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12.00 -
12.25 

12.30 -
13.00  

13.00 -
13.30  

13.30 -
14.00  

14.00 -
14.15  

14.20 -
14.35  

14.35 -
15.05  

15.10 -
15.25  

15.30 -
16.00  

PODCASTS
Podcasts har de sidste 10 år taget dansker-
ne med storm. På 25 minutter vil de bedste 
danske podcasts med ’Flokken’ som tema bli-
ve præsenteret. Det kommer til at handle om 
utrolige sekter, en komikers fald, Stasi- 
agenter i Danmark, brutale bander og en  
meget tung kuffert.

THEODORES FOND-PRISEN
Theodores Fond-prisen for 2020 og 2021 
overrækkes af rådmand for Børn og Unge 
Morten Thiessen til to institutioner, som 
begge har ansøgt fonden om penge til et 
inspirerende projekt. Prisen er på 5.000. kr.    

DIANA BACH OM 
DR ROMANPRISEN 
Diana Bach er vært for DR Romanprisen. 
Hun fortæller om arbejdet med at kåre årets 
bedste læseoplevelse. Mød også en af 
dette års kandidater til prisen, 
Anne-Marie Vedsø Olesen, der står bag 
romanen Vølvens vej – Snehild.    

QUIZ MED LÆST 
MAD & VIN  
Mums! Er der noget bedre end at samles 
over middagsbordet og diskutere litteratur? 
Men hvad med middagsbordet i litteraturen? 
Hvilken vin drikker de i hvilke bøger? 
Hvilken mad spiser de? Kom og gæt og 
hyg når brætspillet LÆST byder op til en 
sjov, uformel quiz med spørgsmål fra 
litteraturens verden.

SIMON ZANDER
Om at skrive en bog, mens man går i
Ordkraft Skriveklub: 
Opstramning af sprog, blive opmærksom 
på egne styrker og svagheder

KRISTINE HØJEN FRA 
BUENS BOGCAFÉ 
SPECIALIST I LGBT+-LITTERATUR
Hvorfor har Nordjylland brug for Buens Bog-
café? Mød en af stifterne, Kristine Højen, og 
hør hendes bedste bud på LGBT+-Litteratur.

DRENGEBARN OG 
PIGESTREGER 
EN DEBAT OM KROP OG KØN  
I LITTERATUREN
Der sker interessante ting i litteraturen  
indenfor krop, køn og seksualitet. Nutidens 
romaner tilbyder en række litterære  
situationer, der kan tales og debatteres ud 
fra. Litteraturen åbner døren til verdener  
fulde af kærlighed og fællesskaber - vi giver 
et indblik i de litterære tendenser.

BOOKTALK OM KRIMIER
En flok af krimier på 15 minutter. 

”HVORFOR SKAL DE ALTID 
SVARE MED DET SAMME?” 
EN SAMTALE OM UNGE OG 
SOCIALE MEDIER 
Sociale medier fylder meget hos unge 
mennesker - og teknologierne spiller en 
ikke-ubetydelig rolle i hverdagslivet.  Under 
denne samtale debatterer vi, hvilken betyd-
ning sociale medier har for unges hverdags-
liv. Vi taler om likes, ghosting, snapscores, 
notifikationer, algoritmer - og hvilke indvirk-
ning små designgreb på sociale medier har 
på de unges relationer og selvforståelse. Ved 
Malene Charlotte Larsen, lektor og forsker i 
sociale medier på Aalborg Universitet. 

16.50 -
17.05  

16.15 -
16.30  

17.25 -
17.35  

17.45 -
18.30

16.00-
16.10 

JOHANNE MYGIND 
Er det blevet sværere eller nemmere at være 
mor i løbet af de tre generationer?

AT LÆSE DANSK VIL SIGE… 
Indslag fra danskstuderende på Aalborg Universitet 

SOUVENIRS
Den nordjyske duo Souvenirs, med hits i 
bagagen som ”Jeg hader Susanne” 
og ”Jeg troed’ du var hos Mikael ”, 
giver en smagsprøve på deres album 
 ”Tangopartner”, hvor teksterne er skrevet i 
samarbejde med forfatter Lone Hørslev. Med 
humor og iørefaldende melodier er der lagt 
op til god fredagsstemning. 

BRODERISTEN 
– TRINE RUNGE JESSEN 
Trine Runge Jessen fortæller om den store 
flok, der har dannet sig i kølvandet på brode-
ri-bølgen, som Trine i den grad har 
været med til at sætte skub i. 
Trines Facebook-gruppe er et fristed for 
mere end 6.000 stikkegale og vidunderligt 
skæve typer. Hør om, hvad det er, lige præcis 
denne flok kan, og om den bemærkelsesvær-
dige vanvittigt venlige tone, som i disse tider 
er sjældent set. 

PÅ JAGT EFTER DYRENES 
SUPERKRÆFTER MED 
ANDERS KOFOED   

Tag med på dyrejagt med biolog og dyre-
ekspert Anders Kofoed. Turen går til Hoved-
biblioteket, hvor legestationerne åbner med 
sjove lege, og hvor Anders deler sin store 
viden om dyrenes fantastiske liv. 
For børnefamilier med børn i alderen 3-8 år.

GRATIS!


