Igen i år arrangerer DB Syd kulturudflugt.
Det sker den 28. august 2013, når bussen kører til Malmø
og Roskilde, hvor vi skal besøge i alt 3 spændende
steder, der alle på hver sin måde giver nye bud på hhv.
kulturen som dynamo og på huse som nye demokratiske
samlingsrum.
Turen er for biblioteksansatte, brugerråd, biblioteksstuderende,
politikere og ansatte i kulturelle forvaltninger i DB Syds
medlemskommuner - og prisen er overkommelig.

Sekretariat: Vejle Bibliotekerne, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
v/Bibliotekschef Lone Knakkergaard - 2045 2359 - lk@vejlebib.dk

I løbet af dagen besøges Garaget i den centrale bydel, Sofielund i Malmø. Kultur–
huset rummer bl.a. bibliotek, kreative værksteder, mødelokaler og café.
www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Garaget/Garaget/Om-Garaget.html
Henning Larsens ombygning af det gamle Stadsbibliotek i Malmø er både arkitektonisk og indretningsmæssigt et besøg værd. Også servicemæssigt er der inspiration at hente. www.malmo.se/Medborgare/Biblioteken/Vara-bibliotek/
stadsbiblioteket.html
I den nye kreative bydel Musicon i Roskilde får I fortællingen om en drøm, der er
ved at blive til virkelighed: Danmarks Rockmuseum. Et museum, der gennem musikken vil formidle ungdomskulturens betydning for samfundets udvikling og
som vil indeholde en biblioteksdimension: Rockbib, hvor museet og biblioteket
forener kræfterne om udvikling og drift af det kommende bibliotek på Danmarks
Rockmuseum. www.musicon.dk/webtop/site.aspx?p=14853
07.00

09.15 ca.

Afgang fra Esbjerg med ”De blå busser”
Opsamlingssted: Museumspladsen, som er P-pladsen ved Esbjerg Bibliotek
Afgang fra rasteplads v. motorvejsafkørsel 58 Middelfart
(v. toiletbygningen)
Afgang fra Nyborg—motorvejsafkørsel v/Statoil-Mc Donalds

11.30
12.30
14.30
16.00
17.00

Garaget i Malmø og rundvisning
Malmø Stadsbibliotek, frokost og rundvisning
Afgang fra Malmø Stadsbibliotek
Musicon Roskilde, kaffe og rundvisning. Se mere på
Afgang Musicon, Roskilde

18.15 ca.
19.15 ca.
20.30 ca.

Ankomst Nyborg
Ankomst Middelfart
Ankomst Esbjerg

08.15 ca.

Bemærk: Tidsangivelser ved opsamlingsstederne er ca. tider, så vær i god tid. Der er også
en del vejarbejde på strækningen, så der kan være trafikale problemer. Der serveres morgenkaffe på
udturen og sandwich på hjemturen. Ret til ændringer forbeholdes

