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MUSICON Roskildes
Rock City
Herfra kan
turen forlænges til
Boserup Skov – eller
tag stien langs vandet
forbi Kællingehaven
tilbage til start.

4
3

1

9

5

11
5

8

1

10
4

3

6
7
2

2

Start: Rabalderstræde
1

Laboratoriet Åben Dans

Åben Dans er Roskildes egnsteater, der arbejder
med dansen som udtryksform. Hvert år skabes
mindst to nye forestillinger, hvoraf mindst en er
for børn og unge. Der tilbydes også danseundervisning.
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Hal 12 Skatehal

Den 1600 m2 store fabrikshal er nu en indendørs
skatehal med tilhørende café og eventrum. Et
værested for unge med lyst til at stå på skateboard og løbe på løbehjul eller rulleskøjter.
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Rabalderparken

Den gamle grusgrav er nu en udendørs skatebane og -park – verdens første kombinerede
regnvands- og skateanlæg. Regnvandet ledes via
vandkanaler. Langs stien fra Rabalderstræde er
der trampoliner, fitnessredskaber, hængekøjer,
grillplads m.m.

4 Containerstriben

10 Søjlepladsen

En række ombyggede containere udgør et helt
unikt erhvervsområde. “Striben” ligger i hjertet af
Musicon og består af uformelle og flytbare containere, hvor mindre virksomheder har etableret
værksteder, musikskole, café, bryggeri, detailhandel m.m. På trods af de meget forskellige virksomheder er her en hyggelig og intim stemning.
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Roskilde Festival Højskole

Den første nye højskole i Danmark i 50 år er
etableret i hal 10. Den tilbyder 35 fag og ophold af
tre til 10 måneders varighed. Højskolen bygger på
værdierne bag Roskilde Festival.
Den har taget det bedste fra den danske højskoletradition og kombineret det med erfaringerne
inden for frivillighed, projektledelse og kulturproduktion. Eleverne bor i containerboliger lige ved
siden af højskolen.
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Hal 7

I starten af det nye årtusinde blev den gamle
betonvarefabrik og tilhørende grusgrav nedlagt.

Den store hal er på 590 m2. I betonfabrikkens
tid blev her fremstillet facadeelementer her.
Hallen har plads til 550 personer og er indrettet
med værkstedscontainere til iværksættere,
mødelokaler og café. Den bruges også til udstillinger og loppemarkeder.

De 250.000 m2 og de mange store fabrikshaller
kunne udnyttes til opbygning af en ny kreativ
bydel: Musicon.

Klatreskoven er en udendørs klatrepark med
forhindringsbaner spændt ud mellem træerne.

På sigt vil her være 1000 boliger med et bredt
udvalg af boformer.

Pladsen er omkranset af store betonsøjler. Da området var betonvarefabrik, bar søjlerne kranspor,
som gjorde det muligt at laste betonelementer på
pladsen. I dag er det et opholds- og eventområde
med vand- og lyskunst. Der kan komme vand og
røg op af de runde huller, og lysinstallationer er
monteret på betonsøjlerne.
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Klatreskoven

Kunstsmedjen

Kunstsmedjen har fået sit navn, fordi her lå
betonfabrikkens smedje. I dag bruges den 350
m2 store hal som galleri, atelier, kunstværksteder,
musikscene, kunstskole og cafe.
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11 Ragnarock
Ragnarock - Museet for pop, rock og ungdomskultur. Den ikoniske guldfarvede bygning er tegnet
af arkitektfirmaerne MVRDU (Holland) og COBE
(Danmark) og understreger både udvendigt og
indvendigt den historie, som museet formidler:
ungdomskulturens udvikling fortalt gennem lyden
af pop og rock. De 3.500 m2 fordelt på tre etager
indeholder interaktive udstillinger, koncertscener,
cafe og butik.
Turen slutter her

Hal 9 Street Art Gallery

Hele ydervæggen af hallen er udsmykket med
street art. Hal 9 har løbende skiftende værker,
hvor kunstnere kan sætte deres præg på bydelen.

Rute 5: Musicon
Ruten bringer dig rundt i Roskildes kreative bydel,
som ligger i et tidligere industriområde mellem Roskilde Dyrskueplads og Roskilde Station.
I bydelen findes bl.a. danseteater, museum,
kunstskole, skatehal, spisesteder, øvelokaler og
mange forskellige boligformer.
Ruten er under 2 km lang og vil med alle de
særlige oplevelser, som turen tilbyder, byde på en
masse uforglemmelige indtryk.

Roskilde Ruter guider dig rundt i byen
Roskilde Ruter er en række ture på 2-3 kilometer gennem Roskilde og
omegn, som fremhæver særligt interessante steder undervejs. Ruterne er
tematiske guides til oplevelser i Roskilde – du kan enten følge ruterne fra
første til sidste nummer eller bruge dem som inspiration til selv at gå på
opdagelse.
Roskilde byder på utallige kulturoplevelser. Roskilde Domkirke er UNESCO
verdensarv, de vilde vikinger huserer på Vikingeskibsmuseet, og der er ga-

ranti for en fest på Ragnarock – museet for pop, rock og ungdomskultur.
Og byen ligger som blommen i et æg omgivet af unikke naturoplevelser i
skovene, ved fjorden, søerne og Nationalpark Skjoldungernes Land.
Oplevelser står i kø i byen, hvad enten fokus er på byens righoldige historie, på kunst og kultur eller på naturens skatkammer.
Velkommen til #alletiders Roskilde!

