
Det sker 
for børn i 

vinterferien
Vitellos Verden på Biblioteket i Herning
Den danske børnebogsforfatter, Kim Fupz Aakeson har skrevet bøgerne om drengen, de 
kaldte Vitello, som har tryllebundet både børn og voksne.
På Biblioteket i Herning har vi lavet et område, vi kalder for “Vitellos Verden”.
Her kan børn farvelægge og finde bøger om denne sjove, skøre og til tider uartige dreng.

Hele ugen kl. 10.00 - 19.00

Familiekoncert med Drums Across (3-8 år)
Kom med til Zanzibar, hvor slavernes  rytmer dunker, til New York med hip hop og 
omvendte kasketter og på rotur i havet omkring Cuba.

Lørdag 17. februar kl. 13.00 - 13.30

Vi byder velkommen til klovnen Tapé
Artist, musikant, mimer, slangemenneske i en og samme person!
Forestillingen er en hyldest til det kropslige udtryk, derfor foregår
det hele uden ord. Gratis og kræver ingen tilmelding.

Tirsdag 13. februar kl. 16.00 - 16.45 Biblioteket i Vildbjerg
Onsdag 14. februar kl. 14.00 - 14.45 Biblioteket i Aulum
Torsdag 15. februar kl. 14.00 - 14.45 Biblioteket i Sunds

Klovnen Trifolikum
Tag hele familien med til en festlig eftermiddag, når Klovnen Trifolikum besøger 
Lokalbibliotekerne. Et medrivende klovne-trylle show, hvor man slet ikke kan undgå at 
blive inddraget i hans magiske verden. Gratis og kræver ingen tilmelding.

Tirsdag 13. februar kl. 14.00 - 14.45 Biblioteket i Kibæk
Onsdag den 14. februar kl. 14.00 - 14.45  Biblioteket i Hammerum

Brætspil på Biblo
Vil du lære et nyt spil? Eller blive udfordret i et af de spil, du allerede kender?
Vi stiller med et hold af “superspillere” med styr på reglerne, og så er der 
kage og sodavand, hvis energidepoterne skal tankes op!

Torsdag 15. februar kl. 12.00 - 17.00



Kom og vær med på teknologierne mandag, tirsdag og onsdag
kl. 11.00 - 15.00. Vi skal lave børsterobotter, designe ting i 3D-print, 
kode Ozbots og skære i vinyl.

3D Stopmotion Workshop i makerspace (9-12 år)
Torsdag og fredag kl. 10.00 - 14.00
 Kom og  Lav din egen film med figurer i modellervoks. 
 Husk at have madpakke med. Gratis billet hentes på herning.dk

Kom forbi og se, hvad makerspace er - og om det kunne være noget 
for dig! Læs mere om Bibliotekets nye makerspace på herningbib.dk

Biblioteket åbner 
makerspace i vinterferien
- spændende aktiviteter for børn og unge

i alderen 9-16 år

Mandag 12. februar
11.00 - 11.30 Makerspace - Grand Opening
  Bibliotekets nye “makkerum” bliver indviet med   
  tale, kreativ kage og tattoo-salon.


