SÆRTILBUD FOR SFO'ER OG BØRNEHAVER

Hyggelige sommerferiedage på museet!
MUSEUM OG POPCORN - På Roskilde Museum
Oplev første etape af Roskilde Museums nye faste udstilling før alle andre!
Mød den legende sanselige og hyggelige fortælling om skolen i gamle dage,
det magiske legetøjsland Parvamundi og byens særlige bygninger.
Vi sørger for varme popcorn og sjove aktiviteter. Prøv f. eks kræfter med fugleskydning og lav jeres helt egen præmie, der er en ægte fugle konge værdig.
Giv jer i kast med at male jeres eget fajancestel og hør historier om alt det,
som bedst forstås med fingrene.

4.-7. juli 2017
Alderstrin: 4-10 år
kl. 10-11 (SFO’er og børnehaver)
kl. 11-14 (for alle).
Entré: Gratis
Roskilde Museum
Sankt Ols Stræde 3, Roskilde

Vi åbner udstillingerne en time før almindelige åbningstid, så I har mulighed
for at besøge udstillingen før alle andre.
Tilmelding til ”Museum og Popcorn” på T: 4631 6500
I kan tilmelde en gruppe af max 25 børn.

STORE LEGEDAG - Lützhøfts Købmandsgård
Ingen smartphones, fjernsyn eller computerspil! Besøg Lützhøfts Købmandsgård og Håndværksmuseet til hyggelige sommerdage fyldt med gamle lege,
træværksted og hestevognskørsel i sommerdagene 11.-14. juli
I Købmandsgården kan børn og voksne i alle aldre lege som man gjorde det
på bedstefars tid. Kast med hestesko, hop i elastik, leg med en springgås, tril
tøndebånd, gå på stylter og meget mere. I Håndværksmuseet kan man save,
hamre og nitte brugsting og legetøj ud fra datidens metoder.
Derudover kan I tage på køretur i hestevogn rundt i Roskilde by, hvor I kan se
den fantastiske bymidte. En hestevognstur koster 25 kroner for voksne og 15
kroner for børn.

11.-14. juli 2017
Alderstrin: 4-10 år
kl. 10-12 (SFO’er og børnehaver)
kl. 12-14 (for alle).
Entré: Gratis.
Hestevognstur:
Voksne: 25 kr. børn: 15 kr.
Lützhøfts Købmandsgård,
Ringstedgade 6-8, Roskilde

Tilmelding til ”Store Legedag” på T: 4631 6500
SFO´er og børnehaver har mulighed for at tilmelde sig hestevogntur og gamle
lege. Bestil tid enten kl. 10-11 eller kl. 11-12. Der kan være 12 børn og et par
voksne pr. hestevognstur. Hestevognsturen varer 30 min.

Pssst...
Prøv også MuseumsMysteriet
- en skattejagt i Roskildes gader
I forbindelse med åbningen af museets nye udstilling lancerer
Roskilde Museum en ny skattejagt for børn og barnlige sjæle. Skattejagten hedder MuseumsMysteriet og fører børnene rundt i Roskildes
middelalderby. Her er mestertyven Heidenreich på rov, og børnene
kan kun stoppe ham ved at løse hans drilske gåder.
MuseumsMysteriet kan spilles via appen Useeum og hentes gratis i
App Store el. Google Play. Man skal selv medbringe en iPhone eller
Android smartphone. Alderstrin: 6-10 år

