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 ELKOMMEN
Ordet SAMMEN var temaet til festivalen Lun på Ord i januar måned, og vi fortsætter 
med at kunne samles om og samle på oplevelser i hele forårssæsonen. 

I samarbejde med kulturinstitutioner i Furesø inviterer vi på kulturtilbud af afvekslende art. 
Kom for eksempel til teater om, for og med kvinder i forestillingen ”Ikke uden min mor”. 
Nyd besøget fra Den Fynske Opera, der opfører ”Die Weisse Rose”. Eller kom til lyrik-
oplæsning med repetitioner i fokus.

Vi kan være sammen, når vi fortsætter tilbuddet om guidet fælleslæsning. Der kan dystes 
sammen i musikquiz, og vi kan i fællesskab mindes de glade fodbolddage, når folkekære 
Sepp Piontek kommer og fortæller anekdoter fra sin landstrænerkarriere. Endelig kan vi 
sammen hylde Sebastians store sangskat, når Thomas Ulrik Larsen lægger vejen forbi med 
sit koncertforedrag om den elskede troubadour.

Vi er stolte af at præsentere to generationer af aktuelle, skønlitterære stemmer, når henholds-
vis Dorrit Willumsen og Thomas Korsgaard besøger Furesø. Willumsen er en sjælden gæst 
på landets biblioteker og Korsgaard er en ung, fremadstormende forfatter, der allerede har 
godt fat i det læsende publikum.
Alt det og meget mere kan du opleve i løbet af foråret. Vi glæder os til at se dig.

Forårshilsner fra Furesø Bibliotek & Borgerservice

V
Kære børnefamilier
Vi glæder os mere end nogensinde til at kunne byde jer indenfor på bibliotekerne 
til et efterår fuld af gode oplevelser og aktiviteter. 
Der bliver rig mulighed for at hygge jer sammen med hinanden og med andre børne-
familier til kreative workshops, teaterforestilling, musik, bevægelse og meget mere.
Tag på en eventyrlig rejse med Den Lille Prins i Stine Michels musikalske forestilling 
og hyg jer bagefter med fællesspisning i Café Frk.Fryd. Bevæg jer som stærke 
bongobjørne, dansende salsaslanger og andre dyr til børneyoga med musik. 
De kreative kan bygge et hus til Kaptajn Underhyler, Spiderman eller hvem man nu 
har som yndllingsfigur fra bøgernes verden. Eller hvad med at bygge en raket og 
affyringsrampe og se hvis raket der mon flyver højest. Vores populære Halloween-
værksted er efterhånden blevet en tradition, og så juler vi selvfølgelig i december.
Måske drømmer jeres familie om at skære ned på forbruget, leve mere klimavenligt 
og få bedre tid. Nanna Hyldgaard deler ud af sine råd og fortæller om, hvordan I som 
familie kan leve for det halve – og få tid til alt det vigtige. 
Læs mere om disse og andre arrangementer i børneprogrammet. 

Vi glæder os til at se jer på bibliotekerne!

 elkommenV



Meld dig ind i 
familieklubben
på furbib.dk Leg  med sjov teknologi

åbent hus for 
børn og voksne

  
Lørdag 29. august kl. 10-13 på Værløse Børnebibliotek

Ingen tilmelding – mød bare op

Kom forbi Børnebiblioteket og prøv at lege med sjov teknologi 
og se hvad man kan lave med 3D print, robotter, Micro:bit og 
Scratch. Mød de frivillige i Coding Pirates og hør mere om 
aktiviteter og tilmelding.

Alder 8-15

Meld dig ind i 
familieklubben
på furbib.dk

Lørdag 22. august kl. 10-13 på Farum Børnebibliotek



  

Bongobjørne og 
Salsaslanger 
Børneyoga til musik
Farum Børnebibliotek
Lørdag 5. september kl. 11-12
Ingen tilmelding – mød bare op

Kom med på tur ud i den livlige og spændende 
natur blandt forskellige dyr. I skal være stærke 
bongobjørne, dansende salsaslanger, frække 
aber fra Maracas og dovne dovendyr, og I møder 
både de vilde og tamme dyr, de store og små, de 
modige og bange og de helt stille. Musik, rytmer og 
sang giver sammen med yogateknikker grundlag 
for rytmisk sjov og bevægelse for store og små. 
Jeanette Arp og Jesper Nørløv er jeres musik- 
og bevægelsesguider. Jeanette er sanger og 
uddannet rytmiklærer; Jesper er musiker fra 
Det Rytmiske Musikkonservatorium med stor 
erfaring i at spille for børn. 

Alder: fra 3 år & forældre

Raketværksted
Byg din egen raket
Værløse Børnebibliotek
Lørdag 19. september kl. 10-13
Gratis billetter på furbib.dk

Lær noget om teknikken bag en rigtig raket og 
hvordan den virker, mens du selv bygger din 
egen raket og en affyringsrampe. Når I har bygget 
færdigt, afprøver I raketterne og ser hvor langt de 
kan flyve. 
Til afslutning får alle børn en plakat med hjem der 
fortæller om, hvordan rigtige raketter virker.
Nina Anker Nissen fra Curious Kids leder raket-
produktionen og ejer konceptet ”Muffis Maker Box” 
– en gør-det-selv naturvidenskabskasse til brug i 
familierne.
                        Alder 6-12 år

Eventyr



Bog, byg og  bo
Leg med litteratur
Farum Bibliotek
Tirsdag 13. oktober kl. 13-16
Gratis for børn og familier - ingen tilmelding

Har du nogensinde gået og forestillet dig, hvordan 
din yndlingsbogfigur mon bor? Hvordan der ser ud 
i Kaptajn Underhylers hus? Hvordan Spiderman 
bor eller hvordan der ser ud hos Hunden Ib?
Kom og byg hus til lige præcis din yndlingsfigur fra 
bøgernes verden. Arkitekterne Julie og Charlotte 
fra ’All about A’ er klar med sjove materialer og 
byggetips. Og du får selvfølgelig din arkitektur-
model med hjem.

For børn i alle aldre og deres familier



Halloween
Kreativt værksted
Farum Bibliotek
Lørdag 24. oktober kl. 10-13
Ingen tilmelding – mød bare op

Halloween banker på … og det gør du også. 
Hvordan vil du skræmme den der åbner døren? 
Som heks, monster eller noget klamt? Kom ned på 
bibliotekets værksted og lav uhyggelige masker, 
pynt og udstyr til Halloween.
Bibi U. Nielsen hjælper og er fuld af idéer til, 
hvordan du kan komme i skræmmende humør.
Værkstedet er for alle, der er uhyggeligt kreative og 
kan klippe med en saks. Hvis du leder lidt, kan du 
også finde et BOGMONSTER i børnebiblioteket.

For alle

Lev for det halve 
Inspiration til et 
familieliv i balance
Teatersalen, Farum Kulturhus
Mandag 19. oktober kl. 17-18.30
Entré: 30 kr.
Billetter på furbib.dk

Et arbejds- og familieliv med små børn kan være 
svært at balancere, så man undgår stress og dårlig 
familietrivsel. Behøver man virkelig flytte til en øde 
ø og blive selvforsynende, hvis man vil trække 
lidt i bremsen? Savner du lidt inspiration, enkle 
sparetips og praktiske hverdagsråd til at komme i 
gang - eller måske til at videreføre en livsstil, som 
blev ændret i coronatiden?
Sæt en god times tid af og mød journalist Nanna 
Hyldgaard Hansen, som er forfatter til bestseller-
en ’Lev for det halve’. Bogen handler først og 
fremmest om at inspirere børnefamilier til et mere 
klimavenligt liv med bedre tid og mere ro. 

For voksne



Den lille prins
Musikforestilling
Teatersalen, Farum Kulturhus
Fredag 6. november kl. 16.30 – 17.15
Entré 50 kr. for børn/75 kr. for voksne 
inklusiv fællesspisning
Entré 25 kr. for børn/50 kr. for voksne 
uden fællesspisning
Billetter på furbib.dk

En magisk klassiker får nyt musikalsk liv i 
Stine Michels fantastiske fortolkning. 
’Den lille prins’ er en poetisk og fantastisk 
fortælling for børn og voksne om at tage på 
opdagelse i venskabets natur, undres over 
universets hemmeligheder og kunsten at 
tegne en elefant.
Stine Michel har gennem mange år trylle-
bundet børn og voksne med sine forunderlige 
musikalske universer, hvor hun med musik, 
sang og fortælling skaber nye uforglemmelige 
verdener sammen med sine professionelle 
musikerkolleger Jan Rørdam, Jesper Uno 
Kofoed og Morten Lundsby. 
I kan slutte en dejlig eftermiddag af med 
fællesspisning i Café Frk. Fryd – og købe 
spisebilletter sammen med teaterbilletterne.

          For børn fra 6 år og voksne



Hip hip hurra
for årgang 2017
Børnebiblioteket fejrer de 3 -årige 
Farum og Værløse Bibliotek
Lørdag 7. november kl. 10.30-11.30
Ingen tilmelding – mød bare op
Husk dit barns sundhedskort

Fylder dit barn 3 år i løbet af 2020 og bor I i 
Furesø, så inviterer vi til fødselsdagsfest på 
Børnebiblioteket. Vi starter med en fødselsdags-
historie kl. 10.30 og fortsætter med en fødsels-
dagsfilm ca. kl. 11. Alle fødselsdagsbørn får også 
en flot gavebog og en ballon med hjem.

Bongobjørne og 
Salsaslanger 
Børneyoga til musik
Værløse Børnebibliotek
Lørdag 21. november kl. 11-12
Ingen tilmelding – mød bare op

Kom med på tur ud i den livlige og spændende 
natur blandt forskellige dyr. I skal være stærke 
bongobjørne, dansende salsaslanger, frække 
aber fra Maracas og dovne dovendyr, og I møder 
både de vilde og tamme dyr, de store og små, de 
modige og bange og de helt stille. Musik, rytmer og 
sang giver sammen med yogateknikker grundlag 
for rytmisk sjov og bevægelse for store og små. 

Jeanette Arp og Jesper Nørløv er jeres musik- og 
bevægelsesguider. Jeanette er sanger og uddan-
net rytmiklærer; Jesper er musiker fra Det Rytm-
iske Musikkonservatorium med stor erfaring i at 
spille for børn. 

Alder: fra 3 år & forældre



Lørdagsfilm 
Kom gratis i Bio
Biografen, Farum Kulturhus
Lørdag 28. november kl. 10.30-11.30
Ingen tilmelding – pladser efter først-til-mølle

Farum Børnebibliotek inviterer børn fra 3 år og 
deres voksne en tur i biografen. Her skal I se nye 
charmerende animations- og kortfilm – fx ”Min lille 
hund Mester” og ”Den lille grå ulv”.
Børnebibliotekar Helene introducerer forestillingen, 
og Ole Seyler er mand for teknikken.

Alder: fra 3 år og forældre
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 Jul jul jul
Klip jul på Børnebiblioteket
Farum og Værløse Børnebibliotek
Lørdag 5. og lørdag 12. december kl. 10-13
Ingen tilmelding – mød bare op

Kom ned på Børnebiblioteket og hjælp os med at pynte vores juletræ, så det bliver fint og sjovt. 
Du kan også sætte dig ved jule-krea-bordet og lave pynt til dit eget træ. 
Tag bare hele familien med og kom i julestemning sammen med os.



Små film for små børn
på Værløse Bibliotek
Der er tirsdagsfilm på børnebiblioteket, hvor børne-
bibliotekaren viser sjove, skæve og hyggelige små film 
fra filmstriben.dk. Tilbuddet henvender sig til både 
daginstitutioner og børnefamilier, og I skal tilmelde jer på 
vbb@furesoe.dk

Film for de allermindste, 1½-3 år
Forestilling kl. 10 tirsdagene 29. september, 6. oktober, 
27. oktober og 3. november

Film for de lidt større, 3-6 år
Forestilling kl. 10 tirsdagene 15. september, 22. september, 
13. oktober, 20. oktober, 10. november og 17. november.

Julefilm for 2-6 år
Forestilling kl. 10 tirsdagene 24. november og 1. december

Se program på furbib.dk

 Små film for små børn
i biografen, Farum 
Kulturhus
Fem onsdage i træk viser Ole Seyler og Farum Børne-
bibliotek nye og gamle animations- og kortfilm fra 
filmstriben.dk.  Børnebibliotekaren har valgt et tema til 
hver onsdag – fx kaniner, klovne, speedway eller mødre. 
Tilbuddet henvender sig til både daginstitutioner og 
børnefamilier, og I skal tilmelde jer på fbb@furesoe.dk

Film for de 2-6 årige
Forestilling både kl. 9.30 og kl. 10.15 onsdagene 
23. september, 30. september, 7. oktober, 14. oktober 
og 21. oktober.

Se program på furbib.dk



Tirsdag 13.10
Mandag 19.10
Lørdag 24.10

Farum
Teatersalen, Farum Kulturhus
FarumOktober

Bog, byg og bo
Lev for det halve - inspirationsforedrag
Halloweenværksted

Fredag 06.11
Lørdag 07.11
Lørdag 21.11
Lørdag 28.11

Teatersalen, Farum Kulturhus
Farum og Værløse
Værløse
Biografen, Farum Kulturhus

November
Den lille prins – musikforestilling
Hip hip hurra for årgang 2017 
Bongobjørne og Salsaslanger
Lørdagsfilm for de yngste & deres familie

 

Lørdag 05.12
Lørdag 12.12

Farum
VærløseDecember Jul jul jul - Juleklip på Biblioteket

Jul jul jul - Juleklip på Biblioteket

Lørdag 22.08
Lørdag 29.08

Farum
VærløseAugust Leg med sjov teknologi

Leg med sjov teknologi

Lørdag 05.09
Lørdag 09.09

Farum
VærløseSeptember Bongobjørne og Salsaslanger

Raketværksted – byg din egen luftraket

Kalender Børn efterår 2020

Fredag 15.01.21 
Lørdag 16.01.21

Festivalen Lun på Ord Januar 


