Denne plakat samler ﬂere arrangører der kan komme ændringer - hold dig opdateret på
www.byenshusroskilde.dk/roskildelive
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NADA café - kom og prøv Gul Førfest: Strik, mal, klip og sy
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

Kalder alle kreative sjæle, kom og vær med til at male byen gul,
der er 75 dage til Tour de France. Læs mere på hjemmesiden
Arrangeret af Byens hus og AlleTidersTour
MANDAG - Drop ind fra kl. 11-15 //
Stuen

Pilgrimsruten Oslo-Trondheim CARPe-VERBUM Open Word-Workshop
Benny Andersen fortæller om hvorfor man ikke skal cykle i Norge, om et
vikingeskib, der vender omvendt og om sin debut som hjælpepræst
Arrangeret af Cyklistforbundet, Roskilde afdeling
MANDAG - kl. 19 //
Den Gamle Byrådssal

WoWiWo’s ”augmented reality” word workshop med digter/dramatiker Peter
Campbell Bensted er for alle unge mellem 15-30 år. Hvor: Byens hus - Fordybelse
Arrangeret af WorldWideWords/TiFuglePåTaget/Byens hus
TIRSDAG - kl. 16-19 //
Stuen

Grand Depart Træningsforløb Augmented Reality Poetry Installation
I år er touren helt særlig fordi den går gennem Roskilde.
Kom med til introduktionsaften og deltag i verdensbegivenheden lokalt
Arrangeret af DGI
TIRSDAG - kl. 18-21 //
Den Gamle Byrådssal

WoWiWo’s Augmented Reality (AR) Installation med udvalgte AR digte fra
Roskilde Gymnasium’s elever. For alle
Arrangeret af WorldWideWords/Roskilde Gymnasium/TiFuglePåTaget/Byens hus
TIRSDAG-SØNDAG - Byens hus’ åbningstider //
Stuen

Plexus Roskilde Okkulte historier fra Roskilde
Vi har hygge, brætspil, snak og fællesspisning for ensomme unge mellem 18-35 år.
Se hvor vi er, og tilmeld dig gratis på Facebook: Plexus Roskilde
Arrangeret af Plexus Roskilde
TIRSDAG og TORSDAGE - kl. 17-21 //
Under Gulvtæppet

Roskilde giver garanti for gode, okkulte oplevelser, da man her byder på
historisk alder, drama og intriger, brudte håb og uhyggeligt nattemøde
Arrangeret af FOF Roskilde
ONSDAG - kl. 15-17 //
Den Gamle Byrådssal

Demokrati Fitness – træning og pizza Bogbyttedag
Demokrati skal trænes, og kan heldigivs gøres uden træningstøj.
30 minutter der giver demokratisk selvtillid. Vi afslutter med pizzahygge
Arrangeret af Byens hus
TIRSDAG og TORSDAG- kl. 16.30-18 //
Stuen og Den Gamle Byrådssal

Tag den bog du gerne vil læse. Sæt bøger som andre kan få glæde af.
Vi står parat til gode samtaler om bøger. For os, der elsker at læse
Arrangeret af Bogvennerne/Byens hus
LØRDAG - kl. 11-14 //
Stændertorvet v. Medborgerskabet

Rundvisning i Byens hus Fredsinitiativ i Roskilde
Se lokalerne, mærk stemningen og hør om mulighederne.
Obligatorisk, hvis du har lånt Den Gamle Byrådssal
Arrangeret af Byens hus
ONSDAG - kl. 17-18 //
Stuen

Vi danner en fredsgruppe på grundlaget: “Nej til krig, spænding og oprustning ja til fred, afspænding og nedrustning” mod den uacceptable krig i Ukraine
Arrangeret af Henning Bentzen og Bette Als
TIRSDAG - kl. 19 //
Verdensrummet

SEIN - Art Exhibition – Open Meeting Nice, verdenskulturarv og dens bagland
SEIN, invites you to be. That‘s the key thought of our exhibiton. Anyone
identifiying as FLINTA* is welcome to join the planning group and exhibiton
Arrangeret af Victoria Langenecker, Marie Tschann Kromminga, Bella Nauen
ONSDAG - kl. 18-20 //
Tankerummet
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Byen Nice’s historie, arkitektur, byplanlægning og kulturelle liv vil blive belyst.
Samt en tur i Nices ukendte bagland bliver der også til. 50 kr for gæster
Arrangeret af Alliance Francaise
TIRSDAG - kl. 19.30-21.30 //
Den Gamle Byrådssal

Månedsmøde og Bivokswrap En skål med Karen Blixen
Kom og lav bivokswraps, et bæredygtigt alternativ til
stanniol og husholdningsfilm, til UngEnergi-månedsmøde
Arrangeret af UngEnergi Roskilde
TORSDAG - kl. 17-18 //
Stuen

Hvad hvis selveste Karen Blixen genopstod som storyteller i kød og blod, berettede
livsmottoer og litterære fortællinger? Mød ”Karen Blixen”, og drik et glas ”skum”
Arrangeret af FOF Roskilde
ONSDAG - kl. 17-19 //
Den Gamle Byrådssal

Donér: Gult garn- og stofrester
Vi indsamler gult skrald der bliver forvandlet til skat for at pynte
Roskilde gult til Tour de France den 2. juli
Kontakt husværten eller aflever det i Stuen i husets åbningstider
ALLE DAGE - www.byenshusroskilde.dk/gulførfest
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