
 
 

Hovedgård Bibliotek 
Stationsvej 4 

8732 Hovedgård 
Telefon 76 29 24 94 

bibliotekhovedgaard@horsens.dk 
Åbningstid: 

Alle dage - selvbetjening: kl. 7 - 22 
Åbningstid med betjening:  

Tirsdag kl. 12 – 18 
Onsdag kl. 10 – 16 
Fredag kl. 13 – 16 

 
Søvind Bibliotek 

Ravnebjerget 12 A, Søvind 
8700 Horsens 

Telefon 75 65 90 91 
biblioteksoevind@horsens.dk 

Åbningstid: 
Tirsdag kl. 10 – 14 

Torsdag kl. 14 – 18 
 

Østbirk Bibliotek 
Peder Skrams Plads 

8752 Østbirk 
Telefon 76 29 24 93 

bibliotekoestbirk@horsens.dk 
Åbningstid: 

Alle dage - selvbetjening: kl. 7- 22 
Åbningstid med betjening:  

Tirsdag kl. 10 – 16 
Onsdag kl. 14  - 18 
Fredag kl. 13 – 16 
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BIBLIOTEKERNE  
   

Horsens Bibliotek 
Tobaksgården 12 

8700 Horsens 
Telefon: 76 29 24 00 

bibliotek@horsens.dk 
Åbningstid: 

Mandag – torsdag kl. 10 – 19 
Fredag kl. 10 – 17 
Lørdag kl. 10 – 13 

Selvbetjent morgenbibliotek: 
Mandag - fredag kl. 8 - 10 

   
Brædstrup Bibliotek 
Niels Wongesvej 8 

8740 Brædstrup 
Telefon 76 29 24 80 

bibliotekbraedstrup@horsens.dk 
Åbningstid: 

Alle dage - selvbetjening: kl. 7 - 22 
Åbningstid med betjening:  

Mandag, tirsdag og fredag kl. 13 – 17 
Onsdag kl. 10 – 14 
Torsdag kl. 13 – 18 

   
Endelave Bibliotek 

Kongevejen 30, Endelave 
8700 Horsens 

endelavebib@gmail.com 
Åbningstid: 

Mandag kl. 15 – 16 
Onsdag kl. 19 - 20 

  
Gedved Bibliotek 

Egebjergvej 1 (indgang fra Skovvej) 
8751 Gedved 

Telefon 76 29 15 78 
bibliotekgedved@horsens.dk 

Åbningstid: 
Alle dage - selvbetjening: kl. 7 - 22 

Åbningstid med betjening:  
Tirsdag kl. 10 – 15 

Torsdag kl. 14 – 18 

Hanne Kjær december 2015 

 

Kina  

- foredrag, film, workshops, sport og udstilling 
 

18.01. - 06.02.2016 Horsens Bibliotek 

BIBLIOTEKERNE     

mailto:endelavebib@gmail.com


   

Film 
Udstilling  
for Børn 
 
 
Annonce for Kuben... 
 

Horsens Bibliotek sætter i tre uger 
spot på Kina – det store land i Øst, 
hvor Horsens Kommune har indledt  
et tæt samarbejde med ’søsterbyen’ 
Chengdu. Vi glæder os over, at vi kan 
invitere både voksne og børn til en 
mangfoldighed af arrangementer om 
Kina. 
 

Bliv bl.a. klogere på kinesisk kultur, 
litteratur, historie og medicin, og få 
mulighed for at deltage i workshops, 
musikunderholdning eller den kinesi-
ske bevægelseskunst qigong. 
 

Lisbeth Christensen, Bibliotekschef 

Mandag d. 18. januar kl. 19.00 - 20.30 
 

Mit møde med Kejser Qin, hans  
terracottahær og Kina. 
 

 

Foredrag ved museumschef Anne Bjerre-
kær, Museum Horsens. 
 

Fundet af Kejser Qin’s grav med alle dens 
gravgaver og op mod 7000 mandsstore 
krigere i terracotta blev et af 1900-tallets 
mest sensationelle arkæologiske fund. Og 
undersøgelserne fortsætter, mens grav-
gaver og kejserhær turnerer rundt på mu-
seer i hele verden.  
 

Denne aften fortæller Anne Bjerrekær om 
sin fascination af kejseren og sit personli-
ge møde med hans grav i Xian.    
 
Billetter à 20 kr. på 
www.horsensbibliotek.dk og kommunens 
biblioteker. 

Kinesisk Nytår  
 

Som en markering af venskabsrelationen 

til den kinesiske storby Chendu, fejrer 

Horsens igen det kinesiske nytår.  

I dagene 22. - 30. januar vil KUBEN på 

Søndergade, derfor blive udsmykket med 

festlige og farvestrålende nytårsdekoratio-

ner. Fejringen byder bl.a. på et gensyn 

med kinesiske Hester Jin, som vil introdu-

cere både børn og voksne til en række 

kinesiske traditioner.  Derudover kan du 

opleve det kinesiske nytårsshow Henan 

Art Troupe på Horsens Ny Teater søndag 

d. 24 januar kl 16.  Henan Art Troupe er 

fra det centrale Kina.  
 

Program for ugen følger på Mærk Byens 

facebookside 

 

 

Film-klub om Kina. 
Salen 

 
Vi viser film fra Filmstriben.  
  
Onsdag d. 20. januar kl. 16.00 - 17.15 
 

Jørgen Leth: Notater fra Kina 
Jørgen Leths personlige togrejse gennem Kina.  
 

Onsdag d. 27. januar kl. 16.00 - 17.30  
 

Ai Wei Wei: The fake Case 
En verdensberømte kunstner Ai Weiwei løslades efter  
81 dages isolation i et kinesisk fængsel. 
 

Onsdag d. 3. februar kl. 16.00 - 17.00  
 

Why democracy – stem på mig 
Filmen er et portræt af et samfund set gennem en skole, 
dens elever og deres familier.  
 
Gratis adgang - der er ingen billetter. 

Torsdags-klubben  
- en åben læsekreds, der i foråret læser om Kina og 

kinesisk litteratur.  
 

Torsdag d. 21. januar kl. 17:00 
 

Vi læser Frode Z Olsens ”Når dragen løfter  
hovedet”. Krimi.  
 

Torsdag d. 11. februar kl. 17:00 
 

Vi læser Gao Xingjians  ”På den anden side af floden”  
i ”Dengang jeg købte en fiskestang til min bedstefar”. 
 

Torsdag d. 10. marts kl. 17:00 
 

Vi læser Yiyun Lis novelle ”Tilovers” i ”Efter tusind års 
fromme bønner”. 
 

Torsdag d. 7. april kl. 17:00 
 

Vi læser Hong Yings ”Sommerens forræderi”.  
 

Du kan læse mere i et særskilt program. 



 

 
Tirsdag d. 2. februar kl. 16.30 - 17.30 
1. sal  
 

Hvorfor er det interessant for 
Horsens at have en venskabs-
kommune i Kina? 
 

Borgmester Peter Sørensen og chef-
konsulent Trine Bundgaard Have fortæl-
ler om samarbejdet med Chengdu, og 
hvad det har betydet for kommunen. 
 

Det er både på det erhvervsmæssige og 
det uddannelsesmæssige område. 
 

Der er gratis adgang - ingen billetter. 

Mandag d. 1. februar kl. 19.00 - 21.00 
Salen 
 

Kinas rolle i verden:  
Skal vi frygte Kina som en 
kommende supermagt? 

 
Foredrag ved Mette Thunø, Århus  
Universitet. 
 

Er verden ved at blive rendt over ende af 
driftige kinesere? Det skulle man somme 
tider tro, når man i medierne hører om 
den hastige økonomiske udvikling i lan-
det. Eller vi ser tv-udsendelser, hvor dan-
ske og kinesiske skolebørn sammenlig-
nes, og det viser sig, at danske børn kla-
rer sig dårligere fagligt og socialt set end 
de kinesiske. Kinas stigende militærbud-
getter og mange økonomiske og kulturel-
le investeringer i udlandet har også givet 
anledning til bekymring for kinesernes 
reelle hensigter. Men hvad er op og ned? 
Er der noget at frygte ved Kinas udvikling 
og hvordan skal vi forholde os til det? 
 
Billetter à 40 kr. på 
www.horsensbibliotek.dk og kommunens 
biblioteker. 

Lørdag d. 6. februar kl. 10.30 - 12-30 
2. sal 
 

Workshop 

Vi får besøg af Hester, som kommer fra 
Shanghai. Vi skal lære at skrive kinesi-
ske tegn med pensel, regne med den 
kinesiske regnemaskine ”Suan Pan", og 
spille Weiqi.  
 

Både børn og voksne kan deltage. 
 

Gratis adgang - der er ingen billetter. 

 

 

Lørdag d. 23. januar kl. 10.30 - 12-30 
1. sal 
 

Workshop 
 

 
Vi får besøg af Hester, som kommer fra 
Shanghai. Vi skal bl.a. folde Lotus  
blomster, lave lanterne og klippe kinesi-

ske tegn for godhed善, forår春 og sand-

hed 真. 

 
Både børn og voksne kan deltage.  
 
Der er gratis adgang - der er ingen  
billetter. 
 

Torsdag d. 21. januar kl. 19.00 - 21.00 
Salen 
 

Når Dragen Løfter Hovedet  
- fiktion og virkelighed i  
forbrydelsernes verden 
 

 

Tidligere kriminalinspektør og forfatter 
Frode Z. Olsen fortæller om sit politi-
arbejde i Kina samt sine romaner . 
 

Frode Z. Olsen kom hjem fra Kina i 2013 
efter at have været i Rigspolitiet i Beijing  
i fem år. Hvorfor har dansk politi brug for 
at have en politimand i Kina og hvad er 
opgaverne?  
 

Frode Z. Olsen debuterede som forfatter  
i 2001 med romanen ”I skyggen af den 
tredje mand”. Senere er bl.a. ”Den dag 
sneen kom”, ”København-Bagdad” og  
”Når dragen løfter hovedet” udkommet. 
  

Udover at have respekt for omgangen 
med sprog, personkarakteristik og dialog, 
er virkelighed, troværdighed, og viden 
nøgleordene. Forfatteren sætter sine  
historier og figurer ind i en større sam-
fundsmæssig sammenhæng og ikke kun 
begrænset til Danmark. Aldrig før har vi 
været så påvirkede og afhængige af 
fremmede kulturer. 
 

Billetter à 40 kr. på 
www.horsensbibliotek.dk og kommunens 
biblioteker. 



 

 

Onsdag d. 27. januar kl. 19.00 - 21.00 
Salen 
 

Traditionel kinesisk medicin  
 

 
Foredrag ved Lars Schuster . 
 

Traditionel Kinesisk Medicin (TKM) er en 
bred palet af mange forskellige behand-
lingsmetoder, som virker i samarbejde 
med kroppen. Man går ind fra forskellige 
vinkler, der går fra fysisk manipulation, 
herunder massage, akupunktur, cup-
sætning, ledmobilisering, over kostvej-
ledning og urtetilskud til mere subtile 
metoder som akupunktur uden nåleind-
føring, moxa afbrænding, strygninger, 
chi gong og meditation. 
 

Noget af det smukke ved TKM er, at hvis 
man mestrer diagnosticering, kan man 
anvende alle de forskellige behandlings-
metoder, man finder brugbare, til det 
enkelte menneskes situation. 
 

Traditionel Kinesisk Medicin har rødder, 
der rækker langt tilbage i tiden, og Lars 
Scuster fortæller om dele af den  
historiske udvikling vi kender til i dag. 
 
Billetter à 40 kr. på 
www.horsensbibliotek.dk og kommunens 
biblioteker. 

Torsdag d. 28. januar kl. 19.00 - 21.00 
Salen 
 

Kinesisk litteratur og samfund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foredrag ved lektor Qi Wang. 
 

Hvad betyder litteratur for kinesere? Læ-
ser de meget? Hvad læser de? Og hvor-
dan og i hvilken retning har den moderne 
kinesiske litteratur udviklet sig gennem 
årtierne? Det er nogle af de spørgsmål, 
der vil blive belyst under foredraget, som 
tegner et overordnet billede af den kine-
siske litteratur og dens rolle i samfundet. 
Qi Wang vil i foredraget slutte af med en 
gennemgang af den kinesiske forfatter 
og nobelpristager Mo Yans forfatterskab. 
 
Billetter à 20 kr. på 
www.horsensbibliotek.dk og kommunens 
biblioteker. 

 

 

Lørdag d. 30. januar kl. 10.15 - 11.45 
I gården eller salen afhængigt af vejret 
 

Qigong  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undervisning ved Torben Rif. 
 

Qigong betyder energiarbejde = at ar-
bejde med energi. Denne kinesiske  
bevægelseskunst er meget udbredt i 
Kina og resten af verden. Millioner af 
mennesker laver Qigong hver eneste 
dag. Øvelserne udføres på en måde så 
“meridianerne” (energibanerne) altid  
holdes åbne. Meridianerne er energi-
baner, der dækker hele kroppen, som et 
stort elektrisk net, der forsyner alle dele 
af kroppen med “chi”(energi). Øvelserne 
giver udøverne en råstyrke, der ikke kan 
sammenlignes med den, du får i et fit-
nesscenter. Når vi bevæger os så lang-
somt eller står helt stille styrkes muskler, 
led, sener og knogler på en blid og kon-
trolleret måde.  
 

Denne lørdag formiddag vil Torben Rif 
underviser dem, der har lyst til at opleve 
effekten af disse øvelser på egen krop. 
 

 
Kom og vær med - lidt eller meget.  
 
Det er gratis at deltage og det kræver 
ikke billet. 
 

Fredag d. 29. januar kl. 15.30 
Børnebiblioteket 
 

Musik, sang og fortællinger 
for børn 

 
Anders Boysen og Lene Bjarke har 
været i Chengdu i Kina – en storby 
med 15 millioner indbyggere!  
 

Kom og hør dem synge, spille og for-
tælle om deres oplevelser med børn, 
pandaer og det drønstærke Sichuan-
peber! 
 
Gratis adgang - der er ingen billetter. 


