
AFTENENS PROGRAM

ROSKILDE DOMKIRKE
KL 17.00-21.00
LUX NOVA VED ROSKILDE DOMKIRKE
Kunstnergruppen SIIKU skaber en ny, oplyst 
oplevelse af Domkirken som svævende, 
lysgivende element. ’Lux Nova’ oplyser en 
drømmeagtig Domkirke i meditative og  
skiftende nuancer.

KL 18.00-21.00
ORGELBRUSEN I MØRKET 
Nyd orglets brusen af organist i Domkirken  
Michael Min Knudsen, der fylder det store 
rum med lyd. Imens kan du gå på opdagelse 
i de mørke kroge og kapeller.

KUNSTHUSET PALÆFLØJEN  
KL. 17.00-21.00 (Palæfløjen)
KUNSTUDSTILLING M. SØREN MARTINSEN 
Søren Martinsens fokus har i en årrække været 
på, hvad et landskab egentlig er; som billede, 
kunst, fænomen, område, historisk konstruk-
tion og som konkret virkelighed

HESTETORVET 
KL. 16.00-17.00 (mødetid: 15.50)
HISTORISK BYVANDRING  
MED OVERRASKELSER
Byvandringen bevæger sig langs Kulturstrøget  
forbi Rosenhaven, Roskilde Kloster, Roskilde  
Museum, Roskilde Domkirke og Det gule 
palæ. Find billetter på VisitRoskilde.dk

MUSEET FOR  
SAMTIDSKUNST
KL. 17.00-20.30
AFTENSTEMNING PÅ MUSEET
Oplev en kæmpe oplyst rosakvarts-krystal, der  
renser omgivelserne for al dårlig energi. 
Skulpturen byder indenfor til vores nyåbnede  
udstilling ”The Anti-Terror Album”. 

KL. 19.30
ANTI-TERROR POPKONCERT 
Uropførelse af ”The Anti-Terror Album”. Koncert  
med kunstner og sangskriver Peter Voss-Knude,  
der skriver ørehængende popmusik om terror,  
frygt og fordomme.

ROSKILDE BIBLIOTEK
KL. 17.00-21.00
VARM KAKAO
Biblioteket serverer som altid varm kakao 
under hele lysfesten i bibliotekshaven.

KL. 17.00-21.00 
INSP! SOUND OPLYSER BIBLIOTEKSHAVEN
Oplev bibliotekets nye bibliotekshave med 
nye mønstre, klangflader og farver når INSP! 
forvandler den til en sanselig oplevelseshave 
af lys og lyd.

BYENS HUS
KL. 15.00-20.00 (ByLivsLab)
LAV EN BÆREDYGTIG LANTERNE
Julens rødkålsglas er tomme, og karrysilden  
er spist. Gem dine glas og aflever dem i Byens 
Hus, ByLivsLab vær med til at tænde lys i 
mørket med hjemmelavede, bæredygtige 
lanterner.    

KL. 15.00-20.00 (ByLivsLab)
HIT MED STUMPERNE
Vi forvandler skrald til skat, hvis du afleverer 
alle dine lysstumper – uanset materiale hos os.  
Næste år inviterer vi til lysstøbningsværksted,  
hvor vi i fællesskab omstøber skrald til skat. 

KL. 15.00-21.00 (Den Gamle Byrådssal)
ROSKILDE. PAST, PRESENT, FUTURE
Hver halve time kan du opleve en 15 minutters 
live performance - enten liggende eller sid-
dende. Der er plads til 80 mennesker ad gangen,  
så kom i god tid. En holistisk oplevelse i lyd og 
lys vil guide os gennem fortiden, nutiden og 
fremtidige aspekter af Roskilde som kulturel, 
musisk og historisk by. Båll & Brand (DK),  
Robotic Folk (LT) og T-Rex vil transformere  
Byens Hus og Skt. Laurentius tårnet. 

KL. 17.00-21.00  
Restaurant Rådhuskælderens have
SVÆVENDE SVAMPE  
OG LYSENDE SÆTNINGER
Mærk magien og de lysende digte i træerne  
skabt af kunstnere fra kunstnerfællesskabet  
TIFUGLEPÅTAGET i Byens hus. Nyd en varm  
kop, inden du bevæger dig ud i lysmørket.
Installationen er skabt af scenografen Annika  
Nilsson og teatermanden Peter Campbell 
Bensted.

ROSKILDE MUSEUM 
KL. 18.30-21.00
NAT PÅ MUSEET 
Udforsk museet i mørke, og oplev, hvor stor 
en forskel lys egentlig gør. Tag en lanterne i  
hånden og oplev Roskilde Museum i et nyt lys. 

KREATIVT HUS FOR BØRN  
– ALGADE 31
KL. 10.00-20.00

LYSENDE LANTERNER 
I årets mørkeste vintermåned varmer vi op til  
Lysfesten fredag 24. januar. Vi stiller pil, mad-
papir, silkepapir og trælim til rådighed, så I kan  
lave de flotteste lanterner, der både kan bruges  
til Lysoptoget og i Roskilde Museum, som i 
dagens anledning har slukket lyset indenfor.

KL. 10.00.-20.00 
SPIL SKYGGETEATER
I vores værksted kan børn sammen med deres 
voksne lave deres egne dukker og bruge dem til  
at spille med i vores skyggespil i biografrummet  
på 1. sal. 

KL. 18.00.-20.30 
GÅ PÅ SKATTEJAGT
Start skattejagten i Algade 31 og slut på  
Roskilde Bibliotek.

ROSKILDE BYMIDTE
KL. 17.00-21.00 (Stændertorvet)
SANSELABYRINT 
Kom med ind i en 20 meter lang labyrint. 
Tag med på en rejse gennem fem årtier 
med Roskilde Festival som omdrejnings-
punkt. Dine sanser skærpes, når labyrinten 
fyldes med røgslør og musik af den lokale  
komponist Vera Gerup. Labyrinten er 
skabt af er AV Plus.

KL. 17.30 (Palæfløjen)
Tale v. borgmester Tomas Breddam.

KL. 17.30-18.30 (Start: Palægården)
OPLEV LYSFESTENS OPTOG
Vi går fra Palægården - gennem byen, 
langs Kulturstrøget - og ender på  
Stændertovet med opvisning! Vi hylder 
kroppen ved årets Lysfestoptog - lige som 
den er! Vi vækker kroppen og hjernen 
med et serotonin-skud, når vi omringer 
os med lys og i samlet flok danser og går 
gennem Roskilde Midtby. 
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DET ER GRATIS AT DELTAGE - LÆS MERE PÅ KULTURSTRØG.DK/LYSFEST  
Vi tager forbehold for ændringer i programmet. 


