 
fortælling med sprækker af lys og håb. En roman 
om et menneske-styrt, om pianisten Zoe, som bliver 
mere og mere hudløs overfor verdens mislyde og 
tragedier og langsomt forsvinder ind i en psykose, 
hun forgæves kæmper imod. Trisse Gejl fortæller 
om, hvorfor og hvordan hun skrev romanen. Littera-
turformidler, Maria Guldager Rasmussen, interview-
er. Foredraget er arrangeret af Middelfart Bibliotek i 
anledning af en ”Sindssyg god søndag” i Teglgårds-
parken.

MIDDELFART



Linda Lassen – ’Et forsvar for Martha’
Søndag 27. august, kl. 15.00-15.30, Teglgårdsparken, Middelfart,  
gratis
’Et forsvar for Martha’ er en historisk roman om 
husmandskonen Martha, der fi k 12 børn, hvoraf 
den ene, datteren Mette, kom til at tilbringe det 
meste af sit voksne liv på “Middelfart sindssy-
geanstalt”. Hør Linda Lassen læse op og fortælle 
om arbejdet med bogen. Litteraturformidler, 
Maria Guldager Rasmussen, interviewer.  Fore-
draget er arrangeret af Middelfart Bibliotek i an-
ledning af en ”Sindssyg god søndag” i Teglgårds-
parken. 

Familielæsekreds – ’Elevatoren til jordens 
indre’ 
Onsdag 30. august, kl. 17.30-19.30, Middelfart Bibliotek, KulturØen, 
Pris: 80 kr. inkl. pizza og bog / 40 kr. inkl. 
pizza
Kasper Hoff afholder familielæsekreds på Kul-
turØen. Vi læser og taler om første bind af Doktor 
Z-serien: ’Elevatoren til jordens Indre’ og spiser 
pizza. Hør Kasper Hoff fortælle og læse op og stil 
gerne en masse spørgsmål til både bog og forfat-
ter undervejs.
Billetter kan købes på https://www.middelfartbib-
liotek.dk/

MIDDELFART



Litterær sejlads– Thøger Jensen
Fredag 1. september, kl. 14.40 – 17.20, Gl. Havn, Middelfart, 
Pris: 40 kr., tapas 85 kr. pr. pers.
Hvad stiller en ældre dame op, når hun pludselig 
arver en fi skekutter? Hop om bord på MIRA, som 
sejler fra Gl. Havn i Middelfart og hør Thøger 
Jensen fortælle og læse op fra sin roman ’Frøken 
Dissings blafrende sommerskørt’. Efter en times 
ophold i Fredericia sejler MIRA retur med musik 
og tapas om bord. Arrangementet er i samarbejde 
med Fredericia Bibliotek.
Billetter kan købes på https://www.middelfartbib-
liotek.dk/

Litterær sejlads – Jens Blendstrup
Fredag 1. september, kl. 17.50 - 20.30, Gl. Havn, Middelfart, 
Pris: 40 kr., tapas 85 kr. pr. pers.
Elektrikeren Jørgen kommer ud på dybt vand, 
da han mister sit job og bliver erotisk. Hop om 
bord på MIRA, som sejler fra Gl. Havn i Middel-
fart og hør Jens Blendstrup fortælle og læse op 
fra sin roman ’Slagterkoner og bagerenker’. Efter 
en times ophold i Fredericia sejler MIRA retur 
med musik og tapas om bord. Arrangementet er i 
samarbejde med Fredericia Bibliotek.
Billetter kan købes på middelfartbibliotek.dk/

MIDDELFART



VEJEN

Heksebroen i Jels – fortælling og musik for alle
Mandag 28. august, kl. 19.00, Heksebroen ved Jels-søerne og Jels 
Voldsted. vejbib.dk
Folkbandet Phønix spiller musik for 
hele familien fra forskellige tidsaldre, 
og skaber dermed overgange mellem 
det historiske og det nutidige.
Heksebroen forbinder Midtsø og 
Nedersø midt i Jels-skovene. Broen 
danner også en overgang mellem 
den moderne planet-sti og, via stien 
over Nedereng, det historiske Jels 
Voldsted, som ligger, hvor en vikinge-
høvding engang havde sin befæst-
ning. 
På den stemningsfulde Heksebro vil 
Lasse Lorenz fortælle for børn og voksne og derefter spiller folkbandet Phønix på 
Jels Voldsted. Her er også mulighed for at købe øl, sodavand, kaffe/te og kage.

Fortælling kl 19.00 på Heksebroen
Musik kl 19.30-20.30 på Jels Voldsted
Parkering ved Jels Voldsted. OBS beregn ca 15 minutters gang på 
stien til Heksebroen!
Fortælling & musik ved heksebroen 
er en del af 3 arrangementer som er 
Vejen Kommunes Bibliotekers bidrag 
til festugen. Temaet omkring “over-
gange” belyses på tre vidt forskel-
lige måder, men fælles for arrange-
menterne er, at de foregår ved broer 
- en fysisk manifestation af begrebet 
“overgange”. Samtidig bindes ar-
rangementerne sammen af en ny 
novelle skrevet til lejligheden af den 
kendte krimiforfatter Inger Wolf.



VEJEN

Frihedsbroen - en historisk overgang
Onsdag 30. august, kl. 18.30, Frihedsbroen, Frihedsvej 6B, 6630 
Rødding, vejbib.dk
Jørgen Kloppenborg Skrumsager holder fore-
drag ved shelterpladsen lige ved Frihedsbroen. 
Fokus er naturligt nok på overgangen mellem 
nord og syd - eller omvendt...
Foredraget er en del af 3 arrangementer som 
er Vejen Kommunes Bibliotekers bidrag til fes-
tugen. Temaet omkring “overgange” belyses på 
tre vidt forskellige måder, men fælles for arrange-
menterne er, at de foregår ved broer - en fysisk 
manifestation af begrebet “overgange”. Samtidig bindes arrangementerne sam-
men af en ny novelle skrevet til lejligheden af den kendte krimiforfatter Inger Wolf.

Motion, oplevelser og litteratur på broerne over 
Holsted Å
Lørdag 2. september, kl. 10.00 (13.00), Holsted Å og 
Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18, 6670 Holsted, vejbib.dk
Tag på en oplevelsesrig tur over broerne langs 
åen. På to forskellige ruter passeres op til 14 for-
skellige broer. Der afsluttes kl. 13.00 på Holsted 
Bibliotek med et foredrag af Inger Wolf, der er op-
vokset på Holsted/Brørup-egnen. Motionsturen 
er en del af 3 arrangementer som er Vejen Kom-
munes Bibliotekers bidrag til festugen. Temaet 
omkring “overgange” belyses på tre vidt forskel-
lige måder, men fælles for arrangementerne er, at 
de foregår ved broer - en fysisk manifestation af begrebet “overgange”. Du kan 
løbe eller gå, og undervejs vil du møde forskellige oplevelser, som f.eks. quizzer, 
udstillinger og oplysninger om området og naturen. Find også alle siderne til den 
helt nye novelle skrevet til lejligheden af den kendte krimiforfatter Inger Wolf. Info 
om startsted fi ndes senere på vejbib.dk



VEJLE

Byvandring med skær af en rigtig god fortælling
Søndag 3. september, kl. 13.00, Vejle bibliotek, tilmelding på vejle-
bib.dk – Det sker 
Kom med på tur i grænselandet mellem sandhed og 
løgn. Forfatter Ulrik Gräs og forfatter, fotograf og brød-
mand Henrik Elkjær har begge arbejdet med byen som 
omdrejning for kreativ udfoldelse. De vil undervejs 
fortælle om de steder, personer og historier, de er tæt-
test knyttet til og hvad der har givet dem inspiration til at 
skabe den kunst, de hver især udfolder. 

Ulrik Gräs har i fl ere af sine værker skrevet fremra-
gende om Vestbyen i halvtredserne og op imod i dag, 
hvor han i sin seneste trilogi har indkredset hele byen 
og egnen omkring. Han blander den faktuelle historie op 
med fortællekunstens frie dans og giver på den måde 
både indblik i en historisk epoke i Vejles historie som 
indu-striby mens Vestbyen af i dag tilføres fornyet liv. Gräs er anerkendt for sine 
romaner, der høster rosende anmeldelser i landets store dagblade og littera-
turhistorisk observans fra landets forskere.

Henrik Elkjær arbejder med byens udtryk på fl ere måder. 
Elkjær zoomer ind på bygningsfacader, fortorve og 
tilfældige forladte ting. Og han portrætterer en række 
bygninger i Vejle og udfordrer det klassiske bygnings-
fotografi  gennem cut-up og farveforvrængning. Begge 
perspektiver bruger han som springbræt til små sigende 
fortællinger om livet og de udfordringer, man dér kan 
møde. Eljkær kan du til daglig fi nde i bageriet, cafeen 
og ølhuset (ikke ølkruset) Brød & co. Han er en spirende 
kunstnerisk stemme med enorm nysgerrighed og dybe 
lokale rødder.   




