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Bienvenue en Belgique 

Welkom in België 
 
Belgisk uge på  
Østerbro Bibliotek 
 
I løbet af denne uge kan man 
opleve belgisk kultur på tæt 
hold. Der vil være mulighed for 
at smage belgisk øl og 
chokolade, som Belgien må 
siges at være blevet 
verdensberømte på.  Der vil 
også være en fotoudstilling af 
den belgiske fotokunstner 
Jean-François Spricigo, 
ligesom der vil være visning af 
prisvindende belgiske film.  
 
Den belgiske uge finder sted i 
tæt samarbejde med Den 
Belgiske Ambassade og er den 
anden af en række spændende 
uger, hvor Østerbro Bibliotek i 
tæt samarbejde  med 
ambassaderne på Østerbro vil 
sætte fokus på lande fra nær 
og fjern og deres kultur.  
 
God fornøjelse! 

Dag Hammarskjölds Allé 19 
2100 København Ø 
www.bibliotek.kk.dk 

Tlf. 35 38 16 48 
 

Åbningstider 
 

Man.-tor.: 10.00 – 19.00 
Fredag:     12.00 – 18.00 
Lørdag:     10.00 – 15.00 

 



 Program 
 
Der er fri adgang til alle arrangementer,  
og det er gratis at deltage. 
 
Mandag d. 19. oktober 
 
16.30-17.30 Åbningsreception  

 
v/ Belgiens ambassadør Jean-François Branders og 
biblioteksleder Sanne Caft. 
 
Det vil være muligt at smage på belgiske 
specialiteter som øl og chokolade til tonerne af 
belgisk jazz. 
 

17.30-19.00 Filmforevisning  
 
”Pauline & Paulette” (2001)  inst. af Lieven Debrauwer. 
Nederlandsk tale med engelske undertekster. 
 
"Pauline & Paulette" er en stærk lille filmperle om den ældre, 
retarderede kvinde Pauline, hvis søster, som har plejet hende 
gennem mange år, pludselig dør. Ingen af Paulines øvrige 
søstre er interesserede i at tage sig af Pauline, der ikke lægger 
skjul på, at hun helst vil bo hos søsteren Paulette. Men Paulette 
har hverken tålmodigheden eller overskuddet til at passe hende, 
og hun sørger hurtigt for at anbringe Pauline hos den anden 
søster. Filmen beskriver i en humoristisk og samtidig 
melankolsk tone det absurde i, ingen vil kendes ved Pauline. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Tirsdag d. 20. oktober 
 
19.00-21-00 Filmforevisning   
 
“Rosetta” (1999) inst. af Jean-Pierre og Luc Dardenne. 
Fransk tale med engelske undertekster. 
 
Hvis Belgien har en pendant til  Lars Von Trier, må det 
være Dardenne-brødrene. De vandt De Gyldne Palmer for 
filmen om teenagepigen Rosetta, der er besat af tanken om 
at få et job. 
 
I en ramponeret campingvogn bor teenageren Rosetta med 
sin alkoholiserede mor. Da Rosetta, hvis største frygt er at 
ende som sin mor, bliver fyret fra sit arbejde, ser fremtiden 
sort ud for hende. Hendes eneste lyspunkt er det spirende 
venskab med Riquet, men også det kommer i fare, for 
Rosetta er villig til at ofre alt for at få et job.  
 
 

 
 

 
Vind belgiske bøger! 

Få fat i en konkurrencefolder i informationen. 

 
Torsdag d. 22. oktober 
 
19.00-20.00 Litteraturforedrag 
 
”Belgien i litteraturens spejl”  
v/ lektor ved CBS Lisbeth Verstraete-Hansen 
 
Med afsæt i Charles De Costers farverige roman om 
makkerparret Thyl Uylenspiegel og Lamme Goedzak ser 
Lisbeth Verstraete-Hansen på, hvordan Belgiens udvikling 
fra enhedsstat til føderal stat er blevet tematiseret i landets 
fransksprogede litteratur. Lisbeth sætter fokus på en række 
forfattere, der på forskellig vis har skrevet om 
vanskelighederne ved at tænke kulturel, litterær og 
national identitet i et land i stadig forandring. 
 
Lisbeth Verstraete-Hansen har skrevet Ph.d.-afhandling 
om fransksproget belgisk litteratur i efterkrigstiden. 
 

Hele ugen 
 
Fotoudstillingen ”Silenzio” 
 
Den belgiske fotograf og filmskaber Jean-François 
Spricigo udstiller stærke og dragende fotografier i 
sort/hvid. 
 
Læg farve på Tintin 
For de mindste vil der hele ugen i børneafdelingen være 
mulighed for at farvelægge berømte belgiske 
tegneseriefigurer som Tintin, Lucky Luke og Smølferne. 
 
Det vil være muligt at få sin tegning hængt op i 
børnebiblioteket, og der vil være præmier til tre gode 
tegninger. 
 
 
 


