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 IDRÆTSBØRN HYLDES Søn-

dag 8. april kl. 13-16 fyldes
Vindinge Hallen med arrangementet Kids Sport Award for
børn mellem 7 og 12 år. Der er
gratis adgang – også for voksne – når Vindinge IF og Roskilde Idræts Union hædrer årets
fighter, årets idrætskammerat,
årets ildsjæl og andre bemærkelsesværdige præstationer.
Publikum underholdes blandt
andet af Specialguest Talents-

et bedre spil...

vind 3 millioner!
+grabteisstørst
vinderchance! sklorad!
flere gevinster!
67 mio. i puljen!
FIND DIN FORHANDLER PÅ
WWW.VARELOTTERIET.DK

 ECCOS SKO-MUSEUM Frem
til lørdag 7. april viser ECCO
butikken på Algade 1-3 historien bag den danske sko-virksomhed. Besøgende i butikken
kan selv skabe en nøglering af
yakokse-læder og dekorere
deres sko med læderdetaljer.
ECCO byder også konkurrencer og gode råd om læderpleje
og en Gore-tex workshop.

100 procent fremmede i gaderne
Fredag 6. april kl. 15-18 er der
åbning af udendørsudstillingen ’100% FREMMED’, som
indtil 6. maj vil kunne ses på
Kulturstrøget, bestående af
strækningen mellem Hovedbiblioteket og Byens Hus.
Udstillingen kommer direkte fra Kvægtorvet og DGI-Byen
i København, og Roskilde er
første stop på udstillingens

turné rundt i Danmark.
’100% FREMMED’ er et
dokumentarisk kunstprojekt,
der i ord og billeder beskriver borgere, der statistisk set
repræsenterer de 161.000
mennesker, der har fået asyl i
Danmark i tiden 1956-2017.
Blandt portrætterne af 100
asylmodtagere er 10 fra Roskilde.

DET • Nordvestnyt

2018. DAGBLA
TORSDAG 5. APRIL

Blaue Blume på Gimle
Lørdag 7. april kl. 20 åbner
Gimle dørene for art-pop kvartetten Blaue Blume.
Gimle er eneste stop på
Sjælland og publikum kan
forvente at høre nyt materiale, blandt andet nummeret

’Macabre’ fra Blaue Blumes
nye EP.
Der vil også være sange fra
debutalbummet ”Syzygy”, som
gav bandet nomineringer i flere awardshows og en turné i
Skandinavien og fire europæi-
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ske lande samt festival-optrædener.
Musikmagasinet Gaffa har
tidligere kaldt forsanger Jonas
Smiths vokal for ’måske Skandinaviens største stemme’.
Billetter kan købes på gimle.dk.

SJÆLLAND

• Sjællandske

gensen
Foto: Jørgen C. Jør

NY

Ved åbningen i Roskilde
fortæller en række af de portrætterede deltagere deres
historie, og de ti lokale portrætter præsenteres ved Palægården kl. 16.30, hvorefter der
er reception i Den Gamle Rådhussal.
Alle er velkomne til at deltage ved tilmelding via mail til
projekt@kit.dk.

 MASKER OG MØNSTRE I
anledning af Lejre Kulturdage
inviterer Lejre Museum til gratis strikkeworkshop med mønstre fra fortællinger, myter og
sagn fra de Nordatlantiske
øer. Workshoppen finder sted
7. til 9. april samt 11. april. Alle
dage kl. 11-16 på museet, Orehøjvej 4 i Lejre og ledes af storstrikkerne Dorte Sørensen og
Kirsten Lang, der for nogle år
siden strikkede en ’trøje’ til
mejeriskorstenen i Lejre. Deltagerne kan blandt andet strikke
’færøske sten’.

I BYEN

LODSEDLER TIL VARELOTTERIET
SKAL FORNYES SENEST DEN 12. APRIL

how 2018, Parkour-Drengene,
Rica og Tudi samt Dansk Fægte Union.

Lavet i samarbejde med kultunaut.dk samt
Kulturbasen.dk i Roskilde kommune

 LIVE TORSDAG Torsdag 5.
april kl. 20 er der live musik på
ølbaren Gustav Wieds i Hersegade 11, når J-Tex spiller country og blues. I rækken af torsdagskoncerter på stedet er
der et enkelt afbræk i form af
en lørdagskoncert 7. april kl.
15.30, hvor De Halvakustiske
spiller pop og rock.
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Eksporterer 98
procent - både
krus og tekstil
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