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Gadeteater - Klods Hans
Ude på landet var der en gammel gård… 
Sådan starter den vidunderlige historie om Klodshans. Fra 3 år og op
Arrangeret af Roskilde Gadeteater
ONSDAG - kl. 16 //        Stændertorvet

Gadeteater - Tam Vild
En sand junglekomedie om at finde sin indre urkraft! En underholdende og 
intelligent forestilling af altid sprælske Dansk Rakkerpak. Fra 6 år og op
Arrangeret af Roskilde Gadeteater
ONSDAG - kl. 16 //        Stændertorvet

Gadeteater - Time to Loop
En historie fortalt gennem akrobatiske udfoldelser på cykel 
og perfekt timing mellem to mennesker. Fra 0 år og op
Arrangeret af Roskilde Gadeteater
ONSDAG - kl. 16 //        Stændertorvet

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. 16 //        Under Gulvtæppet

Over byen, under jorden
Gå på opdagelse under byens centrale torv i den unikke og skjulte kirkeruin, 

der tager dig tilbage til den tidligste middelalder. 40 kr. for voksne
Arrangeret af Roskilde Museum

TIRS-SØN - kl. 11-15 //        Sankt Laurentius

Plexus 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

TIRSDAGE og TORSDAGE - kl. 17-21 //        Under Gulvtæppet

Lån legetøj i Medborgerskabet
Hulahopring, freesbe med mere ligger i lånekassen til fri brug. Red Barnets 

genbrugsbutik og Roskildes indbyggere, donerer løbende legeredskaber.
Arrangeret af Byens hus 

ALLE DAGE //        Medborgerskabet på Stændertorvet
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BørneTour
Optakt til Tour de France for alle børn som ikke er medlem af en cykelklub. 

En god oplevelse med cykelsporten som kan inspirere. Tilmelding: Børnetour.dk
Arrangeret af Danmarks Cykle Union
LØRDAG - kl. 14 //        Stændertorvet

Sommerfest i EUZ
EUZ går på sommerferie, og vi vil derfor holde en lille
 komsammen i Byens hus, hvor vi skal hygge os
Arrangeret af Europæisk Ungdom Sjælland
MANDAG - kl. 14.30-20 //        Den Gamle Byrådssal

Stjerneløbet i Roskilde
Er du klar til at gøre noget godt for andre, mens du gør noget godt for dig selv? 

Så støt en god sag, mens du cykler. Tilmelding: dgi.dk/stjerneloeb
Arrangeret af DGI

SØNDAG - kl. 9 //        Stændertorvet

Gadeteater - Storia de la Tigre
Historien om Tigeren - af Dario Fo. Latter og alvor. Brøl og stilhed. 
Til alle der for alvor trænger til at grine. Fra 6 år og op
Arrangeret af Roskilde Gadeteater
ONSDAG - kl. 15, 15.30 og 16 //        Stændertorvet

Er du nysgerrig på Demokrati Fitness?
Tjek ind i din frokostpause, og hør om Demokrati Fitness.
Emma fra Byens hus forklarer og svarer på spørgsmål
Arrangeret af Byens hus
TIRSDAG - kl. 12-12.30 //        Online

Rundvisning i Byens hus
Er du nysgerrig på mulighederne i Byens hus? Så kom til en hyggelig 
rundvisning, også for jer, der har lånt Den Gamle Byrådssal
Arrangeret af Byens hus
ONSDAG - kl. 17-18 //        Stuen

Genstart din forening efter corona
Vær med til at stille skarpt på hvordan din forening eller organisation 
kommer godt videre efter corona. Gratis workshop og tilmelding er nødvendig
Arrangeret af Aftryk v. Sabitha Jørgensen & Mie Hein 
TORSDAG - kl. 17-20 //        Stuen
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Byens Klaver sommertur
Byens Klaver er et åbent klaver, hvor musikken lever, er tilgængelig, 

synlig og noget alle kan tage del i og opleve. Husk håndsprit 
Arrangeret af Byens hus og Nicholaj Siltan 

ALLE DAGE //        Stændertorvet


