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Daglig pressekontakt:  
Telefon: + 45 30 10 82 81 
E-mail: press@roskilde-festival.dk 
 
 
 
For generelle spørgsmål vedrørende pressekit for social- og miljømæssig bæredygtighed og hjælp 
til at finde de rette kontaktpersoner for bæredygtighedsinitiativer, kontakt venligst:  
 
Simone Rahbek Lund: T: +45 28180512. M: simone.lund@roskilde-festival.dk  
Elise Winther Jensen T: +45 52117804. M: elise.jensen@roskilde-festival.dk  
Silke Baumann T: +45 22925123 M: silke.baumann@roskilde-festival.dk  
 
 
Se desuden kontaktoplysninger under beskrivelser af de enkelte projekter.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Online presserum: 
I presserummet på roskilde-festival.dk finder du kontaktinformationer for medier, højopløselige 
fotos, pressemeddelelser, viden om akkreditering og andet materiale, som du kan anvende i 
forbindelse med det redaktionelle arbejde på årets festival. Presserummet opdateres før og under 
festivalen med pressekits, fakta om årets festival, dagbladet Orange Press og meget andet. 
Link: roskil.de/press  
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INDLEDNING 
Roskilde Festival er en non-profit organisation med en strategisk ambition om at udvikle åbne og 
engagerende fællesskaber. Bag alt, hvad vi foretager os, ligger vores overordnede formål om at 
støtte humanitært, andet velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn 
og unge. 
Festivalen har siden sin start støttet gode formål med over 345 millioner kroner, men den 
strategiske ambition udfoldes også gennem den måde, vi driver vores festival på. Arbejdet med 
bæredygtighed vedrører både miljø og medmennesker, og vi har sat mål, som gør Roskilde 
Festival kendt som en festival med bæredygtige løsninger og holdninger, der arbejder for at 
forandre verden. 
Vi har en strategi for social og miljømæssig bæredygtighed fra 2016-2019, der viser festivalens 
ambitioner for, hvordan vi ønsker en bæredygtig Roskilde Festival:  
 

• Vi skal skabe Roskilde Festival-gruppens aktiviteter uden negativ miljøpåvirkning. Vi selv, 
vores deltagere og vores samarbejdspartnere skal naturligt træffe de miljørigtige valg for at 
reducere både miljøinput og miljøoutput. 

• Vi skaber Roskilde Festival-gruppens aktiviteter med udgangspunkt i troen på det enkelte 
menneske i fællesskabet og med omtanke og respekt for menneskerettigheder og 
menneskelige ressourcer. Vi selv, vores deltagere og vores samarbejdspartnere tager valg, 
der bidrager til at sætte positivt socialt aftryk i verden. 
 

Begge ambitioner kommer til udtryk i planlægning og tilblivelse af Roskilde Festival, såvel som 
gennem indsatser, partnerskaber og kampagner under Roskilde Festival.   
I år har vi valgt at samle Roskilde Festivals forstærkede fokus på fællesskab og positiv adfærd 
under overskriften Orange Together, som i år understøttes af to kampagner om henholdsvis 
grænseoverskridende & seksuelt krænkende adfærd og om affaldskultur. Derfor har vi formuleret 
tre simple ’spilleregler’, som deltagerne bl.a. finder i årets programbog. 
 

• Respektér frirummet: Du er medskaber af den enestående orange stemning. Det minder 
om en drøm, men det er virkelighed, og det findes ingen andre steder i verden. Nyd 
friheden, glem hverdagen, udforsk grænserne og værn om fællesskabet. 
 

• Respektér hinanden: Du møder mennesker med andre værdier og normer end dig selv. 
Uanset hvem du møder på din vej, så vis din respekt for dem og deres grænser. 
 

• Respektér miljøet: Sammen passer vi på verden. Så efterlad festivalbyen lige så ren som 
du og din lejr fandt den. Sortér dit affald og tag dit campingudstyr med hjem. For ellers 
ender det som miljøskadeligt affald. 

 
På de kommende sider kan du læse meget mere om Roskilde Festivals bæredygtige 
partnerskaber, projekter og initiativer  
 
Læs hele strategien for social- og miljømæssig bæredygtighed her  

https://www.dropbox.com/s/alz5c58qxge85gu/B%C3%A6redygtighedsstrategi_2016-2019_ekstern.pdf?dl=0
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MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED 
 
Green Footsteps 
Roskilde Festivals arbejde for at gøre festivalen grønnere og vise nye bæredygtige veje, både på 
og uden for festivalen, har stået på i mange år, går på tværs af organisationen og favner mange 
indsatser og initiativer. Dem har vi nu samlet under navnet Green Footsteps for at give dem fælles 
identitet og stærkere synlighed. Green Footsteps inkluderer alt fra arbejdet med affaldsreducering 
og grønne campingtiltag over økologiomlægning til bionedbrydeligt bestik og bedre offentlig 
transport til og fra festivalen.  
 

• Grønne partnerskaber på Roskilde Festival  
Roskilde Festival har indgået nye partnerskaber med tre grønne NGO’er, der vil engagere 
festivaldeltagere i klima- og miljøforhold gennem spil, leg og workshops. Grundlaget for 
partnerskaberne, som du kan læse om herunder, er at skabe mulighed for dialog:  
  

o VedvarendeEnergi 
 Kontakt: Sigrid Soelberg, kampagneleder og strategisk kommunikation, 
VedvarendeEnergi,soelberg@ve.dk  tlf. 60897448  
VedvarendeEnergi sender 13 frivillige fra mandag til onsdag udstyret med et 
lykkehjul, glimmer og en limbo-stang. Målet er at mobilisere deltagerne til lege om 
klimavenlig festivaladfærd – og til at aflægge mindst ét klimaløfte for deres adfærd 
under festivalen. Løftet aflægges ved at putte et øl-dåse-låg i en plastik-cylinder, 
hvorefter festivalgæsten får en tattoo for det løfte, de har aflagt. Desuden har 
VedvarendeEnergi en klima-talk med klimaaktivist Tuina Olivier fra Burkina, hvis 
budskab er, at unge kan handle meget konkret i forhold til bæredygtighed. Det 
foregår på Flokkr mandag 2. juli kl. 13.00  
  

o Plastic Change  
Kontakt: Louise Lerche-Gredal, Head of fundraising and strategic partnerships, 
Plastic Change: llg@plasticchange.org 
Under overskriften ”Single Use Sucks” vil Plastic Change arbejde med genbrug på 
årets Roskilde Festival. Et korps af frivillige skal sammen med festivaldeltagere 
finde de gode ting, som er på vej til at blive smidt ud, men som med lidt omtanke og 
snilde kan genbruges. Plastic Changes 're-use machine' kan trylle affald om til nye, 
spændende ting, f.eks. teltpløkker.  
 

o Danmarks Naturfredningsforening  
Kontakt: Lone Gudiksen Møller, Markedschef Erhverv/CSR, Danmarks 
Naturfredningsforening: lgm@dn.dk  
Affaldsambassadører, der arbejder med affaldssortering og for renere camps, vil 
være til stede på campingområderne for at sætte fokus på, hvor let det er at sortere 
og bortskaffe affald i festivalbyen. Sammen med ReAct, som er Roskilde 
Festivalens oprydningsindsats på camping, vil der også være dialog om praktisk 
håndtering af affald, så festivaldeltagere bliver engageret i oprydningen.   
 

mailto:soelberg@ve.dk
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• Certificeret grønnere festival år for år  

Roskilde Festival påbegyndte sidste år en indsats for grøn certificering. Det sker i 
samarbejde med den internationale miljøorganisation A Greener Festival, som indtil videre 
har hjulpet over 400 festivaler over hele verden med at forbedre arbejdet for at mindske 
miljømæssige aftryk. Organisationen kommer på årets festival og gennemgår alle 
processer og strukturer, så vi ved hvordan vi kan udvikle os og blive bedre inden for en 
lang række indsatser. Besøget udmøntes i en række anbefalinger, som Roskilde Festival 
kan arbejde videre med. 
A Greener Festival har tidligere tildelt Roskilde Festival prisen Highly Commended Award, 
der gives til festivaler, som har taget store skridt i forhold til at nedbringe affaldsmængderne 
og udledningerne af drivhusgasser, og som har fokus på at engagere deltagerne i 
miljøspørgsmålet. 

 
• Green Footsteps Award – Roskilde Festivals miljøpris 

I år uddeles Roskilde Festivals interne miljøpris. Green Footsteps Award er et internt 
skulderklap og gives til en særlig klimafokuseret indsats blandt alle festivalens mange 
miljøtiltag. Sidste år gik prisen til ReAct, festivalens affaldssorteringsteam, som igennem 
kampagner og tilstedeværelse på camping ydede en kæmpe indsats for en renere festival. 
Green Footsteps Award vinder udvælges ud fra tre kriterier; Tiltaget skal sætte barren og 
ambitionen højt, have skabertrang og endeligt udvise Orange Feeling, dvs. inkludere og 
engagere i miljøindsatsen.  
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Affald - Oprydning er et fælles ansvar 
Roskilde Festival sætter i 2018 fokus på fællesskab og positiv adfærd under paraplybetegnelsen 
Orange Together. En del af Orange Together fokuserer på oprydning og især at deltagerne tager 
deres campingudstyr med sig hjem. Men Roskilde Festival søsætter i år også nye initiativer til at 
forbedre affaldssorteringen ude i campingområderne, som du kan læse om herunder.  
Læs mere om Roskilde Festivals håndtering af oprydning og affald her:  
 
Generelt om oprydning: 
https://www.roskilde-festival.dk/more/press/fa-svar-pa/oprydning-og-affaldshandtering 
 
Oprydning efter festivalen: 
https://www.roskilde-festival.dk/more/press/fa-svar-pa/oprydning-efter-festivalen 
 

• Klimavenlig camping på vej mod nye horisonter 
I år har over 25.000 festivaldeltagere på Roskilde Festival aktivt meldt sig til at bo i et 
clean-område. Det er betegnelsen for områder, hvor deltagerne forpligter sig i et særligt 
fællesskab om at hjælpe hinanden til at holde området rent under festivalen, men også når 
de forlader den. Campingarealerne kommer i flere forskellige varianter, og det nye skud på 
stammen er Leave No Trace. Her får lejrenes beboere mulighed for at drømme stort, tage 
initiativer og udvikle vilde, bæredygtige tiltag med øje for miljø og fællesskab. I Leave No 
Trace er der tre fokusområder: Energi, Nourishment og Upcycling. Hver lejr vælger et af 
disse fokusområder og bidrager med tiltag, der hører under det valgte fokus. Det kan f.eks. 
være en workshop om solceller, en guidet tur rundt til vegetar-madboderne eller en talk om 
at agere bæredygtigt.  

 
Her kan du læse om de andre clean-områder med hver deres identitet:  
 

o Dream City er et bofællesskab, hvor Roskilde Festivals deltagere får mulighed for at 
udfordre rammerne for bæredygtig festivaldeltagelse. ‘Dreamerne’ i Dream City starter 
på egen hånd med at planlægge og bygge deres projekter ca. 100 dage før festivalen. 
Her tænkes bæredygtighed hele vejen rundt, og der hersker et ønske om at udvikle et 
enestående, stærkt og mangfoldigt fællesskab, som er åbent for alle. Søndag hjælpes 
Dreamerne om at rydde op, sortere og genbruge i området. Dream City ligger i område 
H. Læs mere om Dream City her. 
 

o Settle’n Share ligger i toppen af område P. Alle felter har et overordnet tema, og inden 
for dette bidrager alle lejre med en aktivitet til glæde for andre og for fællesskabet. 
Området er skabt i samarbejde med Roskilde Festival Højskole, og man kan bl.a. 
mærke højskoleånden ved den rituelle morgensang. Der er aktiviteter i området i hele 
festivalperioden, og der er åbent for alle. Interesserede deltagere skal ansøge om at 
blive en del af Settle’n Share, og herefter udvælges, hvem der får tilbuddet om at blive 
en del af initiativet. 
Kontakt: Sofie Buch Høyer, Roskilde Festival Højskole, s-b-hoyer@hotmail.com, tlf. 
61346414 
 

https://www.roskilde-festival.dk/more/press/fa-svar-pa/oprydning-og-affaldshandtering
https://www.roskilde-festival.dk/more/press/fa-svar-pa/oprydning-og-affaldshandtering
https://www.roskilde-festival.dk/more/press/fa-svar-pa/oprydning-efter-festivalen
https://cdn.roskilde-festival.dk/2765/dream-city_pressekit_rf18.pdf
mailto:s-b-hoyer@hotmail.com
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o Clean Out Loud er et samarbejde mellem Roskilde Festival og Vallekilde Højskole. 
Området har eksisteret siden 2011 og har til formål at skabe en mentalitetsændring 
omkring affald hos Roskilde Festivals deltagere. Alle camps i Clean Out Loud har 
ansøgt om deltagelse, og de skal leve op til en række krav i forhold til oprydning, blandt 
andet at efterlade området som de indtager det. Målgruppen er primært elever fra 
højskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser. Clean Out Loud er placeret i den 
sydlige del af område C og på hele det udvidede område E. 
Kontakt: Mika Christoffersen, Underviser, Vallekilde Højskole, mika@vallekilde.dk  
  

o Silent & Clean er for festivaldeltagere, som ønsker en mere rolig og hyggelig 
atmosfære. Området holdes rent af deltagerne, og der er ikke larmende fester og høj 
musik hele tiden. Vagter hjælper med at opfordre alle til at gøre Silent & Clean til et rart 
sted at være. Der må ikke spilles musik på Silent & Clean-området fra kl. 22.00 til kl. 
10.00. Området ligger ved Agora J og K på Camping East. 
 

• En opfordring til alle deltagere: ”Bring it Home!”  
Roskilde Festival kører for andet år kampagnen Bring It Home, der har til hensigt at gøre 
op med myter og misforståelser og især påpege, at efterladt campingudstyr som telte, 
pavilloner, luftmadrasser og andet grej bliver til affald. Alt, hvad festivaldeltagerne 
efterlader, skal sorteres og fjernes, og Roskilde Festival bruger hvert år otte millioner 
kroner af overskuddet på at udføre dette arbejde. Bring it Home-kampagnen udrulles på 
sociale medier, Roskilde Festivals hjemmeside og på festivalpladsens medier som Orange 
Press, storskærme, bannere og programbog. I alle Spejdersport-forretninger i København 
og i deres festivalbod vil deltagere også blive oplyst om kampagnen, ligesom frivillige 
motivatorer vil skabe dialog med deltagerne på de to sidste festivaldage og opfordre alle til 
at tage udstyr med hjem.  
 

• Nye pakkeshops hjælper med transport af campinggrej 
Kontakt: Jens Rom, adm. direktør, Bring Your Gear, jens.rom@bring.com, tlf. 29416611 
Som led i at få festivaldeltagerne til at tage deres campingudstyr med hjem, har Roskilde 
Festival indgået et nyt partnerskab med transportfirmaet Bring. Projektet bliver kaldt Bring 
Your Gear, og via to pakkeshops i campingbyen kan festivaldeltagerne både modtage og 
hjemsende deres bagage. Udover at være et servicetilbud til deltagerne, så de let kan få 
pavillon, telte og andet grej til og fra festivalpladsen, er målet at mindske mængderne af 
efterladt campingudstyr.  
 

• Genbrugspladser udvider med byttecentraler 
Arkitekturkollektivet Studio Debris vil i år udvide festivalens genbrugspladser/Recycling 
Stations med 'swap shops'. Swap shops er byttecentraler, hvor deltagerne kan aflevere 
brugbare dele fra ellers ødelagt campingudstyr. Samtidig kan man også finde den eller de 
dele, man mangler, for at reparere sin stol, pavillon eller telt. Roskilde Festivals 
genbrugspladser imiterer det omkringliggende samfund, hvor man ligeledes går på 
genbrugspladsen for at sortere affald. Festivalen har otte stationer – til sammenligning har 
Aarhus, en by med det dobbelte antal indbyggere som Roskilde, seks genbrugspladser. 
Genbrugspladserne får også et designløft, så de bliver indbydende og opsigtsvækkende, 

mailto:mika@vallekilde.dk
mailto:jens.rom@bring.com
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f.eks. ved hjælp af 5 x 4 meter høje tårne malet i Roskildes karakteristiske orange farve, så 
pladserne bliver et pejlemærke og oplagt mødested for festivaldeltagerne. 

 
• Brugte luftmadrasser flytter til Tyskland 

Kontakt: Lars V. Jørgensen, CEO for Combineering, lvj@combineering.dk, 45 58 40 40 
eller 20 99 40 34  
En af de helt store miljøsyndere blandt det efterladte affald er luftmadrasser, da de 
indeholder PVC, som udgør en stor miljøbelastning hvis det brændes, og derfor skal 
sorteres til deponi (opbevaring på losseplads). I år har Roskilde Festival fundet en løsning 
på dette. I år indsamles luftmadrasserne og sendes derefter til Tyskland, hvor de bliver 
renset, hakket i stykker og presset og genanvendt til gangmåtter til hestestalde. Folkene 
bag er en mindre virksomhed, Combineering, som lever af at have et stort europæisk 
netværk inden for affaldsoparbejdning. De kan dermed formidle kontakten mellem RF og 
producenter af måtterne. Hvert år formidler Combineering hundredtusind tons affald.  
 

 

  

mailto:lvj@combineering.dk
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Bæredygtige måltider 
År efter år vokser cirka 180 mad- og drikkevareboder frem på festivalpladsen, og hvert år skærpes 
kravene til kvalitet, bæredygtighed og økologi. Samarbejde med lokale producenter, 
opmærksomhed på madproduktionens CO2-aftryk, madspild og affaldshåndtering indgår i den 
bæredygtige helhed. Nedenfor følger en række af de bæredygtige initiativer inden for mad og 
drikke. Læs desuden mere om udbuddet i boderne i pressekittet om mad og drikkevare, som er 
tilgængeligt i presserummet på festivalens hjemmesiden 

• Klimamenu og kortlægning af CO2 forbrug  
I arbejdet med at sikre bæredygtige madoplevelser har vi igangsat arbejdet med at 
kortlægge CO2-påvirkning af madproduktionen på festivalen. Som et led i dette skal alle 
madboder i 2018 aflevere opskrifter på deres madretter, og vores nye partner Carboncloud 
vil lave beregninger på hver enkelt rets CO2 udledning. Det betyder, at festivalens deltagere 
i år vil finde særlige klimamenuer i madboderne, hvor de kan identificere hvor meget CO2 

der udledes ved produktion af den enkelte ret. Data og viden fra årets festival, skal bruges 
til at fastsætte konkrete mål for det fremtidige arbejde med at reducere CO2 udledning.  

• 2000 mennesker til bæredygtig og økologisk fællesspisning foran Orange Scene 
Kontakt: Maria Abrahamsen, presseansvarlig for Rub & Stub/Stage Dining,  
maria@spisrubogstub.dk 
At dele et måltid har altid været en kilde til gode samtaler og en måde at bringe mennesker 
sammen på. Så hvor magisk - ja måske endda episk - en madoplevelse kan det ikke blive, 
når 2000 mennesker samles til Fine Dining foran den ikoniske Orange Scene på Roskilde 
Festival 2018? 
Sidste år fik 1500 festivaldeltagere en helt særlig madoplevelse foran Orange Scene. I år er 
der skruet op for ambitionerne – både i størrelse og gørelse: 2000 mennesker får mulighed 
for at opleve en vifte af mad-entreprenørers og deres unikke leg med Fine Dining. Fælles 
for dem alle er et fokus på bæredygtighed og økologi – og ikke mindst det sociale element 
ved mad, som Stage Dining også handler om.Stage Dining er udviklet af Rub & Stub for 
Roskilde Festival, og det er også Rub & Stub som afvikler arrangementet. Rub & Stub er 
en praksisorienteret socialøkonomisk virksomhed, der kombinerer teori og praksis for at 
forebygge madspild, skabe en mere bæredygtig madkultur med fokus på stærke, sociale 
madfællesskaber. 

• 90% økologi og økologisk anprisningsmærke  
Sidste år nåede Roskilde Festival sin målsætning om en gennemsnitlig økologiprocent på 
90 % på tværs af alle madboder og næsten hver femte madbod havde 100% økologisk 
mad på deres menu. Dette niveau fastholdes i 2018. I forbindelse med målet om 90 % 
økologi har Roskilde Festival i samarbejde med Fødevarestyrelsen fået udarbejdet sit helt 
eget økologiske anprisningsmærke, der sikrer synlighed om arbejdet med 
dokumentationskrav blandt boderne. Det betyder, at man som festivalgæst kan følge med i, 
om boderne lever op til kravet om 90 % økologi ved hjælp af mærkningsordningen. 

 

mailto:maria@spisrubogstub.dk
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• Fra trash til velgørende take-away  
Kontakt: Rub & Stub: Maria Abrahamsen maria@spisrubogstub.dk  +45 23 43 56 40 
FødevareBanken: Karen-Inger Thorsen kit@foedevarebanken.dk + 23 40 89 51 
Hvert år serverer madboderne på Roskilde Festival over en million lækre måltider til sultne 
festivaldeltagerne. Med så mange måltider er det svært at undgå, at der ikke bliver råvarer i 
overskud. For at dette overskud ikke går til spilde, har Roskilde Festival indgået nye 
partnerskaber med organisationerne Rub & Stub og FødevareBanken. De nye 
partnerskaber betyder, at festivalen øger sin indsats mod madspild, så der i 2018 ikke blot 
indsamles overskudsmad fra festivalpladsens boder, men også udføres dataindsamling og 
analyser, som skal ligge til grund for endnu flere forebyggende indsatser i fremtiden.  
Rub & Stub skal udvikle og koordinere indsatsen med overskudsvarer fra over 130 
madboder, der laver over 400 forskellige madretter til 130.000 festivaldeltagere hen over en 
uge, mens FødevareBanken står for den logistiske afvikling i form af registrering, kørsel, 
lagerstyring og uddeling af overskuddet. Roskilde Festivals madspildsindsats forløber 
under hele festivalen og indtil ugen efter festivalen, hvor overskudsmad og -varer 
håndteres, tilberedes og distribueres til socialt udsatte på op imod 50 sociale organisationer 
fordelt rundt i hele landet.  

• Tyg bæredygtigt og plastikfrit tyggegummi 
Kontakt: The True Gum Morten@thetruegum.com Tlf: 30 70 51 53 
Engang satte to venner sig for at lave et tyggegummi, der ikke skulle blive liggende udtrådt 
på gaden i årevis. Efter hundredevis af hjemme-eksperimenter blev True-tyggegummiet 
skabt, og nu er det rykket ud af lejligheden og ind i fabrikslokaler i Københavns Sydhavn. 
Her laver vennerne True tyggegummi, der ikke efterlader plastik i kroppen eller belaster 
miljøet. I år kommer True også med på Roskilde Festival. Tyggegummiet fås i tre 
smagsvarianter: mint & matcha, ingefær & chili og lakrids & eukalyptus. Så hold øje med 
den pyntede Christiania cykel, når True ruller ud på Festivalpladsen for at sælge deres 
miljøvenlige tyggegummi. 

  

http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=992600386408547&B=175130
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=992600386408547&B=175131
mailto:Morten@thetruegum.com
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Transport 
I arbejdet med at udvikle en mere bæredygtig festival, har vi i år arbejdet på at sikre bedre og 
nemmere oplevelser med at det skal være nemmere at tage transport. Derfor har festivalen 
gennem en årrække søsat forskellige initiativer ved bustransport, cykler, togstation og samkørsel til 
og fra festivalen.  
 

• Sanitov og Roskilde Festival nytænker urban transport 
Kontakt: Presseansvarlig Sanitov - Kristian Schwarz, T: 23273776, E-mail: 
ks@sanitov.com 
I år vil designfirmaet Sanitov, der har indgået et langsigtet samarbejde med festivalen, 
fremvise en række showcases for hvordan deres ladcykel movE og applikationen (TAOM – 
The Art of Movement) kan anvendes, dels som praktisk foranstaltning til fragt af gods og 
personer, til at drive forretning fra men også at bidrage til kulturlivet. Projektet skal på sigt 
udvikle sig til en ny bæredygtig infrastruktur på festivalen, som går direkte i forlængelse af 
festivalens ønske om miljørigtige løsninger på festivalen.  

 
• Roskilde Festival får opgraderet togstation  

Siden 1996 har det været muligt at tage toget til og fra Roskilde Festival. For at øge den 
gode oplevelse ved at benytte offentlig transport, får Roskilde Festivals station i år en 
betydelig opgradering, så det hidtidige trinbræt udvikles til en station med søjler og perron 
og endda en stationskiosk. Desuden vil guider stå klar til at hjælpe festivaldeltagerne på 
Roskilde station og få dem på det rigtige tog. Hver dag vil toget tøffe i pendulfart mellem 
Roskilde By og festivalen, og natten efter onsdag til lørdag under musikken vil linjen sikre, 
at deltagerne kan komme hele vejen til Københavns Hovedbanegård. 

 
• Pedal for Parkinson 

Kontakt: Bike4Cure: Carina Brix, pedalforparkinsons@outlook.dk 
I år har festivalens deltagere mulighed for at støtte en god sag og samtidigt blive 
transporteret let og miljørigtigt rundt i festival. Bike4cure står nemlig klar med 7 cykeltaxaer 
til at hjælpe deltagerne fra A til B. Der vil også være mulighed for kørestolsbrugere at tage 
en kørestolstaxa.  
Foreningen bag initiativet har til formål at fremme cykelmotion og fysisk træning som 
supplement til den traditionelle behandling af neurologiske lidelser, samt styrke det sociale 
netværk for mennesker med Parkinsons syge og deres pårørende. I stedet for at betale pr. 
kilometer kan passagererne donere et valgfrit beløb til forskning i Parkinsons og dermed 
bidrage til foreningens arbejde. Chaufførerne er enten personer, som selv er ramt af 
Parkinson eller personer, som giver en hånd til det gode formål.  

 
 

  

mailto:ks@sanitov.com
mailto:ks@sanitov.com
mailto:pedalforparkinsons@outlook.dk
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PLATFORM FOR VIDEN 
 
Vi ser Roskilde Festival som et levende by-laboratorium, hvor vi stiller vores viden såvel som 
festivalby til rådighed for vores omverden, for at vi sammen kan blive klogere på og måske 
ovenikøbet udvikle fremtidens bæredygtige løsninger. Det udfolder sig konkret gennem formelle 
samarbejder med uddannelsesinstitutioner og organisationer, som bruger Roskilde Festival til at 
afprøve og videreudvikle nye løsninger på sociale og miljømæssige udfordringer i en by-lignende 
kontekst, gennem samarbejder med fokus kompetencegivende læringsforløb og sparring, 
rådgivning og udvikling for NGO’er, kulturelle vækstlag og socialøkonomiske virksomheder.  
 
Roskilde Festival – Powered by DTU Students  
Kontakt: Tore Vind Jensen, 3026 7710, tovi@dtu.dk 
Siden 2010 har Roskilde Festival og DTU hvert år samarbejdet om at indsamle data for at udvikle 
innovative og bæredygtige løsninger og derved forbedre festivaloplevelsen. For ca. 100 DTU-
studerende er Roskilde Festival et laboratorium, hvor de kan afprøve nye produkter, services, 
teknologier, adfærdsmønstre og forretningsmodeller for at finde fremtidens bæredygtige løsninger. 
Den bæredygtige skraldespand Dropbucket, det fleksible og mobile urinal PeeFence og den 
mobile oplader Volt er eksempler på DTU-projekter, der er testet og udviklet på Roskilde Festival.  
Under Roskilde Festival 2018 kan du møde DTU studerende i deres Tech-Lab til en demonstration 
og snak om et udvalg af årets innovative løsninger. De er placeret på indre plads vest for Orange 
scene.  
 
Herunder kan du læse om udvalgte projekter, som er udviklet til Roskilde Festival. Resten finder 
du i DTU’s eget pressekit:  
http://www.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=19b8e0cb-be2f-4c45-93b1-6c68a50b0952 
 

• Tower of Power – transportabel vindmølle 
Projektet består af en vertikal og lille vindmølle som er simpelt konstrueret og derfor nem at 
opsætte og nedtage og let at transportere. Tanken bag er at skabe en simpel vindmølle 
hvor prisen er lav og ydelsen høj. De studerende ønsker at teste vindmøllen med det 
formål at undersøge om den vil kunne fungere i fx i teltlejre for flygtninge verden over, både 
som strømforsyning og lyskilde.  

 
• Peak-shaving af elforbruget i Food-court 

Roskilde Festival har i år besluttet at fjerne en dieselgenerator, som før har forsynet 
madboderne i festivalens Food Court med elektricitet. Dette projekt vil medvirke til at holde 
det maksimale elforbrug under det niveau, som det er muligt at levere efter at generatoren 
er fjernet. Det sker ved såkaldt peak-shaving, som handler om at "flytte" forbrugets 
maksimum til et tidspunkt hvor der er lavt forbrug. Det gøres ved at regulere på halvdelen 
af madbodernes køle-/frysecontainere og ved at benytte batterier fra 7 el-biler. 
Helt praktisk fungerer det ved at køle- og frysecontainerne vil blive reguleret, hvorpå de 
primært er tændt, når forbruget er lavt i madboderne, og dermed kunne have dem slukket 
når forbruget er højt. Der vil stadig blive taget højde for Fødevarestyrelsens 
temperaturgrænser. Derudover vil de 7 el-bilers batterier også blive opladt, når der er lavt 
forbrug, for senere at kunne aflades når forbruget er højt.  

http://www.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=19b8e0cb-be2f-4c45-93b1-6c68a50b0952
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• Algelamper som alternativ lyskilde 

Allumen er en nystiftet startup, der har til formål at skabe bæredygtige og naturlige 
lyskilder. Det sker ved hjælp af bæredygtige bioluminiscerende (selvlysende) alger. De 
mange millioner af algeceller lyser op med et smukt blåt lys i mørke, når de rystes. Dette er 
et fascinerende og betagende fænomen, og der er et stort potentiale i at anvende dem som 
alternativ til elektrisk belysning. De studerende vil i en festivalkontekst teste forskellige 
prototyper af algelamper. Samtidigt vil de udbyde workshops, hvor de uddeler 100 
algelamper til deltagerne, som selv kan stifte bekendtskab med de lysende alger.  

 
• Krykker bliver til stokkestol 

Stokkestolen er et produkt, der sikrer, at gangbesværede har mulighed for at transformere 
deres krykker til en midlertidig ”stol” i situationer, hvor de behøver hvile og dermed forbedre 
tilgængeligheden for Roskilde Festivals krykkebrugere. Stokkestolen fungerer som et 
tilbehørsprodukt til krykker og består af to bajonetfatninger samt et sæde. 
Bajonetfatningerne monteres på krykkebenene og kan efterfølgende samles og drejes, så 
krykkerne står på kryds af hinanden og minder om den måde, en klapstol foldes ud på. 
Derefter sættes et sæde på håndtagene, og således har man sin midlertidige hvileplads.  
De studerende vil udlåne og derved teste Stokkestolen til gangbesværede på årets festival.  

 
• Spild mindre med DrinkSaver 

DrinkSaveren er et serviceprodukt, som skal sættes ned i et fadølskrus og hjælper til, at 
festival- og koncertdeltagere spilder mindre. Produktet var oprindeligt tiltænkt 
funktionsnedsatte som eksempelvis mennesker med Parkinson, i kørestol eller 
gangbesværede, men vil være en hjælp for alle festivaldeltagere. Produktet formindsker 
spild med op mod 90% ved skub i et crowd i bevægelse. Produktet ændrer hverken på 
oplevelsen af at drikke en fadøl eller smagsoplevelsen. På Roskilde Festival vil 
projektgruppen udnytte muligheden for at indsamle empiri ved at teste produktet gennem 
den målgruppe, DrinkSaveren oprindeligt var tiltænkt. Håbet er en mindre workshop blandt 
fysisk handicappede deltagere på festivalen.  
 

• Bæredygtige luftmadrasser testes af festivaldeltagere  
Udvalgte lejre vil i år teste bæredygtige luftmadrasser udarbejdet af DTU-studerende. 
Luftmadrasser er en af de største miljøsyndere blandt campingudstyr, da de indeholder 
blødt PVC, der er svært at nedbryde og genanvende. Derfor har de studerende 
eksperimenteret med, hvorledes man kan bruge mycelium - svampes rodnetværk - som 
alternativt og bionedbrydeligt materiale i fx liggeunderlag. Hos DTU har de fået 
restmycelium fra en østershatteproduktion, som er støbt i nye forme, evt. blandet med 
bomuld eller andet materiale for at gøre det blødere at ligge på. Svampen gror i formen i 
ca. 10 dage, og herefter bliver den tørret, så svampen dør og det færdige produkt bliver 
skabt.   
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Innovationsfonden og Roskilde Festival  
For andet år i træk samarbejder Innovationsfonden og Roskilde Festival om at give 
festivaldeltagerne mulighed for at opleve iværksætteri, når fire udvalgte startups arbejder med at 
finde fremtidens løsninger inden for social og miljømæssig bæredygtighed og får muligheden for at 
bruge festivalen som et levende testlaboratorium. 
 
Kontakt: Kontaktperson fra Innovationsfonden vedr. samarbejdet: Thomas Bjerre, 
thomas.Bjerre@innofond.dk, 6190 5019. 
 
De fire udvalgte projekter, der kan opleves på Roskilde Festival, er:   
 

• Roskilde bliver fucking flink  
Kontakt: Tina Werborg, tiwe@fflink.dk / T: 53566020 
Organisationen Fucking Flink vil dokumentere, at flinkhed kan forbedre ens 
festivaloplevelse. Gennem Flink Femkamp vil de nudge festivaldeltagerne til at gøre flinke 
handlinger overfor andre. I femkamp kan alle være med og skal dyste i flinke discipliner, og 
tilskuerne vil også blive sat i gang. Fucking Flink vil bruge erfaringerne fra festivalen til at 
opbygge den digitale platform I Do Flink og samtidig blive klogere på, hvordan de 16-25-
årige tager imod aktiviteterne og hvilken betydning, de har for den enkelte deltager og 
kulturen på Roskilde Festival. Flink Femkamp bliver afholdt tre forskellige steder på 
camping søndag til tirsdag klokken 11.    

 
• Insektsnacks til festivaldeltagerne 

Kontakt: Lasse Hinrichsen, lh@enormbiofactory.com / T: 51841585  
Startup-virksomheden Enorm vil undersøge, om tiden er moden til at introducere insekter 
som en almindelig fødevare. Larverne er Enorms bud på fremtidens proteinkilde, fordi de 
slår kødtyper som kylling, okse og svin på alle bæredygtighedsparametre. Under festivalen 
vil "orm-mobilen” køre rundt i lejrområderne og præsentere festivaldeltagerne for de små 
dyr, og i Volunteers Village vil der være freestyle rapbattle om insekter mellem Fætter 
Anders og MC Lillebror. Enorms mål er at indsamle ny viden om, hvordan folk opfatter 
insekter brugt som fødevarer og dermed, hvordan virksomheden skal målrette deres 
produkter.  

 
• Oplad mobilen med ultratynde solceller  

Kontakt: Morten V. Madsen, mves@infinitypv.com / T: 22216747 
Frivillige på Roskilde Festival får i år en ny bæredygtig mulighed for at oplade 
mobiltelefonen. HeLi-on er papirtynde plastsolceller, der kan rulles sammen og puttes i 
lommen. De vil blive delt ud til festivaldeltagerne, der skal teste produktets holdbarhed og 
give viden tilbage om funktionaliteten. Modsat mange andre solceller bruger virksomheden 
bag de transportable mobilopladere, infinityPV, hverken giftige eller sjældne materialer i 
produktionen. Under Roskilde Festival vil man også kunne møde infinityPV på 
festivalpladsen, hvor de kører rundt og fortæller om HeLi-on, og i Volunteers Village, hvor 
de afholder workshops om printede solceller.   
 

mailto:thomas.Bjerre@innofond.dk
mailto:tiwe@fflink.dk
mailto:lh@enormbiofactory.com
mailto:mves@infinitypv.com
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• Tag et miljøvenligt bad i genbruseren  
Kontakt: Simon Kolff, simon@flow-loop.dk / T: 60886050 
Årets festivaldeltagere kan teste miljøvenlige brusere fra virksomheden Flow Loop. 
Bruserne recirkulerer vand og anvender helt ned til 12 liter per bad, hvor et normalt 
brusebad bruger omkring 80 liter. Seks testbrusere bliver sat op i medarbejderområdet, og 
her vil sensorer registrere brugernes samlede tid under vandstrålen, vandforbrug- og tryk, 
samtidig med at en skærm vil vise, hvor meget energi og vand, Flow Loop har sparet 
Roskilde Festival. På festivalpladsen vil man kunne møde Flow Loops 'badenymfer', der 
går rundt med en sæbeboblekanon og indsamler viden om festivaldeltagernes baderutiner.    

mailto:simon@flow-loop.dk
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SOCIAL BÆREDYGTIGHED 
Roskilde Festival-gruppen er en frivillig-båret non-profit organisation, der har til formål at gøre en 
forskel og sætte positivt aftryk på vores omverden. Det handler om at have tillid til mennesker, og 
om at vi hver især bidrager til at gøre en forskel og skabe forandring i fællesskabet for 
fællesskabet.  
 
På Roskilde Festival tror vi på, at musik og kunst kan forandre verden. Vi tror på, at en festival kan 
udløse og forstærke en bevægelse af unge, der vil andet og mere end bare sig selv og sine 
nærmeste. Vi tror på, at forandring for fællesskabet sker i fællesskab.  Og vi har en ambition om at 
være med til at skabe den forandring. Derfor sætter vi hvert år fokus på en aktuel problematik eller 
et samfundsforhold, som vi mener, fortjener særlig opmærksomhed – og forandring. 
 
Vores arbejde med at skabe et mangfoldigt og aktivt inkluderende fællesskab, hvor alle kan 
deltage og bidrage ved at nedbringe diskrimination og chikane er ligeledes en del af indsatsen for 
at nå vores ambition, og det er det positive aftryk på verden, der driver os i vores valg af 
samarbejdspartnere. således at vi sikrer fornuftige forhold og grundlæggende rettigheder for de 
mennesker, som vi engagerer i eller som påvirkes af Roskilde Festival-gruppens aktiviteter.  
 
EQUALITY 2018 
Roskilde Festival 2018 sætter fokus på økonomisk lighed. Vi ser på, hvordan økonomisk lighed 
tolkes forskelligt og udfordres – både i og uden for Danmark. Og hvordan økonomisk lighed 
hænger sammen med de muligheder, vi har for at udfolde os og indgå i fællesskaber. 
Forskellen mellem rige og fattige vokser i hele verden. Vidste du, at de rigeste otte personer i 
verden ejer lige så meget som halvdelen af jordens befolkning? At 800 millioner mennesker stadig 
lever for mindre end 1,25 dollars om dagen? Eller at den rigeste mand i Tanzania tjener 122.000 
gange så meget som den fattigste? 
 
Derfor sætter Roskilde Festival 2018 fokus på økonomisk lighed. Vi ser på, hvordan økonomisk 
lighed tolkes forskelligt og udfordres – både i og uden for Danmark. Vi ser på, hvordan økonomisk 
lighed hænger sammen med de muligheder, vi har for at udfolde os og indgå i fællesskaber. Det 
gør vi sammen med Folkekirkens Nødhjælp, Oxfarm Ibis, Transparancy International, 
Mellemfolkeligt Samvirke, Verdens Bedste Nyheder, Hus Forbi, CAMP og Økonomer uden 
grænser. 
 
Roskilde Festival ARTS & EQUALITY 
Kunst er sammen med musikprogram og holdningsindsats et bærende element i Roskilde 
Festivals programindhold. Med kunsten ønsker vi at involvere, overraske og påvirke 
festivaldeltagerne til at tage stilling – både på festivalen og i samfundet generelt. 
Flere af årets kunstnere har taget udgangspunkt i økonomisk ulighed.  
 
Festivaldeltagere kan eksempelvis gå med i et højrøstet optog med en 25 meter lang 
antikapitalistisk kæmpeslange under ledelse af det skotske kunstnerpar Zoe Walker og Neil 
Bromwich eller debattere med den tidligere whistleblower Chelsea Manning og klimaaktivisten 
Tuinia Nikenta Olivier. 
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Her kan du møde ARTS & EQUALITY på Roskilde Festival 2018: 
 

• FLOKKR 
FLOKKR er en form for moderne forsamlingshus - et samlingspunkt for festivaldeltagere og 
samarbejdspartnere med noget på hjertet. Her udfordrer vi sammen strukturer i samfundet, 
og kalder til samling for at få nye indsigter og perspektiver på de liv, vi lever.  I år vil 
FLOKKR præsentere en række forskellige events og aktiviteter, hvoraf mange er en del af 
årets fokus på økonomisk lighed. Deltag eksempelvis i debatter, talks og tværæstetiske 
performances og workshops, der udfordrer den tid, vi lever i og byder på nye perspektiver. 

 
• Equality Stadium 

Der er VM i Rusland, og hele verden ser med. Folkekirkens Nødhjælp udnytter den 
naturlige interesse og det øgede momentum, som fodbold har denne sommer, til at sætte 
fokus på miner og ulighed.  Alle nationer spiller fodbold. Men ikke alle børn og voksne kan 
løbe sikkert og frit rundt. Miner slår ikke kun folk ihjel! Miner forhindrer adgang til ressourcer 
og begrænser bevægelsesfriheden, hvilket fastholder civile i fattigdom og er med til at øge 
uligheden i verden.  
Equality Stadium udfordrer dig til at opleve ulighed på egen krop. Folkekirkens Nødhjælp 
inviterer festivaldeltagerne til at spille på den uretfærdige og ulige fodboldstadion og 
præsenterer i samarbejde med de andre Eqaulity-partnere en bred vifte af aktiviteter, 
herunder morgengymnastik med Barthelot, debat om Miner, Dizzy Goals, perfomance art 
og højtprofilerede fodboldkampe med relevante meningsdannere. Alt sammen for at 
understøtte kampen mod miner og økonomisk ulighed.  

 
• Aktiviteter på camping 

Gennem leg, spil og dialog inviterer Equality-partnerne festivaldeltagerne til at udforske og 
afprøve hvordan økonomisk ulighed føles. Fra søndag d. 1 juli til tirsdag d. 3 juli vil en 
myriade af aktiviteter vandre fra camp til camp og give festivaldeltagere i selv de mest 
yderliggående campingområder mulighed for at opleve, hvordan økonomisk ulighed 
påvirker menneskers muligheder for at indgå i fællesskaber. Transparancy International vil 
eksempelvis udfordre festivaldeltagernes forståelse af korruption i Korruptionsspillet, 
Oxfam Ibis og Ordskælv inviterer til samtale-saloner omkring at være fattig i Danmark, og 
Verdens Bedste Nyheder spiller Verdensmål Bingo, der skal vise deltagerne, hvordan 
økonomisk lighed er en forudsætning for at nå de 17 verdens mål. 

 
• Equality Walls 

I oktober 2017 løftede Trump administrationen sløret for 8 prototype-vægge, som er blevet 
opført ved den amerikansk-mexicanske grænse. Projektet er et led i præsident Trumps 
politiske strategi om at forhindre illegal immigration i USA ved at opføre en 
ugennemtrængelig mur mellem USA og Mexico. På Roskilde Festival opstår kopier af 
væggene som en invitation til debat. Roskilde Festival ønsker at fortsætte dialogen omkring 
måden hvorpå, vi strukturerer landegrænser. Murene der oprindeligt havde en nationalistisk 
agenda, vil på Roskilde Festival 2018 indgå som æstetiske objekter, der erstatter det 
oprindelige symbolske manifest med et andet og stiller spørgsmålstegn ved en 
verdensomspændende tendens til at blokere grænser og skabe større ulighed i en global 
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verden, hvor den teknologiske udvikling for længst har opløst grænser og berøringsflader 
landene i mellem.  
 

 
• KlubRÅ 

KlubRÅ præsenterer anden version af et overvældende univers, der fusionerer kunst og 
musik. Inspireret af Science Fiction trilogien Lilith’s Brood (Liliths afkom) af Octavia E. 
Butler bevæger KlubRÅ sig ind i en verden af cyborgs, aliens og hybride eksistenser, der 
spørger, hvad det vil sige at være menneske i en tid, hvor politiske, teknologiske og 
klimamæssige forandringer har ændret tingenes tilstand.  
 
KlubRÅ ønsker at undersøge, hvordan menneskets destruktive opførsel ændrer verden, 
men ønsker samtidig også at sætte fokus på, hvordan de ændrede tilstande kan bringe nye 
måder at være i verden på, der sætter spørgsmålstegn ved hierarkiske strukturer og åbner 
op for alternative kønsforståelser.   

 
Læs mere om de enkelte aktiviteter i kunstpressekittet og Equality pressekittet, som du finder i 
presserummet på hjemmesiden. 

  

https://www.roskilde-festival.dk/more/press/pressemateriale-2018
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Orange Together handler om respekt for fællesskabet 

Roskilde Festival er et unikt fællesskab baseret på tillid til, at alle deltagere ønsker at bakke op om 
fællesskabet. At de ønsker at passe på det. Det gør langt de fleste helt af sig selv, men indimellem 
oplever vi, at det er nyttigt at gøre opmærksom på spillereglerne i frirummet. På den måde undgår 
vi myter og misforståelser. Derfor sætter vi i 2018 fokus på fællesskab og positiv adfærd under 
paraplybetegnelsen Orange Together. Indsatsen handler blandt andet om grænseoverskridende 
og seksuelt krænkende adfærd. Målet er at skubbe på en positiv forandring på både festivalen og i 
dens omverden.  
 
Vi har arbejdet med adfærd på pladsen i de seneste tre år under betegnelsen ’Take Care’, og 
indsatserne nedenfor er baseret på viden og anbefalinger fra Take Care-projektet. 

• Holdningskampagne over for deltagerne 
Før og under festivalen kører vi en kampagne, som udfoldes online og på pladsen og i 
festivalens publikationer som avisen Orange Press. Aktiviteterne er baseret på et 
nyudviklet kortspil, der understøtter samtaler om gråzoner baseret på dilemmaer, som de 
fleste kender til. 
 

• Indsamling af viden og dialog med deltagere 
I 2018 øger vi dialogen med festivalens deltagere om deres holdning til og oplevelser med 
krænkende adfærd på og uden for Roskilde Festival. Dialogindsatsen sker i samarbejde 
med organisationerne DareGender, Dansk Kvindesamfund, Amnesty International, 
AskovFonden, Sex & Samfund og Everyday Sexism Project.  
 
120 frivillige vil i et samarbejde mellem organisationerne engagere publikum i samtaler om 
samtykke og kønsroller. Med sig har de fået vores kortspil som dialogstarter, og 
efterfølgende samles viden ind via spørgsmål og svar. Denne viden vil efterfølgende indgå i 
Take Care-arbejdet. 
 

• Læring og uddannelse 
Vores service- og safety-frivillige gennemgår et e-learning-program, hvor krænkende 
adfærd indgår som et selvstændigt modul. Dette øger deres viden og kompetencer i forhold 
til at italesætte og indrapportere krænkende adfærd og gør dem i stand til at agere som 
ambassadører for god adfærd. Safety-frivillige understøttes af teams med specifikke 
erfaringer på området, som kan aktiveres, hvis behovet opstår for fokuseret dialog og 
håndtering af konkrete krænkende hændelser. 
 

• Samarbejde med omverdenen 
Vi udveksler viden med organisationer, der i forvejen har erfaringer med hjælp og 
håndtering, hvis et overgreb har fundet sted. Vi er i dialog med Rigshospitalets center for 
overgreb, Midt og Vestsjællands Politi og Joan Søstrene samt vores egne Social Workers. 
 
Endeligt er vi sammen med nogle af organisationerne i gang med at udvikle et dialogtiltag 
om grænser og adfærd til fester, festivaler og koncertsteder, der kan bruges på skoler og 
uddannelsessteder. Konceptet er foreløbig testet på et enkelt gymnasium og skal udvikles 
yderligere i efteråret på baggrund af viden og erfaringer opsamlet på årets festival. 

Læs mere om Orange Together og indsatserne her 
https://www.roskilde-festival.dk/more/press/fa-svar-pa/orange-together  
 

http://roskil.de/orangetogether
https://cdn.roskilde-festival.dk/2732/orange-together_kortspil.pdf
https://cdn.roskilde-festival.dk/2732/orange-together_kortspil.pdf
http://www.daregender.dk/
https://danskkvindesamfund.dk/
https://amnesty.dk/
http://askovfonden.dk/
https://sexogsamfund.dk/
http://everydaysexism.com/country/dk
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/center-for-seksuelle-overgreb/Sider/default.aspx
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/center-for-seksuelle-overgreb/Sider/default.aspx
https://www.politi.dk/Midtvestsjaelland/da/servicemenu/forside/midtvestsjaellands_Politi_forside.htm
http://www.joan-soestrene.dk/
https://www.roskilde-festival.dk/more/press/fa-svar-pa/orange-together
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Sociale indsatser skruer op for tilgængeligheden 
På Roskilde Festival er der være plads til alle. Dog kan nogle festivaldeltagere opleve barrierer for 
deltagelse i fællesskaber på Roskilde Festival. Det kan være fysiske eller psykiske 
omstændigheder eller manglende kommunikation, der kan gøre det udfordrende. Med en række 
tiltag forsøger vi på Roskilde Festival at gøre pladsen til et mere mangfoldigt og rummeligt sted.  
 

• Ny Lounge i Handicamp 
Kontakt: Troels Juul, FOA: troj@foa.dk T: 21612988 
Handicamp har længe været et populært område for Roskilde Festivals deltagere, og i år 
udvides området med en ny lounge, der skal gøre området endnu mere attraktivt. 
Fagforbundet FOA, som også er fagforeningen for handicaphjælpere, står bag det nye 
initiativ i Handicamp, hvor både handicappede, handicaphjælpere og almindelige 
festivaldeltager sammen kan dyrke musik, fællesskab og sociale aktiviteter eller tage et 
hvil. Ud over at være et socialt fællestelt vil loungen byde på opladning af elektriske 
kørestole, have et lille værksted til små reparationer af kørestole og være i nærheden af 
handicapvenlige toiletter og bade.  

 
• Frivilligkorps skal hjælpe handicappede og hjælpere 

Kontakt: Troels Juul, FOA: troj@foa.dk  T: 21612988 
Det er lørdag aften kl. 22.00. Publikum summer under Arenas teltdug og dit yndlingsband 
skal til at gå på. En regnbyge har gjort luften bidende kold og jorden svampet og blød. Du 
opdager nu, at du har glemt din trøje tilbage i Handicamp, og turen tilbage for dig og din 
kørestol er lang. Scenarier som dette kan gøre Roskilde Festival unødvendigt besværlig for 
deltagere med handicap. Derfor har FOA samlet et frivilligkorps, der skal hjælpe 
handicappede og hjælpere med at sikre en bedre Roskilde Festival. Det sker gennem en 
hotline-telefon under festivalen, hvor FOAs frivilligkorps hjælper til, når eksempelvis en 
kørestol er kørt fast i mudderet, eller hvis bagage eller andre småting skal flyttes.  
 

• Handicaprådgivning og vikarer  
Kontakt: Flemming Lund, DUOS: fl@duos.dk, T: 20736020 / Sigrid Stilling Nettebjerg, 
DUOS: ssn@duos.dk, T: 26191086. 
DUOS, der er Danmarks største servicevirksomhed for mennesker med handicap, har op til 
Roskilde Festival lavet Roskilde-rådgivningen, hvor man fx kan få svar på spørgsmål om 
ekstrabevillinger til at få sin handicaphjælper med på festivalen. DUOS stiller også med et 
vikarkorps på festivalpladsen. Vikarerne kan træde til, hvis den faste handicaphjælper 
bliver syg, eller der er brug for ekstra hjælp.  

 
• Psykisk sårbare unge i frivillige fællesskaber 

Kontakt: Bistedet Zenia Hansen Zeniah@roskilde.dk T: 30618555 
Roskilde Festival har i år indledt et samarbejde med Foreningen Bistedet, der har til formål 
at styrke den frivillige indsats for psykisk sårbare og deres pårørende i Roskilde Kommune. 
Sammen engagerer de to organisationer en gruppe sårbare unge og hjælper dem sikkert 
ind i fællesskabet på Roskilde Festival. Gruppen af unge kommer til at arbejde i Volunteer 
Village, hvor de f.eks. vil hjælpe med at svare på spørgsmål fra andre frivillige samt bistå 
ved diverse praktiske opgaver i området. De unge vil hver især have tilknyttet en buddy, en 
frivillig fra Bistedet, der vil være til stede under festivalen og fungere som støtte. Herudover 

mailto:troj@foa.dk
mailto:troj@foa.dk
mailto:fl@duos.dk
mailto:ssn@duos.dk
mailto:Zeniah@roskilde.dk
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vil der også være professionelle socialarbejdere som back-up til de frivillige. Håbet er, at de 
unge har lyst til at fortsætte som festivalfrivillige og forhåbentlig motivere flere sårbare unge 
til at være en del af det frivillige fællesskab. 

 
• Bedre vilkår for pantsamlere 

Roskilde Festival har med Responsible Refund taget initiativ til indførelsen af pantguider på 
festivalen. I alt vil 56 pantguider uddele poser, handsker og kasketter til pantsamlere, 
hjælpe med info om alt det praktiske i forbindelse med festivalen og indgå i dialog med 
pantsamlerne, så vi har en god fornemmelse af relationen mellem festivalen, det øvrige 
publikum og pantboder. Pantguider er til stede døgnet rundt ved alle store pantboder på 
camping (fra lørdag d. 30. juni til søndag d. 8. juli) og ved én stor pantbod på indre plads 
under musikdagene. 
 
Målet med dette initiativ er først og fremmest at skabe værdige relationer mellem 
festivaldeltagere og professionelle pantsamlere ved at udvise anerkendelse af 
pantsamlernes miljøindsats og forbedre vilkårene for pantsamlerne. Derudover ønsker 
Roskilde Festival at skabe en dialog med pantsamlerne omkring deres behov i 
festivaldagene og sammen skabe god pantstil. 

 
• Pantcafé til pantsamlere 

Roskilde Festival driver en café for pantsamlere i samarbejde med organisationen Det 
Runde Bord. Her kan de få sig et hvil og et bad, slukke tørsten og få et gratis måltid lavet 
på råvarer indsamlet via festivalens madspildsprojekt. Pantcaféen ligger ved Camping N.  

 
• En mangfoldig Festival  

Kontakt: Projektleder for Mino Danmark: Aida Ammary aida@mino.dk 
Foreningen Mino Danmark deltager på årets festival, hvor de vil være til stede med Camp 
Mino som en del af campingområdet Settle’n’share. Camp Mino er en åben invitation til at 
deltage i et fællesskab - og aktiviteterne retter sig mod minoritetsetniske unge. Samtidig er 
det et rum, hvor både de unge selv og deres forældre kan forvisse sig om, at der er plads til 
dem. Camp Mino inviterer i løbet af festivalen til en række aktiviteter blandt andet en fælles 
Eid-fest og 'guidet tours' for forældre, der kan komme med en dag på festivalen og se, hvad 
der reelt foregår. Under festivalen vil Mino Danmark også udvikle og indsamle viden om, 
hvad det er for barrierer, der står i vejen for at minoritetsetniske unges deltagelse i Roskilde 
Festival.  
 
Mino Danmark giver også ordet til minoritetsetniske danskere når de inviterer til deres 
populære format Minority Talk, i festivalens forsamlingshus FLOKRR. I denne udgave af 
Minority Talk vil vært Abdel Aziz Mahmoud sammen med inviterede gæster sætte fokus på 
privilegier og økonomisk ulighed.  

 
  

mailto:aida@mino.dk
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Ungdomsliv og fællesskaber  
På Roskilde Festival ønsker vi at flytte os selv og hinanden og blive klogere sammen. Dette gør vi 
blandt andet ved at invitere andre måder at forstå verden, samarbejde og kommunikere på 
indenfor. Vi tror på at det vil skabe et mere unikt fællesskab på Roskilde Festival.  

Herunder kan du læse mere om, nogle af de partnere vi har inviteret indenfor i år, for at sætte 
fokus ungdomsliv og fællesskaber.   

 
• En podcast om festivalfølelser og lejrlivet  

Kontakt: Karen Birkegaard karen@ungdomsbureauet.dk  
Camp Early er et podcast-eksperiment i to afsnit produceret af Ungdomsbureauet i 
samarbejde med Roskilde Festival. I Camp Early dykkes der dybt ned i lejrlivets betydning 
for ungdommen, både før og under festivalen. Gennem to afsnit placeres diktafonen midt i 
lejren og overlader det til unge selv at fortælle, hvad festivalfølelsen egentlig består af, og 
hvorfor den er vigtig for dem. På RF’ 18 kan man møde Ungdomsbureauet til en 
lyttesession, hvor vi sætter tempoet ned og tilbyder lejrfolket en forfriskning og et 
refleksionsrum, idet vi afspiller første afsnit af Camp Early. Derudover er der rig mulighed 
for at støde ind Ungdomsbureauet blandt bardunerne, når de med diktafonen i hånden 
besøger lejre i campingområde South og East.  

 
• SEIN laver Soundtracket til dit liv 

Kontakt: Projektleder SEIN, Anna Rosetzsky Permin / T: 22899412   
SEIN er et webmagasin for unge af unge, som siden september 2017 har udgivet podcasts, 
tekster, fotoserier, kortfilm, videoer og multimedieartikler på seinmag.dk. På Roskilde 
Festivalen 2018 inviterer SEIN læserne, deres venner og alle andre med til fire udgaver af 
‘Soundtracket til dit liv’, en liveudgave af SEINs podcastserie om at gøre sit ungdomsliv til 
en film. Værten Anton og hans medvært inviterer en kunstner, musiker eller læser med i 
panelet, hvor de for hvert afsnit snakker om livet og musikken og finder det bedste 
soundtrack til en given situation fra deres ungdomshverdag. Som deltager kan man stifte 
kendskab med SEIN, måske møde andre SEIN læsere og sidde i skyggen og lytte til 
livepodcasten, dele sine egne sanganbefalinger og være med til at finde Soundtracket til dit 
liv. (Eksempel: https://seinmag.dk/soundtracket-til-dit-liv-naar-du-er-din-egen-bedste-ven/)  

 
• Den Store UPS-bog 

Kontakt: Projektleder for ungdomsøen på Roskilde festival: Fredrik Lodberg M: 
fredrik.lodberg@gmail.com  
Med afsæt i fortællingen ”ups – vi er kommet til at bruge 160 millioner på en ø, som vi 
egentlig ikke ved, hvad vi skal bruge til” drager unge fra Ungdomsøen på Roskilde Festival 
bevæbnet med fem UPS-bøger og en mission om at hylde deltagernes små ups’er fra 
hverdagen. De unge har en tese om, at hvis unge selv kan tage ansvar og forme deres 
egen tilværelse, så vil de være mere tilpas i deres hverdag og dermed være i stand til at 
fejre deres fejl i stedet for at skammes. Derfor vil de starte med at hylde hverdagsfejl, som 
vi alle kan lave og som alle kan lære af. De unge fra Ungdomsøen vil indsamle og dele de 
vildeste, sjoveste, underligste, mærkeligste og de mest surrealistiske ups-historier for at 
fejre, at det er okay, at ting ender galt.  

mailto:karen@ungdomsbureauet.dk
http://seinmag.dk/
https://seinmag.dk/soundtracket-til-dit-liv-naar-du-er-din-egen-bedste-ven/
mailto:fredrik.lodberg@gmail.com
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