
Festivalprogram 
20.-25. marts 2023



Vesterbro

Sydhavnen

Amager

Valby

Vanløse

Tingbjerg
Brønshøj -
Husum Østerbro

København K

Christianshavn

Nørrebro

Tag med til Nomernes verden og 
tegn Nomer-figurer med forfatter 
Jan Kjær på 
Tingbjerg bibliotek og kulturhus.

Pak kufferten med dine bedste 
dansesko og kom til koncert med 
Ramasjang-vært Katrine Bille på 
Vesterbro bibliotek og Kulturhus.

Rooaaar! Tag med 
Kristian Gintberg på 
sporet af dinosaurerne 
og bliv blæst omkuld af 
dino-brøl på 
Østerbro bibliotek.
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Rejs tilbage i tiden, hvor
 vilde vikinger slås med 
sværd og hvor du kan få en 
ægte vikinge-fletning på 
Sundby bibliotek. 

Mød Sallys fædre og tegn 
Sally, hendes far og Eddie 
på Hovedbiblioteket.

Hej med jer!  
Velkommen til Vi elsker bøger – en festival i hele byen for hele familien. 
 
D. 20.-25. marts fyldes jeres lokale børnebibliotek i København med 
sjove og lærerige oplevelser for børn i alle aldre, forældre og bedste-
forældre. 

Oplev børnelitteraturen gennem kreative workshops, teater, musik, 
forfattermøder og mange flere former for aktiviteter. 

Kom med, når vi åbner bøgernes forunderlige verden og vækker læse-
glæden hos både store og små til live. 

Her i programmet finder I alle festivalens aktiviteter og oplevelser til 
familier med børn i alle aldre. Der er noget for enhver smag under 
hele festivalen, men hold særligt øje med lørdag d. 25. marts, hvor 
der er ekstra mange sjove arrangementer på programmet på udvalgte 
biblioteker i byen.  

Tjek også vores digitale program ud. Få festival-stemningen direkte 
hjem i stuen til vores livestreams for hele familien, hvor I får de bedste 
boganbefalinger. Vi har også podcasts for voksne, der er nysgerrige på 
børnelitteratur og på børns læsevaner.  

Er du pædagog eller skolelærer, så tjek vores program til skoler og 
daginstitutioner ud. Du finder mere information på bibliotek.kk.dk/
vielskerbøger.

Vi glæder os til at se jer derude! 

De bedste hilsener fra 
Københavns Børnebiblioteker 

Billetter og tilmelding 

Der er fri entré, medmindre andet er 
markeret. Nogle arrangementer kræver 

dog tilmelding (se side 3).  

Læs mere om arrangementerne på 
bibliotek.kk.dk/vielskerbøger 

facebook/koebenhavnsboernebiblioteker  



Torsdag 16. marts

20.00-21.00 Vi elsker bøger LIVE: På rejse i festivalprogrammet 
Varm op til festival, når børnebibliotekarerne giver 
boganbefalinger og fortæller, hvad du kan opleve  på 
dit lokale bibliotek under festivalen.

Alle aldre Digitalt  

Søndag 19. marts

13.00-14.00 Fantastiske fantasy: Er jætter federe end orker? 
Bliv klogere på fantasy og nordisk mytologi i selskab 
med to ultrapopulære fantasyforfattere og en 
legendarisk tegneserieforfatter. Mød forfatterne 
Malene Sølvsten, Mette Finderup og tegneren Peter 
Madsen.

10-15 år Østerbro Bibliotek *

Lørdag 18. marts

10.00-11.00 Lets go Viking! 
Hør vilde vikingehistorier, og se dem komme til live, 
når forfatter og illustrator Palle Schmidt livetegner!

7-11 år Ørestad Bibliotek *

11.00-13.00 Byg dit eget vikingeskib 
Pap, maling, lim og en god portion fantasi. Drager, 
skjold og teknisk snilde. Hvordan ser dit vikingeskib 
ud? Krea Søs guider dig.

Fra 4 år Ørestad Bibliotek *

13.00-14.00 Fantastiske fantasy: Tag med Kenneth Bøgh 
Andersen i himlen og helvede 
At være forfatter er ifølge Kenneth Bøgh Andersen 
som at være Gud – eller Djævelen. Kig forbi, når 
Kenneth Bøgh Andersen på levende og medrivende 
vis fortæller om, hvordan han arbejder som forfatter 
med at skabe forskellige verdner, men også hvem 
og hvad han  selv er inspireret af.

10-13 år Brønshøj Bibliotek *

Nørrebro

15.45-16.45 Dagens dinosaurus-krea: Lav dinosaurus-guirlande 
med os, og pynt biblioteket op
Kom, og vær med til at lave en guirlande, som er 
længere end en Diplodocus!

Alle aldre Nørrebro Bibliotek

16.45-17.15 Højtlæsning
Vi læser dagens dino-historie.

Alle aldre Nørrebro Bibliotek

Varm op til festivalen 

Ohøj! Dyk ned i vores program for børn i alle aldre, forældre, bedsteforældre og alle de andre 
voksne! Vi har samlet over 100 sjove arrangementer for store og små, som kan opleves på 
bibliotekerne under festivalen. 

FAMILIEPROGRAM
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Mandag 20. marts

Arrangementer markeret med stjerne * kræver tilmelding. 

Find eventuelle ændringer i programmet og tilmeldingslink 
på bibliotek.kk.dk/vielskerbøger 



Nørrebro

15.45-16.45 Dagens dinosaurus-krea: Perlepladedino’er
Lav din egen perleplade-dinosaurus. Skal det være 
en langhals, en gigantosaurus eller lille, frække Dino 
fra børnebøgerne?                                                                                           

Fra 5 år               Nørrebro Bibliotek

16.45-17.15 Højtlæsning
Vi læser dagens dino-historie.

Alle aldre Nørrebro Bibliotek

Indre by

10.00-10.15 Sang
Fagtesange med rejsetema.                                                                                              

Alle aldre Hovedbiblioteket

16.00-16.15 Kufferthistorier
Eventyr med rejsetema.

Fra 3 år Hovedbiblioteket

Østerbro

10.00-11.00 Rejs ind i billedbøgerne
Kom, og rejs med ind i fortællingerne, når børnebib-
liotekaren læser højt af gode billedbøger.                                                                                             

3-6 år              Øbro Jagtvej Bibliotek *

Valby

15.30-16.00 Højtlæsning
Vi læser dagens eventyr. Kom og lyt med, når børne-
bibliotekaren læser højt.

Fra 4 år      Vigerslev Bibliotek

Amager

12.30-13.15 Fortællekoncert: Tegn trut og twaang
Mød guitaristen Andreas Ugorskij til en fortællekon-
cert, der kombinerer børnejazz med livetegning og 
historiefortælling.                                                                                          

7-10 år              Islands Brygge Bibliotek *

Indre by

10.00-10.15 Sang
Fagtesange med rejsetema.

Alle aldre Hovedbiblioteket

16.00-16.15 Kufferthistorier
Eventyr med rejsetema.

Fra 3 år Hovedbiblioteket

4

Tirsdag 21. marts

Onsdag 22. marts
Indre by

10.00-10.15 Sang
Fagtesange med rejsetema.                                                                                                

Alle aldre    Hovedbiblioteket

16.00-16.15 Kufferthistorier
Eventyr med rejsetema.

Fra 3 år Hovedbiblioteket
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Østerbro

10.00-11.00 Rejs ind i billedbøgerne
Kom, og rejs med ind i fortællingerne, når børne-
bibliotekaren læser højt af gode billedbøger.                                                                                           

3-6 år       Øbro Jagtvej Bibliotek *

Amager

10.00-11.00 Alice i krealand
Kom, og lav figurer fra den skøre historie.                                                                                     

 4-6 år   Islands Brygge Bibliotek *

15.00-17.00 Tidsrejse-krea
Kom, og lav smykker og andre kreative ting fra en 
fjern fremtid.

10-15 år Bibliotekshuset *

Sydhavnen og Valby

15.00-17.00 Kuffertworkshop med Pauline Drasbæk
Lav din egen hemmelige drømmekuffert, og fyld 
den med dine bedste minder.                                                                                      

Fra 5 år               Sydhavnens Bibliotek

15.30-16.00 Højtlæsning
Vi læser dagens eventyr. Kom og lyt med, når børne-
bibliotekaren læser højt.

Fra 4 år Vigerslev Bibliotek 

Sydhavnen

9.30-10.00 Teater: Den standhaftige tinsoldat
Oplev H.C.Andersens klassiske fortælling om den 
standhaftige tinsoldat.                                                                                            

2-5 år Sydhavnens Bibliotek *

Amager

10.00-10.45 Alice i Eventyrland-fortælleforestilling
Hele historien om Alice i Eventyrland dramatiseret 
og fortalt af Marie Louise Cornelius. Det bliver en 
vild rejse!                                                                                              

Fra 4 år Islands Brygge Bibliotek *

15.00-16.30 UngeBio: Fremtidsfilm 
Hyg, grin og spis popcorn, mens du ser film fra en 
fjern, fjern fremtid. 

10-15 år Bibliotekshuset *

15.30-16.45 Børnebio: Valhalla
Se den kendte og klassiske tegnefilm fra 1986.

Fra 7 år Sundby Bibliotek *

16.30-17.15 Alice i Eventyrland-fortælleforestilling
Hele historien om Alice i Eventyrland dramatiseret 
og fortalt af Marie Louise Cornelius. Det bliver en 
vild rejse! 

Fra 4 år Islands Brygge Bibliotek *

Torsdag 23. marts

Nørrebro og Brønshøj

15.45-16.45 Dagens dinosaurus-krea: Tegn kridttids-dinosaurer 
I Kridttiden fandtes der flere forskellige arter af dino-
saurer end i nogen anden periode! Tegn med kridt 
på pladsen foran biblioteket.                                                                                        

Alle aldre               Nørrebro Bibliotek

16.30-17.30 Hobbitten: Højtlæsning
Vi samles om Bilbo Sækkers hobbit-hule og hører 
starten på Bilbos rejse, der sender ham ud og hjem 
igen.

6-10 år Brønshøj Bibliotek *

16.45-17.15 Højtlæsning
Vi læser dagens dino-historie.

Alle aldre Nørrebro Bibliotek



6

Nørrebro, Nordvest og Brønshøj

15.30-16.30 Hobbitten: Skriv dine eventyr ned
Da Bilbo Sækker kom hjem fra sit eventyr, skrev han 
alt det, han havde oplevet, ned. Og nu er det din tur.                                                                                              

Fra 10 år       Brønshøj Bibliotek *

15.45-16.45 Dagens dinosaurus-krea: Pimp en paposaurus
Nu skal vi have fat i papir og limstift og lave flotte 
dinosaurer.

Alle aldre Nørrebro Bibliotek

16.00-18.00 Vinderne af Vi elsker bøgers novellekonkurrence 
kåres
Kom med til kåring af de unge skribenter, og hør 
Saynab Farah Dahir fortælle om sin rejse fra ung 
forfatterspirer til udgivet forfatter.

Fra 10 år BIBLIOTEKET 
Rentemestervej

*

16.45-17.15 Højtlæsning
Vi læser dagens dino-historie.

Alle aldre Nørrebro Bibliotek

Fredag 24. marts
Nørrebro

15.45-16.45 Dagens dinosaurus-krea: Lav flotte dinosau-
rus-badges
Kom med til hyggeligt badgeværksted, hvor du kan 
lave dit helt egne flotte badge.                                                                                               

Alle aldre               Nørrebro Bibliotek

16.45-17.15 Højtlæsning
Vi læser dagens dino-historie.

Alle aldre Nørrebro Bibliotek

Indre by

10.00-10.15 Sang
Fagtesange med rejsetema.                                                                                                

Alle aldre               Hovedbiblioteket

16.00-16.15 Kufferthistorier
Eventyr med rejsetema.

Fra 3 år Hovedbiblioteket

Amager

10.00-10.45 Alice i Eventyrland-fortælleforestilling
Vi læser højt af den skøre historie om Alice i Eventyr-
land og Alice bag spejlet.

4-7 år Islands Brygge Bibliotek *

Vesterbro

16.00-17.00 Kage og højtlæsning
Hør om opdagelsesrejser, stjerner og  det forunder-
lige univers, vi bor i.                                                                                        

4-8 år Vesterbro Bibliotek og 
Kulturhus

Indre by

10.00-10.15 Sang
Fagtesange med rejsetema.                                                                                                

Alle aldre               Hovedbiblioteket

16.00-16.15 Kufferthistorier
Eventyr med rejsetema.

Fra 3 år Hovedbiblioteket
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Lørdag. 25 marts

Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus

11.00-12.00 Alberte i børnehave – hjemme og ude i de mindstes verden
Når man går i børnehave, er hver dag en opdagelsesrejse. 
Forfatter Line Kyed Knudsen fortæller om og læser højt fra serien 
Alberte i børnehave.

3-5 år

12.00-14.00 Rejsen til Mars – lær om Mars og byg Mars-rovere
Byg et marslandskab med forfatter og tegner Henriette Brun. Børn 
og forældre leger sig klogere på Mars.

4-8 år

13.00-14.00 Sallys fædre kommer på besøg
Mød forfatter Thomas Brunstrøm og illustrator Thorbjørn Christof-
fersen. Mon nogle af hændelserne fra Sallys far-bøgerne er sket i 
virkeligheden? Lær at tegne Sallys far, Sally og Eddie og vær med 
i Sallys far-quizzen.

4-7 år 

14.00-15.00 Nomerne – tag med til Nomernes verden
Forfatter Jan Kjær fortæller om Nomerne og tegner med børnene. 
OBS: Max 25 deltagere. Tilmelding efter først til mølle princip.

6-10 år *

Hovedbiblioteket

10.00-11.00 Sallys fædre kommer på besøg
Mød forfatter Thomas Brunstrøm og illustrator Thorbjørn Chri-
stoffersen. Mon nogle af hændelserne fra Sallys far-bøgerne er 
sket i virkeligheden? Lær at tegne Sallys far, Sally og Eddie og vær 
med i Sallys far-quizzen.                                                     

4-7 år               

11.00-11.15 Sang for de mindste
Fagtesange med rejsetema.

Alle aldre

13.00-15.00 Byg din egen ønskekuffert 
Kreativ workshop med Pauline Drasbæk.

5-10 år

13.30-13.45 Kufferthistorier 
Eventyr med rejsetema.

Fra 3 år

Brønshøj Bibliotek

11.00-13.30 Ud og hjem igen – en særlig hobbit-skattejagt
Tag med på skattejagt i hobbitten Bilbo Sækkers fodspor. Bilbo 
skal hjælpe nogle dværge med at få deres skat tilbage fra 
dragen Smaug, men finder selv en hel speciel skat på vejen.

6-15 år

BIBLIOTEKET Rentemestervej (3. sal)

10.00-14.00 Familieværksted med forårets fugle
Mette Weis viser, hvordan vi laver fantasiens fugle i genbrugsma-
terialer. Kreativt værksted for børn i følge med en voksen. OBS: 
Der er begrænset plads. Senest start kl. 13.30. Beregn 30-60 min. 
til besøget.

Fra 4 år

Nørrebro Bibliotek

11.00-14.00 Dagens dinosaurus-krea: Dekorér din egen drømme-dinosaurus
Hvordan ser din drømme-dinosaurus ud? Kom, og dekorér store 
dinosaurer med designer og formidler Helle Laursen. Pynt 
biblioteket op med din kreation, og få en lækker dino-godbid.

Fra 4 år
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Østerbro Bibliotek

10.00-12.00 Rejsekufferter med Pauline Drasbæk
Lav din egen hemmelige fremtidsdrømmekuffert og fyld dine 
ønsker i.                                                                                           

Fra 5 år               

11.00-13.00 Lav din helt egen rejsekammerat
Lav en rejsekammerat, og spil dukketeater med din nye ven. Karina 
Nielsen fra Teater AstaBasta viser dig hvordan i denne krea-work-
shop for hele familien.

Alle aldre

13.00-13.35 Kristian på sporet af dinosaurerne 
Rejs tilbage i tiden med Kristian Gintberg. Se et kæmpe T Rex 
kranium, hør hvordan dinosaurerne brølede, og snus til en dino-
saur-lort.

Alle aldre

Blågårdens Bibliotek

10.00-14.00 Børnenes klimalab: Rejs ind i naturens, klimaets og videnska-
bens verden 
Oplev eksperimenter, spil, quiz, skrotworkshop, insektsmag-
ning og masser af bøger med Børnenes Klimalab. Spis frokost 
i vegetarcaféen ”Halla”, og gå på jagt i boder og et mangfoldigt 
loppemarked.

Fra 8 år

13.00-14.00 Trækfuglene: Familiekoncert m. BonNoir Trio
Kom med på en flyvetur på stærke vinger til Vestafrika. Her blan-
des traditionel musik fra Vestafrika med jazz og blues. Trioen blev 
nomineret til Børnejazzprisen 2022.

Alle aldre

Sundby Bibliotek

10.00-15.00 Vi elsker vikinger 
Flagskibsdag med vikingetema. Sjove vikingeaktiviteter, f.eks. 
workshops, skattejagt, quiz og meget mere.  

Alle aldre

10.00-10.35 Kristian på sporet af dinosaurerne 
Rejs tilbage i tiden med Kristian Gintberg. Se et kæmpe T Rex 
kranium, hør hvordan dinosaurerne brølede, og snus til en dino- 
lort.                                                                                         

2-11 år               *

10.30-11.00 Højtlæsning af vikingebibliotekaren
Højtlæsning af gode vikingehistorier med bersærkergang og 
plyndringer.

7-10 år

11.00-11.45 Vikingelege
Kom, og leg som en viking.

3-14 år

11.30-13.30 Mørkemusens rejse - workshop for børn og forældre 
Mørkemusen har ikke lyst til at rejse. Sammen med illustrator Tea 
Bendix skal du lave noget til mørkemusen, så han tør komme ud på 
tur. OBS: Plads til ca. 20 deltagere ad gangen.

Fra 5-8 år *

12.00-12.45 Vikingekrig
Se vanskeægte vikingekrig med sværd og skjold.

Alle aldre

12.30-13.10 Vikingernes konge
Teater om vikinger af Teater Lux.

5-10 år *

13.00-13.30 Højtlæsning af vikingebibliotekaren
Højtlæsning af gode vikingehistorier med bersærkergang og 
plyndringer.

7-10 år

14.00-15.00 Mød forfatteren bag Valhalla-tegneserie
Hør Peter Madsen, tegner og bagmand til Valhalla, fortælle om 
vilde vikinger og nordiske guder.

Fra 9 år *

8



9

Østerbro

Hele uge
08.00-20.00

Skattejagt
Sallys far tager på camping. Kan du finde det, han 
har glemt? 

Fra 4 år Øbro Jagtvej Bibliotek

Hele uge
08.00-20.00

Skattejagt
Sallys far rejser på charterferie. Kan du finde det, han 
har glemt?   

Fra 4 år Østerbro Bibliotek

Hele uge 
08.00-20.00

Rejse-selfies
Kom og tag en sej selfie med alle vores 
rejseremedier.

Fra 4 år Øbro Jagtvej Bibliotek

Hele uge 
08.00-20.00

Rejse-selfies
Kom og tag en sej selfie med alle vores 
rejseremedier.

Fra 4 år Østerbro Bibliotek

Oplev hele ugen

Vesterbro Bibliotek og Kulturhus 

10.00-10.40 Teatret De Røde Heste: I begyndelsen var begyndelsen
Kom på en rumrejse til et sted ikke så langt herfra.

4-8 år *

10.00-15.00 Lav dit eget rumvæsen! 
Det vrimler med liv i universet, men hvordan ser rumvæsner ud?

Fra 4 år

10.00-15.00 Skattejagt
Gå på opdagelse i børnebiblioteket, og find de gemte poster! Få 
en lille præmie for dine opdagelser.

Fra 6 år

11.00-13.00 En rejse med venner - tegneworkshop med illustrator Zarah Juul
Tag på venskabsrejse, hvor vi undersøger, hvilke følelser man 
støder på i et venskab, og hvordan man kan tegne scener fra et 
venskab.

8-12 år

13.00-13.45 Danmarks store videnskabsfolk: Mød forfatteren
Jakob Lund Pedersen 
Mød forfatteren Jakob Lund Pedersen, og hør om Danmarks store 
videnskabsfolk og om opdagelsen af universet.

Fra 5 år

14.00-15.00 Jorden rundt-koncert med Katrine Bille 
Pak kufferten med dansesko, og rejs med forfatter og 
Ramasjang-vært, Katrine Bille hele jorden rundt!

4-9 år *

Valby Bibliotek

11.00-14.00 Boller, popcorn og hygge
Vi byder på en bolle og en gratis bog til de mindste. Fra kl. 12 er 
der uddeling af popcorn.

Alle aldre
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Nørrebro og Brønshøj

Hele ugen
08.00-20.00

Tidsmaskinen
Prøv tidsmaskinen og rejs tilbage til juratiden.

Alle aldre Nørrebro Bibliotek

Hverdage 
08.00-20.00

Quiz
Deltag i den kæmpestore dinosaurusquiz.

Alle aldre Nørrebro Bibliotek

11.2-1.4:
08.00-20.00

Udstilling 
Hobbitten – ud og hjem igen.

6-15 år Brønshøj Bibliotek

Hverdage
08.00-20.00
lørdag
08.00-16.00

Hobbitten-skattejagt: 
Drag ud i Midgård i Bilbos fodspor.   
 

6-15 år Brønshøj Bibliotek

Amager

Hverdage 
09.00-17.00

Farvelæg vikinger
Vilde vikinger skal farvelægges.

Alle aldre Ørestad Bibliotek

Hele ugen 
08.00-20.00

Farvelæg
Farvelæg Alice i Eventyrland-figurer.

Alle aldre Islands Brygge  Bibliotek

Hele ugen
08.00-20.00

Bogstavjagt med Alice i Eventyrland
Kom, og find bogstaver til det hemmelige ord, og 
vær med i konkurrencen om en præmie!

Alle aldre Islands Brygge  Bibliotek

Hele ugen
08.00-20.00

Tidsrejse-quiz
Test dig selv og din viden om bøger og tegneserier 
om tidsrejser og science fiction.

8-12 år Bibliotekshuset

Sydhavnen, Vanløse og Valby

Hverdage 
14.00-17.00 
lørdag
11.00-14.00

Ferie-væggen
Tegn dit bedste ferieminde og vær med til at lave en 
stor ferievæg.   
 

Alle aldre Sydhavnens Bibliotek

Hverdage 
14.00-17.00 
lørdag
11.00-14.00

Klæd ud-kufferter
Kom, og klæd dig ud i det sejeste ferietøj

Alle aldre Sydhavnens Bibliotek

Hele ugen
08.00-20.00

Udstilling
Bogserien Isens hjerte af Ida-Marie Rendtorff vækkes 
til live på biblioteket.

Fra 6 år Vanløse Bibliotek

Hele ugen
08.00-20.00

Tegn fantasifigurer på biblioteket
Slip fantasien løs, og tegn på vores tegnevæg.

Alle aldre Kulturstationen Vanløse

Hele ugen
08.00-20.00

Udstilling
Kom på eventyr i biblioteket.

Alle aldre Vigerslev Bibliotek

Hverdage
14.00-16.30

Eventyr-udklædning
Kom forbi, og leg dit eget eventyr. Klæd dig ud og 
lad fantasien løbe af med dig!

2-8 år Vigerslev Bibliotek

Hele ugen
08.00-20.00

Skattejagt
Deltag i skattejagten og vær med i lodtrækningen 
om en boggave.

Alle aldre Valby Bibliotek

Hverdage 
14.00-17.00 
lørdag
11.00-14.00

Popcorn og festivalstemning
Der er festival, og det fejrer vi.   
 

Alle aldre Valby Bibliotek

Hverdage 
14.00-17.00 
lørdag
11.00-14.00

Sanseunivers
Tag på rejse med Alice til Eventyrland

Alle aldre Valby Bibliotek



OPLEV FESTIVALEN 
DIGITALT

Hvor foregår vores 
livestreams?

Vi streamer fra Københavns 
Børnebibliotekers Facebook-

kanal. Så skynd dig ind, og 
følg os!

Torsdag 16. marts 20.00 
Vi elsker bøger LIVE: På rejse i 
festivalprogrammet 

Sigrid & Tine får besøg af børnebibliotekarer 
fra hele byen, som anbefaler gode bøger med 
rejse-tema og fortæller om, hvad du kan opleve på 
dit lokale bibliotek på vores store familiedag lørdag 
d. 25. marts. 
Anbefalinger til forældre med børn i alle aldre. 

Tirsdag d. 21. marts kl. 19.00 
Faglig fyraften: Læselyst – idéer til at 
skabe læselys i klasserummet
Nanna har inviteret Ulla-Maria og Dorthe, forfatterne 
til bogen Læselyst, for at høre, hvad vi voksne kan 
gøre for at få gang i læselysten hos børn i skolealde-
ren.
Særligt til dig der er skolelærer, fagperson eller bare 
interesseret i børns læsning.

Torsdag 23. marts 20.00
Vi elsker bøger LIVE: På rejse i fantasy 
og science-fiction

Julie & Julie inviterer børnelitteraturformidler 
Kathrine Pachniuk i studiet til en snak om fantasy 
og science-fiction. Hør om “worldbuilding” og om, 
hvordan forfattere skaber vilde fantastiske, fiktive 
verdener!  
Særligt for tweens og teens – og for andre med en 
forkærlighed for fantasy og sci-fi.

Livestreams
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Oplev vores digitale univers, hvor du altid kan finde podcasts og videoer med inspiration. Der 
er både noget for jer som børnefamilie og for dig, der er interesseret i børnelitteraturen, trends 
og børns læsevaner. Få læseinspiration, hør forfattere fortælle om deres arbejde, og bliv kloge-
re på børns læsning!  

I år kan du opleve en række splinternye livestreams og podcasts. Passer tidspunktet ikke, kan du 
se vores livestreams efter premieren - igen og igen og igen.

Find det hele (og meget mere!) på bibliotek.kk.dk/vielskerbøger



OPLEV FESTIVALEN 
DIGITALT

Hvor kan man finde vores 
podcasts?

Du finder vores podcasts i 
Børnebogcast-feedet. Børne-

bogcast findes både på iTunes, 
Spotify, eReolen og Podbean og 
kan søges frem i din foretrukne 

podcast-app.

Den indre rejse  
Julie & Julie har invitereret Julius Mygind i 
lydstudiet til en snak om hans bog Du er ikke f**ked, 
du er bare ung, om hvordan teenagere har det i dag, 
og om hvordan man som forælder kan håndtere 
teenagere.  

På rejse i børnelitteraturen 
Julie & Julie får besøg af Lise Bidstrup, som er en 
berejst forfatter – og det kan mærkes tydeligt i hen-
des bøger. Kom med på rejsen!  

Børns læsevaner anno 2023 
Hvordan står det egentlig til med børns læsning? I 
2022 udkom læsevaneundersøgelsen Børn og un-
ges læsning 2021. Vi kigger på de tiltag og projekter, 
som undersøgelsen har affødt sammen med Lisbet 
Vestergaard, projektleder hos Tænketanken Fremti-
dens Biblioteker, og lektor og ph.d. i børnelitteratur 
Stine Reinholdt Hansen. 

Podcasts
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Modtag ”Dit børnebibliotek anbefaler”, og få anbefalinger til de 
bedste bøger til børn og unge.  

Nyhedsbrevet udkommer hver måned og giver dig: 

• tips til sprogstimulering, den første læsning, dit barns digi-
tale liv og meget mere 

• kommende arrangementer, oplevelser og tilbud til børn og 
familier 

• de bedste nye børne- og ungdomsbøger, gamle klassikere, 
bøger til årstiden og andre aktuelle temaer 

• mulighed for at vælge aldersgrupper, så indholdet passer til 
netop dig og din familie

Tilmeld dig på bibliotek.kk.dk/nyhedsbrevbørn

Find meget mere børnelitteratur og 
oplevelser for familien 



LÅN BØGERNE I APPEN

Scan mig

Hent appen eller gå ind på
ereolengo.dk1

Nu er du klar til at låne e-
bøger og lydbøger!

Log ind med UNI-login
eller dit bibliotekslogin2
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SÅDAN GØR DU

Illustrationer af Anna Jacobina Jacobsen



Vi elsker bøger er Københavns Bibliotekers årlige børnelitteraturfestival, der finder sted hvert 
år i marts. I 2023 afholdes festivalen for femte gang.

Du kan følge festivalen på:
facebook.com/koebenhavnsboernebiblioteker

instagram.com/koebenhavnsboernebiblioteker

Vi elsker bøgers visuelle univers som du finder på forsiden og rundt omkring i programmet 
og på alle vores digitale kanaler er tegnet og udtænkt af illustrator og forfatter Anna Jacobina 

Jacobsen.

Grafisk design: Københavns Biblioteker.

Rejsepasset i midten af programmet er skabt af illustrator Pauline Drasbæk.

Tryk: Mercoprint As. 
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Hovedbiblioteket 
Krystalgade 15 
1172 København K 
 
Islands Brygge Bibliotek 
Njalsgade 15 
2300 København S 
 
Ørestad bibliotek  
Arne Jacobsens Allé 19 
2300 København S 
 
Sundby Bibliotek 
Jemtelandsgade 3 
2300 København S 
 
Bibliotekshuset 
Rodosvej 4 
2300 København S 

Nørrebro Bibliotek  
Nørrebrogade 208 
2200 København N 

Blågårdens Bibliotek 
Blågårds Plads 5 
2200 København N 
 
Tingbjerg bibliotek  
Skolesiden 4 
2700 Brønshøj 
 

Brønshøj bibliotek 
Krabbesholmvej 3 
2700 Brønshøj 
 
BIBLIOTEKET Rentemestervej 
Rentemestervej 76 
2400 København NV 
 
Vesterbro bibliotek og kulturhus 
Lyrskovgade 4 
1758 København V 
 
Valby bibliotek 
Annexstræde 2 
2500 Valby 
 
Sydhavnens bibliotek 
Wagnersvej 19 
2450 København SV 
 
Vigerslev bibliotek 
Kirsebærhaven 23 
2500 Valby 
 
Kulturstationen Vanløse 
Jernbane Allé 38 
2720 Vanløse 
 
Østerbro bibliotek 
Dag Hammarskjölds Allé 19 
2100 København      
 
Øbro jagtvej 
Jagtvej 227 
2100 København Ø 

Adresser på biblioteker



 
Følg os på 

Litteraturfestival

Forfattermøder 
Kreative workshops 

 Koncerter 

Teater 

Film 

Podcasts og livestreams

Højtlæsning 

koebenhavnsboernebiblioteker



Litteraturfestival

Mandag 20. marts

Tirsdag 21. marts

Onsdag 22. marts

Vesterbro

16.00-17.00 Det lille turnéteater: Djævelens lærling 
Oplev forestillingen Djævelens lærling, efter Kenneth 
Bøgh Andersens roman.                                                                             

Fra 9 år Vesterbro Bibliotek og 
Kulturhus

*

Vesterbro

16.00-16.30 Børneteater: Den lunefulde måne 
Det Lille Verdens Teater opfører forestillingen Den 
lunefulde måne.                                                                   

1,5-4 år Vesterbro Bibliotek og 
Kulturhus

*

Vesterbro

16.00-16.30 Rumpistol koncert: Tilbage til fremtiden
Tag dine børn med på en tidsrejse igennem 100 års 
elektronisk musik, når Rumpistol inviterer til klanglig 
historietime og musikalsk legestue.                                                                         

4-12 år Vesterbro Bibliotek og 
Kulturhus

*

Arrangementer markeret med stjerne * kræver tilmelding. 

Find eventuelle ændringer i programmet og tilmeldingslink 
på bibliotek.kk.dk/vielskerbøger 

Tilføjelse til programmet på 
Vesterbro Bibliotek og Kulturhus


