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13.30 Gå-i-gang. Tur til
Loldrup Sø. Rastepladsen ved
Ridecentret Stald Tougård.
18.30 Håndboldligaen for
kvinder Viborg HK-Randers
HK. Viborg Stadionhal.

Fotorama:

16:30 Niko 2 – De
Flyvende Brødre – Normal
version m/dansk tale
16:30 Far Til Fire – Til Søs
16:30 Den Skaldede Frisør
17:00 DOXBIO: The
Act Of Killing
18:15, 20:00, 21:15 Skyfall
18:45 Marie Krøyer
18:45 Looper
21:00 Sinister
21:00 Taken 2

TORSDAG
8. NOVEMBER

medier. Ehvervenes Hus.
19.00-21.30
Frontallapsdemens.
Foredrag v/Rolf Bang Olsen.
Demenscenter Liselund.

Fotorama:

16:30 Hotel Transylvania
– Normal version
m/dansk tale
16:30, 18:45 Marie Krøyer
17:00 Hotel Transylvania
– Dolby 3D m/dansk tale
17:00, 18:15, 20:00,
21:15 Skyfall
17:00 Nico 2 – De
Flyvende Brødre – Normal
version m/dansk tale
18:45 Operation Argo
19:00 Sover Dolly
På Ryggen?
21:00 Paranormal Activity 4
21:00 Looper
21:15 Sinister

17.30-20.30 Start af
egen virksomhed. Salg,
markedsføring og de sociale

Neighbours I det
akustiske hjørne
VIBORG: Mange har allerede sikret sig billet til koncert med den kendte musikgruppe Neighbours i Søndermarkskirken på søndag.
Der er dog plads til dobbelt
så mange i kirken, siger arrangørerne fra Viborg Y’s
Men’s Club.
Koncerten arrangeres for
at skaffe overskud til støtte
for humanitært og kirkeligt
børne- og ungdomsarbejde.
Sidst har Viborg Y’s Men’s
Club støttet FDF Overlund
med 20.000 kroner i forbindelse med FDF’ernes køb
af nyt kredshus. Klubben
ønsker også at støtte det arbejde, der sker i forbindelse
med, at Viborg har fået en
ungdomspræst.
»Det bliver en spændende koncert på alle måder.
At få lov at give koncert i
Søndermarkskirken med
hele bandet, ja, det ser jeg
og bandet virkelig frem til.
Det fantastiske kirkerum
er jo i sig selv en oplevelse,

og vi vil glæde os til at fylde
rummet med musik. Vi har
efterhånden spillet rigtig
mange akustiske koncerter,
men koncerten i Søndermarkskirken vil blive noget helt specielt,« siger Helge Engelbrecht fra bandet
Neighbours.
Koncerten i Søndermarkskirken er søndag 11. november klokken 19.30. Billetprisen er 200 kroner, som
sælges ved indgangen.

Udfordrende og sjove skoledage
Teater. 7. klasse på Viborg Private Realskole har sat teater på
skoleskemaet. To gæve piger fra pressegruppen fortæller.
Af Christina Marie Skov Pedersen
og Laura Ogonowski
7. klasse, Viborg Private Realskole

pcb

Oplev den kendte
musikgruppe Neighbours
i Søndermarkskirken
på søndag.

Kæmpe bogcafe på
Viborg Hovedbibliotek
VIBORG: Har du lyst til at
skifte papirbogen ud med
en e-bog eller mangler du
hjælp til at vælge gode bøger til de kolde vinteraftener, kan du på Viborg Hovedbiblioteks næste bogcafe se en stor bunke af
sæsonens boglige nyheder.
En håndfuld bibliotekarer
vil fortælle om de bøger,
som de i øjeblikket finder
værd at læse. Bibliotekarerne har alle forskellig smag
og der vil derfor helt sik-
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kert være noget for enhver
- uanset om gæsterne er til
krimier, kærlighedsromaner, historisk læsning, biografier eller helt nye digitale læseoplevelser.
Er Bogcafeen holdes på
Skakbrættet, Hovedbiblioteket i Viborg 15. november
klokken 19.30.
Arrangementet er gratis
og byder udover inspiration
på forfriskninger som kaffe,
the og lidt godt til ganen.
pcb

VIBORG: 7. klasse på Viborg
Private Realskole har i de seneste to uger arbejdet på teaterstykket »Den eneste sandhed.
I alt er der fem voksne og
72 elever, hvoraf de otte er fra
skolens internationale afdeling, med i projektet. Der er
14 elever på journalist-holdet,
10 på kostumeholdet og 40 på
dramaholdet.
Dramaholdet spiller teater,
og nogle af dem sørger også
for at få lavet musikken. De
starter hver dag med opvarmning, med sang, musik og andre teater-øvelser. Derefter
plejer de at gennemgå deres
dag, og begynder så til sidst
at øve stykket.
Skuespillerne synes, at det

er rigtig udfordrende, sjovt,
pinligt og en gang imellem
også lidt mærkeligt at spille,
imens ens venner kigger på.
De har store forventninger til
stykket og dem selv.
Gitte Elsborg, dramalæreren er også rigtig god, syntes
de. De siger: »Hun viser os lige præcis, hvordan man gør,
selvom at det er MEGA pinligt
nogle gange.«
Kostumeholdet skal stå for
de små detaljer ved kostumerne, som nemlig allerede var
syet i forvejen. De køber også
nogle af de ting, som skuespillerne skal have på i genbrugsbutikker. De skal også lave
masker og bestemme, hvad
dramafolkene skal have på til
teateret. De fik også selv lov til
at sy fantasitøj til sig selv.
Journalisterne står for en
masse ting blandt andet at
skrive avisen, designe nogle

plakater, stå for billederne og
kontakte forskellige medier.
De har også været oppe ved
Radio Viborg og Viborg Stifts
Folkeblad for at få inspiration
og viden til deres arbejde
Meningen med teateret

er, at man skal lære hinanden meget bedre at kende på
kryds og tværs af klasserne,
så vi startede de to første dage
med at fortælle om os selv og
vise en ting, der betød meget
for os. Og selvfølgelig også at
lære sig selv bedre at kende.
Det er også meningen, at man
skal overskride nogle af sine
egne grænser.
Skuespillet er til skolefesten som er i aften og i morgen, torsdag. I aften er festen
for 0-3 klasse, og den om torsdagen er til 4-7 klasse.
Hvis man kunne tænke sig
at se stykket, så er alle velkommen til forestillingen fredag d. 9/11 kl. 10.00 på Paletten Vesterbrogade 10 i Viborg.
Der er FRI ENTRÈ.

