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Camp Colonel Dungeons & Dragons Tirsdag

Thierry Geoffroy maler poetiske og politiske budskaber på kuppeltelte foran
Sct. Laurentii tårnet i det smukkeste og regelrette rum: Stændertovet.
Udvælg det telt der siger dig mest og få taget et foto med det.
Arrangeret af TiFuglePåTaget.
ONSDAG-FREDAG - kl. 9-17 - Stændertorvet

Rasmus instruerer dig til rollespillets verden gennem Dungeons & Dragons,
hvor du får mulighed for at give din figur en personlighed! Der bliver fokus på
karakterskabelse, og senere mulighed for spil. Tilmelding kræves, 14-17 år.
Arrangeret af Nørdklub Danmark.
TIRSDAG - kl. 10-16 - Byens hus Roskilde

Planter og pølser Sy seje bukser af lækre genbrugsstoffer

Aftentur gennem Kællingehaven med Lerskrænten som endedestination.
Vi finder og kigger på de mange sjældne planter, og det hele afsluttes
med bål. Tilmelding kræves, husk praktisk fodtøj og overtøj.
Arrangeret af biolog og botaniker Matilde Gomes.
TORSDAG - kl. 16-22 - Boserup Skov

Du kan sy de sejeste bukser af genbrugslagner og dine aflagte duge! Det
kræver kun et godt mønster og lidt hjælp til at komme i gang. Alt det hjælper
skrædder Ann-Britt fra Sy-rum dig med på denne workshop, fra 15-19 år.
Arrangeret af Platiskposefrit Roskilde og SyRum i Roskilde.
ONSDAG - kl. 10-15 - Byens hus Roskilde

League of Legends Bootcamp for børn/unge Intro til Byens hus
Er du klar på at udvikle dig i League of legends, personligt og socialt,
så ansøg om en plads på vores 2 dages sommerferie bootcamp på Musicon.
Prisen er 250,- med fuld forplejning og fra 12-25 år.
Arrangeret af Anders Bruhns og Per Fischer Olsen.
FREDAG-LØRDAG - kl. 9-17 - Rabalderstræde 34

Et medborger- og demokratihus, hvor du kan låne lokaler, deltage i
arrangementer og være frivillig. Kom, se, hør, spørg og bliv inspireret.
Hæng ud fra fem minutter eller en time.
Arrangeret af Sekretariatet.
ONSDAG - kl. 17 - Stændertorvet 1 D, stuen

Figurmaling Dungeons & Dragons Torsdag

Rasmus og Christian giver dig pensler og figurer i hånden, og du bliver
hjulpet til at male din første rollespilsfigur. Du får din figur med hjem,
og kan bruge den ugen efter! Tilmelding kræves og er fra 14-17 år.
Arrangeret af Nørdklub Danmark.
TIRSDAG+TORSDAG - kl. 10-16 - Byens hus Roskilde

Rasmus instruerer dig til rollespillets verden gennem Dungeons & Dragons,
hvor du får mulighed for at give din figur en personlighed! Der bliver fokus på
karakterskabelse, og senere mulighed for spil. Tilmelding kræves, 14-17 år.
Arrangeret af Nørdklub Danmark.
TORSDAG - kl. 10-16 - Byens hus Roskilde

Skatehygge i Darup Open Mic Night - På INSP!

Har du altid gerne ville stå på skateboard, men du ejer ikke et, og du ved
ikke hvordan du skal begynde? Så kom med når Byens hus og Hal12 inviterer
til skate-hygge og grill i Darup. Tilmelding kræves og fra 16-25 år.
Arrangeret af Hal12 og Matilde Gomes.
TORSDAG - kl. 16-23 - Roskilde Skatepark

Counter-Strike bootcamp for børn/unge

Er du klar på at udvikle dig i CS, personligt og socialt, så ansøg
om en plads på vores 2 dages sommerferie bootcamp på Musicon.
Prisen er 250,- med fuld forplejning og fra 15-25 år.
Arrangeret af Anders Bruhns og Per Fischer Olsen.
FREDAG-LØRDAG - kl. 9-17 - Rabalderstræde 34

Alle unge med en performer i maven kan tilmelde sig arrangementet,
hvad enten det er musik, digt-oplæsning eller Stand up - Der er lagt op til en
spændende aften i de bløde sofaer og kreative atmosfære. Tilmelding kræves.
Arrangeret af INSP og Matilde Gomes.
TORSDAG - kl. 16-22 - INSP, Køgevej 4
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Sekretariatet i Byens hus understøtter en række initiativtagere,
som alle har fået økonomisk støtte fra Roskilde Kommune.
Læs mere om aktiviteterne på fb.com/AlleTidersSommer.

Figur- / Brætspil

Christian guider dig til at bruge den forrige uges malede figurer til at
gå på eventyr, nakke monstre og få loot i dungeon crawler brætspillet
Warhammer Quest: Silver Tower! Tilmelding kræves og er fra 14-17 år.
Arrangeret af Nørdklub Danmark.
TIRSDAG+TORSDAG - kl. 10-16 - Byens hus Roskilde

Dyt dyt, ska’ vi bogbyt

Byt på livet løs til bogbyttedag i Byens hus. Du må ta’ en bog uden at gi’
- og du må også meget gerne gi’ uden at ta’! Alle bøger kan byttes denne dag,
samtidig med at vi laver et temabord med havebøger og kogebøger.
Arrangeret af Byens hus frivillige.
TIRSDAG - kl. 15-19 - Stændertorvet ved Infostanderen

En hyggelig tøj-bytte workshop

Konceptet for aftenen er simpelt: Alle medbringer fem til ti stykker tøj, sko,
tasker, smykker eller accessories, de ikke længere bruger. Og alle får
noget nyt tøj med hjem. Tilmelding kræves og er fra 15-19 år.
Arrangeret af Tina Werborg.
TORSDAG - kl. 17-20 - Byens hus Roskilde
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