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Rundvisning i Byens hus
Er du nysgerrig på mulighederne i Byens hus? Så kom til en hyggelig 

rundvisning, primært for jer, der har lånt Den Gamle Byrådssal
Arrangeret af Byens hus’ sekretariat

ONSDAG - kl. 17-18 //        Stuen

Fritidsfestival på Kildegården
Kom og mød Roskildes foreninger. Aktiviteter. Optræden. Musik. Bevægelse. 
Kreativitet. For alle aldre. Bilparkering ved Kongrescentret
Arrangeret af Byens hus’ sekretariat
SØNDAG - kl. 10-14 // Kildegården

Gadeteater - Beatbox Sensation
Beatboxere formår at anvende deres stemme til at forme musik på en fantasifuld 
måde og gøre det til noget helt særligt, når de laver cool og sjove lyde. Alle aldre
Arrangeret af Byens hus’ sekretariat
LØRDAG - kl. 19 // Musicon/KunstSmedjen/Bagtæppet 8

Bogbyttedag
Giv, tag og byt brugte bøger. De overskydende bøger bliver stillet på
bogbyttehylderne i Byens hus. Arrangementet rykker ind ved dårligt vejr
Arrangeret af bogvennerne i Bynes hus
LØRDAG - kl. 11-14 //        Stændertorvet v. Medborgerskabet

Ladies Circle i Roskilde
Vi byder på bobler og snacks, imens vi fortæller om det landsdækkende og 
internationale netværk Ladies Circle og vores lokale klub. Gratis deltagelse
Arrangeret af Ladies Circle 119
TIRSDAG - kl. 19-21 //        Orangeriet

Gadeteater - Camelia Orchestra
En multiforestilling der med sin overvældende fusion af livemusik og 

imponerende nycirkus er garanteret til at imponere publikum. Fra 8 år
Arrangeret af Roskilde Gadeteater

ONSDAG - kl. 16 //        Stændertorvet

Gadeteater - King Lear
Dukketeater i verdensklasse – Drama om den forfængelige King Lear, fortalt i en 

nonverbal, sprudlende, hjertekildende dukketeaterversion for hele familien. Fra 6 år 
Arrangeret af Roskilde Gadeteater

ONSDAG - kl. 16 //        Stændertorvet

Gadeteater - I fars fodspor
Magiske Jekyll er rent fortællingsmæssigt forløberen for Paolo Nani Teaters
 “Jekyll on Ice”, der har tryllebundet publikum rundt om i verden. Alle aldre

Arrangeret af Roskilde Gadeteater
ONSDAG - kl. 16 //        Stændertorvet

Medborgerskabet
Medborgerskabet er en udendørs forlængelse af Byens hus.
Medborgerskabet er altid åbent, og her mødes vi, men ikke nødvendigvis
samtidig. Del tanker på tankevæggen, byt bøger og aflever lysstumper.
Hæng et opslag eller en plakat op om ting, der sker i Roskilde

Støttet af Liljeborgfonden og Nordea-fondens, lokalpuljen
ALLE DAGE - Medborgerskabet har altid åbent på Stændertorvet
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NADA café - kom og prøv
NADA er øre-akupunktur, hvor du får 5 nåle i hvert øre og efterfølgende slapper

af i 45 minutter. En behandlingsform, der aktiverer din krop og skaber balance
Arrangeret af NADA-Danmark

MANDAGE - kl. 17-19 //        Under Gulvtæppet

NADA café - nåle og foredrag
Slap af med foredrag om TRE med nåle i ørerne, derefter NADA café kl. 17-19.
Tilmelding senest mandag d. 16 på Pernille_krummes@hotmail.com
Arrangeret af NADA-Danmark
MANDAG - kl. 16-17 //        Under Gulvtæppet

Roskilde Salonorkester prøvekoncert
Kom til koncert i Den Gamlebyrådssal med Roskilde Salonorkester.

Det er gratis at deltage, så kom endelig forbi og hør noget god musik
Arrangeret af Roskilde Salonorkester

MANDAGE - kl. 14.30-17 //        Den Gamle Byrådssal
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