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Vi er en forening der fokuserer på hygge og spil. Kom og se om det er
noget for dig. Alle aldre er velkomne. Find os på Facebook: Nørdklub Roskilde
Arrangeret af Nørdklub Roskilde
TORSDAGE - kl. 17-21 - LØRDAGE - kl. 10-20 //
Stuen

Plexus Roskilde NADA café - kom og prøv
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
TORSDAGE - kl. 17-21 //
Under Gulvtæppet
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Se lokalerne, mærk stemningen og hør om mulighederne.
Obligatorisk, hvis du har lånt Den Gamle Byrådssal
Arrangeret af Byens hus
ONSDAG - kl. 17-18 // Vi mødes i
Stuen

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
MANDAG - kl. 17-19 //
Under Gulvtæppet

Vi er klar med en række nye numre hentet i både funken, latin, poppen, jazzen og
rocken og som altid den helt specielle Ladies Affair sound. Entré 50 kr.
Arrangeret af Ladies Affair
TIRSDAG - kl. 19 //
Den Gamle Byrådssal

Kunst i Pinsen - De unge talenter Byens Ord

03.+04.
05.+06.

06
12

En tour de inspiration over den gule farve. Vi starter dagen med plantefarvning og
slutter med installationen til Spunken i forbindelse med Tour de France
Arrangeret af Genskab og AlleTidersTour
MANDAG - kl. 09.30-15 //
Stuen

Rundvisning i Byens hus Koncert med Ladies Affair

03.+04.
05.+06.
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Brætspil og hygge i Stuen GUL FØRFEST - Et wunderkammer i gult #1

Mød de unge talenter til årets elevudstilling og se,
hvad der rører sig i den unge kunst
Arrangeret af Billedkunstnerisk GrundKursus (BGK)
Fredag til Mandag - kl. 11-17 //
1. sal

Kom og vær med til en åben scene i Roskilde, hvor vi læser op af poesi, prosa,
rap og sang. For mere info, besøg vores Facebook-gruppe: Byens Ord
Arrangeret af Hverdagspoeten, Martin og Sif
FREDAG - kl. 18-21 //
Stuen

Kunst i Pinsen - Tegninger, tryk, skulptur Bogbyttedag
Oplev den kunstneriske mangfoldighed, TIFUGLEPÅTAGET fællesskabet
spænder over! Marie B., Jacob Fälling og Søren Steensen udstiller i Stuen
Arrangeret af TIFUGLEPÅTAGET
FREDAG til MANDAG - kl. 11-17 //
Stuen

Kom og 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 Bogbytterne
TIRSDAG - kl. 11-14 //
Stændertorvet v. Medborgerskabet

Radikal politik igennem Paradise Hotel BørneTour og musiskdag
Radikal Ungdoms Kultur, Ret og Ligestillingsordfører kommer,
og fortæller om vores politik fortalt igennem Paradise Hotel
Arrangeret af Radikal Ungdom Roskilde
MANDAG - kl. 18-21 //
Under Gulvtæppet

BørneTour vil give nybegyndere mellem 3-15 år, en god oplevelse med cykelsporten.
Sjov og bevægelse, som optagt til tourstart den 2. juli
Arrangeret af AlleTidersTour
LØRDAG - kl. 9-17 //
Flere lokaler

Byttemarked i Byens hus GUL FØRFEST - Et wunderkammer i gult #2
Medbring de ting som du ikke længere bruger, f.eks. tøj, legetøj, cd’er og køkkenting.
Gå på opdagelse og tag hvad du har lyst til, til glæde for andre og miljøet
Arrangeret af Roskilde Byttemarked, www.byttemarked.nu
SØNDAG - kl. 11-14 //
Stuen

Vi starter dagen med at brodere på de tekstiler vi plantefarvede sidste workshop.
Der er stof nok til alle, også til dig der ikke deltog i den #1
Arrangeret af Genskab og AlleTidersTour
MANDAG - kl. 9.30-15 //
Stuen
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