
Hjørring Bibliotekerne

- er et udviklingsprojekt på Hjørring Bibliotekerne 
omkring unge og demokrati. Projektet går i al 
sin enkelhed ud på at gøre demokratiet mere 
nærværende og involverende for de unge.
Vi har samarbejdet med de lokale ungdoms-
uddannelser omkring et undervisningsforløb ude 
på skolerne hvor 225 elever deltog. Heri skulle de 
unge blandt andet selv lave en video, der 
illustrerede hvad demokrati betyder for dem, og 
det blev til hele 38 film! Derudover deltog omkring 
160 elever i demokratifesten ”Ordets Magt” på 
biblioteket, hvor de var igennem forskellige 
kreative workshops og mødte blandt andet 
Dennis Buchleitner (poetry slam) 
og Christian Bols (stand up).
Denne udstilling illustrer hvordan de unge i 
Hjørring selv sætter deres aftryk på deres skole 
og by og danner ramme for åben scene med per-
formance af og for unge i april måned.
Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Åben scene i april:
Tirsdag 19.4. kl. 15.30 – 17.30:
Har du stødt på sprogbarrieren? 
Igennem sjove lege og opgaver vil Ungdommens Røde Kors Hjør-
ring sætte spot på hvordan sproget kan skabe misforståelser, men 
også hvor nemt det kan løses. Kom og leg med og få en snak med 
de unge frivillige.
Undersøgelser viser at frivilligt arbejde har stor betydning for den 
sociale tillid og for demokratiet. Vi i Ungdommens Røde Kors Hjør-
ring vil gerne give jer indsigt i  vores frivillige arbejde med flygtninge 
hvor vi særligt vil lægge fokus på sprogbarrieren vi oplever gennem 
vores aktiviteter. Igennem sjove lege og opgaver vil vi vise hvordan 
forskellige sprog kan skabe misforståelser men også hvordan dette 
nemt kan løses.

Onsdag 20.4. kl. 13.30 – 15.30
“Nu sammenligner jeg bureaukratiet 
med en kænguru
Lin Melkane og Kasper Knudsen Muusholm fra Skrivekunstskolen 
i Aarhus læser digte, der arbejder med tematikker som seksualitet, 
krop og identitet. Al litteratur handler dybest set om, hvordan det er 
at være til i verden. Således også Melkane og Muusholms digte, der 
ikke bare er karakteristikker af jeg’ets konfliktfyldte indre, men også 
af det samfund, der tegner jeg’ets virkelighed.
Oplæsningen indledes ved Skoleleder Christian Djurhuus, der kort 
fortæller om Skrivekunstskolen og giver nogle gode råd til inter-
esserede, der kunne tænke sig at skrive.” 

Tirsdag 26.4. kl. 17 – 18.00
Musik og demokrati
“Kom og hør fremtidens musikalske stjerner, når talentklassen fra 
Hjørring Musiske Skole optræder på Hjørring Bibliotek. De unge 
musikere spiller under temaet demokrati, så forvent at høre et par 
protestsange undervejs.

Onsdag 27.4. kl. 17 – 18
”Natten med Nina” first reading
Forfatter: Mads Nygaard. Medvirkende: Teater Talent Hjørring 
Instruktør: Pia Mourier 
”Natten med Nina” er skrevet specielt af Mads Nygaard til de 7 
talenter.  Det er et spil om menneskelige relationer på godt og ondt.  
6 personer mødes i et sommerhus for at hjælpe deres fælles ven 
Nina. ”Hvorfor ender folk altid med at skrige? Som om jeg antænder 
det værste i alle mennesker. Som om jeg er en atombombe. Smuk 
når paddehatteskyen hæver sig mod himlen. Men dræbende for alle 
dem, der er i nærheden.”  
Kan du påstå at du kender en person til bunds, blot fordi du har 
kendt vedkommende i længere tid end andre har? Denne påstand 
bliver sat på en hård prøve i sommerhuset. For hvem manipulerer 
med hvem når det kommer til stykket? Og hvorfor er de der egent-
ligt?  Er det i virkeligheden for egen vinding?

Alle arrangementer er gratis 
og kræver ingen tilmelding - bare mød op!

Vi byder på snacks og drikkevarer!

Fotoudstillig:
Små 40 10.-klasseelever, to lærere, 60 timer....og en 
nyrenoveret skole.
Hvad er den lækreste kage, man kan bage med de ingre-
dienser? Man udsmykker naturligvis sin nye skole.
 
/Carina Jørgensen, Liza Wendelboe Bøcher 
og (især) udsmykningscrewet på Hjørring Ny10
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