
Denne plakat samler udvalgte 
begivenheder, hvor du kan deltage
i bymidten over sommeren.
Hold dig opdateret om hvad 
der sker i bymidten

Gadeteater
Gadeteater i verdensklasse hver onsdag i juli og august. Roskilde Teater ønsker 
alle velkommne. Tag også gerne et tæppe eller en klapstol med til eget brug
Arrangeret af Roskilde Teater, Roskilde Kommune mfl.
ONSDAGE - kl. 16 // Stændertorvet

Bycykler i Roskilde
 Roskilde Kommune har lavet en aftale med firmaet Donkey Republic om, 

at opstille bycykler til leje i Roskilde by. 
Du kan leje cyklerne ved at downloade en app

Spejderne kommer
Spejdernes Lejr er den største lejr for børn og unge i hele Norden. 

Omkring 32.000 spejdere flytter til naturområdet Hedeland 
i perioden fra den 23. til den 31. juli 2022. Mange får sikkert lyst til 

at besøge bymidten. Hils dem og deres familier velkommen

Sankt Laurentius kirketårn og ruin
Midt på Stændertorvet, og bofælle med Byens hus, finder du 1000 års historie 
på ét sted!  Gå på opdagelser, der tager dig tilbage til den tidligste middelalder. 

Besøg kirkeruinen og tag turen op ad de snoede trapper. 
På toppen bliver du belønnet med et unikt udsyn

Sommerunderholdning
Festlige torsdage for Roskildes børn i selskab med artister, sangere, 
gøglere og andet godtfolk
Arrangeret af Sjov Ferie og Roskilde Bibliotek
TORSDAGE // Læs mere på, Sjovferie.roskilde.dk

Byparkskoncerter
De traditionsrige Byparkskoncerter er endelig tilbage, som vi kender dem. 
Vi mødes til de hyggelige gratiskoncerter under åben himmel, hver tirsdag i juli
Arrangeret af Roskilde Kommune og Gimle
TIRSDAG - kl. 19.30 // Byparken

Torvejazz
Roskilde jazzklub inviterer, med støtte fra Roskilde Kommune,
til udendørskoncerter på Stændertorvet. Velkommen og rigtig god jazz-fornøjelse
Arrangeret af Roskilde Jazz Days
LØRDAGE - kl. 12-14 // Stændertorvet v. Spunken

Surround Festival
Surround Festival er en non-profit festival, drevet af kreative frivillige, der 
brænder for at skabe musik, kultur og gode oplevelser i midten af Roskilde by.
Oplev en række dygtige og lovende danske upcoming-artister
Arrangeret af Surround Festival 
FREDAG og LØRDAG // Læs mere på, Surroundfestival.dk

VM i fodbold for 70+
I Rådmandshaven kan du fejre de uofficelle verdensmesterskaber 
for forboldspillere over 70 år
Arrangeret af REOS, DBU Sjælland og Roskilde Kommune
ONSDAG til FREDAG // Læs mere på, Worldcup70plus.dk

Cikel-sommer i Købmandsgården
Af banen, bessefar! På med kitlen og op på ciklen. 
Kom i lære som cikelbud for en dag!
Arrangeret af Lützhøfts Købmandsgaard
TIRS til FRE - kl. 12-16 og LØR - kl. 10-14 // Lützhøfts Købmandsgaard
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Alle Tiders Tour
Endelig sker det! Tour de France starter sin 

2. etape i Roskilde og vi viser vores smukke by frem for hele verden.
Tak til alle jer kreative Roskildensere der 

har pyntet byen op til gul folkefest

Cykelsommeren er i gang!

Byens hus, et lokalt mødested
Byens hus er et kommunalt demokratihus. Her kan du låne lokaler, 

møde andre, fordybe dig, blive inspireret eller bygge noget op. 
Du er en vigtig del af demokratiet. Tak fordi du deltager lokalt 

Start i Stuen
Stuen i Byens hus er et handlingsrum. 

Byt en bog, læs Roskilde Avis, og lad dig inspirere 
til din næste handling eller udflugt i Roskilde. 

Mandag til lørdag 8-20 og søndag 10-16

VIDSTE DU...? DELTAG


