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Åbningsevent: Børnekor,  
cykelfortællinger og lækkerier

Workshop: Lav maskiner  
ud af  cykeldele 

Drop in krea:  
Lav fantasifulde insekter 

Højtlæsning og tegning fra  
Cykelmyggen Egon 

Cykelkoncert 

Kortf ilmsvisning

Spil brætspillet ”Flamme Rouge”

Drop in krea: Lav fantasifulde insekter

Poetry Slam: Tour de France Open 

Børn fra Roskilde Musiske Skole synger foråret og festi-
valen i gang. Mød også Cykeldrengene, der vandt ’Alene 
i Vildmarken’, og hør forfatter Joakim Jakobsen fortælle 
historien om Tour de France. Vi har lækkerier til alle i 
cafeen og åbningstale ved Mogens Hallager, formand for 
Kultur- og Idrætsudvalget. 

Der er fri adgang og det foregår i Bibliotekshaven,  
Bibliotekscafeen og på Musikscenen.

Sammen med cykelsmed Erik Isager Dubiel skal børnene 
og deres voksne lave finurlige Storm P-inspirerede maski-
ner ud af  cykeldele. Måske et apparat, der kan åbne din 
sodavand eller en blender, der virker når man cykler? 
 
Workshoppen kræver billet, der kan findes gratis på  
roskildebib.dk/detsker. For børn fra 6 år og deres  
voksne – husk madpakke. 
  
 

Det bliver en eftermiddag med øl og kant, når tidligere 
Danmarksmester i poetry slam Peter Dyreborg præsen-
terer tour-slam med humor. Tre erfarne poetry slammere 
kæmper om titlen, og selvfølgelig er det vanen tro publi-
kum, som er dommere. 

VOKSNE19.15–21.00

Foredrag med Joakim Jakobsen:  
Verdens hårdeste cykelløb

Journalist og forfatter Joakim Jakobsen har skrevet 6-kilo 
værket ”Tour de France: Verdens hårdeste cykelløb”. 
Bogen fører os gennem løbets historie, der også er en for-
tælling om fransk politik og europæisk kulturhistorie. 

MUSIKSCENEN VOKSNE17.00–18.30

Cykeldrengene: Mød vinderne af  
”Alene i vildmarken 2021”

Vennerne Nicklas og Emil har cyklet 24.391 kilometer 
jorden rundt, som de yngste nogensinde. Hør om deres 
vilde tur på cykel og om deres oplevelser i DR's overlevelses- 
program, som de vandt i 2021.

VOKSNE

Børnebibliotekaren læser højt af  Flemming Quist 
Møllers ”Cykelmyggen Egon” og hele dagen kan børnene 
farvelægge insekter lavet til biblioteket af  illustrator og 
biolog Marie Rubæk Holm. Oplæsningen begynder  
kl. 10, 11 og 12. 

Trommeslagerne Carl Quist-Møller og Thomas 
Sandberg spiller rytmer, loops og løjerlige lyde på 
cykler og ringeklokker. Kan man overhovedet spille 
musik på en cykel?

Se små, f inurlige cykelf ilm i biografrummet på  
1. sal. Vi viser fem kortfilm fra kl. 10.30-14.00,  
så bare kig forbi.

Vi dyster om, hvem der først krydser målstregen.
Bibliotekets spilekspert, Lasse, introducerer og står 
klar til at hjælpe alle godt i gang.

VOKSNE

BIBLIOTEKSHAVEN

13.00–13.45

13.00–14.00

15.00–18.00

14.00–14.45

Samtale med Victor Boy Lindholm: 
Cykling og poesi 

Koncert: ”Tour de Cykelmyg” 

Afslutningsevent:  
Foredrag, musik og vin

Samtale mellem fotograf  Karen M.  
Edwards og tidligere cykelrytter  
Per Bausager 

Digter Victor Boy Lindholm bliver nødt til at cykle for 
at kunne skrive, og hans digtsamling ”Jeg slæber lun-
gerne som en vægt” handler om forholdet mellem krop 
og sjæl, mellem menneske og natur, og om at cykle sig 
ud af  en krise. I en samtale med Biblioteks- og borger- 
servicechef  Christian Ulrich Laursen kan du høre mere 
om digtsamlingen.

Skrallebang står for musikken, når vi tager med 
Cykelmyggen Egon ud på landevejene. Det bliver 
skørt! Så på med cykelhjelmen og lycrabuksen og 
afsted til koncert. 

Jesper Skibby, Tonny Vorm, Daniel Dencik og Sanne 
Jakobsen afslutter litteraturfestivalen med et brag, når de 
fortæller om deres oplevelser med cykelsporten og litte-
raturen. Vi runder af  med fransk vin og ost til lyden af 
fransksprogede vinyler vendt af  DJ Mademoiselle Jekel.  

Billetter koster 50 kroner og kan købes på roskildebib.dk/detsker

Den verdenskendte, irske fotograf  Karen M. Edwards 
viser med sine fotografier en unik side af  cykelspor-
ten. Hør hende i en samtale med tidligere cykelryt-
ter og nu kommentator, forfatter og podcastvært fra 
cykelpodcasten Forhjulslir Per Bausager. Oplev Karen 
M. Edwards’ fotografier på Roskilde Bibliotek under 
litteraturfestivalen. 

VOKSNE

VOKSNE

VOKSNE

LOUNGEN

BØRN11.00–14.00

Drop in krea:  
Design din egen Tour-etape 

Sammen med børnebogsforfatter og illustrator Helle 
Laursen kan I tegne og designe jeres helt egen etape.  
Det kan være en klassisk bjergetape, en tur gennem 
ukendte verdner eller måske forbi jeres eget hus? 

LOUNGEN

12.00–12.45

Foredrag med Cecilie Frøkjær:  
Bøger i følelsernes vold 

Vilde sejre og svidende nederlag er en del af  cykel- 
rytternes ekstreme oplevelser, men op- og nedture  
og følelserne, der følger med, er livsvilkår for alle – og 
giver stof  til fængende fortæller. Cecilie Frøkjær er 
journalist og ivrig læser og vil anbefale gode romaner  
i følelsernes vold. 
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MUSIKSCENEN

MUSIKSCENEN
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Med inspiration fra Flemming Quist Møllers historie 
om Cykelmyggen Egon kan børn og deres voksne lave 
egne sjove og fantasifulde myg, sommerfugle eller andre 
seje insekter. 

Med inspiration fra Flemming Quist Møllers historie  
om Cykelmyggen Egon kan børn og deres voksne lave 
egne sjove og fantasifulde myg, sommerfugle eller andre 
seje insekter. 

LOUNGEN17.00–19.00

Kreaworkshop: Pimp din cykel  
med strik og hækling

Kom til fredagshygge med garn og pizza. Vi har fundet 
opskrifter frem på pynt, som du kan strikke eller hækle  
til din cykel. 

Workshoppen kræver billet, der kan findes gratis på  
roskildebib.dk/detsker. For voksne og børn fra 12 år og op. 
 

BØRN VOKSNE

Tre dage fyldt med aktiviteter for børn og voksne på Roskilde Bibliotek  
og i Kreativt hus for børn, Algade 31.

ROSKILDE LITTERATURFESTIVAL 2022
Vi elsker cykling

Der er fri adgang, bare mød op. Dog skal du købe billet til afslutningseventen lørdag.

Se mere på roskildebib.dk


