
Rundvisning på rockmuseet i Roskilde 

Seniorsektionen øst inviterer til rundvisning på Rockmuseet i Roskilde 

Mødetid og sted: 
Tirsdag 24. april 2018 kl. 11:00 ved Ragnarock, Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde. 
Mødested: I forhallen kl. 11.00. Rundvisningen starter kl. 11.15 og den varer en time. 

Med bil:  

RAGNAROCK ligger på adressen Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde. Parkeringsinfo 

www.museumragnarock.dk  (menu/besøg os) 

Med tog og bus  
Tag tog til Roskilde Station.  
Bus 202A kører til Musicon fra Roskilde Station ad Køgevej til Stenkrogen og ad den nye busvej til Pulsen 
ved Teknisk Skole og videre til Maglegårdsvej.  
Planlæg din tur på www.rejseplanen.dk  
 
Fra togstationen på gåben eller på cykel!  
Er du på cykel eller gåben er der en smutvej! Gå igennem tunnelen op mod sygehuset. I rundkørslen går du 
højre og derefter til venstre ad Eriksvej. Følg vejen til Ringparken, hvor vejen splittes i to stier, gå til højre. 
Kryds Søndre Ringvej og så er du i bydelen MUSICON. Herfra er det let at finde RAGNAROCK.  

http://www.kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-haver/eremitageslottet/planlaeg-besoeg/aabningstider.html
http://www.kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-haver/eremitageslottet/planlaeg-besoeg/aabningstider.html


 

Rockmuseet i Roskilde 

Vi skal opleve det helt nye rockmuseum - om musikkulturen fra 50'erne til i dag 

RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur er et nyt nationalt, kulturhistorisk samtidsmuseum 

med fokus på musik og ungdomskultur. Museet formidler ungdomskulturens udvikling – fortalt gennem 

rockens og poppens lyd, billeder og symboler. Det handler om, hvordan unge med musikken har flyttet 

grænser og påvirket samfundet gennem fx nye danseformer, forbrug, politiske holdninger, stiludtryk, brug 

af musikafspillere og nye teknologier – og meget mere. Det handler om os, når vi lytter til musik, danser, 

kæmper, skaber og dyrker idoler.  

 

Ungdommen har siden 1950’erne udtrykt sig gennem rock- og popmusikken i dens mange afskygninger. 

Musikken er en af de stærkeste kulturelle bevægelser i det 20. og 21. århundrede, og det er den bevægelse, 

RAGNAROCK formidler og dokumenterer. Museet er en kalejdoskopisk rejse gennem temaer, som 

engagerer, aktiverer og giver sved på panden.  

Efter rundvisningen spiser vi frokost kl. 12.30 i Cafe Ragnarock, hvor vi regner med at kunne få en 
rockburger m/tilbehør samt enten en øl/vand eller rød/hvidvin. De er ved at skifte kok, så i skrivende stund 
er menukortet ikke helt opdateret. 

Prisen for at deltage er kr. 150,00 for medlemmer af seniorsektionen og kr. 310,00 for ledsager. Der er 

plads til max. 50 personer, så det er først til mølle. 

Tilmelding til undertegnede på e-mail: (husk personale nr.) 

 

Flemming@kampff.eu senest den 13.april 2018, hvor tilmelding er bindende.  

Husk du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse.  

 

Jeg glæder mig til at se jer. 

Flemming Kampff 


