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eller anden måde ønsker at skabe forandring 
for unge og unges fremtid, og som vil inspirere 
flere til at deltage i den bevægelse. Jeg tror 
også, at man i høj grad vil møde en intention 

om, at det er NU, der skal ske noget. Det kom-
mer til at handle om klima, ungdomsliv og 
ungefællesskaber, hvad de betyder, og hvad de 
kan gøre. Og det går på tværs af programmet, 
så deltagerne vil møde det både i musik, kunst, 
debatter, workshops osv.« 

Hvorfor skal en festival have et tema? 
Vil deltagerne ikke hellere bare feste?
»Det er ikke vores erfaring, at de to ting ude-
lukker hinanden. Festivalens deltagere er  
generelt klar til at debattere, tale værdier og  
opleve nye perspektiver på verden, samtidig 
med at de har en fest. De otte dage, som 
Roskilde Festival varer, er en rejse, der sætter 
dig fri og flytter dig nye steder hen. Sammen 
skaber vi et unikt frirum, hvor du åbner dig 
på en helt anden måde, end du gør til hverdag. 
De mennesker, du oplever kunst eller en talk 
sammen med, og den stemning, du sættes i, 
betyder, at du tager imod inspiration på en 
anden måde. Man laver ikke nødvendigvis 
markant om på hele sin hverdag bagefter, men 
hvis du har engageret dig, så tror jeg på, at det 
er med til at inspirere dig til at gøre tingene 
anderledes.« 

Betyder årets tema, at det kun er folk, der er 
enige med jer, der skal tage på festival? 
»Mødet med andre perspektiver er en af de må-
der, vi flytter os på som mennesker. Det gælder 
også hos os og for os. Man behøver ikke være 
enig i temaet eller de perspektiver, der bringes 
frem. Og vi trækker ikke noget ned over hove-
det på dig. Det, som er vigtigt, er, at man re-
spekterer hinanden og er enige om at være 
uenige. Vores grundværdier handler om tillid, 
åbenhed, tolerance og respektfuldhed, og med 
dem er der en ramme, som man skal kunne 
agere indenfor.«

SOFIE HVIID

H vert år vælger festivalen et tema, 
som bliver udfoldet på og uden for 
scenerne under festivalen og desuden 
har betydning for, hvilke samarbejds-

partnere der får del i festivalens overskud. I 
år er temaet for festivalen Solidarity, og det er 
inspireret af de unge, der går på gaden for at 
kæmpe for en bedre verden. Orange Press har 
fået talsperson Christina Bilde til at kaste lys 
over, hvordan en festival med musik og bajere 
hænger sammen med at flytte verden. 

Hvordan er I kommet frem til årets tema?
»Det er et tema, som både tager udgangspunkt 
i det, vi er, og dem, vi er her for. Vi er skabt for 
at støtte unges muligheder, vi er rundet af ung-
domsbevægelsen i 60’erne og 70’erne, og unge 
samles hos os i dag. Med det som fundament 
har vi kigget ud i verden og ladet os inspirere 
af de bevægelser, vi ser blandt unge i dag, hvor 
vi oplever, at unge engagerer sig i fællesskaber, 
der rækker ud over deres egne. Om det er kam-
pen for en strammere våbenlovgivning i USA 
eller kampen for klimaet i hele verden, danner 
de unge fællesskaber på tværs af hinanden. 
De bevægelser vil vi gerne støtte ved at sætte 
fokus på solidaritet på årets festival.« 

Hvad kommer det til at betyde for deltagerne?
»De får mulighed for at møde en række unge – 
organisationer og bevægelser – som på den ene 

Derfor er Solidarity 
årets store tema
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Velkommen
til avisen!

Du sidder med en ud-
gave af Orange Press, en 
avis der normalt kun ud-
kommer på Roskilde 
Festival. Vi har lavet den-
ne sær udgave, fordi vi 
gerne vil fortælle nogle af 
de gode historier om 
Roskilde Festival, der  
ikke kun handler om øl, 
fest og musik. 

Festivalens formål 
er at skabe positiv 
forandring i verden, og 
i avisen forsøger vi at 
vise, hvordan festivalen 
gør det hele året rundt. 
Vi fortæller om nogle af 
de mennesker, som får 
glæde af overskuddet fra 
årets festival og desuden 
står for en række vigtige 
aktiviteter til glæde og 
e�ertanke for alle delta-
gere. Roskilde Festival 
er nemlig non-pro�t. Det 
vil sige, at hele overskud-
det bliver brugt på at 
gøre en positiv forskel i 
samfundet.

Avisen er produceret 
af nogle af de mere end 
30.000 frivillige, der er 
med til at skabe Roskilde 
Festival. Alle som én sør-
ger de for, at festivalen 
lever op til målsætningen 
om at udvikle åbne og  
engagerende fælles-
skaber, der �ytter men-
nesker gennem musik, 
kunst, bæredygtighed og 
aktiv deltagelse. 

God læselyst

Illustration: Mikkel Mainz

Roskilde Festivals talsperson Christina Bilde. 
Foto: Lasse Mortensen
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D u går forbi et pink, spiralformet, 
futuristisk, rumskibslignende 
monstrum, som kvinder i lynets 
fart suser ind og ud af – og du 

tænker: Hvad filan er det? Ja, nu skal du 
høre, det er festivalens nye urinaler for 
kvinder: Lapee. 

Bag Lapee står arkitekterne Gina 
Périer fra Paris og Alexander Egebjerg fra 
København. De to iværksættere mødte 
hinanden på arkitektskolen og har flere 
gange sammen været på Roskilde Festival 
for at tegne til forskellige områder på 
pladsen. Idéen til Lapee kom første gang 
på tegnebrættet for to år siden. Hurtigt 
blev det dog klart for de to arkitekter, hvor 
omfattende projektet var, og de besluttede 
sig for at gøre Lapee til deres eget firma.

Lapee er et urinal for kvinder. Kvinde-
urinalet skal aflaste køen ved de alminde-
lige festivaltoiletter og er i forhold til tids - 
forbrug 600% mere effektivt, hvilket for- 
håbentlig er med til, at kvinder i lige så høj  
grad som mænd kan bruge tiden på festivalen  
på at høre god musik, drikke øl og hygge 
med vennerne i stedet for at stå i kø.

den er optaget – uden at kunne se noget, 
man ikke burde se. 

»Vi synes, alle skal have lov at tisse  
i fred,« siger Alexander Egebjerg.

Den er desuden designet således, at 
man ikke er alene, når man sidder  
i den. »Det er en tryghedsting,« fortæller 
Alexander Egebjerg og nævner, at den  
er designet med plads til tre personer, 
hvilket kan gøre toiletbesøget til en 
hyggelig, sjov og social oplevelse for 
kvinderne.

BYGGET TIL KVINDER
Der er sådan set ikke noget galt i, hvis 
man som mand går op og tisser i den, 
det må man gerne, og det går den ikke i 
stykker af, men de to arkitekter har lavet 
den til kvinder, fordi mænd allerede har 
flere forskellige alternativer designet til 
dem. Lapees konstruktion appellerer hel-
ler ikke til, at mænd bruger den, da man, 
såfremt man står op og tisser i den, er ret 
eksponeret.

Og så kommer vi jo også ned til det med 
farven. Hvorfor er den SÅ pink? 

»Der er rigtig mange, der spørger os 
om farven, fordi er det ikke lidt at putte 
kvinder i en bås? Det er det måske, men 
samtidig synes jeg bare, det ville være 
dødkedeligt, hvis den skulle være grå,« 
siger Alexander Egebjerg.

Desuden kommer man ikke udenom, at 
den er nem at få øje på. Medstifter Gina 
Périer tilføjer: »Det er videnskabeligt be-
vist, at pink er en af de nemmeste farver at 
få øje på, så når man som kvinde spejder 
efter et toilet i menneskemængden, er 
Lapee nem at finde.«

Ikke mindst ville arkitekterne bag gerne 
give Lapee et festligt udtryk, fortæller de. 

»Og så er pink jo en glad farve!«
På Roskilde Festival 2019 vil du kunne 

finde 48 stks. Lapee spredt over hele festi-
valområdet. Vil du allerede nu prøve de 
kvindelige urinaler, så slå et smut forbi 
street food-området Reffen i København, 
hvor to styks Lapee fast hen over somme-
ren har indtaget deres plads.

SELINE DAM TEMIZ

»Vi vil også gerne skåne kvinder for 
at være nødsaget til at tisse bag telte og 
buske,« forklarer Alexander Egebjerg, som 
er medstifter af Lapee.

De to ambitiøse arkitekter bag projektet 
har en vision: At der alle de steder i ver-
den, hvor man møder et herreurinal, også 
vil være et til kvinder.

TRYG NÅR DU TISSER
Nogle kvinder oplever tilråb, kommen-
tarer, dømmende blikke, at blive filmet 
eller taget billeder af, mens de tisser i fuld 
åbenhed. Med de nye urinaler til kvinder 
undgås ubehagelige situationer og gør det 
trygt og sikkert at tisse i fred.

Lapee er bygget ud fra ideen ved herre-
urinalet kendt som ”raketten”, men da 
kvinder jo både skal have dække fortil og 
bagtil, har man måttet udvide og trække 
lidt i væggene. Lapee har to trin, man træ-
der op på, så man er i samme øjenhøjde, 
når man squatter, som hvis man stod 
oprejst på jorden. 

Den er ikke helt lukket, men er designet 
sådan, at man skråt fra siden kan se, om 

Fotos: Lapee

n LAPEE  

n  Lapee er cirka 2,5m x 2,5m i størrelsen.
n  Der er plads til tre kvinder ad gangen.
n  Det er et squattoilet, der er designet til, at 

man ikke behøver at røre ved noget.
n  Der er ikke papir, og Lapee egner sig ikke 

til, at der kommer papir i det.
n  Der er ikke noget klinisk inden for læge-

verden, der siger, at kvinder skal bruge 
papir mere, end mænd skal. Det er der 
sådan set ikke nogen, der bliver renere af. 

n  Lapee er lavet i et genanvendeligt mate-
riale, der ikke vejer meget, og som er nemt 
at håndtere og rengøre.

n  Modsat de nye festivaltoiletter, der både 
bruger strøm og vand, er Lapee ikke tilslut-
tet andet end kloaksystemet.

Nu får festivalen 
kvindeurinaler
Der bliver lidt mindre squatten i tishegnet til sommer, når 48 funklende nye, pink pissoirer bliver 
fragtet til Roskilde Festival

Vi synes, 
alle skal have 
lov at tisse i fred

ALEXANDER EGEBJERG, 
MEDSTIFTER AF LAPEE

»Der sidder kamera på nogle 
af festivalens toiletter.«

MYTE  FAKTA Der sidder sensorer på nogle af toiletterne, så lyset 
tænder ved bevægelse. I 2018 blev der ødelagt for en halv 
million kroner sensorer, fordi der gik et falsk rygte på camping-
pladsen om, at der var kameraer på toiletterne.
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En for Danmark ny �skeart 
breder sig som ringe i vandet 
og spiser de andre �sks yngel. 
Men Birte fra Lolland har en plan: 
Hun mener, den skal spises – og 
gerne som �skefrikadeller.

Hak, hak, hak. Tre kvinder i regntøj står 
på Guldborg Havn og skiller fiskehoved  
efter fiskehoved fra resten af kroppene. De 

farvande. Og derfor skal den spises, mener 
Birte Pawlik. 

»Kutlingen er ikke et problem, der bare 
går væk. Jeg synes, vi er lidt for hurtige 
til at sige om noget, at det kan vi ikke 
bruge. Vi er så afstandtagende. Det er lige-
gyldigt, om det er ukrudt, skidtfisk eller 
flygtninge, så har vi besluttet, at det kan 
vi ikke bruge. Sådan ser jeg ikke på det. 
Alt liv er værdifuldt, og hvis ikke vi var så 
dovne, kunne vi få noget godt ud af hvad 
som helst. Det er min holdning, og den går 
jeg ikke på akkord med,« siger hun, mens 
øjnene lyner af engagement.

SVÆR AT HOLDE AF
Birte Pawlik er lærer-, hjemkundskabs- og 
sejladsuddannet og har arbejdet som 
socialrådgiver på Lolland. I dag har hun 
en økologisk frugtplantage, og sammen 
med sin mand driver hun Postholderens 
Sted få meter fra havnen i Guldborg. For 
ni år siden var bygningen en ruin, men 
i dag agerer den både spisested, bed and 
breakfast og spillested. Birte Pawlik kan 
ikke have, når noget ikke bliver brugt til 
noget fornuftigt. 

Derfor har hun kastet sin kærlighed 
på den 15 centimeter lange kutling, som 
ellers er svær at holde af. Den kommer 
fra Sortehavet og Det Kaspiske Hav og 
menes at være landet i Østersøen, fordi 
den er blevet samlet op i de store skibes 
ballasttanke og derefter uheldigvis slup-
pet løs igen. Den udgør et problem, fordi 
den spiser de andre fisks yngel foruden 
de rejer, som fiskere lever af at fange. Som 
en ironisk twist har Birte Pawlik allieret 
sig med erhvervsfiskerne Sextin og Lasse 
Jørgensen, som fisker rejer og har deres 
eget rejepilleri i Guldborg. Det er dem, der 
har fanget de indtil videre to tons kutling, 
der går i rejefiskernes net. 

Birte Pawlik håber, at der på Lolland med  
tiden kan opstå en hel kutlingeindustri. 

»Lige nu findes der hverken net til at 
fange den eller maskiner til at forarbejde 

den. Det er derfor, vi står her og hakker. Så 
alt skal bygges op fra bunden. Men først 
skal vi jo lære folk at spise den. Og der tror 
jeg meget på, at Roskilde Festivals gæster 
er sådan nogle, man kan lære både at spise 
den og at sprede det gode budskab. Det er 
nemlig noget utroligt lækkert kød, man 
får ud af den. Og kutlingefrikadeller har i 
blindtest vundet over både torske- og lakse-
frikadeller. Den smager lidt af rejer, for det 
er jo det, den spiser,« konstaterer hun. 

GOD FOR LOLLAND
Fiskefrikadellesandwichen, der serveres 
med brændenældepesto, spidskål og 
hjemmelavede pickles, er ikke officielt 
økologisk, da man jo ikke kan certificere 
en fisk, der ikke er klassificeret som spise-
fisk. Birte Pawliks bod Kutling og Ukrudt 
har derfor fået dispensation fra festivalens 
økologi-krav og blevet placeret på Food 
Court, som er festivalens madlaborato-
rium. Det er her, man tidligere har kunnet 
smage insektburger og cowboytoast med 
hestekød, og i år kan man desuden få 
testet smagsløgene i boden Snail’n’Chips. 

Birte Pawliks ambition er på længere 
sigt at kunne bruge alt fra kutlingen – også 
de nu stift stirrende hoveder. Hun har der-
for kontakt med en anden iværksætter, som 
tænker at bruge den lille fisk til hunde- og 
kattemad. Ja, faktisk har Birte mange ideer 
med den lille fisk, der hvad angår protein-
indhold og fedtindhold ifølge hende selv er 
fremragende ernæring. Den forhåbentligt 
voksende kutlingeindustri vil desuden 
være god for Lolland, mener hun. Og det 
er blevet en hjertesag, som hun ikke har 
tænkt sig at slippe foreløbig. 

»Jeg bider mig fast. Der er folk her, som 
synes, jeg er lidt småtosset, men jeg synes, 
det kunne være så fint, hvis vi fik opbyg-
get et produktionsapparat lige her, hvor 
man fanger fisken. Så skal man heller  
ikke køre 100 kilometer for at komme  
på arbejde.«

MARTIN FINNEDAL

efterlader de små, åbenmundede rester – 
hver især med deres eget let forundrede 
udtryk – i en plastikkasse. Resten skal 
gennem en maskine, der skiller kød fra 
skind og ben. I alt to tons fisk havner på 
hakkebrættet hos Birte Pawlik og hendes 
to veninder Pia og Marianne. 

Slut resultatet – cirka 600 kilo skært 
kød – havner i maverne på Roskilde 
Festivals gæster. Samtlige fisk er af  
arten sortmundet kutling. Det er en  
såkaldt invasiv art, som ødelægger den  
naturlige fiskebestand i de danske 
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If you can’t beat them, eat them

I år skal vi spise 
skadedyr og ukrudt

Birte Pawlik på havnen ved 
Guldborgsund, hvor den invasive art, 
sortmundet kutling, har besluttet sig for 
at slå sig ned. Her truer den Danmarks 
naturlige �skebestand.
Fotos: Daniel Rex-Dybmose

Festivalen udski�ede sidste år de gamle das-toiletter med moderne 
træk-og-slip med lys, spejle og afspritter. Der blev desuden totalt set sat �ere  
op. Køerne er dog stadig lange – måske fordi man bruger længere tid i de 
nu mere behagelige omgivelser. Festivalen introducerer derfor i år tisse-
værter, der a la lu�havnens security check anviser til den kortest mulige kø. 

Dixieburger, Den Økologiske Pølsemand, Malbeck Vinbar, Mama’s Corner og Meyers kan i år 
fejre 10 års jubilæum. Det afslører festivalens arkiv. Desværre går det kun tilbage til 1992 og 
kan derfor ikke fortælle, hvilke boder der har været med fra festivalens begyndelse. Blandt 
dem, der har været med siden i hvert fald 1992, er Skiburgeren (Roskilde Skiklub Hedeland), 
Spaghetti (Himmelev Volleyball Klub) og Megapita (Støtteforening, Klub Roskilde Øst). 

Festivalen får toiletværter Festivalboder fejrer 10 års jubilæum
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Klimakrigere og 
festivaldeltagere
Klimakrigere og 
festivaldeltagerefestivaldeltagerefestivaldeltagerefestivaldeltagerefestivaldeltagere

»Jeg betaler for, at Roskilde 
Festival rydder op e� er mig. 
Det er inkluderet i billetprisen.«

MYTE  FAKTA Roskilde Festival bruger hvert år 8 millioner 
kroner på e� eroprydning. De penge ville vi meget 
hellere bruge på mere musik, velgørenhed og festival.

Når vi tager på Roskilde Festival, må vi som unge tage skeen i den anden hånd og 
vise, at vi som samfund sagtens kan have det sjovt og festligt uden at gøre skade på 
klimaet. Roskildekulturen åbner nemlig for drømme og visioner, som vi må turde gøre 
brug af både før, under og e� er festivalen

Klumme af Den Grønne Studenterbevægelse:

S nart drager intet mindre end 100.000 musik -
 elskende mennesker atter til Dyrskue-
pladsen lidt uden for Roskilde. De for-
vandler bakketoppe og grusgrave til den 

fedeste legeplads for kreativitet og musik. Det er 
otte dage, hvor vi sammen fi nder dåseåbneren frem 
og lukker op for en tætpakket uge fyldt med højt 
humør, liv og glade dage. 

Selvom glæden og rusen i løbet af sådan en 
festival i momentet lader til at ville fortsætte ud i 
én lang uendelighed, ender vi desværre alt for ofte i 
en festivaltilstand, hvor mange af de ting, vi bruger 
under festivalen, går alt for hurtigt til spilde. 
Engangskrus, billige telte og luftmadrasser bliver 
anvendt i én stor pærevælling, uden at vi 
i virkeligheden lægger mærke til det. Den pære-
vælling hober sig op og bliver til en klimasynder, 
fordi affaldet, som vi efterlader, ikke er 
produceret med tanke for miljøet og ofte ikke 
kan genanvendes. 

Sandt; det er ikke altid nemt at tænke på 
klimaet, når vi nyder et spil ølbowling fra en 
campingstol, som tilhører nabocampen. Selvom vi 
godt kan leve med at få nogle lunkne øl i løbet af en 
festival, har vi ikke råd til at lade det stå lunkent til 
med klimaet. Det er en realitet, som desværre kom-
mer til at få mange konsekvenser for både vores 
generation og fremtidige, hvis vi ikke løser opgaven 
ordentligt. 

BRUG ROSKILDEKULTUREN HELE ÅRET
Udfordringen med klimaet løser vi bedst i fælles-
skab. Når vi sammen tror på, at vi kan få ændret de 
strukturer, der i dag ikke gør det bæredygtige valg 
til det mest åbenlyse og billigste. Vi må derfor ikke 
bare se passivt til, mens politikerne ikke rører sig 
ud af stedet. I stedet skal vi bruge det drømme land, 
som Roskilde Festival er, til at vise, at man rent 
faktisk godt kan forestille sig en helt anden levevis, 
hvor bæredygtighed og ølbowling sagtens kan gå 
hånd i hånd. 

I klimakampen bør vi derfor bruge Roskilde-
kulturen aktivt. En kultur, der gør det muligt at 
sætte sig ind i en fremmed camp, drikke en øl 
og snakke med personer, man knap nok kender. 
En handling, vi gør alt for lidt i hverdagen. Den 
åbenhed og det mod, der skal til for at udforske det 
fremmede og ukendte, skal vi holde fast ved. For 
den slags tilgang har vi brug for – også efter festiva-
len er slut. Det er det mod, som gør, at man tør stå 
op for fremtiden, tage ansvar og kræve retten til et 
bæredygtigt liv.

Så lad os drage afsted på festival. Lad os drikke 
os fulde og sove i varme telte. Lad os danse til 
den lyse morgen. Men lad os også minde hin-
anden om de vigtige problematikker. Lad os 
gøre festivalen til et billede på, hvordan vi 
ønsker, at resten af samfundet skal se ud. 
Og lad os huske, at vi har et ansvar over 
for den planet, vi bor på – også når vi 
er på festival.

EMMA LORENZEN & MADS ADAM WEGENER, 
DEN GRØNNE STUDENTERBEVÆGELSE

Vi skal bruge det 
drømmeland, som Roskilde 
Festival er, til at vise, at man 
rent faktisk godt kan 
forestille sig en helt anden 
levevis, hvor bæredygtighed 
og ølbowling sagtens kan 
gå hånd i hånd
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SÅDAN TAGER DU 

BÆREDYGTIGT 
PÅ FESTIVAL 

På Roskilde Festival er bæredygtighed tænkt ind i alt fra madboder til a� aldshåndtering. Men du kan som 
deltager gøre en kæmpe forskel for miljøet, hvis du følger disse fem råd, inden du tager på festival

1. INVESTÉR I KVALITETS PRODUKTER, SOM KAN 
GENBRUGES I MANGE ÅR

En stor del af Roskilde Festivals a� ald består af campingudstyr, som 
desværre er af dårlig kvalitet og derfor ikke kan genbruges. Samtidig er 
materialerne, som udstyret består af, ikke egnet til genanvendelse. 

Der er en stor klimabelastning forbundet med indvinding af 
materialer, produktion og transport. Flere af produkterne er desuden 
lavet af fossile materialer. Der er mange lu� madrasser (blandt 
andet de klassiske blå) og telte, som indeholder blød PVC, der er 
meget miljøskadeligt. PVC-holdigt a� ald er svært at genbruge 
og er gi� igt at brænde. Derfor skal det deponeres, og 
problemet e� erlades dermed til fremtidige generationer. 

Derfor er det bedste, du kan gøre for klimaet, at købe 
telt, soveposer, lu� madrasser, pavilloner og alt det andet 
udstyr i god kvalitet. Selvom det måske koster lidt mere 
i år, vil du også blive glad for det næste år. Samtidig 
slipper du for at skulle rulle din campingstol ind i 
ga� atape om og om igen, men i stedet være � yvende 
i en konge(camping)stol.

3. TAL KLIMA 
MED DIN LEJR

Uanset om I er en lejr fuld af aktive 
klimaaktivister eller ej, så brug 
festivalen og planlægningen som 
en mulighed for at tale om klima og 
bæredygtighed med dine venner. 
Hvis I kan blive enige om at købe 
bedre udstyr og tage toget hjem 
i fællesskab, bliver det meget 
nemmere at holde hinanden op på 
det. Lav nogle a� aler på forhånd, 
så I gør det nemt for jer selv at 
træ� e de gode valg.

4. SKIFT DÅSETUN OG LEVERPOSTEJ UD 
MED KIKÆRTER OG BAKED BEANS

Fødevareforbrug har også en stor miljø- og klima-
påvirkning. Beregninger fra tænketanken 
Concito viser, at den største 
forskel, du kan gøre for klimaet 
i forhold til mad, er at ski� e 
kød og mælkeprodukter 
ud med plantemad. Pak 
derfor din taske fuld 
af gode proteiner 
fra planteriget. En 
bonus er, at de � este 
plantesmørepålæg 
på glas eller i dåse 
ikke behøver at være 
på køl.

5. TAG OFFENTLIG TRANSPORT TIL FESTIVALEN
Transport er en væsentlig klimasynder, så tænk over dit eget 

forbrug. Tag toget til festivalen eller kør � ere sammen i en bil, hvis 
toget ikke er muligt. Man kan desuden tage toget helt til Roskilde 
Festivals egen station. Du skal bare ski� e tog på Roskilde Station.

2. LÆG EN EXITPLAN FOR, HVORDAN DU KOMMER HJEM 
MED ALLE DINE TING, INDEN DU TAGER AFSTED

Det er o� e lørdag nat eller søndag morgen, når festivalen er slut, og du har 
de ondeste tømmermænd, at det hele bliver svært at overskue. Derfor kan 
det være godt at have lavet en exitstrategi, hvor du og lejren har planlagt, 
hvordan I sikrer oprydning, og at alle medbragte ting også kommer med 
hjem. Læg den plan sammen med din lejr, inden I nærmer jer lørdag og ikke 
kan overskue noget. Der er � ere muligheder for at få sendt sine ting hjem, 
hvis man ikke orker at slæbe dem med hjem i toget.
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telt, soveposer, lu� madrasser, pavilloner og alt det andet 
udstyr i god kvalitet. Selvom det måske koster lidt mere 
i år, vil du også blive glad for det næste år. Samtidig i år, vil du også blive glad for det næste år. Samtidig 
slipper du for at skulle rulle din campingstol ind i 
ga� atape om og om igen, men i stedet være � yvende 2. LÆG EN EXITPLAN FOR, HVORDAN DU KOMMER HJEM 

MED ALLE DINE TING, INDEN DU TAGER AFSTED
Det er o� e lørdag nat eller søndag morgen, når festivalen er slut, og du har 
de ondeste tømmermænd, at det hele bliver svært at overskue. Derfor kan 
det være godt at have lavet en exitstrategi, hvor du og lejren har planlagt, 
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»Mit e� erladte campingudstyr 
på festivalområdet, indsamles 
og doneres til gode formål«

MYTE  FAKTA Alt, hvad du e� erlader, bliver til a� ald. Sidste år 
blev der e� erladt 2400 tons a� ald på campingarealerne. At 
sortere dette manuelt er en umulig opgave. Dette betyder, 
at det meste af a� aldet ikke kan genanvendes, men bliver 
sendt til forbrænding eller lagt i deponi.

Bæredygtighed skal inkorporeres i hver eneste beslutning, der bliver tru� et på Roskilde Festival. 
I spidsen for dét arbejde står Sanne Stephansen, der sammen med et stort hold af frivillige knokler hele 
året for en vision om en 100 procent bæredygtig festival

Roskildes miljøkaptajn drømmer 
om en festival helt uden skrald

Sanne Stephansen er programleder for 
bæredygtighed.

F orestil dig en festivalplads helt 
uden affald. En plads, hvor pavil-
loner, telte, konservesdåser, dåseøl 
og alt det andet, vi slæber ind på 

festivalpladsen en uge om året, bliver 
genbrugt eller genanvendt. Sådan en 
vision mener 35-årige 
Sanne Stephansen 
ikke er ren utopi. Hun 
er programleder for 
bæredygtighed på 
Roskilde Festival og 
bruger al sin arbejdstid 
på at vende alting på 
hovedet, tænke skæve 
tanker og forsøge at 
fi nde nye løsninger, der 
kan gøre festivalen – og 
resten af samfundet 
– endnu mere bære-
dygtig. 

For Roskilde Festival 
er et interessant labo-
ratorium, hvor man 
kan afprøve nye løsninger, der ville være 
svære at teste andre steder. 

»Roskilde Festival er i otte dage en 
midlertidig by, hvor det er oplagt at teste 
nye, bæredygtige løsninger, som kan skabe 
positive forandringer i omverdenen. Min 
opgave er blandt andet at identifi cere 

være kritisk over for nye løsninger. Ofte 
kan de nye løsninger skabe nye proble-
mer,« forklarer Sanne.

FRA SPILD TIL RESSOURCE 
Sanne Stephansen begyndte for alvor at 
arbejde med miljø og bæredygtighed, da 
hun selv fi k hænderne i enorme mængder 
råvarer, som hver dag går til spilde. 

I 2013 var hun nemlig med til at åbne 
det socialøkonomiske spisested Rub og 
Stub i København. Størstedelen af den 
mad, de serverede, kom fra overskudsva-
rer, som ellers ville være gået til spilde. 

Den erfaring gav hende et skræmmende 
indblik i danskernes forbrugsmønstre.

»At madspild var et stort problem, 
vidste vi jo godt. Det var derfor, vi åbnede 
spisestedet. Det var bare noget andet at få 
fi ngrene i overskuddet og se mængderne 
foran sig. Jeg blev bekræftet i, at det, vi 
havde gang i, var det rigtige,« siger hun. 

Sanne Stephansen sætter spørgsmåls-
tegn ved alting. Også de spørgsmål, man 
stiller hende som journalist. For hvis man 
beder hende svare på, hvad der driver 
hende til at arbejde med miljø og bæredyg-
tighed, sparker hun bolden tilbage.

»I mine øjne er det mere interessant, 
hvad der driver menneskeheden, end hvad 
der driver mig som menneske. Hvorfor er 
store dele af samfundet styret af økono-
misk vækst? Og hvorfor går vi så meget op 
i materielle goder og selviscenesættelse, 
når vi hellere skulle bruge energien på 
at have det rart og passe på hinanden og 
kloden omkring os?«

MERE AMBITIØS MILJØPOLITIK
Selvom miljødagsordenen har fået fart 
på det seneste år, kan Sanne Stephansen 
godt blive frustreret over, at de politiske 
ambitioner ikke er så høje. For de mange 
idéer og projekter skulle gerne sive ud fra 
festivalpladsen og påvirke resten af sam-
fundet. Det gør mange af dem også, men 
det kunne godt gå langt hurtigere med den 
bæredygtige omstilling, mener hun. 

»Det er rigtigt trist, at vi ikke kan sætte 
nogle mere ambitiøse politiske mål for mil-
jøet. Vi taler meget om det, men vi laver kun 
symptombehandling. Det synes jeg er svært 
at være vidne til. Vi som samfund ved jo 
godt, hvad vi burde gå i gang med.«

SIMONE AUGUSTA LUNDT 

vores største miljømæssige udfordringer 
og være med til at fi nde ud af, hvad de rig-
tige løsninger kan være,« fortæller Sanne 
Stephansen

I år har festivalen eksempelvis skiftet 
de bionedbrydelige ølkrus ud med 

genbrugskrus. Og det 
virker måske som en 
lille ting, men der er 
gået fl ere år med 
analysearbejde, udreg-
ninger og forsøg forud 
for dén beslutning. 
For at være sikker på, 
at det rent faktisk er 
den mest bæredygtige 
løsning, er der mange 
hensyn, der skal 
overvejes, forklarer 
Sanne Stephansen. For 
hvad med den måde, 
man vasker genbrug-
skrusene på – er den 
proces mon mere ener-

gikrævende, end det ville være at bruge 
genanvendelige engangskrus? Den slags 
overvejelser har der været mange af, før 
Sanne og hendes hold af frivillige endte 
med en løsning.

»Det handler om at turde at gøre tin-
gene markant anderledes, men også om at 

n  BÆREDYGTIGHED 

Roskilde Festival � k i 2016 for første 
gang en strategi for miljømæssig og 
social bæredygtighed. Miljømæssig 
bæredygtighed har som mål at skabe 
mindst muligt negativt miljøa� ryk på 
omverdenen, og social bæredygtig-
hed handler om at skabe et positivt 
a� ryk på omverdenen. Men grund-
læggende er formålet det samme 
– at bidrage til en bedre verden. 

n  ROSKILDE FESTIVAL SKROTTER 
PLASTIKSUGERØR 

Når man i år køber en strawberry daiquiri 
på Roskilde Festival, bliver det uden plastik-
sugerør, som fra 2019 af ikke vil være at 
� nde i boder og barer. 

De godt 475.000 plastiksugerør, der blev 
brugt i 2018, var fremstillet af bionedbryde-
ligt plastik (dvs. majsstivelse eller sukkerrør). 
Men det var stadig engangsplastik, der blev 
købt, transporteret og brugt én enkelt gang 
for dere� er at blive smidt væk, og sugerør 
er trods alt en relativt nem ting at undvære i 
kampen mod over� ødig plastik. 

Det vil stadig være muligt at købe sugerør 
i FSC-mærket papir – men det vil koste fem 
kroner pr. sugerør for at holde forbruget nede. 

Foto: Kim Matthäi Leland

Hvorfor går vi så 
meget op i materielle 
goder og selviscene-
sættelse, når vi hellere 
skulle bruge energien 
på at have det rart og 
passe på hinanden og 
kloden omkring os?



Lad   festivalstolen

leve!

Sidste år indsamlede vi 1.600 fuldt funktionsdygtige festivalstole, der ellers var dømt til en tur 
i containeren. I år køber vi igen din stol for en flad tier og sørger for at opbevare den og sælge den 

billigt i forbindelse med Roskilde 2020. 10 kroner lyder måske ikke af meget, men betragt ordningen 
som et lille, men godt skridt på vejen mod et lavere ressourceforbrug.

spejdersport.dk/festivalstolen-lever.aspx   
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»Alle tager på Roskilde for at 
leve helt smadret i en uge.«

MYTE  FAKTA 24.000 festivalgæster (cirka hver tredje overnattende 
festivalgæst) på Roskilde Festival har i år aktivt valgt at ligge 
i et såkaldt clean-område, hvor alle skal gøre en indsats 
for at rydde op e� er sig selv.

I Egypten må du ikke bande offentligt 
på gaden. Men det holdt ikke den 
egyptiske sangskriver og rapper 
Yukka tilbage.

»Jeg bandede i en rapsang, der blev set 
over 150.000 gange på nettet. Det var me-
get usædvanligt som kvinde,« siger Yukka, 
der har det borgerlige navn Yara Shahin.

For gennem rappen kunne Yukka nem-
lig udtrykke sine holdninger og følelser. 
Hun havde fundet sin stemme gennem 
hiphoppen.

»Pludselig fandt jeg noget musik, der 
ikke bare handlede om kærlighed og 
kærestesorger. I stedet handlede det om 
politik, følelser og de sociale problemer, 
der er i samfundet,« siger Yukka.

Det kunne den egyptiske rapper 
spejle sig selv i, og hun begyndte selv at 
skrive tekster om kvindeundertrykkelse 

og samfundsproblemer i sit hjemland. 
Gennem rapmusikken kunne hun for-
tælle sin historie. Derfor blev hun i 2014 
inviteret til Danmark af organisationen 
Rapolitics, der arbejder med at give unge 
en måde at udtrykke sig gennem rap, 
hiphop og storytelling. Her optrådte hun 
og underviste i rap. Men netop hendes 
samfundskritiske tekster gav hende 
problemer i Egypten, og derfor valgte 
hun at blive boende i Danmark.

ALLE HAR RET TIL AT BLIVE HØRT
Rapolitics er en af Roskilde 
Festivals holdningspartnere og 
skal i løbet af de næste tre år 
arbejde med unges holdnings-
dannelse før, under og efter 
festivalen. Det gør de gennem 
workshops, oplæg, rapskoler og 

Foto: Maria Sattrup

For de to unge kvinder Vega og Yukka er rappen blevet et vigtigt værktøj til at udtrykke 
sig. Men der mangler kvinder på hiphopscenen, synes de.

Pludselig fandt jeg noget musik, 
der ikke bare handlede om kærlighed 
og kærestesorger. I stedet handlede 
det om politik, følelser og de sociale 
problemer, der er i samfundet

YUKKA, EGYPTISK SANGSKRIVER OG RAPPER

På rapskole med 
egyptiske Yukka: Alle 
har en stemme og ret 
til at blive hørt
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film om kunstnere med flygtningebag-
grund. Det overordnede formål er at give 
unge en stemme og en mulighed for at 
danne holdninger og ytre sig. 

Yukka er stadig en del af Rapolitics og 
underviser 13-16-årige piger på Rapolitics’ 
rapskole SPEAK UP på Nørrebro. 
Rapskolen ligger midt i et udsat bolig-
område og er startet, fordi der manglede 
tilbud til de unge kvinder, der bor i om-
rådet. Med rapskolen får de unge piger og 
kvinder en mulighed for at udtrykke deres 
holdninger og følelser.

»Alle har en stemme, og alle har ret til 
at blive hørt,« mener Yukka. 

Og for Yukka er det netop dét, som 
rap kan. Og derfor synes hun, det er et 
problem, at genren er stærkt mands-
domineret.

»Der er ting, som mænd ikke kan sige 
noget om. Problemer, som primært kvin-
der oplever. Og jeg kan kun fortælle min 
egen historie, men der er brug for, at andre 
kvinder kommer frem og fortæller om 
deres oplevelser,« siger Yukka.

Forbillederne mangler i den grad. Der 
er nemlig ganske få kvindelige rapidoler, 
der når helt til tops i den musikalske su-
perliga. For selvom der er blevet uddelt en 
Grammy for årets bedste rapalbum siden 
1996, var det først i 2019, at en kvindelig 
soloartist, Cardi B, vandt prisen.

Ligesom Yukka, savner Vega Hultén-
Pein, der er en af de piger, Yukka har 
coachet på rapskolen, mangfoldighed 
inden for hiphop.

»Lige nu er det, som om du som kvin-
delig rapper kun være Cardi B- eller Nicki 
Minaj-typen, og ellers er der ikke plads 
til dig. Men sådan burde det ikke være. 
Der burde være plads til flere typer,« siger 
Vega Hultén-Pein.

der skete inden i mig og udtrykke mig selv på 
en helt ny måde med rappen. Rap kan nem-
lig bruges til meget mere end til bare at sige, 
du har en stor pik,« siger Vega Hultén-Pein.

Men når hun fortæller sine venner, at 
hun går til rapundervisning, kan de finde 
på at grine af det og synes, at det er lidt 

underligt. Hun vil gerne være med til at 
gøre op med de mange stereotyper i kultu-
ren. For som hun siger: 

”Hvis du kun ser mænd, der rapper, så 
får du et billede af, at det er sådan, en rap-
per ser ud.”

AMANDA RASMUSSEN

Hun hørte om Rapolitics gennem en 
workshop på sin skole og meldte sig til 
deres rapskole. I løbet af to måneder i ef-
teråret 2018 lærte hun om hiphopkulturen 
og skrev sin egen rap.

»Det blev en måde for mig at lukke op og  
være sårbar. Jeg kunne mærke efter, hvad 

Foto: M
aria Sattrup

n  MØD RAPOLITICS PÅ  
ROSKILDE FESTIVAL 

n  Mandag d. 1. juli kl. 14:00 på 
Flokkrscenen, Rising City 
(West) Rapolitics viser doku-
mentar�lm og har koncerter 
med den egyptiske rapper 
Yukka og bandet Pretext. 

n  Tirsdag d. 2. juli kl. 14:00-17:00  
på campingområdet 
Rapolitics aktionsteam går 
rundt på campingområdet og 
inviterer festivalgæsterne til 
dialog om solidaritet.

n  Fredag d. 5. juli kl. 14:00-15:00 
på Talkscenen, House of 
Chroma, Art Zone 
Rapolitics tager emnet klima-
aktivisme op.

Ved Foreningen 

Roskilde Festivals 

generalforsamling 

i april blev der givet 

en donation på 

900.000 kroner 

til Rapolitics.
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»Jeg kan ikke komme af med 
mit a�ald, så jeg bliver nødt til 
at smide det på jorden.«

MYTE  FAKTA Der er 900 a�aldsspande fordelt på camping-
området – en på hjørnet af hvert eneste campingfelt. Der 
er også 7 store recycling-stationer, hvor du kan a�evere og 
sortere dit a�ald.

Illustration: Mikkel Mainz

Aktivisme i 
lyserød velour
Da den amerikanske whistle-
blower Chelsea Manning sidste 
år blev interviewet under årets 
Roskilde Festival, lagde to stole, 
der tidligere levede et liv langt 
væk fra rampelyset, ryg til. 
Orange Press har interviewet 
de to stole, der oplevede en 
verdensberømt whistleblower 
fra nærmeste hold.

Det er ikke hver dag, man får lov til at 
møde en legende. Og i dette interview  
er der tale om hele to af slagsen:  
Nemlig de to lænestole – også kendt  
som Den Lyserøde Duo – der sidste år  
foran 1.000 deltagere lagde sæder til live-
interviewet med den amerikanske 
whistle blower og aktivist Chelsea 
Manning. 

Efterfølgende optrådte de to stole som 
en del af madeventet Stage Dining, der 
foregik foran selveste Orange Scene. I dag 
lever de velourbetrukne møbler en mere 
tilbagetrukken tilværelse i kultur- og med-
borgerhuset Byens Hus i Roskilde, hvor de 
besøgende kan opleve de egenskaber, som 
sidste år katapulterede lænestolene fra en 

at man har en forpligtelse til at gøre det. 
Vi er meget stolte af at være en del af det 
vigtige arbejde.« 

Der er jo langt fra livet backstage til  
en minimalistisk tilværelse i en stor 
bygning med mange andre møbler. 
Fortryder I nogensinde fravalget af livet  
i overhalingsbanen?

»I Byens Hus får vi lov til at stå som et 
minde om Chelsea Mannings aktivisme, 
så vi føler stadig, at vi er en del af noget 
stort. Og i dag har vi jo også et stort  
publikum, som ikke bare kigger på os, 
men rent faktisk også bruger os til at  
sidde i. Og det er jo sådan set det, vi blev 
skabt til.«

ELISE WINTHER JENSEN OG SILKE BAUMANN

stille tilværelse som hotelinventar på Fejø 
til Roskilde Festivals scener. 

Hvordan var det at blive booket til 
Roskilde Festival? 
»Det er klart, at det var en kæmpe om-
væltning at gå fra et hotel, hvor vi hver 
dag blev siddet i af mange forskellige 
mennesker, til en så stor festival. Men vi 
har altid haft en idé om, at vi ville blive til 
noget rigtig stort en dag.«

Jeres karriere tog for alvor kometfart, 
e�er Chelsea Manning signerede jeres 
velour på Gloria. Blandt andet blev  
I e�erfølgende inviteret med foran  
Orange Scene. Var det svært at tackle 
succesen? 
»Hvis nogen havde fortalt os, at vi ville 
have opnået så meget i så ung en alder, 
ville vi ikke have troet dem. Men det er 
klart, at når man bliver født i lyserødt 
velour med tilhørende kvaster, så følger 
der et vist ansvar med.«

E�er jeres optræden svømmede I i tilbud 
om tv-reklamer og sponserede ferier. Men 
I valgte at lade jer bortauktionere og give 
overskuddet til LGBT Ungdom. Var det en 
svær beslutning for jer? 
»Nej, aldrig. Man bliver nødt til at tage 
stilling til den verden, man vil give videre 
til sine efterkommere. Når man får en 
platform til at ændre noget, så synes vi, 

n  AKTIVISME OG BÆREDYGTIGHED 

n  Stolene er oprindeligt fra et sæt med en 
matchende sofa. Sættet har tidligere ha� 

plads i en strandvejsvilla samt på et 
hotel på Fejø, men �k takket være 
Roskilde Festivals genbrugs�loso� 
nyt liv på festivalens scener. 

n Sara Gregersen og Britt Lehmann 
står bag projektet REUSE. De �k ideen 

til at bortauktionere sofasættet og 
andre e�ekter indhentet til eller bygget 

på festivalen og vandt sidste år Roskilde 
Festivals interne Green Footsteps Award 

for deres indsats for et bæredygtigt 
forbrug. Også i år vil møbler og andet 
inventar få nyt liv og blive bortauktioneret, 
når festivalen er slut. 

n  Chelsea Manning blev idømt 35 års 
fængsel for at have lækket dokumenter 
fra det amerikanske militær, hvor hun 
var ansat. Hun blev senere benådet af 
Barack Obama men sidder nu endnu 

engang fængslet. 

n  I år er blandt andet den danske kunstner 
Hannah Toticki Anbergs stilleparade og 
den canadiske gra�tikunstner Bacon en 
del af Arts & Activism-programmet.

Chelsea Manning på 
Roskilde Festival 2018.
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»Roskilde er ensbetydende 
med a�ald. Sådan har det 
altid været.«

MYTE  FAKTA Plastikpavilloner, lu�madrasser og telte med en 
levetid på én festival er nye på a�aldsscenen og har en massiv 
ind�ydelse: Sidste år blev omkring 3 tons lu�madrasser e�er-
ladt på campingområdet.

Fotos: Marie Munkner

Et nødvendigt budskab om 
respekt for fællesskabet 
Sidste år gik Roskilde Festival  
i dialog med festivaldeltagerne 
om krænkende adfærd. I år 
inviterer festivalen også til dialog 
om, hvordan det påvirker andre, 
når vi smider a�ald og larmer.

»Hey, det’ jo Roskilde,« er et udbrud, man  
ofte støder på, når man bevæger sig rundt 
på Roskilde Festivals lejlighedsvis støve-
de, lejlighedsvis mudrede campingplads. 

Udbruddet kommer som regel i køl-
vandet på, at en festivaldeltager har sagt 
eller gjort noget, der har overtrådt en 
anden festivaldeltagers grænser.  

Med adfærdsindsatsen Orange Together 
forsøger festivalen ikke desto mindre at 
sende et tydeligt budskab om, at festiva-
lens frirum ikke skal være en fribillet til 
at opføre sig respektløst over for andre.

DIALOG FLYTTER HOLDNINGER
Første version af Orange Together blev 
rullet ud sidste år, og her var grænseover-
skridende adfærd og seksuelle krænkelser 
det helt store fokus.

Kampagnen blev ført ud i festivallivet 
i tæt samarbejde med nogle af Danmarks 
fremmeste NGO’er, når det kommer til  

Kortspillet vender tilbage i år med få 
justeringer, men med samme koncept: 
Dilemmaerne skal bruges til at sætte  
gang i samtaler, dialog og refleksion. I år 
arbejder festivalen mere målrettet på at 
kunne måle de konkrete effekter, dialog-
arbejdet har. 

FOKUS PÅ KRÆNKELSER, LARM OG AFFALD
Tilfredshedsundersøgelser fra de seneste 
års festivaler har vist, at en betragtelig del 
af festivaldeltagerne føler sig generet af 
støjniveauet på campingpladsen. 

Heller ikke overraskende oplever 
festivalen store udfordringer med af-
fald. Det er især på campingområdet, 

skralde mængderne hober sig op, selvom 
der de seneste år er kommet flere ’rene’ 
arealer såsom Clean Out Loud og Silent 
& Clean. Derfor vil festivalens adfærds-
arbejde i år også skubbe til deltagernes 
holdninger til affald og støj – eller i hvert 
fald sætte gang i dialogen om, hvordan 
man forbruger og fester.

Der er ikke planer om at udvikle et 
kortspil om hverken lyd eller affald, men 
til gengæld skal festivalværterne, som 
er dem, du møder overalt på pladsen, og 
som tidligere blev kaldt servicevagter, 
klædes bedre på til at gå i dialog om 
de udfordringer, der opstår på pladsen, 
hvad angår skrald og lyd. Inddragelsen af 
værterne er stadig på forsøgsbasis, oplyser 
Karen Andersen, men på sigt kan kampag-
nearbejde blive en mere fast del af det at 
iklæde sig den orange vest.

DET ULTIMATIVE FRIRUM – ELLER HVAD?
Roskilde Festival bliver ofte betegnet 
som det ultimative frirum. Så hvorfor 
skal festivalen overhovedet blande sig i, 
hvad man smider ud, hvor høj musik man 
hører, og hvordan man taler til hende fra 
nabolejren med den korte nederdel?

Festivalen afviser, at adfærdskampag-
nen på nogen måde er en indskrænkelse af 
festivaldeltagernes frihed. 

»Vi er ikke ude med en løftet pege-
finger, men vi har en appel om respekt for 
fællesskabet. Roskilde Festival har en filo-
sofi om at gøre en forskel i fællesskab for 
fællesskabet og skabe positiv forandring i 
verden. Og det handler både om at være en 
god nabo og respektere omverdenen som 
helhed ved at passe godt på miljøet,« på-
peger Karen Andersen.

INA MARIE ERNØ JACOBSEN

arbejdet med seksualitet, køn og 
krænkelser: Sex & Samfund, Amnesty 
International, Askovfonden, DareGender, 
Everyday Sexism Project og Dansk 
Kvindesamfund. 

Et af hovedelementerne i kampagnen 
var opsøgende dialogarbejde. Frivillige 
fra de seks partnerorganisationer indtog 
det meste af campingområdet med et 
dilemmakortspil, der er særligt udviklet 
til at understøtte samtaler om gråzoner, de 
fleste unge kender fra deres hverdag. 

Ifølge Karen Andersen, der er projekt-
leder for Orange Together, er det op-
søgende dialogarbejde helt centralt for at 
kunne lave kulturændringer. 

»Det er den tætte dialog, der gør, at 
vi kan flytte folks holdninger. Det ser 
ud til at være tendensen i vores arbejde 
fra sidste år. Det er ikke nok at uddele 
pamfletter. Vi skal have samtaler i gang, 
hvis det skal ind under huden på folk,« 
forklarer hun.

Meldingen fra partnerorganisationerne 
er, at dilemmakortspillet har fået sat nogle 
vigtige samtaler i gang rundt omkring  
i campingstolene.

»De organisationer, vi samarbejder 
med, har alle den fornemmelse, at tonen 
er blevet bedre, og at det har gjort folk 
mere observante, når vi har sat fokus på 
emnet,« forklarer Karen Andersen.

n  ORANGE TOGETHER-KODEKSET 

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

n  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.

n  Respektér miljøet 
Sammen passer vi på verden. Så e�erlad 
festivalbyen lige så ren som du og din 
lejr fandt den. Sortér dit a�ald og tag dit 
campingudstyr med hjem. For ellers ender 
det som miljøskadeligt a�ald.



ORGANIC & FAIRTRADE CERTIFIED



Det tørre støv i næsen er blevet til mudder 
op over knæene. Pengene er slidt op, og 
dine sko er nedslidte. Teltdugen knuger sig 
om pælene i den svale vind og ligner mest 
af alt sit eget skelet. Det er hér, vi sover: På 
den knoldede, hårde jord i regn, vind og vejr. 
Det er hér, vi vågner. Med tømmermændene 
siddende i halsen og en ny sovemakker. Det 
er hér, vi skaber festivalen. Under pavillonens 
fire ben, med en ramme varme øl og et 
anlæg, der skratter. Omringet af naboer der 
kommer fra Skive, Svendborg og Slagelse. 
Pædagogen, psykologen, studenten, den 
studerende, lederen og lastbilchaufføren. Vi 
er her alle, sammen.



Foto: Sidsel Lehn M
ehlsen
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»Roskilde Festivals a�aldsproblem 
er så stort, at det ikke gør nogen 
forskel, hvad jeg gør.«

MYTE  FAKTA Du gør hele forskellen. Roskilde 
Festival er et fællesskab. Du er festivalen. 
Du skaber campingområdets kultur og 
adfærd, og du er med til at bestemme 
begivenhedens foda�ryk.

Foto: Mia Derno�

Kom med til fællesspisning hos SIND Ungdom, der i år er en af Roskilde Festivals partnere. Her kan unge med psykisk 
sårbarhed �nde et fællesskab, hvor der er plads til dårlige dage, gode samtaler og alt det imellem

Y ao skærer skiver af kartofler til 
pizza. De andre unge i klubben 
kalder ham mesterkokken eller 
Master Chef. 

For han kan finde ud af at lave al slags 
mad. Og det smager altid godt. I aften er 
der 12, der spiser med. Fire frivillige og 
otte unge. 

Yao bevæger sig hjemmevant rundt 
i køkkenet i SIND Ungdoms lokaler på 
Østerbro. Da en af de andre unge står 
foran vasken og ser forvildet på en cham-
pignon fyldt med jord, finder Yao en si 
frem og rækker den til ham. 

Yao, der er 23 år gammel, er kommet 
fast i klubben i de sidste tre et halvt år.

have en diagnose for at være psykisk 
sårbar. 

TURE TIL ÅNDEN
Klubberne drives af frivillige, der står  
for at sætte gang i madlavning eller andre 
aktiviteter som biografture, spil eller  
en tur på Statens Museum for Kunst.  
I klubben på Østerbro har de en årlig  
tur på Bakken. Og så har de for nylig  
været inde at se den seneste udstilling 
med World Press Photo. Den tur var  
Yao særligt glad for, for han kan godt  
lide at tage på ture til ånden, som han 
kalder det. Ture, hvor der er stof til  
eftertanke. 

Yao fortæller, at det ikke er sikkert, at 
han ville tage på de her ture, hvis ikke det 
var for SIND Ungdom. For det giver moti-
vation og tryghed at mødes med de andre 
fra klubben og tage ud sammen. 

I tråd med det inviterer SIND Ungdom 
på dette års Roskilde Festival alle på tværs 
af personligheder og sårbarhed med til to 
koncerter. De mødes en halv time inden 
koncerten og fortæller om SIND Ungdom, 
og så går de i fælles trop op og finder et 
stille og roligt sted at se koncerten fra. 

Yao har endnu ikke besluttet, om han 
tager på Roskilde Festival i år, men SIND 
Ungdoms deltagelse på festivalen giver 
ham blod på tanden, fortæller han. For det 

»Man er efterhånden et møbel her-
nede,« konstaterer han tørt. 

Men bag den kække bemærkning gem-
mer sig en vigtig udvikling for Yao. For 
uden SIND Ungdom ville han ikke være 
den, han er i dag, forklarer han. 

»Det har været med til at gøre mig mere 
selvsikker.« 

Klubben på Østerbro er en af de 12 
klubber, som SIND Ungdom står for på 
landsplan. Her kan unge som Yao komme 
og hænge ud med andre jævnaldrende to 
gange om ugen. 

Det kan være unge, der er ensomme, 
har angst eller bare har en svær periode  
i deres liv. Man behøver altså langt fra 

Fællesskabet i SIND Ungdom 
giver mere selvtillid Roskilde Festival 

gav e�er festivalen 

2018 en donation 

på 250.000 kroner 

til SIND Ungdom.
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Ting er 
bedre delt
Når vi deler, passer vi lidt bedre på planeten. Del rejsen 

med andre glade festivalsgæster, der skal samme vej som dig. 

Opret eller find et lift på GoMore.dk

skaber tryghed, at man kan mødes med 
nogen og i fællesskab gå til koncert. 

En af dem, der helt sikkert kommer 
med på Roskilde Festival, er 25-årige 
Niela. Hun har været frivillig i SIND 
Ungdom i tre og et halvt år og glæder sig 
til at hjælpe til på festivalen. 

Ud over at organisere madlavning og 
ture ud af huset er Niela og de andre fri-
villige der, hvis de unge gerne vil snakke. 
Om politik, kærestesorger eller hårdere 
ting, der kan fylde i hovedet. 

»Men vi er ikke terapeuter,« understre-
ger hun. Det ved Yao og de andre unge 
også godt, og det er ifølge Niela noget, de 
unge godt kan lide. For så kan de i stedet 
have en samtale på lige fod. 

MAN KAN VÆRE SIG SELV 
I gymnasiet havde Yao ikke et netværk. 
Og da han følte et pres fra sine forældre 
om at skulle uddanne sig i en naturviden-
skabelig retning – hvilket han ikke havde 
interesse i – kollapsede væggene omkring 

Hun kommer selv fra en baggrund, hvor 
psykisk sygdom var et stort tabu og et 
problem, fortæller hun. Derfor er hun glad 
for at kunne hjælpe til et sted, hvor hun 
føler, at hun hører til.

»Selv som frivillig er der en forståelse 
for, når mit liv går lidt skævt.« 

Hun uddyber, at der ikke er nogen, der 
dømmer én eller tror, at man bare vil have 
opmærksomhed, hvis man fortæller, at 
man har det skidt.  

»Man kan være mere sig selv.« 
Og det har været godt for Yao, forklarer 

Niela, mens hun beskriver, hvordan Yao i 

hendes øjne har ændret sig fra første gang, 
hun mødte ham.

»Du er blevet meget bedre til at tage 
fat i folk. Også når der kommer nye til 
klubben,« siger hun til Yao. Han brummer 
bekræftende. 

Alle syv pizzaer er spist. Der var rift 
om de sidste tre stykker, og nu er der 
kun krummer tilbage. Yao styrer mod 
fællesstuen med en af de andre unge 
i hælene. 

»Nu går vi ind og feder den. Der er hel-
digvis nogle andre, der rydder op.«

LIVA POLACK

ham, og han fi k en depression. Da han 
blev udskrevet fra psykiatrisk afdeling, 
begyndte han at komme i SIND på opfor-
dring fra det bosted, han boede på. 

»Og så er jeg kommet her lige siden. For 
det er hyggeligt, at man har nogen, man 
kan regne med. Nogen man har de samme 
interesser som,« tilføjer han. 

Yao har for eksempel arrangeret en Star 
Wars-tur. Hver gang en ny Star Wars-fi lm 
udkommer, arrangerer han og en af de 
andre frivillige en tur i biografen. 

Niela giver Yao ret i, at man kan 
regne med de andre i SIND Ungdom. 

n SIND UNGDOM OG RF19 

Du kan møde SIND ungdom på Flokkr, til 
koncerter og i din camp.  

n  Om tirsdagen fra 15.00 til 15.45 inviterer 
SIND ungdom til en talk på Flokkr.

n  Kom med SIND ungdom til to koncerter 
i opvarmningsdagene.

n  SIND ungdom kommer forbi din camp 
og uddeler komplimenter og indbyder til 
dilemmaleg.

Yao og Niela har begge deres gang i SIND Ungdoms lokaler på Østerbro. Fotos: Mia Derno� 
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Organisationen Turning Tables 
er grundlagt af kunstnere og 
aktivister. Nu hjælper de unge 
som 19-årige Junaid fra Høje 
Gladsaxe med at �nde deres 
kunstneriske stemme.

»Den måde, de tog imod os på, var bare 
virkelig fed. De spurgte megaenergisk, om 
jeg ikke havde lyst til at være med. De gav 
mig følelsen af, at hvis de siger, jeg kan, så 
kan jeg vel lige så godt prøve.«

Sådan beskriver 19-årige Junaid Ahmed 
Habib sit første møde med organisationen 
Turning Tables. En tilfældig dag stod der 
nemlig en musikcontainer på torvet i Høje 
Gladsaxe, hvor Junaid har boet det meste 
af sit liv med sine forældre og to yngre 
søskende. Han faldt i snak med folkene bag 
projektet, der overbeviste ham om, at han 
godt kunne kaste sig ud i et kreativt projekt. 

Han havde nemlig en idé om at lave 
en video om den frivillige organisation 
Naboskaberne, som han har været med 
til at starte. Organisationen arrangerer 
ture og fællesmiddage for de lokale ældre 
og unge i Høje Gladsaxe, så de kan lære 
hinanden at kende. Men Junaid anede 
ikke, hvor han skulle starte og havde 
ingen erfaring med at filme eller klippe. 
Det fik de kreative folk, der driver Turning 
Tables, lavet om på. 

De var med på sidelinjen igennem hele 
processen, men de lagde meget vægt på, 
at det var ham selv, der skulle producere 
videoen. Sammen med andre unge fik 
han undervisning i basale kamera- og 
interviewteknikker og fik så ellers lov at 
prøve sig frem. 

Hver gang han kom tilbage med et nyt 
klip, fik han feedback og afslutningsvis 

holdt kontakten med ham – også efter de 
forlod Høje Gladsaxe. Han fortæller, at lige 
efter projektet var afsluttet, skrev film-
instruktøren fra Turning Tables Ingerlise 
en mail til ham, hvori hun takkede for 
indsatsen og fortalte hvor fedt, hun syntes, 
hans engement havde været.

»Og så har Alex (Ferlini, Turning 
Tables’ daglige leder red.) jo ringet og 
bare det, at han sagde, at han havde tænkt 
på mig, var virkelig fedt. Jeg kunne ikke 
lade være med at tænke, at det var vildt 
nok, for gad vide hvor mange mennesker, 
han kender, og så tænker han på mig,« 

fortæller Junaid. »Det fjerner den over-
fladiske tendens, der ellers kunne have 
opstået, hvis de efter de seks uger bare 
var gået deres vej, og man aldrig havde 
hørt fra dem igen. Den måde, de har holdt 
kontakten på, er bare super fed.«

SAMARBEJDET MED ROSKILDE 
Turning Tables blev grundlagt af medlem-
merne af Den Sorte Skole i 2009, hvor 
arbejdet med unge fandt sted i flygtninge-
lejre i Libanon. Siden har organisationen 
åbnet afdelinger i syv lande – blandt andet 
Myanmar, Jordan, Tyskland, Sverige og 
altså Danmark.

De rykker ud med deres mobile musik-, 
film- og fotocontainere og møder de 
unge dér, hvor de er. Her skaber de kunst 
og kultur på de unges egne præmisser. 
Deltagerne i projekterne opnår nogle tek-
niske færdigheder, men bliver i lige så høj 
grad en del af nye og stærke fællesskaber 
omkring kulturskabelsen. 

Projektet har haft vokseværk de sidste 
par år og har i 2019 fået en stor donation 
fra Roskilde Festival, der betyder, at de 
kan flytte musikcontaineren ud i en række 
udsatte boligområder i hele landet. 

De unge skal også med på årets festival, 
og det i sig selv er en stor oplevelse, for-
tæller daglig leder Alex Ferlini. 

”De unge er med til at facilitere Turning  
Tables’ aktiviteter på festivalen. De ople-
ver blandt andet at optræde på festivalen, 
hvilket giver et enormt selvtillidsboost. 

Junaid er ligesom de andre unge, der 
har deltaget i workshoppen, blevet tilbudt 
at tage med Turning Tables på Roskilde 
Festival.

»Hvis jeg skal med på Roskilde Festival, 
kunne det være SÅ fedt at få lov at gå 
rundt derude med et kamera og afprøve at 
lave videoer uden for Høje Gladsaxe også. 
Jeg har desværre aldrig været på festival, 
men at tage med Turning Tables kunne 
sagtens være min vej til Roskilde,« afslut-
ter Junaid.

ALEXANDRA PEDERSEN

også lidt hjælp til at klippe videoen. Men 
ellers har han selv lært hele processen – 
og fået troen på, at det er noget, han kan 
finde ud af. 

»I starten var jeg lidt tøvende, men jeg 
prøvede selvfølgelig. Da deres reaktion 
var sådan ’wow’, fik jeg jo lyst til at prøve 
mere. Deres opbakning gjorde, at jeg fik 
lyst til hele tiden at skubbe mig selv,« 
fortæller Junaid.

MERE END ET PROJEKT
Noget af det vigtigste for Junaid har været 
følelsen af, at folkene bag projektet har 

Unge fra udsatte 
boligområder får øje 
på deres eget talent

n TURNING TABLES  

Oplev Turning Tables og deres mobile 
musikcontainer på dette års festival. Her 
kan du møde unge som Junaid og skrive 
og indspille din egen tune, høre koncerter 
og snakke med de unge fra blandt andet 
Høje Gladsaxe. Du �nder Turning Tables 
ved GAME-området i warm up-dagene fra 
søndag d. 30. juni til tirsdag d. 2. juli.

Da deres reaktion 
var sådan ’wow’, �k jeg 
jo lyst til at prøve mere. 
Deres opbakning 
gjorde, at jeg �k lyst til 
hele tiden at skubbe 
mig selv

Junaid har boet i Høje Gladsaxe det meste af sit liv. Her er han i gang med at lave en video om en 
frivillig organisation, han selv har været med til at starte. Foto: Najma Mohamed Mahmoud

Roskilde Festival 

har netop doneret 

1,5 millioner kroner 

til Turning Tables.
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Fotos: Najma Mohamed Mahmoud

S om barn brød jeg mig ikke om farver og mønstre. Jeg ville helst ikke 
skille mig ud fra mængden. Men med årene er min interessere for mine 
rødder vokset. På et tidspunkt begyndte jeg at nærstudere min mors 
gamle billeder og kigge i hendes skab. Billederne var fyldt med kontra-

ster og teksturer. Hendes skab lignede en regnbue. I 2016 var jeg så i Somalia, 
hvor jeg kommer fra. Her gik folk klædt i det mest farverige tøj. Gul, grøn og rød 
var meget iøjenfaldende. Farverne stod i fantastisk kontrast til vores hudfarve. 
Alle brugte farver to make their skintone pop. Jeg forelskede mig i vores tradi-
tionelle tøj. Vi har mønstre, farver og former, der skaber glæde og godt humør. 
Black is beautiful and especially in color.

Mit bud er, at man ikke skal lægge sin kultur fra sig, fordi man er kommet til 
et andet land. Hvis man tager det bedste fra to kulturer, bliver livet kun mere 
interessant. Denne billed serie er en hyldest til somalisk kultur. Og min måde at 
vise, hvordan somalisk kultur er en del af min families danske dagligdag.

SKINTONE POP 
Najma Mohamed Mahmoud har været en del af Turnings Tables’ forløb  

i Høje Gladsaxe. Hendes billeder og tekst er en del af en større udstilling  
– Skintone pop – hvor hun har portrætteret sin familie
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»Hvis du kan fremvise 10 festival-
armbånd på håndleddet, får du 
en gratis billet.«

MYTE  FAKTA Selvom det i sig selv er vildt imponerende 
at beholde festivalarmbånd på i 10 år, har der 
aldrig været tale om en gratis billet.  

Foto: Ossip van Duivenbode

Roskilde Festival Højskole er Danmarks nye højskole, hvor man i bedste festivalstil får frirum til at 
arbejde med det, man drømmer om. Der er rum til at begå fejl, fordi det er dér, magien opstår

for det, man virkelig brænder for. Eleverne 
bliver opfordret til at prøve nye ting og 
til at turde fejle, fordi det kan være dér, 
magien opstår. 

En grim lyd kan blive grundlaget for 
et nyt musiknummer. En skæv streg på 
lærredet kan give et maleri ny struktur. 
Filosofien på højskolen er, at det er gen-
nem fejl, man finder ud af, hvad man ikke 

er god til. Og det er måske lige så vigtigt 
som at finde ud af, hvad man er god til. 

UNDERVISEREN HAR SELV 
ÅBNET ORANGE SCENE
Højskolen er nok også et af de få steder  
i landet, hvor man kan blive undervist af 
lærere, der kender til suset ved at spille på 
Roskilde Festival. 

I elektronisk sangskrivning får ele-
verne eksempelvis undervisning af Soffie 
Viemose, der er musiker i bandet Lowly. 
Hun har tidligere spillet på Roskilde 
Festival og skal det igen i 2019. Og et af 
de mere utraditionelle højskolefag, digital 
maker, bliver styret af Mikkel Bech-
Hansen, der åbnede Orange Scene med 
The Minds of 99 i 2015, men som nu har 
kastet sin kærlighed efter højskolen. 

De mange forskellige typer af under-
visere betyder, at højskolen for mange er 
et godt sted at finde ud af, om de skal på 
universitetet, vælge en kunstnerisk uddan-
nelse, være kaospilot eller noget helt fjerde. 

HØJSKOLE GIVER VENNER FOR LIVET 
Eleverne bor på skolen under hele deres 
højskoleophold, og for de fleste betyder 
det også, at man får venner for livet. »Da 
vi trådte ind på skolen første dag, var det 
vildt overvældende at kigge sig omkring 
og vide, at de her mennesker skal jeg bo 
med, spise med, have undervisning med 
og tage på festival med,« siger 22-årige 
Molly Mercedes Marlow, der står og tan-
ker kaffe på vej til undervisning. 

Hun fortæller lidt om, hvad hun laver 
i undervisning i dag: »Vi er i fuld gang 
med at planlægge vores indsats på årets 
festival, hvor vi skal prøve at omdanne 
campingområde L til et helt nyt, fantastisk 
sted, hvor festivalgæsterne kan bo.« 

Molly har hovedfag i ledelse og står 
sammen med sit hold i spidsen for det 
store projekt, som eleverne skal lave på 
Roskilde Festival 2019. Her folder de sig ud  
med musik, kunst, politik og meget mere  
i en ramme, de selv får lov til at stå for. 

Eleverne fra ledelse får teorier, 
værktøjer og praktiske erfaringer med 
projektledelse. De styrer budget, tids- og 
bemandingsplaner og er ansvarlige 
for afviklingen af en række mindre og 
større events under deres højskoleophold 
og selv følgelig også på årets Roskilde 
Festival. 

»Jeg drømmer om at arbejde profes-
sionelt med festivaler, “når jeg bliver  
voksen”, og der giver min tid på Roskilde 
Festival Højskole virkelig et unikt indblik 
og erfaring på området. Her snakker vi  
ikke bare om at gøre ting. Vi gør det,«  
lyder det fra Molly.

KIRSTEN IDA ENEMARK 
ELEVADMINISTRATOR OG KOMMUNIKATIONS-

MEDARBEJDER, ROSKILDE FESTIVAL HØJSKOLE

J oakim Cayouette er på vej fra mor-
gensamlingen i den knaldorange 
foredragssal til kaffestationen. Han 
er 21 år og en af musikeleverne på 

Roskilde Festival Højskole, der leger med 
elektronisk musikproduktion i skolens 
nye lydstudier, men som også har fundet 
kærligheden til film og robotteknologi i 
løbet af sit højskoleophold. 

»På højskolen lærer jeg ikke præcis det, 
jeg havde tænkt mig, men meget mere,« ly-
der det fra Joakim, der i dagens anledning 
har iført sig et par grove denimbukser og 
en stor, mørkeblå sweater, fordi han skal 
have valgfag i friluftsliv.

»Man kan virkelig vælge mange fag her 
på skolen, uanset om man har prøvet det 
før eller ej. Jeg har eksempelvis både elek-
tronisk sangskrivning, robot terne kommer 
og grafisk design på skemaet, og det er 
en kæmpe frihed sammenlignet med 
gymnasiet, hvor man skal have bestemte 
fag,« uddyber Joakim, der er i gang med sit 
første sabbat år efter gymnasiet. 

GØR-DET-SELV-SKEMA 
Der er omkring 40 forskellige fag, så for 
mange er højskoletiden en mulighed for at 
prøve noget nyt eller blive dygtigere inden 

Robotter, frilu�sliv 
og skæve streger 
på skemaet

n  ROSKILDE FESTIVAL HØJSKOLE  

n  Roskilde Festival Højskole er en almen 
højskole, som særligt henvender sig til 
unge i alderen 18-30 år.

n  Der er ingen faglige krav for at gå på skolen. 
n  Et højskoleophold varer 4, 6 eller 10 måneder.
n  Hovedfag i ledelse, musik, medier, kunst, 

politik og maker.

Joakim Cayouette og Molly 
Mercedes Marlow er elever 

på Roskilde Festival Højskole.
Foto: Christian Albrechtsen



Højskoleophold på 4, 6 og 10 måneder
MUSIK - LEDELSE - MEDIER - POLITIK - MAKER - KUNST

GØR NOGET ANDET 

Tag på højskole og 

byg fællesskaber NÆSTE HOLDSTART:  

11. AUGUST 2019

ro�.dk
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»Man er kun frivillig på 
Roskilde, fordi man ikke 
har råd til en billet.«

MYTE  FAKTA Langt de �este frivillige kan sagtens købe en billet. 
Mange er engagerede hele året rundt, fordi de elsker at lave festival. 
Denne avis er også lavet af frivillige.

S elma Judith spiller harpe på 
niende år. Hun drømmer om at 
komme på konservatoriet. Men 
indtil da er hun i gang med en 

karriere, der takket være hendes sær egne 
udtryk og bogstaveligt talt nøgne  
værker har givet hende en masse op-
mærksomhed.

Den 24-årige artist har indtil videre 
udgivet tre singler, hvoraf videoen til 
den første, ‘Kind of Lonely’, med en 
stærk one-take-optagelse bruger nøgen-
hed til på én gang at demonstrere sår-
barhed og styrke. Hendes lyd, udtryk og 
udseende har fået anmeldere, publikum 
og bookere landet over op af stolene. Og 
hun er også blevet bemærket i udlandet, 
hvor blandt andre BBC1 har spillet 
hendes sange. 

Selma Judiths vuggende og sprøde, 
harpefyldte R&B med tekster, der kred-
ser om sex og kærlighed, samt hendes 
mange tatoveringer, der på skødesløs vis 
dækker hendes krop, er til sammen det, 
marketingfolk helt kynisk kunne kalde 
‘a winning combination’.

Det er hun selv fuldt ud bevidst om. 
Ifølge Selma Judith skal man nemlig  
være mindre kvik for ikke at kunne se 
den kommercielle værdi i en harpe-
spillende kvinde med kompromisløs 
udstråling.  

»Det er smart. Men det er også irri-
terende, for jeg har ikke lyst til at skifte 
instrument, og jeg er glad for mine 
tatoveringer. Men hvad kommer først? 
Er det personen eller musikken? Det 
har altid være vigtigt for mig, at det, 
der kommer først, er det, man laver,« 
forklarer hun. 

Selv om nogle kan blive afskrækket af 
hendes mange tatoveringer, bruger hun 
dem som en måde til at kommunikere 
sin egen usikkerhed på.

»Det er ret befriende at tage sin usik-
kerhed yderst på sin hud. Så kan man 
sige: Her har I det, så kan I se det, og så 
behøver vi måske ikke at snakke om det. 
Så behøver det ikke være så spændende, 

guitarist, og hun vil selv spille på en 
pedalharpe, som er et godt stykke større 
end hende selv. 

»Det kan godt være, at det bliver en to-
tal fiasko, men så går jeg ned med skibet. 
Det er min livsfilosofi.«

BO HØJLAND

Selma Judith spiller på 
Countdown mandag den 1. juli 

klokken 15.00

hvis jeg siger, at jeg er følsom, for 
så tror jeg, de fleste vil sige: Det 
tror jeg så ikke kommer bag 
på nogen.«

NYT KØD, STOR HYPE
Men selvom hypen, der for 
tiden omgiver Selma Judith, 
er enorm, fastholder hun al-
ligevel en smule skepsis.

»Jeg tager det som et kompli-
ment, og jeg synes, det er dejligt, 
hvis nogen kan bruge mig til noget 
positivt, men man kan ikke regne 
med hype eller på nogen måde stole på 
den, for lige pludselig er der en anden, 
der er dygtigere, yngre og pænere,«  
siger hun.

For hvis det stod til hende, ville hun 
foretrække, at hypen først var kommet, 
når hun og hendes band var mere etab-
lerede. 

»Men sådan fungerer det jo ikke. Det 
er jo nyt kød, og det er jo pissespæn-
dende. Det forstår jeg også godt.«

ET POINT OF NO RETURN
Nu står Selma Judith så over for sin 
største koncert til dato, og hun ser det 
at spille på Roskilde Festival som en 
blåstempling af hende som kunstner.

»Det er en barnedrøm. Dem, der 
spillede på Roskilde, de havde nået 
målet – ligegyldigt hvor lille scenen 
var. Det er nok, fordi det er det her lille 
isolerede parallelunivers, hvor der er en 
helt særlig energi af kreativitet og – for 
at være ærlig – succes. Dem, der spiller 
på Roskilde, er på det rigtige sted på det 
rigtige tidspunkt, og det har jeg lyst til 
at opleve,« siger hun.

Hun har samtidig store forventnin-
ger til sig selv og bandet, hvad angår 
den kommende koncert på Countdown. 
»Det, vi arbejder op mod lige nu, er 
Roskilde! Koncerten kommer til at blive 
et point of no return for os.« 

Foruden sit faste band får Selma 
Judith selskab af en cellist og en klassisk 

24-årige Selma Judith har en god portion skepsis over for alt, der hedder hype. Hun vil bare helst bedømmes på sin musik  
– nu står hun over for sin største koncert til dato

»Det er ret befriende 
at tage sin usikkerhed 
yderst på sin hud«

Foto: Jonas Bie/Vuf Empire



DSB Orange
Dem, der rykker hurtigt, 
får de gode pladser.
Køb din DSB Orange-billet allerede nu, og kom både billigt og miljørigtigt til festival. 
Du kan nemt komme videre til festivalpladsen med shuttletog fra Roskilde St.
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Svensk rapper lover overraskelser, når  
hun sammen med norske og svenske  
kollegaer for tredje gang optræder på 
Roskilde Festival.

»At I har hyret en lesbisk immigrant til at åbne Orange 
Scene er et statement. Et fuck you til alle dem, som  
undertrykker.« 

Ordene tilhører 32-årige Silvana Imam; en af Sveriges 
mest markante stemmer, når det gælder rap. Den  
3. juli åbner hun Orange Scene, der ellers historisk er 
kendt for, at det er nyere danske kunstnere, der betræder 
den i sin jomfruelige tilstand. 

Landegrænser har dog aldrig været vigtige for  
Silvana Imam, der med sin syriske far og litauiske mor 
immigrerede til Sverige som barn. Hun står fast på, at 
politik ikke skal være diskriminerende, og at seksualitet 
på ingen måde skal være et problem i Skandinavien 
anno 2019.

»Men selvfølgelig er det stadigvæk det,« mener hun.
»Ligesom racisme, antifeminisme, nationalisme og 

patriarkatet. Bare se på jeres politik i Danmark.«
Måske er det netop derfor, hun er vokset sig til noget 

meget større end en musiker. Til et ikon og forgangs-
billede mod homofobi og den ekstreme højrefløj. Til en 
stemme, mange har hungret efter. Siden hendes single 
‘I·M·A·M’ røg til tops på de svenske hitlister i sommeren 
2014, er det nemlig gået stærkt. I dag har hun tre albums 
og en selvbiografisk fotobog bag sig, er hovedperson i den 
anmelderroste dokumentarfilm ’Silvana – Väck mig när 
ni vaknat’, har vundet svenske musikpriser og er blevet 
selvstændig med sine egne firmaer.

Samtidig udgør hun sammen med sin kæreste – den 
svenske popmusiker Beatrice Eli – Sveriges uovertrufne 
lesbiske power couple og et symbol på den succes, man 

Silvana Imam åbner 
Orange Scene 

– med kærlighed, solidaritet og 
en fuck�nger til patriarkatet 

At I har hyret en 
lesbisk immigrant til at 
åbne Orange Scene er 

et statement. Et fuck 
you til alle dem, som 

undertrykker
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»Jeg er mere afslappet, når jeg står på scenen med 
hende. Hun tager ligesom føringen, og det kan jeg ret 
godt lide, ha ha.«

Især glæder hun sig til at optræde med nummeret 
‘Shhh’ fra albummet ‘Naturkraft’ i 2016. Sangen handler 
om vejen til tops og er den første duet, de to kunstnere 
har rappet og lavet i fællesskab. For Silvana Imam er det 
lig med empowerment. 

»Lige præcis den sang har det hele. En stærk stemme, 
dybtfølt tekst og er en fucking manifestation af lesbisk 
kærlighed,« siger hun og lover, at det bliver helt specielt, 
når de optræder med nummeret den 3. juli.

»Jeg vil ikke afsløre alt for meget, men jeg kommer til 
at gøre noget, jeg aldrig før har gjort på scenen.«

EMILIE KLEDING 

kan opnå, ved at turde være sin egen. Eller som hun selv 
udtrykker det: 

»Bare at se mig optræde er et håb for mange.«

AT VÆRE MENINGSDANNER OG MENNESKE  
Roskilde Festivals publikum kan forvente, at Silvana 
Imam foruden hendes stærke show og fede musik også 
kommer med et budskab. Og kender man til den svenske 
kunstner, kender man hendes standpunkt.  

»Jeg forsøger ikke at få dig til at tro på noget, men 
som menneske synes jeg, det er vigtigt at stå ved mine 
holdninger.«

Det har været en rejse, fortæller hun. At eje den,  
hun er. Tage kontrol over det, hun tror på. Hun lærer  
noget nyt hver dag; også når det handler om at navigere  
i at være både offentligt talerør og samtidig et helt  
almindeligt menneske. Nogle gange er det hårdt, men 
hun er nået til den erkendelse, at den stemme, hun 
repræsenterer i rappen, også er hendes egen. Det er  
den, hun er. 

»Og jeg synes, det er vigtigt at være den stemme. Især 
fordi jeg gør plads til mennesker og andre kunstnere, 
som tror på det samme.«

HIPHOP-KOLLEKTIV PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER  
Derfor bliver sommerens koncert også noget anderledes, 
end man havde mulighed for at opleve de forrige gange, 
Silvana Imam optrådte på Roskilde Festival: Apollo 
Countdown i 2015 og Apollo i 2016. I år tager hun nogle 
af Sveriges og Norges største hiphopstjerner med sig; 
og med navne som Fricky, Erik Lundin og Unge Ferrari 
vil hun manifestere skandinavisk rap. Fordi hun tror 
på solidaritet og at forbinde mennesker. På at se ud over 
grænser og danne fællesskaber. 

Hendes kæreste, Beatrice Eli, kommer også med til 
showet, og i telefonen når Silvana Imams tone sig  
straks de lettere og mere legende lejer, når vi kommer 
ind på emnet. 

»Der er en grund til, at jeg har min kæreste med 
på mine seneste plader; for jeg vil bare virkelig gerne 
optræde med hende live,« griner hun og fortæller, at hun 
performer allerbedst med Beatrice: 

I.M.A.M
Ritar smiley med 2 x
Svart bläck, gula streck på min svarta sweatMitt självporträtt är fan fantastiskStirrar ner i vattnet, där möter jag min NarcissJag är klassisk
Flow gudalik bombastisk
Så långt bort från allt ni villFör alltid så andlig
Tar min revolution ner från Stockholm till SaudiFrån Jordan till Basquiat
Jag är bastant, finns bara en I•M•A•MBara en I•M•A•M och det är inte en manVi är POWER PUSSIES
Fuck en 5:2 diet
Jag 176 centimeter pussy riot!

Fra ep’en ’När du ser mig – se dig (2014)

Helig Moder
Vill du va Silvana? Vill du, vill du va som henne?

Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet inte längre

Jag kan, jag kan, jag kan, jag kan, jag kan inte rå

För att vissa väljer sitta, sitta, sitta och jag står

Gav mig superhjälte rollen, hade inget val

Ni satte mig på podiet förvänta alla svar

Nu ni borde veta varför jag har blivit psycho

Låter ingen fucka med mig som dom gjorde Michael

Jag kan bära bördan stämpla mig som vad ni vill

Alla vill ha underhållning så jag gav dom en hel film

Kompromissar inte med min frihet, tro mig jag är slut

Om det tar mitt liv på vägen, låt det då ta slut

Fra albummet ’Helig moder’ 2019

Hon Va
Hon va fyra år när hon kom hit

Till Kiruna bagage utan flyttbil

Hennes mamma hade drömmar om ett nytt liv

Hon är sin mammas dotter, nu är hon folkets

Hennes pappas hjärta drar för politiken

Men det var för mycket för tidigt

Hennes pappas ramar kvävde henne

Hennes mammas kramar läkte henne

Sju år blev retad för sitt korta hår

Helt ensam på en skolgård

Hennes syster var den enda som hon lita’ på

No new friends, det var bara dom två

Hon sa: ”Visa dig aldrig svag

En dag ska du ge dom vad de tål

En dag så är allt det här vårt

En dag ska dina drömmar gå i lås”

Fra albummet ’Naturkra�’ (2016)

Silvana Imam på Apollo, Roskilde Festival 2016. 
Foto: Christian Hjorth

Silvana Imam på Apollo Countdown, Roskilde Festival 2015. 
Foto: Christian Hjorth
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Bæstet er vågnet – og det vil 
have Roskildefolket til at høre 
dødsmetal. Fordi det føles godt 
i maven. Og fordi publikum er 
sødere end til dubstepkoncerter.

»Jeg er altid pisse nervøs før et show,« 
siger Svend Karlsson, guitaristen i Baest, 
på klingende jysk. Simon Olsen, bandets 
forsanger, stemmer grinende i: »Når du 
spørger, får jeg et sug i maven. Vi skal nok 
drikke os mod til.«

Udefra ser det ellers ikke ud til, at 
Baest har noget at frygte. For to år siden 
spillede det aarhusianske dødsmetalband 
en legendarisk koncert på Roskilde 
Festival, der forvandlede pladsen foran 
scenen til en mindre ørkenstorm. De har 
vundet utallige priser for deres old school 

hurtig guitar, sindssyge trommer og en 
mand, der skriger.«

ET VENLIGT FOLKEFÆRD
Selvom rock og metal de seneste år 
har fået mere konkurrence fra hiphop, 
elektronisk musik og den rendyrkede pop 
på festivalen, er der ifølge Baest grund 
til at følge med ind i metallens mørke. 
»Dødsmetal er råt og brutalt og fyldt med 
glade mennesker,« fortæller Svend. »Til 
metalkoncerter danser man sammen og 
hjælper hinanden op, når man falder. Folk 
bliver overraskede over, at man kan nyde 
hård musik, uden at det er lige så ubeha-
geligt som til dubstep. Eller Prince for den 
sags skyld.«

I år er det fire år, én ep og én debut-
plade siden, Baest så dagens lys – ifølge 
Svend for at »hylde de gamle dyder, vi går 
op i. Altså at der ikke skal være så meget 
pis, men bare ren, oldschool dødsmetal.« 

Bandet er blevet kaldt dansk metals store 
håb og har spillet på både Copenhell og til 
Gaffa Prisen. Med succesen kommer der 
dog også et pres.

»Man bliver lidt skudt på af folk, når 
det går godt. Nogle påstår, at det bare 
er vores kontakter eller held, der har 
hjulpet bandet. Men så bliver vi bare mere 
indædte og arbejder hårdere for det – og 
på Roskilde vil vi bevise, at hypen er 
fortjent,« siger Svend. »Festivalen er noget 
særligt. Jeg så selv min første koncert 
nogensinde på Roskilde. Det var Trash 
Talk. Jeg nåede at se ét nummer, så blev 
jeg sparket i hovedet og kan ikke huske 
mere. Jeg tænkte, at det sgu er nogle farlige 
drenge, der spiller sådan noget musik – og 
nu er vi her så,« griner han.

Baests nye album udkommer 13. sep-
tember – og nye og gamle sange bliver ser-
veret for publikum fredag klokken 02.30 
på Pavilion.

TROELS BOLDT RØMER

dødsmetal – og i august gjorde de det 
umulige og smadrede igennem lydmuren 
for at sætte sig som nummer ét på vinyl-
listens trone. Vel at mærke foran de pæne 
drenge i Phlake.

I år skal dødsmetaldrengene spille  
festivalen op klokken 02.30 om natten 
med et show, som de selv »håber vil  
gå over i festivalens metalhistorie.«  
»Vi skal levere en kæmpe metalfest 
– så folk må gerne lige tage en lur og 
være klar klokken 02.30,« siger Mathias 
Melchiorsen, der er bandets bassist.  
»Men ambitionen er ikke kun at spille  
for et nichepublikum,« fortæller  
Simon Olsen. 

»Det føles fantastisk i maven, når man 
har smadret rundt til en dødsmetalkon-
cert – også for hr. og fru Danmark.« Der 
er en kort pause, før Svend bryder ind: 
»Ja, men det er ikke, fordi det bliver med 
konfetti, klovne og klap-i-takt. Det er jo 

»Der sidder nogen og skraber 
pengene ind og bliver rige af 
alle de frivilliges arbejde.«

MYTE  FAKTA Roskilde Festival er non-pro�t. Det vil sige, at alt 
overskud doneres til velgørenhed. Siden 1972 har Roskilde 
Festival-gruppen genereret 386.987.026 kroner.

Dødsmetal for 
hr. og fru Danmark

Koncerten bliver 
ikke med konfetti, 
klovne og klap-i-takt. 
Det er jo hurtig guitar, 
sindssyge trommer og 
en mand, der skriger

Tre anbefalinger fra Baest til Roskilde Festival 2019:
1)  Powertrip: »De er en stor inspiration for os og spiller meget traditionel thrashmetal. 

Det er benhårdt og uden pis.«
2)  Misery Index: »Fordi det simpelthen går pissehurtigt. Og det er altid sjovt, når det 

går pissehurtigt.«
3)  Behemoth: »Det er et kæmpestort liveshow med rigtig meget ild og smarte 

kostumer.«
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“Det værste er at sidde der med  
mobilen i hånden, men ikke at have  

nogen at ringe til.”
 – Trine Hyldgaard –

Trine kæmper med ensomhed.  
Ligesom hver 10. unge mellem 

 16-24 år i Danmark. 

Sammen med Røde Kors  
kæmper Roskilde Festival  
for, at unge kvinder som  
Trine kommer med ind i  

fælles skabet og får et godt  
netværk. 

Gå med i kampen, hvis du også 
tror på fællesskabets kraft. 

SMS FÆLLES til 1290  
og støt Røde Kors’ arbejde for 

udsatte kvinder med  
50 kroner i dag. 

Sammen når vi langt.

Sushi x Kobe er
  A) Rapduo fra Bergen
  B) Surf’n’turf -inspireret 
Izakaya-bar

RESPECT er
  A) Spoken word/hip hop-gruppe 
fra Los Angeles

  B) Vegansk street food-joint på 
Østerbro

Gorda Empanada er
  A) Kropsaktivistisk tangoorkester
  B) Argentinsk madsted på 
Vesterbro

brenn. er
  A) Überenergiske indienordmænd
  B) Nynordisk steakrestaurant

Chai Shai er
  A) Pakistansk viseduo
  B) Vegetarvenligt brunchsted 
i Valby

Hjalmer er
  A) Madbodega med rygerum
  B) Dansk singersongwriter

Neneh Cherry er
  A) Dessertsted med stort udvalg af 
cheesecake
  B) Svensk/amerikansk rap/electro/
funkpunkfænomen

Band eller 
bistro?

Mere metal!
ALKYMIST
Dirrende og dundrende, dystopisk dansk doom eksekveret 
i et frekvensområde, der rokerer rundt på din indmad. 
Nedrivningsgaranti.

Rising, tirsdag kl. 17.00

ULVER
Et af Norges absolut mest originale bands gennem de seneste 
25 år. Ulver har rejst fra ultraprimitiv black metal hen over rock, 
industrial og klassisk mod avantgardistisk elektronisk musik 
og pop og undervejs fortolket blandt andet William Blake. 
Bandet turnerer kun yderst sjældent, så det er en ekstraordinær 
begivenhed, at Ulver gæster Roskilde Festival. Forvent ikke en 
eksplosiv pit, men i stedet grandios fordybelse.

Pavilion, onsdag kl. 18:30

TESTAMENT
Alle kender Metallica, næsten alle kender Slayer, men hvad 
med Testament? Bandet har excelleret inden for mindst lige 
så klassisk og konsekvent Bay Area-thrash siden slut-80’erne 
og vedholdende knoklet sig til legendestatus inden for 
metalgenren. Testament på Arena SKAL opleves! 

Arena, torsdag kl. 16.00

Metalanmelder på Orange Press siden 2014 Thomas Grønkjær 
anbefaler her tre navne, der sammen med Baest kan fuldende din 
samlede festivaloplevelse ind i det mørke metalunivers

Metalbandet Baest hed oprindeligt 
Bæst, hvilket også er navnet på et køben-
havnsk spisested, der især serverer 
luksuspizzaer. Til ære for navnesammen-
faldet og inspireret af onlinequizzerne 
IKEA or DEATH samt Pasta eller 
Musikudtryk præsenterer vi her quizzen 
Band eller Bistro. Samtlige musiknavne 
spiller på årets Roskilde Festival. 
Svarene fi nder du forneden. 

Alkymist

Ulver

Testament. Foto: Gene Ambo Svar: A), B), B), A), B), B), B)

MARTIN FINNEDAL



Forår 201930 NON-PROFIT
SINCE 1972

HVAD SKAL DU HØRE?
  Hovednavnet (b)
  En række upcoming navne, jeg er stødt 
på i Soundvenue og på P6 Beat (d)

  Som udgangspunkt alt (c)
  Jeg har et par navne i tankerne, men 
ellers hører jeg mest, hvad der bliver 
tid til i pauserne mellem ølbowling, 
nøgenløb og technofest i lejren (a)
  Konservatoriejazz, verdensmusik og et 
band, hvor jeg kender bassisten 
personligt. Jeg har medbragt et printet 
program for ugen med tidspunkter og 
steder, jeg SKAL være (e)

Flest a’er: Campisten
For dig foregår den ægte fest på campingområdet. Her bygger du og 
dine venner år e� er år et mindre samfund op med pavillon, klapstole, 
et jordkølesystem til dåseøl og et sæt faste – men ikke altid helt 
gennemskuelige – sociale normer. Det er for eksempel fuldstændigt 
acceptabel adfærd at børste tænder i lun dåseøl, og du støtter fuldt 
ud din ven, da han beslutter sig for at tape sine hænder sammen med 
ga� atape. Til gengæld bliver nabolejrens dårlige musiksmag dagligt 
sanktioneret med hård metal og MGP-hits fra 90’erne. 

Du har ha�  det samme Teletubbieskostume på i � re dage, og i 
går tabte du din sovepose i et spil ølbowling til en, der hedder Lars. 
Alligevel er du gennemlykkelig. For dig er musikken en mindre vigtig 
del af det at være på festival, men får du først bevæget dig op på 
festivalpladsen, er det o� e dig, der sætter gang i den første kædedans 
til det lidt ukendte, men virkeligt fede bosniske brassband.

Flest c’er: 
Festival jomfruen

Med et pop-up-telt over 
skulderen og en enorm 

rygsæk fyldt med wasaknækbrød og 
dåsetun indtager du festivalpladsen 
med det mod og den optimisme, der 

kendetegner den uerfarne. Måske 
er du her med din e� erskole eller 

ungdomsuddannelse, i hvert fald bor 
du formentlig i en stor lejr sammen 

med andre festivaljomfruer. Selvom 
du har ligget i kø i � ere dage, bor du 

� ere kilometer fra musikområdet, 
fordi du havde misforstået kortet 

over campingområdet, og på 
andendagen får du din mor til at 

komme forbi med det regntøj, du 
ikke troede, du ville få brug for. 
Alligevel har du en fuldstændig 

ufattelig energi og vilje til at opleve 
så meget som muligt, og ud over at 

høre en masse e� erskoleundergrund 
tilkæmper du dig dagligt en plads i 

pitten til selv de vildeste navne.

Flest b’er: Endagsturisten
Hvem gider vælte rundt i mudder og 

kropsvæsker, når man kan tage toget 
hjem og sove dér? Du er på festival for 

musikken, maden og stemningen, og 
livet er i øvrigt for kort til at sove i telt 
og tage kolde bade med fremmede 
mennesker. Du har købt billet til en 

enkelt dag eller to og har set frem til 
at skråle med på Tears for Fears 

eller klappe lidt ude af takt til 
Bob Dylan. Du har e� erhånden 
en god portion festivalerfaring 
i bæltetasken, og selvom solen 

skinner, og sommeren sætter 
varmerekord, er du iført gule 

gummistøvler og har et regnslag i 
tasken, klog af skade e� er at have været 

på festival i det herrens år 2007. Du er 
sammen med bedstevennerne, og I 

giver den gas! Dankortet sidder løst, og 
der bliver jævnligt hentet nye drinks og 

gourmethotdogs fra en bod i nærheden. 
Når koncerten slutter, tager I hinanden i 
hænderne og skærer jer som en kæde 
gennem havet af andre festivalgæster.

HVOR TISSER DU?
  I hegnet (a)
  Hver morgen vandrer jeg 45 minutter ud 
til et afsidesliggende campingområde, 
hvor der ligger tre tilsyneladende 
uopdagede og overraskende rene 
toiletter (c)
  Backstage (d)
  På toiletterne ved siden af hovedscenen. 
Jeg nægter at bevæge mig for langt væk 
fra musikområdet. (e)
  Hjemmefra, hvore� er jeg o� e forgæves 
forsøger at holde mig resten af dagen (b)

ANNA HJORTDAL

Festivalsæsonen er over os, og i løbet af de næste måneder 
vil festivalpladser landet over danne de perfekte rammer for 
amatørantropologiske feltstudier. For hvordan ser festival-
stereotyperne egentlig ud anno 2019? Og hvem er din egen 
indre festivalpersonlighed? Test dig selv og skriv ned, hvor 
mange af hvert bogstav, du får.

Test dig selv: Hvilken festivalkliché er du?
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Flest d’er: 
Mediebrillen
For dig er det at netværke og blive set en essentiel del af det at være på 
festival, og du har lejet dig ind på et Airbnb i nærheden, for du har brug 
for et varmt bad og en hårtørrer, inden du rammer festivalpladsen – du 
kunne jo risikere at løbe ind i en fotograf fra Soundvenues Street Style.

Din ven har fået dig akkrediteret til det lidt obskure 
universitetsradioprogram, han arbejder på, så du har adgang til 
presseområdet og din vådeste drøm er at komme helt ægte backstage 
(og ikke mindst lægge et billede af det i din Instagramstory). Du kan 
ikke se det store formål med at bevæge dig ud blandt almindelige 
mennesker på festivalområdet, med mindre det er for at høre musik. 
Her står programmet på fransk pop og svensk hiphop, som du har 
læst om i Politiken.

Flest e’er: 
Musikconnaisseuren
Din festivaloplevelse er bygget op 
omkring et skema med tider, steder og 
prioriteringer af forskellige koncerter. 
I skemaet står adskillige bands, hvis 
navne dine venner hverken kan udtale 
eller kender til. Til gengæld er de 
taknemmelige, når du spontant tvinger 
dem med til undertippede koncerter 
på de mindre scener. Under selve 
koncerterne står du som regel helt 
stille og markerer blot taktslagene med 
højre storetå, men du er ved mindst én 
lejlighed blevet set danse kædedans 
og synge med på et omkvæd. Du har 
selvfølgelig ørepropper i.

Når du en sjælden gang imellem 
opholder dig i lejren, er det dig, der 
styrer jeres playliste, og måske har du 
også arrangeret en musikquiz.

HVORDAN KLAPPER DU 
UNDER KONCERTERNE?

  På 2 og 4 (c)
  På 1 og 3 (b)
  Jeg klapper som udgangspunkt 
ikke (d)

  Synkoperede calypsorytmer (e)
  Jeg har for travlt med at tisse i en 
plastikkop til at klappe (a)

HVOR SOVER DU?
  På et Airbnb i nærheden (d)
  I et pop-up telt fra det lokale 
supermarked med min 
bedste ven (c)

  Hos ham/hende/den/det, der 
siger ja først. Eller dér hvor 
jeg falder i søvn (a)

  Hjemme i min egen seng (b)
  I et ottemandstelt med dem 
fra musikhøjskolen (e)

HVAD GØR DU, NÅR 
FESTIVALEN SLUTTER?

  Pakker mine ting sammen og går ud til 
mine forældre, der venter på 
parkeringspladsen (c)

  Lægger billeder på Instagram og skriver et 
indlæg på LinkedIn om vigtigheden af at 
netværke, mens man er på festival (d)

  Gør status over, hvad jeg � k hørt af musik, 
og opdaterer mine playlister på Spotify (e)

  Sætter de dyr, jeg har bygget af tomme 
øldåser og ga� atape til salg på Den Blå 
Avis (a)

  Læser koncertanmeldelser i avisen og 
glæder mig over, at jeg sidder tørt og godt i 
min egen lejlighed (c)

HVORDAN ER DIN 
MORGENRUTINE, NÅR DU ER 
PÅ FESTIVAL?

  Varm øl, makrel i tomat og nøgenløb (a)
  Lader mobiltelefonen op og lægger et billede 
på Instagram af den quinoa-asparges-
havtorngrød, jeg har købt i en hip bod (d)
  Smører mig ind i solcreme og pakker en 
rygsæk med rengslag, solbriller og en 
sandwich til bussen (b)
  Står i kø foran de varme bade (c)
  Laver en playliste med de kunstnere, jeg skal 
høre den dag og sætter den til at spille på 
lejrens højtaler (e)

Illustration: Mikkel Mainz

Test dig selv: Hvilken festivalkliché er du?



Roskilde 
er udsolgt!
Det er
Tuborg ikke…
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