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Dodo & The Dodo's.
Lør. 2. okt. 2021 kl. 21-23.30
Dodo & the dodo's rammer spillestederne på ny turné i
efteråret 2021. Dodo Gad og Jens Rud (vokal), Anders
Valbro (guitar), og Lars Thorup (trommer) er klar til
endelig at møde danskerne igen, når de i oktober og
november åbner dørene for deres "Vi Gør Det Vi Ka'
Li"-Tour 2021. Og netop det har Dodo & The Dodo's gjort
siden, det legendariske band fra 1986 blev folkeeje med
en perlerække af nogle de absolut største danske
evergreens - heriblandt 'Vågner i Natten', 'Gi' Mig Hvad
Du Har' og 'Sømand Af Verden' - og som et af de mest
eftertragtede livebands. "Alene det, at vi har været
sammen som band i over 35 år må siges at være en
bedrift," siger Dodo Gad med et smil på læben og
fortsætter: "Men det bedste er i virkeligheden, at vi har
fået lov til at holde den fest sammen med publikum i
alle de år! Det har aldrig været sjovere at spille og især
spillestederne giver rum til frisætte numrene og skabe
en mere pågående og vital nerve. Vi lover, at "så længe
huset holder", spiller vi de hits, som vi selv og folk
elsker, og de ballader, der får rummet til at stå stille.
Det er jo den stemning, vi længes efter, og den
stemning der netop kan opstå på spillestederne.". I
løbet af 2020 har man bl.a. kunne opleve Dodo & The
Dodo's i DR2-programmet, "Her Er Dit Hit", i "Fællessang
- hver for sig" med Mads Steffensen og senest ved den
store Danmarks Indsamling i februar måned. Men lige nu
kan Dodo & The Dodo's næsten ikke vente med at vende
tilbage til spillestederne. Og er naturligvis med deres
altid stærke livemusikere, Søren Skov (Keys), Thomas
Fog (bas) og Ginne Marker (guitar), klar til endelig igen
at kunne fyre den af live: "Vi gør det eneste vi kan, og
det er heldigvis også det, vi bedst kan li'!". Forlæng
oplevelsen med et besøg på The Raven, Gimles
hyggelige café: https://gimle.dk/gimles-cafe, der er
åben før og efter koncerten
Sted: Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde.
Skovenes Fremtid: Bynær Skovrejsning - En Værdifuld
Nabo.
Søn. 17. okt. 2021 kl. 13-15
De mange nye bynære skove, der rejses i disse år, har
mange forskellige formål og muligheder i sig, som vil
blive demonstreret i Himmelev skov. Også skovens
historie vil blive gennemgået. Vandring med.
specialkonsulent i bynær skovrejsning i Søhøjlandet,
Anders Busse Nielsen, og. Lektor. Søren Laurentius
Nielsen, Roskilde Universitet. Pris: 140 kr. Har
skovrejsning nogen sinde været mere relevant,
spændende - og udfordrende? Skovrejsning er blevet et
markant virkemiddel til både drikkevandsbeskyttelse,
bæredygtighed, biodiversitet, klimaforandringer,
folkesundhed, bosætningskvaliteter, friluftsliv og FN's
Verdensmål. Under en vandring gennem
skovrejsningsområdet Himmelev fortæller Special
konsulent i skovrejsning, Anders Busse Nielsen, om
hvordan friluftsliv og andre samfundsmæssige
målsætninger og forpligtigelser flettes sammen i
planlægningen og forvaltningen af nye skove og giver
eksempler på, hvordan der kan skabes store
skovoplevelser selvom træerne er små. Vi mødes på den
lille P-plads ud for Himmelev skov på Store Valbyvej,
hvor Søren Laurentius Nielsen, Inst. f. Naturvidenskab
og Miljø, vil fortælle om Himmelev Skovs historie og
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udvikling, hvorefter Anders Busse Nielsen vil kommentere
de mange nye rekreative skoves funktioner og udvikling
under vandringen. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet
tilmelde dig alle efterårets tre søndags-skovvandringer for
260 kr. Så sparer du 120 kr. For nærmere information og
tilmelding, se. HER:
https://fukodkkomitefolkeuniversitet-skjoldungernes-land
.nemtilmeld.dk/29/
Pris: 140 kr.
Sted: P-plads ved Himmelev skov, Store Valbyvej 37,
Roskilde.
Lydmor + Support: Kamma.
Fre. 22. okt. 2021 kl. 21-23.30
LYDMOR har brugt de sidste to år, siden udgivelsen af
hendes sidste anmelderroste samt prisvindende album på
intense tours i Europa, UK, og Asien. Hun er berygtet og
kendt for altid at levere en magisk cocktail af udfordrende
visuelle shows kombineret med hendes tryllebindende
konceptuelle elektropop. En artist der aldrig går på
kompromis og altid går sine egne veje. ". Uanset om det
stod på skarpskåren electropop eller stille sange på flygel,
brillerede Lydmor i DR Koncerthuset. Det var storladent
og bjergtagende, men det forblev altid menneskeligt og
nærværende". Soundvenue (*****). LYDMOR har til manges
overraskelse flere udgivelser bag sig heraf. '. A Pile Of
Empty Tapes', udgivet i 2012, og. '. Y. ', i 2015. Disse
albums rørte mere på sig i udlandet end herhjemme og
skabte en dedikeret fanskare. På nippet til at opgive
musik drømmen pakkede den dengang 26-årige Jenny
Rossander i 2016 sin kuffert, og rejste alene til Shanghai.
Den personlige rejse og inspirationen i Shanghai dannede
fundamentet for den fortælling, der i September 2018
manifesterede sig i hendes gennembrudsalbum. ". I told
you I'd tell them our. story. " fra september 2018. Derfra
tog det for alvor fart for den fremadstormende. LYDMOR,
der i 2018-2019 tog på en turné i Asien, Rusland og
derefter på en succesfuld tour rundt i hele Europa og UK
og afslutter året 2019 med endnu en tour i Asien. I marts
2021 udkom. CAPACITY. Et kontrastfuldt, musikalsk værk,
hvor fiktion og virkelighed smelter sammen i et
mangefacetteret lydunivers. Det er på én og samme tid
den elektroniske popkunstners mest personlige,
komplekse, og konceptuelle album til dato. LYDMOR giver
altid alt hvad hun har af sig selv - uanset om hun spiller på
festivaller som Roskilde Festival, Tinderbox, Northside
Festival, mystiske spillesteder i Hong Kong, Vietnam og
Berlin, eller på branchefestivaller som Reeperbahn
Festival og Iceland Airwaves. Support: KAMMA:
https://www.facebook.com/kammaishere. I Kammas
musik fletter det smukke og romantiske fingre med det
dystre og smertefulde, og de fyldige popproduktioner
bliver ligeledes en smuk kombination af det lette og det
tunge; Kammas elegante, rene stemme over dybe,
knivskarpe instrumentale teksturer, der afslører hendes
kærlighed til rockens æstetik. Forlæng oplevelsen med et
besøg i Gimles hyggelige café, The Raven:
https://gimle.dk/gimles-cafe, der er åben før og efter
koncerten
Sted: Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde.
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Telefon Til Afdøde.
Ons. 27. okt. 2021 kl. 19.30
En koncertforestilling med Dan Turèlls udødelige digte.
Musikteater for unge og voksne. Aldersgruppe: Fra 16
år. Varighed: 110 min med pause. Tag et godt
liveorkester, sæt det på en teaterscene midt i en film
og tilsæt rekvisitter, regi, lys og magi - så har du
'Telefon til afdøde'. En unik koncertforestilling, der
blander musik og beatlyrik og vækker det populære
samarbejde mellem den legendariske digter Dan Turéll
og den musikalske troldmand Halfdan E til live igen.
Bagkataloget tæller bl.a. klassikere som 'Hyldest til
hverdagen', 'Sidste tur gennem byen' og 'Jeg skulle have
været taxachauffør', og i stedet for Dan Turéll selv har
Halfdan E allieret sig med skuespiller Mads Wille, som
giver stemme til de udødelige digte. Desuden medvirker
Søren Siegumfeldt (saxofon/fløjte) og Lars Terkelsen
(electronics). Medvirkende: Mads Wille, Halfdan E ,
Søren Siegumfeldt, Lars Terkelsen. Instruktør: Halfdan
E. Instruktør: Mads Wille
Pris: Børn/Unge: 100 kr, Løssalg: 260 kr.
Sted: Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde.
Julemarked i Sognegården.
Lør. 20. nov. 2021 kl. 10
KØB og STØT - kom og køb småkager, dekorationer,
julepynt, håndarbejder m.m.Overskuddet går til
syskolen Upendo i Zanzibar, hvor vi gennem Danmission
støtter unge kvinders uddannelse og mulighed for at
skabe sig en tilværelse.
Sted: Svogerslev Sognegård, Nordgaardsvej 4,
Svogerslev, Roskilde.
Julemarked i Sognegården.
Søn. 21. nov. 2021 kl. 11
KØB og STØT - kom og køb småkager, dekorationer,
julepynt, håndarbejder m.m. Overskuddet går til
syskolen Upendo i Zanzibar, hvor vi gennem Danmission
støtter unge kvinders uddannelse og mulighed for at
skabe sig en tilværelse.
Sted: Svogerslev Sognegård, Nordgaardsvej 4,
Svogerslev, Roskilde.
Scarlet Pleasure.
Lør. 4. dec. 2021 kl. 21-23.30
SCARLET PLEASURE ANNONCERER EFTERÅRSTOUR MED
HELE 16 NYE KONCERTER. Et varmt pust fra sydligere
breddegrader strejfede din kind, da albummet 'Garden' i
sommeren 2020 ramte de virtuelle hylder og sommerens
villige dansefødder. Få danske kunstnere har sat så
solidt et aftryk på den danske musikscene, som den
københavnske trio Scarlet Pleasure. Siden debuten i
2014 har Emil Goll, Joachim Dencker og Alexander
Malone udsendt en lind strøm af hitsingler, krydset 200
millioner afspilninger på Spotify, spillet udsolgte
koncerter og startet fester på de største festivalscener
landet over. Scarlet Pleasure vil noget, og både
musikalsk og visuelt disker de op med et varmt univers,
som man trygt kan lade dansekroppen slænge sig i,
tættere på zen end nogensinde. Nu kan varmen for
alvor forplante sig, når de i starten af 2021 vækker
gader og stræder med en række ekstravagante
koncerter og et spillevende bagkatalog, som bl.a. byder
på sange fra det nye album 'Garden'. Scarlet Pleasure
beskriver arbejdet med albummet som at træde ind i en
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lukket boble eller en hemmelig have, som er et
mikrokosmos af de tre bandmedlemmers liv, deres
venskab og deres kreativitet. 'Vi har været i en lukket
have, hvor fantasien ingen grænser har, hvor det
legesyge, håbefulde og naive får plads. Hvor alle farverne
er skaleret op, og man tør sætte det mest geniale i sig
selv fri. Sådan skal vores musik også føles. Det er ikke
socialrealisme, vi jagter. Det har ikke føltes som et
voksenjob at lave denne plade. Det har været som at
være med i en sæson af Teletubbies.'. Næsten som en
konsekvens af det til tider mørke og kølige skandinaviske
klima, som Scarlet Pleasure er et produkt af, har de igen
og igen vist et unikt talent for at sende sit publikum på en
lang og smagfuld rejse til varmere himmelstrøg. Du kan
godt begynde at gøre dig klar til næste års absolut
hidsigste energiboost. 'Garden' albummet fra 2020, byder
bl.a. på bandets kæmpehit "What A Life" som er
titelsangen til filmsuccessen "Druk" af Thomas Vinterberg.
Filmen blev den mest sete i de danske biografer i 2020 og
går på nuværende tidspunkt sin sejrsgang ude i verden,
hvor den - indtil videre- har vundet adskillige priser til
bl.a. European Film Awards og London Film Festival, og
spås store chancer i Oscar og Golden Globe kapløbet.
Forlæng oplevelsen med et besøg i Gimles hyggelige café,
The Raven: https://gimle.dk/gimles-cafe, der er åben før
og efter koncerten
Sted: Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde.
Anne Linnet Julekoncert.
Tir. 14. dec. 2021 kl. 20-00
En af Danmarks mest betydningsfulde sangskrivere tager
endnu en gang på turné i stemningsfulde kirker landet
over. Publikum kan se frem til at opleve Anne Linnet spille
både juleklassikere og sange fra sit store bagkatalog. Anne
Linnet glæder sig allerede til det bliver jul igen. For den
landskendte sanger og sangskriver har julen en helt særlig
plads i hendes hjerte. Det betyder nemlig, at Anne Linnet
får lov til at besøge kirker landet over med sine populære
julekoncerter. Julen er en af de stærkeste traditioner, vi
har herhjemme, og for Anne Linnet betyder det at spille i
kirker ved denne højtid noget helt særligt: 'Kirkens rum
har dannet ramme om så uendeligt mange
livsbegivenheder, både de triste og de glædelige. Mange
af os har oplevet nogle af de største øjeblikke i vores liv i
en kirke, og det føler jeg nogle gange, at man kan
fornemme, sidder i væggene. Man mærker, hvordan
rummet er tæt af sorg og glæde, og det rum er helt
særligt at optræde i. Sangen har altid været en bærer af
troen på det gode, og barnet i os alle har et særligt rum i
juletiden.'. Anne Linnet elsker kirkerummet, det
enestående fællesskab, det kan skabe, og mener, at
kirkerummet er blevet et aktivt sted for musik.
'Folkekirken er rummelig og åben for alle. Man er
velkommen, uanset hvad man tror på, hvordan man gør
det og hvorfor. Kirken giver os alle et enestående tilbud
om et åbent fællesskab, som ikke ekskluderer nogle. Det
er netop denne åbenhed, som jeg håber, at folk, der
kommer til mine julekoncerter, oplever sammen.'. Igen i
år vil Anne Linnet tage publikum i hånden til sine
julekoncerter og fører dem hele vejen igennem oplevelsen
i kirkens rum. Det bliver en åben og ærlig fortolkning af
både klassiske og egne julesange, de største sange fra
hendes mangeårige musikalske virke krydret med helt nye
julesange
Sted: Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde.
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Roskilde Festival 2022.
Ons. 29. jun. til lør. 2. jul. 2022 kl. 16-01
Roskilde Festival is the largest North European culture
and music festival and has existed since 1971. We are a
non-profit organisation consisting of about 50 full-time
employees and thousands of volunteers.
Pris: Danmark: billetnet 70 15 65 65. norge:
billettservice 81 53 31 33. sverige: biljettdirect
077-170707.
Sted: Dyrskuepladsen i Roskilde, Darupvej 19, Roskilde.
Orm.
Fre. 4. nov. 2022 kl. 21-23.30
Koncerten er rykket fra d. 17. april 2020 og d. 6.
februar 2021. Billetter til de to datoer er stadig gyldige
til den nye dato. Bemærk: LLNN og Remains spiller ikke,
som det ellers oprindeligt var planlagt, denne aften.
ORM: https://www.facebook.com/ormband/. Det
bornholmske black metal-orkester ORM:
https://www.facebook.com/ormband/ udsendte i
august deres andet album 'Ir' til en overvældende
modtagelse både herhjemme og internationalt. Med 'Ir'
har ORM skabt et sort-metallisk mesterværk, som både
taler ind i black metallens tradition og rækker ud over
den med sin almenmenneskelige fortælling og gribende,
kompromisløse musikalitet. Live er ORM en ustoppelig
naturkraft, der med en uhørt sonisk og visuel styrke
leverer en oplevelse ud over det sædvanlige, hvilket et
eksalteret publikum bevidnede ved bandets nylige
efterårskoncerter. Nu tager ORM på en omfattende
dansk turné i foråret 2020, hvor man vil kunne høre 'Ir' i
sin helhed samt nyt materiale og sange fra bandets
første album. Forlæng oplevelsen med et besøg på The
Raven, Gimles hyggelige café:
https://gimle.dk/gimles-cafe, der er åben før og efter
koncerten
Sted: Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde.
Roskilde Festival 2023.
Ons. 28. jun. til lør. 1. jul. 2023 kl. 16-01
Roskilde Festival is the largest North European culture
and music festival and has existed since 1971. We are a
non-profit organisation consisting of about 50 full-time
employees and thousands of volunteers.
Pris: Danmark: billetnet 70 15 65 65. norge:
billettservice 81 53 31 33. sverige: biljettdirect
077-170707.
Sted: Dyrskuepladsen i Roskilde, Darupvej 19, Roskilde.
Roskilde Festival 2024.
Ons. 3. til lør. 6. jul. 2024 kl. 16-01
Roskilde Festival is the largest North European culture
and music festival and has existed since 1971. We are a
non-profit organisation consisting of about 50 full-time
employees and thousands of volunteers.
Pris: Danmark: billetnet 70 15 65 65. norge:
billettservice 81 53 31 33. sverige: biljettdirect
077-170707.
Sted: Dyrskuepladsen i Roskilde, Darupvej 19, Roskilde.

ROSKILDE
KOMMUNE

#ALLE TIDERS OPLEVELSER

