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Cyklerne er bygget af Orange Makers.
Installationen er designet af Christopher Grønskov fra organisationen INSP! Sound.
24.- 30. januar kl. 17-22
Sted: Byens hus, Stændertorvet

VOLUT
Volut er et lyskunstværk, der kan opleves på den udvendige facade af Roskilde
Kloster. Værket henter inspiration i og fortolker mange af klosterets smukke
udskæringer, udsmykninger og ornamenter. Kunstnerkollektivet Båll & Brand har
været på opdagelse bag murene i de historiske bygninger og i klosterets arkiv.
Her har de fundet eksisterende strukturer, men også skrinlagte skitser, som alt
sammen er med til at give liv til et organisk værk udført med rød laser.
24.- 30. januar kl. 17-22
Sted: Roskilde Kloster

Mød The Wrestlers
Oplev Ditte Ejlerskovs virtuelle skulptur The Wrestlers, både som et svævende
hologram og augmented reality midt i Roskilde, når Museet for Samtidskunst
blænder op for en ny måde at opleve skulpturer på.
The Wrestlers er det nyeste værk i museets samling og vises på
www.virtuelleskulpturer.samtidskunst.dk. I anledning af lysfesten blænder i museet
også op for den virtuelle skulptur i byrummet.
Værket er en slags offentlig skulptur, idet alle frit kan downloade, dele, 3d-printe,
ændre og animere skulpturen, som de vil. Del gerne din udgave af den virtuelle
skulptur med os på mail Info@samtidskunst.dk eller på Instagram @samtidskunst
med #thewrestlers.
Fredag d. 28. januar 17-21 (Kulturstrøget by Night)
Sted: Spunken på Stændertorvet
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Lys af bevægelse på Stændertorvet
Lys af bevægelse er en interaktiv lysinstallation der giver deltagerne mulighed for
ikke blot at observere værket, men en chance for at være med til at skabe det.
Fælles bevægelse og samvær bliver alt sammen energien der projekterer lys ud i
Roskilde by. Alle besøgende der lægger værket forbi kan træde i pedalerne og sætte deres eget præg på lysets udtryk og sikrer et dynamisk lysshow der ændrer sig
igennem hele ugen.
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24.- 30. januar kl. 17-22
Sted: Rådhuskælderens Have

kulturstrøg.dk

Coronarefleksioner
Et lyd- og lysværk om det første år med Covid-19. Om isolation, håndsprit og
længslen efter et godt kram. Ca. 300 tegninger projiceres op på Byens hus’ gavl
og mure, mens seks højttalere afspiller lyde og samtaler om den globale pandemi,
der bragte os sammen om at holde os væk fra hinanden. Indsamlet via interviews
med ca. 50 borgere i Den Gamle Byrådssal i 2020. Lydkunstner Bobby Salomon
Hess og tegner Jakob Fälling står bag koncept, indsamling og sammenklip, mens
lysdesigner Ole Samsøe er ansvarlig for det tekniske og visuelle udtryk.
Gruppen er rodfæstet i kunstnerfællesskabet Tifuglepåtaget i Byens hus.
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Det hele begyndte, da Knud den Store nævner navnet på en biskop af Roskilde
for første gang: Gerbrand af Roskilde Stift. Det skete i 1022 i byen Ely i England,
hvor Gerbrand underskrev et skrift som biskop af Roskilde. Det er første gang,
at bynavnet Roskilde optræder på skrift og første gang bispesædet i Roskilde
nævnes ved navn.

1000 ÅR – MILLUMEN
LYSSÆTNING
Et guddommeligt lys vil hele ugen strømme ind og ud af den legendariske
katedral og oplyse dets fra fod til spir. 1000 lyskugler vil fortælle hver sin historie
om kongemagtens gravkirke, og den ikoniske bygning, der våger over den gamle
kongeby Roskilde. MILLUMEN tager dig på en rejse gennem Roskilde Stifts
1000-års jubilæum. En rejse gennem både fordomstidens kongemagter og kirkens
udvikling i Danmark. En rejse gennem fortid, nutid og fremtid og med troen på at
lyset kan lede os gennem selv de mørkeste tider.
Værket er designet af lysdesigner Mads Østergaard Nielsen fra den socialøkonomiske organisation INSP Sound.
24.- 30. januar kl. 17-22
Sted: Roskilde Domkirke

Aftenåbent i middelalderkirken
Fredag den 28. januar kan du i kirken se og mærke middelalderens liv og
Roskildebispens magt i en helt særlig aftenbelysning, som INSP! står bag.
Start aftenen med aftensang under de høje hvælv kl. 17-18.
Fredag d. 28. januar kl. 17-21 (Kulturstrøget by Night)
Sted: Roskilde Domkirke
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1000-års fejring af Roskilde bispemagt
Vær med til at fejre 1000-året for Roskildes bispemagt med lys, fortællinger,
kunst og 1000 års hemmeligheder i Roskilde Domkirke, og med kunstværker
skabt af BGK (Billedkunstnerisk grundkursus) Roskilde.
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Fredag d. 28. januar kl. 17-21 (Kulturstrøget by Night)
Sted: Roskilde Museum
Pris: Gratis adgang.

1000 års dvale
LYSVÆRK
- 1000 års hemmeligheder
I haven ved Roskilde Museum finder du lysværket 1000 års dvale. Syv organiske
pupper i pil og papir svæver i kastanjetræets krone og lyser haven op. Materialerne
refererer til middelalderens pileflet af kurve. Netop i middelalderen ramte pesten
Danmark for første gang og hærgede siden landet med års mellemrum frem til 1711,
mens man efterhånden blev bedre til at håndtere epidemierne med karantæne.
Pupperne bliver her et billede på menneskets evne til at overleve selv de værste
kriser, som fx Den Sorte Død: Man søger tilflugt i dvalen, mens man venter på bedre
tider. I værket knyttes en forbindelse mellem fortid, nutid og fremtid. Kan vi lære af
fortiden, sætte vor tids epidemi i et større perspektiv og derved give nutidens børn
og unge mennesker et håb for fremtiden?
Værket er en del af fejringen af 1000-året for Roskildes bispemagt i lysfestugen
med lys, fortællinger, kunst og 1000 års hemmeligheder.
24.- 30. januar kl. 17-22
Sted: Haven ved siden af Roskilde Museum
Arrangør: BGK Roskilde

Folierefugie for fortællinger
LYSVÆRK
- 1000 års hemmeligheder
Træd indenfor i Folierefugiet. Dette er dit safe space. Her kan du dele dine hemmeligheder og konspirationstanker med andre ligesindede, der finder vej til refugiet.
Fredag aften kan du lægge øre til nutidens fortællinger om mystiske hændelser
i Roskilde by og om de moderne myter, kultdannelser og konspirationsteorier,
der knytter sig til byen. Du finder refugiet ved at følge den guidede vandringstur
1000 års rejse fra domkirke til dome ad den skjulte rute, der forbinder haven ved
Roskilde Museum med Palæhaven.
Værket er en del af fejringen af 1000-året for Roskildes bispemagt i lysfestugen
med lys, fortællinger, kunst og 1000 års hemmeligheder.
24. - 30. januar kl. 17-22
Sted: Palæhaven, Stændertorvet
Arrangør: BGK Roskilde
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Forvandlinger - fortællinger om affald
Inde på og foran Roskilde Museum kan du opleve fortællinger om affald og få
en smagsprøve på udstillingen Forvandlinger – fortællinger om affald. Kom tæt
på 4500 engangsmundbind efterladt som affald indsamlet i coronaperioden.
Og kom inden for og hør fortællingen om tekstilaffald, der er forvandlet til
Det formuldede tæppe.
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Fredag d. 28. januar kl. 18-19 og kl. 20-21 (Kulturstrøget by Night)
Mødested: Haven ved Roskilde Museum
Pris: Gratis Ingen tilmelding
Arrangør: BGK Roskilde

Se dine hemmeligheder i øjnene
LYSVÆRK
- 1000 års hemmeligheder
Du møder en spejlvæg, der skal få dig til at reflektere over dig og dine i dit bidrag
til 1000 års hemmeligheder i Roskilde. Du får nemlig mulighed for at dele dine
inderste og dybeste hemmeligheder ved at skrive dem med farverige tusser på
spejlene. Her kan dine udsagn forblive hemmelige og anonyme for omverdenen,
men samtidig må du stå ansigt til ansigt med dig selv.
Værket er en del af fejringen af 1000-året for Roskildes bispemagt i lysfestugen
med lys, fortællinger, kunst og 1000 års hemmeligheder.
Fredag d. 28. januar kl. 17-21 (Kulturstrøget by Night)
Sted: Palæhaven, Stændertorvet
Arrangør: BGK Roskilde

1000 års navnefest for Roskilde
- 1000 års hemmeligheder

LYSVÆRK

Kære du
I anledningen af min 1000-års navnedag inviteres du hermed til min farvestrålende
fødselsdagsfest. På plænen mellem Domkirken og Palægården vil der være dækket
flot op til visuel nydelse for alle friske gæster. Jeg håber at se dig iført lunt tøj og
i strålende humør!
Kærlig hilsen navnebarnet Roskilde
Værket er en del af fejringen af 1000-året for Roskildes bispemagt i lysfestugen
med lys, fortællinger, kunst og 1000 års hemmeligheder.
Fredag d. 28. januar kl. 17-21 (Kulturstrøget by Night)
Sted: Mellem Palægården og Roskilde Domkirke
Arrangør: BGK Roskilde
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1000 års rejse fra domkirke til dome
- 1000 års hemmeligheder
Tag med på en vandring i Roskilde by ad den skjulte rute, der forbinder haven
ved Roskilde Museum med den hemmelige have ved INSP. Undervejs vækker vi
byens gamle sagn og myter til live, som sagnet om Roar og Helge, frem til nutidens
rygter og historier, som rygterne om mord i Ringparken. Roskildes
kendte og knap så kendte historier bliver fortalt med et twist, der viser, at vi i
dag, ligesom dengang, skaber historier ud fra de mystiske hændelser, der sker.
Værket er en del af fejringen af 1000-året for Roskildes bispemagt i lysfestugen
med lys, fortællinger, kunst og 1000 års hemmeligheder.
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25. - 30. januar kl. 12-16. Fredag den 28. januar kl. 12-21 (Kulturstrøget by Night)
Sted: Palæfløjen – Roskilde Kunstforening
Gratis adgang

kulturstrøg.dk

Sten – Streg – Strøg
I Lystfestugen viser Palæfløjen – Roskilde Kunstforening udstillingen Sten –
Streg – Strøg med værker af Jens-Peter Kellermann, Lisbet Groth-Jensen og
Jane Nielsen-Hansen.
Fredag den 28. januar er udstillingen åbent frem til kl. 21, og der er gratis adgang.
Ved aftenåbningen vil der være repræsentanter fra Roskilde Kunstforening, som
fortæller dels om den aktuelle udstilling, dels om Roskilde Kunstforening og dens
mange forskellige aktiviteter og arrangementer, som den står for året igennem.
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PALÆFLØJEN - ROSKILDE KUNSTFORENING

24. - 30. januar kl. 17-22
Sted: Bibliotekshaven ved Roskilde Bibliotek

Tour de France-trofæet udstilles på Roskilde Bibliotek
Tour de France-trofæet vil fra 24. januar til 19. marts være udstillet på Roskilde
Bibliotek sammen med artefakter fra årets Tour de France. Alle cykelentusiaster og
andre interesserede kan komme helt tæt på og mærke det gule sus. Bibliotekets
Tour de France-udstillingen åbnes i forlængelse af borgmesterens åbning af Kulturstrøgets lysfest og markeres ved en reception med taler og bobler på Biblioteket.
Alle er velkomne.
24. januar kl. 17.30-18.30
Sted: Roskilde Bibliotek, indgang via Bibliotekshaven

Spøgelseshistorier for de større og største
Kender du til bibliotekets historier fra magasinet? Kom med ned i børnemagasinet og hør historierne fra fortiden og om dem, der nu går igen i gangene
under biblioteket. Tonny beretter om det gamle kloster og stedets uhyggelige
skæbner, som stadig ikke vil slippe de levendes verden.
For unge fra 10 år og deres voksne
Fredag d. 28. januar kl. 18 og kl. 20 (Kulturstrøget by Night)
Mødested: Forhallen på Roskilde Bibliotek
Gratis. Ingen tilmelding

Brætspilsaften
Kom forbi til en hyggelig aften med kage, sodavand og brætspil. Vi vil have
spilkyndigt personale, der kan hjælpe jer med at finde og komme i gang med
det helt rigtige spil.
Der er frit valg mellem vores brætspil, og man må også gerne tage egne med.
Vi laver små stationer med temaer, der passer til spillene, så man kan komme
i den helt rette stemning.
For alle
Fredag den 28. januar kl. 15-21 (Kulturstrøget by Night)
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek
Gratis. Ingen tilmelding
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Fnug
LYSVÆRK
Kom og oplev lyset i mørket og gå på opdagelse i Fnug. Store cirkelformede
og sneagtige fnug nærmest daler ned fra himlen og oplyser haven. De er
som lysende fantasiverdener, der svæver mellem træerne og lander i buskene.
Fnug er én samlet lyskunstinstallation, hvor hvert enkelt fnug er skabt af
eleverne fra Billedskolen ved Roskilde Musiske Skole. Eleverne forholder sig
med installationen til tid og sted og eksperimenterer med materialer, teksturer,
former og ikke mindst lys.
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Sted: Rundt omkring på biblioteket
Gratis. Ingen tilmelding
For voksne

Rundvisning på Roskilde Bibliotek
Kom med bag kulisserne
Bliv klogere på Roskilde Biblioteks bygninger, historie, kulturaktiviteter og
tankerne bag vores indretning, når leder af bibliotekets afdeling for ’Rum og
Lokalområder’, Allan Volhøj, inviterer med ind bag kulisserne og giver dig
mulighed for at opleve de gemte magasiner og se maskinrummet, hvor der
normalt er ingen adgang.
Du er velkommen til at stille spørgsmål undervejs.
Fredag d. 28. januar kl. 17.00-17.45 og kl. 18.00-18.45 (Kulturstrøget by Night)
Vi mødes ved indgangen til Bibliotekshaven.
Gratis, men begrænset antal pladser.
Tilmelding nødvendig på www.roskildebib.dk.

Musikalsk fægtespil
Leg med lys og klassisk musik. Kom og spil Johann Sebastian Joust med
lysende controllere. Her gælder det om at slå de andre spillere ud til de
klassiske toner af Bach.
Alle kan være med, bibliotekaren sætter jer i gang.
For alle
Fredag d. 28. januar kl. 17-21 (Kulturstrøget by Night)
Sted: Musikken på Roskilde Bibliotek
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Litterær skattejagt for voksne
Kom og test din litterære viden og evne til at løse gåder i en skattejagt blandt
bibliotekets bøger. Du behøver ikke være en stor bogorm for at deltage.
Sporet starter ved bibliotekarbordet og herefter fører ledetrådene dig rundt
omkring i biblioteket.
Der trækkes lod om en præmie blandt de rigtige svar mandag den 31. januar.
Vinderen får direkte besked.
24.-30. januar i bibliotekets åbningstid: Mandag til fredag kl. 8-19, lørdag og
søndag kl. 10-15
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Fredag d. 28. januar kl. 17-21 (Kulturstrøget by Night)
Sted: Kreativt hus for Børn – Algade 31
Gratis adgang

Skab skyggespilsdukker og lav skyggespilsteater
I anledning af Lysfesten på Kulturstrøget har vi fundet sort karton, sakse, blyanter
og blomsterpinde frem, så I kan lave eventyrlige skyggespilssukker. Vi har iscenesat
vores biografrum, så der er mulighed for at lave skyggespilsteater for familie og
nye venner.
24. - 30. januar i vores åbningstid:
Tirsdag kl. 14-18, onsdag, fredag og lørdag kl. 10-14
Sted: Kreativt hus for Børn – Algade 31
Gratis adgang

Udstilling: Vilde Væsner og sære steder
Dato: 25. januar - 28. februar.
Gå på opdagelse i en sanselig vandreudstilling baseret på Roskildes børns
fortolkninger af Roskildes mytiske sagnvæsner.
Udstillingen ”Vilde Væsner og sære steder” tager afsæt i en række workshop
afholdt i 2021, hvor de medvirkende børn har skabt magi sammen med forfatter
Benni Bødker, billedkunstner Maria Lau Krogh, fortæller Kasper Sørensen og
forfatter/illustrator Jan Kjær.
Udstillingen er et indblik i børnenes proces og eventyrlige historier. Så kom og
oplev børnenes egne mytiske skabninger både skulpturelt, visuelt og gennem
fortællinger på tekst og lyd. Udstillingen er iscenesat af billedkunstner
Maria Lau Krogh.
25. januar - 29. februar i vores åbningstid:
Tirsdag 14-18, onsdag, fredag og lørdag kl. 10-14
Sted: Kreativt hus for børn
Gratis adgang

Lysinstallation: Vilde Væsner og sære steder
Billedkunstner Maria Lau Krogh har skabt en lysinstallation med fokus på de
vilde væsner i Roskilde. Lysinstallationen kan opleves under lysfesten.
24.- 30. januar kl. 17-22
Sted: Klosterparken ved Kreativt hus for børn
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En eventyrlig aften i Kreativt hus for børn
Vi holder ekstra længe åbent i forbindelse med Lysfestugen. Hele dagen kan I
gå på opdagelse i vores udstilling, Vilde Væsner og sære steder. I kan også lave
skyggespilsdukker og spille teater eller lave skyggespilsdukker i byrummet. Vi
sælger lommelygter til 15 kr., som I kan bruge til at lave skygger i byrummet.
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KREATIVT HUS FOR BØRN – ALGADE 31

Mandag – fredag kl. 17.00 og 19.30
Pris: 50 kr.
Antal deltager per tur: 20
Læs mere og tilmelding på byenshusroskilde.dk/detsker

Forsamling om bymidtens fremtid
Hvordan ser fremtiden ud for bymidten, og hvilken bymidte drømmer vi om i
Roskilde? Indimellem er det vigtigt at mødes og tale med hinanden om de emner,
der interesserer os. I lysfestugen sætter RUC, Roskilde Handel, Roskilde Kommune
og Vikingeskibsmuseet spot på Roskilde Bymidte.
Kom hvis du er nysgerrig, har en mening, en idé eller gerne vil gøre noget.
Mød studerende fra Roskilde Universitets Plan, By, Process og flere af bymidtens
aktører til en snak om byliv nu og i fremtiden.
Torsdag d. 27. januar kl. 17.00-20.30 – dørene åbner kl. 16.30 og lukker kl. 21
Den Gamle Byrådssal, Byens hus, Stændertorvet 1d
Gratis – tilmeld på byenshusroskilde.dk/detsker

Åben sal - oplev Den Gamle Byrådssal
Den Gamle Byrådssal er det tydeligste tegn på, at Byens hus oprindeligt var
Roskilde kommunes Rådhus. Byrådssalen står i dag stort set, som da den blev
indviet den 26. november 1884. Byens hus og Roskildeguiderne holder åben sal i
Den Gamle Byrådssal, med rundvisninger og historiefortælling, hver halve time.
Tirsdag d. 25. januar kl. 17-19 & Fredag d. 28. januar kl. 19-21
Guidet tur hver halve time, tilmelding er ikke nødvendigt.
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Lys på Roskilde – byvandringer hele ugen
Roskildeguiderne byder på fortællende byvandringer med lys i mørket. Der er
tale om fire forskelligt tematiserede byvandringer, hvor der blandt andet bliver
kastet lys på Roskildes lange historie, kunst på kulturstrøget og turisme i det
indre. Der bliver også mulighed for at deltage i en byvandring designet særligt
til familier, hvor både børn og voksne får indsigt i at iagttage forskellige typer
af kunstudsmykninger. Se Roskilde på nye måder, opdag ting og steder du ikke
vidste fandtes, og hør fortællinger du aldrig hørt før.
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Tirsdag d. 25. januar kl. 17-21, “Under Gulvtæppet”
Torsdag d. 27. januar kl. 17-21, Stuen i Byens hus. Åbent hus.
Fredag d. 28. januar kl. 17-21, “Under Gulvtæppet”

AUGUMENTED REALITY
Wowiwo yowi’erne vil deltage i Roskilde lysfest 2022 med en speciallavet
samling af brandvarme, flammende historier og digte illustreret i augmented
reality (AR). AR-værkerne vil blive skabt i december/januar i samarbejde med
digter/dramatiker Peter Campbell Bensted, fotograf/videokunstner Bumbum
Malou og i samarbejde med andre grupper bestående af unge i byens hus.
De brændende ord vil derefter blive sat op som augmented reality-værker
på gemte/udsædvanlige steder i huset til lysfesten 2022. Kom med på wowiwo
yowi’ernes guidede tur og oplev de brændende digte
Fredag d. 28. januar kl. 18-20 i Byens Hus (Kulturstrøget by Night)
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Åben Stue – med lys på fællesskabet i Byens hus
Byens hus Roskilde er et mødested for medborgere og demokrati, og i Stuen er
alle velkomne. Under lysfesten sætter husets brugere lys på fællesskabet, og du
kan møde en række af de aktører og aktiviteter, som du er inviteret til i Byens hus.
Gå på opdagelse i huset, og varm dig i de bløde lænestole, med det gode selskab,
og med mulige fremtidige aktiviteter og fællesskaber for dig.
Torsdag er Nørdklub Roskilde vært for åbent hus i Stuen. Her er der mulighed
for at hygge med nogle af de aktiviteter, vi beskæftiger os med på ugentlig basis.
Vær med til at male en figur, spille et brætspil, få introduktion til nogle figurspil
eller bare deltag i nogle åbne samtaler om alt fra superhelte til verdenssituationen.
Tirsdag og torsdag holder Plexus Roskilde åbent hus. Plexus driver et mødested
for ensomme unge i alderen 18-35 år 2 gange om ugen i Byens hus’ lokale “Under
Gulvtæppet.”. Der vil være mulighed for at høre oplæg, stille spørgsmål og tale
med de frivillige omkring arbejdet med de unge, eller være med til en byvandring.

PROGRAM LYSFEST 2022

BYENS HUS

Tour de France-trofæet cykles til Roskilde på lysende cykler
Tour de France-trofæet bliver i januar cyklet fra Nyborg til Roskilde baglæns
gennem etapen, som de professionelle skal cykle lørdag 2. juli 2022. Mandag den
24. januar 2022 modtager vi trofæet fra Lejre, og det skal cykles fra kommunegrænsen på Ledreborg Allé til Stændertorvet. Byens cyklister cykler sammen med
den gule Tour de France cykel og trofæet. Deres cykler er udsmykket med ekstra
meget lys og lander kl. 17.00 på Stændertorvet, hvor borgmester Tomas Breddam
vil holde Lysfestens åbningstale. Når trofæet cykles til Roskilde, kan du bringe dit
eget lys til begivenheden. Du kan fx stå langs ruten med cykellygter, lommelygter,
fakler, lyskæder eller andet lys og tage godt imod trofæet, når det kommer forbi.
Efterfølgende bliver Tour de France-trofæet udstillet på Roskilde Bibliotek, hvor
du kan se det frem til 19. marts.
24. januar kl. 15-17
Borgmester Tomas Breddam åbner Lysfesten kl. 17

Gult lys over Roskilde
Kører du nordpå eller kommer du nordfra mod Roskilde, kan du se Roskildes
store arkitekttegnede energitårn. Tårnet er tegnet af den hollandske arkitekt,
Erick Van Egeraat, som lod sig inspirere af lokalområdet, herunder Roskilde
Domkirke. Tårnet binder æstetik og funktion sammen, og i mørket lyses det
op af et virvar af farver. Den 24. januar lyses tårnet op i den gule farve som en
fejring af, at Tour de France-trofæet kommer til Roskilde.
24. januar kl. 17-24
ARGO Energitårn

Følg lyset på Kulturstrøget
Kulturstrøget løber parallelt med Algade og forbinder flere af Roskildes kulturinstitutioner. Vi har udsmykket Kulturstrøget med refleksmaling, så man kan følge
ruten og opleve lysinstallationer og kunstværker på vejen. Tag selv en lygte med
og følg de reflekterende spor.
Langs Kulturstrøget fra Stændertorvet mod biblioteket hænger gule cykelhjul
med forskellige fun facts om cykling.
24. - 31. januar
Langs Kulturstrøget

kulturstrøg.dk

Tour de France handler om cykelglæde. Det skal kunne mærkes i Roskilde
Kommune, og derfor vil Lysfesten også have et touch af Tour de France gennem
cykelreferencer og farven gul. Her er en beskrivelse af de forskellige tiltag, der vil
være under Lysfesten 2022, som har en reference til Tour de France og cykelglæde.
Målet er at skabe små sjove fortællinger uden en direkte reference til Tour de
France, men i stedet lave et hint til den gule farve og cykelglæde.

PROGRAM LYSFEST 2022

TOUR DE FRANCE

kulturstrøg.dk

TOUR DE FRANCE

LYSFEST 2022

Den lysende idé – til 100-dages optakten til Tour de France
Onsdag 23. marts 2022 begynder 100-dages optakten til Tour de France.
Her vil Roskilde (såvel som de andre byer, hvor Touren kommer forbi) begynde
at summe mere og mere af folkefest, gul pynt i gaderne og forskellige aktiviteter,
der sætter fokus på cykelglæde.
Vi inviterer borgerne til at komme med bud på, hvordan vi sammen kan fejre
cykelglæden i Roskilde, og sammen laver vi en tidslinje med aktiviteter for
100-dages programmet. Kom med dit arrangement/ aktivitet og placér den
på vores fælles tidslinje.
24. - 31. januar
Sted: Byens Hus

OVERSIGT KULTURSTRØGET
Dronning Margrethes Vej
Dronning Margrethes Vej

Munkebro
Roskilde Bibliotek
Skoleg
a
de

Rektorhaven

Roskilde
Domkirke

Roskilde Museum

Bibliotekshaven
Roskilde Kloster

Sct. Olai
Plads

Sankt Ols Gade

Stændertorvet

Skt. Laurentii

Rosenhavestræde

Palæhaven

Latinerhaven

Haven ved
Algade 31

Kreativt hus for børn
Algade 31
Algade

Byens hus

Stændertorvet

Sankt Peders Stræde

Palæfløjen
– Roskilde Kunstforening

Sankt Peders Stræde

Raadhuskælderens
Have

Algade

LYSINSTALLATIONER

KULTURSTRØGET BY NIGHT

Den 24. – 30. januar kl. 17-22

Ekstra lys fredag den 28. januar



Roskilde Domkirke (INSP!)



Roskilde Kloster (Båll & Brand)



Stændertorvet (INSP!)



Bibliotekshaven (Billedskolen)



Palæhaven (BGK Roskilde)



Kreativt hus for børn



Rådhuskælderens Have

(Maria Lau Krogh)



Stændertorvet
(Ditte Ejlerskov/Museet for Samtidskunst)



Palæhaven (BGK)



Stændertorvet (BGK)

(Jakob Fälling/TiFuglePåTaget)



Haven v. Roskilde Museum
(BGK Roskilde)

Roskilde bliver smykket med lys, og kulturinstitutionerne vil lyse op til den traditionelle Lysfest.
Kulturstrøget ønsker dig en rigtig god og sikker fornøjelse! Det er gratis at deltage.

