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Folkemusikfestival Rødder, Fødder & Stemmer
Festivalen skal styrke byens folkemusikprofil så markant, at byen opnår en fornyet
position og et vitalt image, der vil have lydlige og synlige effekter på såvel
folkemusikken i Danmark i bred forstand som på byens liv.
Folkemusikfestival den 8.-9. august 2018
Foregår på museumsøen og Roskilde Havn.
Folkemusikinteresserede på Sjælland og især i nærområdet, men også den
almindelige borger i alle aldre. Specielt fokus på børn og unge da de skal bære
ilden videre. Forventes også en del gæster fra Sverige.
19.000 kr. til markedsføring.
19.000 kr.
17.480 kr.

Roskilde Musikforening
Koncerten ”Krads Bagvand” er som en del af en Palæhavekoncertserie i 20182019.
Formålet med koncerten er at vise, hvordan et nyt koncertformat og musikken
sætter nyt perspektiv på den helt konkrete rumlighed, som koncerten foregår i. I
dette tilfælde i rummet i mellem Palæhaven og Palæfløjen.
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Med koncerten ønsker Roskilde Musikforening (og Roskilde Kunstforening) dels at
skabe en nye fortælling om, hvad et koncertformat kan være, og dels at nå ud til
nye publikumssegmenter.
”Krads Bagvand”, som er en koncert, der afholdes den 18. august kl. 12.15-14.00 i
Palæhaven, Stændertorvet 3C.
Medvirkende er:
Roskilde Renæssanceband, elever fra Roskilde Musiske Skole, MGK-elever,
studerende fra DKDM.
Det er et samarbejde mellem Roskilde Musikforening og Roskilde Kunstforening.
Familiemedlemmer, bekendte og kammerater til de medvirkende, samt et
almindeligt publikum. I forhold til sidstnævnte forventes det, at forbipasserende
tiltrækkes af, at man kan høre musikken helt ud på torvet.
15.000 kr. til honorarer.
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15.000 kr.
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Foreningen Koncertkapellet
Profilering af Koncertkapellets prospekt
I perioden fra 15. august til 15. december 2018 vil foreningen i gangsætte en
undersøgelsesproces og udviklingsproces, hvor de får inputs fra kommende
brugere af KONCERTKAPELLET. Målet er at udarbejde en nærmere beskrivelse af
KONCERTKAPELLET som miljø for skabelse, udøvelse og oplevelse.
25.000kr.
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25.000 kr.

Ungerådet i Æblehaven og Rønnebærparken
Rap til kulturfestival i Æblehaven og Rønnebærparken er den, som skal samle
mennesker på tværs af forskellige skel i hele Roskilde bl.a. beboerne i Æblehaven
og Rønnebærparken.
Kulturfestival den 18. august 2018 for både børn, unge, voksne, ensomme, psykisk
sårbare og ældre i Æblehaven og Rønnebærparken.
Det er vigtigt for Ungerådet at vise området fra en god side. Der sker mange gode
ting i området, og det vil de gerne dele med andre unge i Roskilde. Vi håber på at
musikken kan samle alle unge i Roskilde på tværs af baggrunde og bopæl
25.000kr.
25.000 kr.

Roskilde Handel
Kulturoplevelse
Roskilde Revue - Open by Night den 31. august 2018 kl. 17.00-21.30.
Mens butikkerne har aftenåbent til kl. 21, runder Roskilde Handel sommeren af med
et stærkt sammensat program, der skal underholde, overraske, fornøje, forskrække,
forelske og forstemme kunder og gæster, der er kommet til Roskilde denne (i følge
kalenderen) sidste sommeraften.
Programmet:
Rapperen Mund de Carlo
Romeo og Julie opført af teatergruppen Asterions Hus
Tryl og magi med Daniel Thomsen
Blide klassiske toner af violinist Trine Yang Møller
Cirkus Sorts fantastiske ildshow
Rytmisk ’larm’ når Stomp Up front indtager byrummet
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Gag og gøgl med Jon G. Lør
Det samlede budget er på 140.780 kr. heraf søges 25.000 kr. fra musikbypuljen.
Der er bevilget 10.000 kr. til musikerhonorar, da forvaltningen vurderer, at det er
mere et kulturarrangement, end en musikbegivenhed, med delvist kommercielt
formål.

