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MANDAG:  
LUKKET

TIRSDAG:  
Kl. 15 - 18

ONSDAG:  
Kl. 10 - 14

TORSDAG:  
LUKKET 
 
FREDAG:  
Kl. 10 - 14 
 
LØRDAG:  
Kl. 10 - 14 
 
SØNDAG:  
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ÅB
N

IN
G

STID
ER

Foråret 2019

  
MAL DIT DRØMMESTED 
Denne uge tager vi maling, pensler og papir frem, 
så børnene kan male deres drømmested. Er det 
ved stranden, i sommerhuset, i mormors koloniha-
ve eller i et helt andet land? Kun fantasien sætter 
grænser. 
 

WORKSHOP ’LYD OG ORD’ 
MED VERA GERUP OG DORTE SKOU                                                                                                                         
Lørdag 4. maj kl. 10 - 16
Vil du lære at lave elektroniske lyde og musik eller 
skrive ildspydende, grædefærdige grinefliptek-
ster? I denne workshop melder du dig til én af 
delene, men vi arbejder sammen om at få ord og 
lyd til at smelte sammen. Det hele ender med en 
lille koncert i Algades have under Roskilde 
Unplugged d. 11. maj. For de 8-13 årige.  
Tilmelding nødvendig til bibalgade31@roskilde.dk 

 

REJSESYMBOLER I PERLER
Vi sætter perler frem i alle farver, så både små og 
store, kan lave sjove rejsesymboler og drømme sig 
væk til sommer og sol. Der er bøger til inspiration.

KONCERT MED DELTAGERNE FRA 

’LYD OG ORD’                                                                                                                                         
Deltagerne fra workshoppen LYD og ORD viser 
resultaterne af deres workshop og spiller en 
koncert i haven i forbindelse med Roskilde 
Unplugged. Kl. 9:30- 10.30

Algade 31

30. APRIL
- 4. MAJ

4. MAJ

7. - 11.  
MAJ

11. MAJ

LAV DIN EGEN KIKKERT I PAP
Vi har været i kælderen og fundet toiletruller, 
pap, papir, glimmer og fjer. Så nu kan du lave 
din helt egen kikkert og gå på opdagelse i 
haven efter fugle og sjove insekter.  

 

SOMMERFUGLE & 
INSEKTER I PAPIR OG PERLER  
Nu kan du gå på opdagelse i perler i alle farver 
og lave de fineste sommerfugle og sejeste in-
sekter. Der er også papir, glimmer og farver, så 
du kan lave din helt egen svævesommerfugl.

 
 

21. MAJ - 
1. JUNI

14. - 18.  
MAJ


