
INSP! PLAY BY DAY 2012

Fredag den 13. april står Roskilde på den anden ende, når 
Kulturstrøget fra Domkirken til den gamle biograf, Kino 
åbner for en dag. INSP! er inviteret til at bidrage med en 
installation ved Kino, og den vil vi gerne have dig – og gerne 
alle dine venner – med til at lave. Om det skal være lydland-
skaber, film eller noget helt tredje, det bestemmer jeres 
ideer og kreativitet. 

Thorbjørn og Andreas åbner musik- og filmværkstederne på 
INSP! for leg og eksperimenter. De tager jer gennem en vild 
idéudvikling og guider jer gennem det sjove arbejde med at 
gøre idé til virkelighed.

8. februar  Vi vrider hjernen for en masse ideer

15. februar  Vi vælger den bedste idé og går i gang

29. februar  Vi arbejder på vores installation

21. marts  Vi fortsætter arbejdet med installationen

11. april  Vi går til Kino og sætter vores installation op

13. april  Vi tager imod, når hele byen kigger forbi  
  vores installation ved Kino

Vi mødes hver gang på INSP! (den gamle slagteriskole), Køgevej 4-6 lige ved stationen/Føtex.

Du tilmelder dig på mail@insp-roskilde.dk senest den 1. februar. Husk at skrive dit fulde navn, adresse, 
telefonnummer og fødselsdato. Det koster kun 300 kr. at være med i det hele. Beløbet indbetales på kon-
tonr. 0525 og reg. nr. 270195.

Er der noget mere du vil spørge om kan du skrive til Thorbjørn eller Andreas: mail@insp-roskilde.dk

Se mere på www.insp-roskilde.dk                  og find begivenhederne på                  www.facebook.com/INSPRoskilde

Er du mellem 9 og 14 år?

     Har du masser af ideer? 

     Har du lyst til at lave musik, film, teknik og events - og hygge? 

 Så kom på INSP! fem onsdage kl. 15-18!

INSP! er et kreativt oplevelseshus på det gamle skoleslagteri 
på Køgevej. Her arbejder professionelle og frivillige sammen 
om at skabe oplevelser for både børn, unge og voksne. Du 
kan læse mere på www.facebook.com/INSPRoskilde og 
www.insp-roskilde.dk .

På www.youtube.com/INSPRoskilde kan du se, hvad 
kreative børn og voksne allerede har lavet i efteråret 2011. 


