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INDLEDNING 

I dette pressekit kan du læse om nogle af de bæredygtige partnerskaber, projekter og initiativer, der 

spirer og vokser op under Roskilde Festival. De tager for eksempel form af nye campingfællesskaber, en 

menneskekæde for solidaritet eller kompliment-badges der sørger for, at alle føler sig inkluderede.  

Affald har i mange år været og er fortsat en stor og synlig miljøudfordring på festivalen. Vi har i 2019 sat 

ekstra stort fokus på, hvordan vi kan få fart på forandring til en mere positiv affaldskultur blandt vores 

deltagere. Dette sker blandt andet gennem eksperimenter med særlige campingfællesskaber, 

understøttende sorterings- og genbrugssystemer og skraldeparader.     

I år gør festivalen særligt meget ud af kommunikere til deltagerne, at efterladt campingudstyr belaster 

miljøet.  

Læs mere her: 

https://www.roskilde-festival.dk/da/about/sustainability/waste-recycling/ 

 

og her: 

https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/baeredygtigt-paa-festival-den-groenne-

studenterbevaegelse/ 

Roskilde Festival-gruppen er en frivilligbåret nonprofitorganisation, der har til formål at gøre en forskel 

og sætte positivt aftryk på vores omverden. Den positive forandring kan kun lykkes, hvis vi også 

fokuserer på bæredygtig udvikling, hvor bæredygtighed forstås som et holistisk begreb. Det vil sige at 

det miljømæssige, sociale og økonomiske påvirker hinanden, og hvor bæredygtighed er noget, vi 

forandrer, leder og skaber ud fra. I vores pressekit kommer det til udtryk i tre dimensioner: 

• Ressourcer og Forbrug: Her finder du projekter der gerne vil sikre, at vi ikke forbruger af jordens 

naturlige ressourcer hurtigere, end de kan genetableres og genskabes. Det drejer sig særligt om 

nye og voksende projekter der arbejder for at ændre festivaldeltageres adfærd og dermed 

affaldskulturen på Roskilde Festival. 

• Tilgængelighed: Vi vil gerne lære mere om, hvordan vi på Roskilde festival skaber et rum, hvor 

alle føler sig godt tilpas og hvor vi omgås hinanden på en respektfuld måde. Derfor søsætter vi i 

år initiativer, der skal undersøge alkohol- og rygekultur på Roskilde Festival. Tilgængelighed 

dækker også over initiativer, der arbejder for at nedbryde fysiske, kulturelle eller sociale 

barrierer, der står i vejen for, at alle kan deltage i fællesskabet på lige fod. 

• Vækstlag: Denne dimension handler om projekter, der bruger Roskilde Festival til at blive 

klogere på vores samfund og kultur. Studerende, iværksættere og kunstnere, der alle kan bruge 

Roskilde Festival som en platform for at skabe bæredygtig forandring ude i verden gennem 

kunst, studieprojekter fra DTU, eller nye iværksætteridéer. 

Det er vores håb, at du med pressekittet i hånden vil gå på opdagelse i myriaden af idéer, initiativer og 

projekter og forhåbentlig finde inspiration til historier, du gerne vil fortælle videre til omverdenen.  

God læselyst og rigtig god Roskilde Festival! 

https://www.roskilde-festival.dk/da/about/sustainability/waste-recycling/
https://www.roskilde-festival.dk/da/about/sustainability/waste-recycling/
https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/baeredygtigt-paa-festival-den-groenne-studenterbevaegelse/
https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/baeredygtigt-paa-festival-den-groenne-studenterbevaegelse/
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RESSOURCER OG FORBRUG 

Roskilde Festival arbejder hele tiden på at reducere mængden af ressourcer der forbruges og undgå, at 

ressourcerne går til spilde. Gennem forskellige indsatser arbejder vi med forbrug og spild med fokus på 

at reducere, genbruge, genanvende og gentænke forbrug og ressourcer. Disse indsatser dækker både 

over konkrete tiltag som afskaffelsen af plastiksugerør og arbejdet med særlige fællesskaber, der 

fokuserer på den positive adfærdskultur for at skabe bevidsthed omkring den enkeltes forbrug og 

ansvar. 

Clean campingområder tager over: Flere flytter ind i campingfællesskaberne 

Flere områder i campingbyen er udlagt til fællesskabsorienterede 'bydele', hvor deltagerne på forhånd 

har meldt, at de vil bidrage til en positiv affaldskultur og i fællesskab holde området rent under 

festivalen - og når de forlader den. Det er områder med navne som Clean Out Loud, Silent & Clean og 

Dream City - Leave No Trace, der gennem årene har øget deres omfang og popularitet. I år giver 

områderne plads til over 28.500 deltagere. I 2018 lå tallet på cirka 25.000.  

I 2019 introducerer vi det eksperimenterende område kaldet DustxSpirit, der ligger lige i hjertet af det 

vildeste festområde L. Her vil deltagerne ved deres ankomst blive inviteret ind i et fællesskab, hvor 

bæredygtighed og sammenhold er omdrejningspunkt.  

Fakta om bydelene:  

• Dream City er et bofællesskab, hvor beboerne har mulighed for at udfordre rammerne for 

bæredygtig festivaldeltagelse med egne bygninger og installationer. Beboerne indarbejder 

bæredygtighed i mange aspekter, og om søndagen hjælper dreamerne hinanden med at rydde 

op, sortere og genbruge i området. Vejledende kapacitet: 2000  

• Settle’n Share er skabt i samarbejde med Roskilde Festival Højskole, og man kan bl.a. mærke 

højskoleånden ved den rituelle morgensang. Lejrene har ansøgt i forvejen og bidrager med 

aktiviteter til glæde for andre og for fællesskabet. Vejledende kapacitet: 3500  

• Clean Out Loud er skabt i samarbejde med Vallekilde Højskole. Området blev grundlagt i 2011 

med et formål om at skabe en holdningsændring til affald. Indbyggerne skal bl.a. efterlade 

området i samme stand, som de indtog det. Målgruppen er primært elever fra højskoler, 

efterskoler og ungdomsuddannelser. Vejledende kapacitet: 12.000  

• Silent & Clean er for festivaldeltagere, som ønsker en mere rolig og hyggelig atmosfære uden 

musik om natten. Beboerne holder selv området rent i samarbejde med festivalens værter. 

Vejledende kapacitet: 8.000  

• DustxSpirit er nyt i 2019 og ligger lige i hjertet af campingområde L, der traditionelt er stedet for 

de vildeste fester. Her vil vi vise, at man godt kan feste og samtidig sikre et pænt, opryddet 

nabolag. Elever fra Roskilde Festival Højskole arrangerer events, som involverer beboerne i 

ambitionen om, at det vildeste område sagtens kan blive det grønneste. Vejledende kapacitet: 

2.000  

• Leave No Trace har haft konstant vokseværk siden debuten i 2018. Lejrene drømmer stort og 

fokuserer på temaerne Energy, Nourishment og Upcycling med bæredygtige tiltag, der har øje 

for miljø og fællesskab. Vejledende kapacitet: 1.200  
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Tag stilling til dit affald, og vær med til at mindske miljøbelastningen 

Affald og en-gangs-campingudstyr er en væsentlig miljøbelastning, hvorfor Roskilde Festival i år har 11 

Recycling stationer fordelt rundt på campingområdet. Stationerne er en del af ReActs initiativer til 

gæsterne, så de let kan komme af med affald fra dag til dag. Fælles for Recycling stationerne er, at der 

sorteres i fraktionerne metal, glas, pap, batterier, restaffald og luftmadrasser indeholdende blød PVC. 

Stationerne bemandes i dagtimerne, og her kan man få hjælp til at sortere sit affald, få affaldsposer og 

vejledning eller en hyggesnak med de søde frivillige.  

 

Med Swap-shop går Roskilde imod brug-og-smid-ud kulturen 

Som et forsøg i år har Roskilde Festival en swap-shop, som er en reservedelsbutik på hjul. Her kan 

festivaldeltagere erstatte en ødelagt pavillonstang eller få en ekstra pløkke, hvis man mangler. På den 

måde redder man gode ting, der sagtens kan bruges, fra at blive til affald. Swap-shoppen kommer til at 

køre rundt ved de forskellige stationer i øst.  

 

En lind strøm af økologiske drikkevarer 

Roskilde Festival har gennem siden 2014 arbejdet strategisk på at omlægge festivalens madproduktion 

til økologi. Nu følger drikkevarerne trop. Vi har en ambition i forhold til økologi om at gå forrest og 

konstant levere nye bæredygtige løsninger. Vi har i år premiere på en række nye øl og læskedrikke, der 

er både økologiske og lokale. I det nye sortiment er syv slags økologisk sodavand fra Naturfrisk 

(heriblandt en cola), fire slags til festivalen skabte sodavand fra det Hvidovre-baserede firma Nohrlund, 

økologisk cola samt sodavand med rabarber, æble og drue fra Hamborg-firmaet Fritz-Kola og en ny 

økologiske energidrik, Booster Black Edition, fra Faxe Kondi. Sidst men ikke mindst har Tuborg skabt 

økoøllen Orange, der smager juiceagtigt frugtrigt og har noter af mango, grapefrugt og lime. Ligesom RÅ 

samt Jacobsen Extra Pilsner, der selvfølgelig stadig er at finde på festivalen, er Tuborg Orange en del af 

et langsigtet samarbejde om at gøre øludbuddet så økologisk som muligt. 

Læs mere her: 

https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/drinksnyheder-i-en-lind-stroem/ 

 

Til kamp mod plastikaffald – genbrugsglas erstatter engangskrus. Ud med sugerør. 

Det er slut med at drikke sin øl af engangskrus af plastik fra barerne fra Roskilde Festival. I stedet vil man 

få serveret drikkevarer i genbrugsglas, som kan bruges op mod 25 gange. Initiativet medfører et nyt 

tilbagetagningssystem og mobile vaskerier, hvor de beskidte genbrugsglas ryger ind i den ene ende og 

kommer rene ud i den anden - klar til at blive fyldt på ny. 
Læs mere her: 

https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/plastic-change-tuborg-genbruger-glas/ 

https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/drinksnyheder-i-en-lind-stroem/
https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/plastic-change-tuborg-genbruger-glas/
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I 2018 brugte Roskilde Festival ca. 475.000 plastiksugerør, men i år skal man lede længe efter disse på 

Roskilde Festival. Når de sædvanlige drinks langes over disken, bliver det i udgangspunktet uden den lille 

bøjelige plastikfølgesvend. I stedet bliver det i år muligt at tilkøbe et sugerør for fem kroner (med 

undtagelse for festivaldeltagere, hvor sugerør er en fysisk nødvendighed). Frygter man for sin milkshake 

eller slush ice er der hjælp forude: I disse tilfælde følger et gratis papirsugerør med. 

Læs mere her: 

https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/bye-bye-plastic-straws/ 

 

  

https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/bye-bye-plastic-straws/
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TILGÆNGELIGHED 

Vi ønsker en festival, der er mangfoldig. Der skal være plads til alle, og intet skal begrænse den enkelte i 

aktivt at kunne deltage i og bidrage til et fællesskab, hvor alle agerer respektfuldt over for hinanden. 

Dette kræver, at vi nedbryder barrierer, hvad enten det er kulturelle, sociale eller fysiske.  

 

Alkoholfri på festival 

Som et nyt tiltag opretter Roskilde Festival og Tuborg i år en alkoholfri zone, Hydration Zone, som 

kommer til at ligge i et hjørne ved det østlige bycenter. I Hydration Zone sælges udelukkende alkoholfri 

drikkevarer. Du kan blandt andet nyde Brooklyn Lagers nye non-abv Special Effects eller de såkaldte 

mocktails, der smager som cocktails – bare uden alkohol. Når festivalpladsen åbner onsdag, finder du 

Roskilde Festivals helt nye alkoholfrie bar Skotlander Cocktail Lounge. Her kan du nyde en til festivalen 

komponeret alkoholfri Dark & Dusty med Skotlander 0,0% alkohol rom. 

 

Kræftens Bekæmpelse afprøver muligheden for røgfri områder 

Kontakt: Maria Grønnegaard Jensen, Kræftens bekæmpelse: mgj@cancer.dk / tlf: 40573361 

Roskilde Festival er partner i Kræftens Bekæmpelses og Tryg Fondens projekt “Røgfri Fremtid”. Som led i 

partnerskabet stiller festivalen sig til rådighed for undersøgelser om unges holdning til rygning. I år 

fokuserer undersøgelsen på festivaldeltagernes oplevelse af og holdning til røgfri områder på festivalen, 

særligt omkring madboderne. Markeringen af områderne som røgfrie er en af anbefalingerne fra 

Kræftens Bekæmpelses undersøgelse på Roskilde Festival 2018. Undersøgelsen kan sammen med 

yderligere information om samarbejdet og Roskilde Festivals holdning til tobak findes her: 

https://www.roskilde-festival.dk/da/presse/viden/tobaksssalg/  

 

Responsible Refund – pantsamlere løfter en vigtig oprydningsopgave 

Hvert år løfter pantsamlere en vigtig oprydningsopgave på Roskilde Festival. For at understøtte deres 

arbejde og sikre værdige forhold for pantsamlerne samt gode relationer mellem festivaldeltagere og 

professionelle pantsamlere, vil pantguider vejlede pantsamlerne omkring retningslinjer og god pantskik 

samt uddele poser, handsker og kasketter og stå til rådighed og vejlede døgnet rundt ved store 

pantboder. For at forbedre vilkårene for pantsamlere etablerer Roskilde Festival igen i år Refunders’ 

Lounge, hvor pantsamlere har mulighed for at tage et bad og få et gratis måltid mad lavet på råvarer 

indsamlet via festivalens madspildsprojekt.  

 

App og kort skal gøre festivalen mere tilgængelig for blinde og svagtseende  

Kontakt: Jesper Holck, Handicapservice, Roskilde Festival: 29467652 

Festivalgæster med et synshandicap skal deltage på lige fod med andre gæster. Derfor går flere 

foreninger og Roskilde Festival sammen om at øge tilgængeligheden på festivalen. Gæster med et 

synshandicap får i år lettere ved at orientere sig på festivalen ved hjælp fra taktile oversigtskort over 

https://www.roskilde-festival.dk/da/presse/viden/tobaksssalg/


 

  Roskilde Festival 2019 
Pressekit for bæredygtighed 

 
 

  7 
 

 

festivalpladsen og campingområdet samt en app, Blinfo, der informerer og guider synshandicappede 

akkurat som talende skilte, der aktiveres ved hjælp af opsatte Bluetooth sensorer.  

Projektet er et samarbejde mellem Roskilde Festivals Handicapservice, Blindecenter Bredegaard, 

Instituttet for blinde og svagsynede (IBOS), Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU), Landsforeningen af 

Forældre til Blinde og Svagsynede (LFBS) og Roskilde Handicapråd.  

 

FabLab pimper og reparerer kørestole i Handicamp  

Kontakt: Jesper Holck, Handicapservice, Roskilde Festival: 29467652 

RUC'’s laboratorium FabLab åbner i år et værksted i Handicamp, hvor de vil reparere og opgradere 

festivalgængeres kørestole. Ved hjælp af maskiner som 3D-printere kan de studerende både lave 

småreparationer og montere lys, lyd, USB-opladere og andre gadgets på kørestolene. Handicamp er 

Roskilde Festivals område, hvor der er sørget for gode forhold til personer med særlige behov og 

handicaps.  

 

SIND Ungdom bryder tabuet om psykisk sårbarhed 

Kontaktperson: Theodor Gjerding, Landsformand for SIND Ungdom, theodor@sindungdom.dk, tlf: 31 37 

32 75 

SIND Ungdom arbejder for et samfund, hvor ingen unge føler sig alene eller isolerede, men i stedet 

møder forståelse, respekt og anerkendelse, når de selv eller deres nærmeste bliver ramt af psykisk 

sårbarhed. På Roskilde Festival sætter de fokus på, hvorfor psykisk sårbarhed er tabubelagt, og hvordan 

man kan skabe fællesskaber for unge, der er psykisk sårbare. På Roskilde Festival laver de følgende 

projekter:  

• Talk: SIND Ungdom inviterer til en talk om psykisk sårbarhed, hvor foreningens Landsformand, 

Theodor Gjerding, og en ung musiker vil bryde tabuet og sætte deres ord på, hvad psykisk 

sårbarhed er. Her får publikum også mulighed for at trække stikket og slappe helt af, når Keren 

Gelfer starter med at sætte rammerne med meditation, hvor tankerne bliver renset. Modereres 

af Sandie Westh. 

Hvor og hvornår: tirsdag den 2. juli kl. 15.00 - 15.45, Flokkr 

• Dilemmakort: SIND Ungdom tager temperaturen på unges holdning til psykisk sårbarhed og 

udfordrer festivaldeltagerne til at bryde tabuet og tale om dilemmaer, der knytter sig til temaet, 

når SIND Ungdom væbnet med dilemmakort og masser af fakta bevæger sig rundt på 

campingområdet. 

Hvor og hvornår: søndag den 30. juni kl.10.00-15.00, campingområde L og F og mandag den 1. 

juli kl. 10.00 - 15.00, campingområde J og P med start ved tårnene begge dage. 

 

• Kompliment-badges: Alle kan bruge et godt kompliment. SIND Ungdom hjælper 

festivaldeltagerne med at give komplimenter til hinanden og trykke dem på badges.  

Hvor og hvornår: søndag den 30. juni kl.10.00-15.00, campingområde L og F og mandag den 1. 

juli kl. 10.00 - 15.00, campingområde J og P.  

https://www.blinfoapp.dk/
mailto:theodor@sindungdom.dk
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Ungdommens Røde Kors inviterer fællesskabet ind bag lukkede døre  

Kontakt: Nicoline Buron, Ungdommens Røde Kors, nicoline@urk.dk / tlf: 28 95 66 26  

Ungdommens Røde Kors (URK) sætter gennem installation, podcast, video og dialogspil fokus på at leve 

et ungdomsliv bag lukkede døre. URK giver unge, der har levet et anderledes ungdomsliv som f.eks. 

anbragt, kriminel, psykisk eller fysisk syg, en stemme på årets festival. De vil komme tabuerne, 

berøringsangsten og fordommene til livs. De unge drømmer om at blive en del af et fællesskab, hvor det 

ikke er deres situation, der definerer dem, og det sætter URK fokus på gennem følgende projekter:  

• I URK’s installation kan man kigge ud ad ruderne – ud på festivalen og fællesskabet – men der er 

ingen, der kan kigge ind. I installationen afspilles podcasts med personlige fortællinger fra unge, 

som tilbringer eller har tilbragt deres ungdomsliv ”bag lukkede døre”. De 10 unge giver et unikt 

indblik i deres verden, hvor fællesnævneren er følelsen af at stå uden for. Fælles for dem er, at 

adgangsbilletten ud af deres situation er ”det gode fællesskab”.  

• Ungdommens Røde Kors’ frivillige laver også aktiviteter på pladsen. Der er fordomskø, hvor 

festivalgæster testes, og et dialogspil, som skal sætte gang i de svære snakke om at være ung og 

følelsen af at være anderledes. Målet er at skabe solidaritet, forståelse og dialog.  

 

Hvor og hvornår: søndag den 30. juni – onsdag den 3. juli kl. 11:00-17:00, Dream Space.  

 

Psykisk sårbare unge skal have en tryg oplevelse som frivillig 

Kontakt: Zenia Hansen, Bistedet: Zeniah@roskilde.dk / tlf.: 30618555 

Roskilde Festival har igen i år et samarbejde med Foreningen Bistedet, der har til formål at skabe 

positive fællesskaber mellem psykisk sårbare og frivillige i Roskilde Kommune. Sammen vil de skabe 

bedre muligheder for, at psykisk sårbare unge kan have en tryg oplevelse som frivillig på festivalen. 

Bistedet hjælper en gruppe af unge psykisk sårbare, som har fået tildelt et arbejde som frivillige i 

området Volunteer lounge, hvor de skal hjælpe med forskellige praktiske opgaver, samt afholde sociale 

aktiviteter som fx speedfriending for andre frivillige. Den ekstra hjælp de får er bl.a. i form af ekstra 

pauser, støtte og vejledning.  

mailto:nicoline@urk.dk
mailto:Zeniah@roskilde.dk
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 VÆKSTLAG OG PLATFORM FOR VIDEN  

 
Roskilde Festival kan ses som et levende by-laboratorium, hvor vi stiller vores festivalby til rådighed for 

vores omverden, for at vi sammen kan blive klogere på og måske udvikle fremtidens bæredygtige 

løsninger. Det udfolder sig konkret gennem samarbejder med uddannelsesinstitutioner og 

organisationer, som får adgang til Roskilde Festival for at afprøve og videreudvikle nye løsninger på 

sociale og miljømæssige udfordringer.  

Vi tror på at kunsten og kulturen kan skabe nye perspektiver og være katalysator for forandring i 

fællesskabet. For at sikre at kunsten og kulturen stadig kan dette, og at alle har lige adgang til at indgå i 

og udøve kunst under rimelige vilkår, støtter og arbejder vi med kunstneriske vækstlag, hvor nye 

spændende ideer, talenter, udtryk og former vokser frem og udvikler sig. 

 

’Tag ordet!’: Unge aktivister sætter fokus på fællesskaber 

Kontakt: Astrid Schmeltzer Dybkjær, Information, tlf.: 42164869 / asd@information.dk  

Mød de unge aktivister fra Roskilde Festival og Dagbladet Informations demokratimedieskole ’Tag 

ordet!’, når de på Roskilde afholder workshops. ‘Tag ordet!’ er et forpligtende fællesskab støttet af 

Roskilde Festival med en donation på 250.000 kroner. En gruppe unge med forskellige baggrunde er 

gennem et intensivt kursusforløb blevet undervist i debat- og aktivismeformer af Informations 

redaktører og erfarne aktivister. Målet er at sætte fokus på fællesskabet og bane vejen for, at endnu 

flere tager ordet og deltager i den demokratiske debat. 

Tid og sted: søndag 12.00 - 14.30, mandag 12.00 - 14.30 og tirsdag 15.00 - 17.30 på Flokkr. 

 

Er man ikke aktivist for klimaet, er man inaktivist: Den Grønne Studenterbevægelse sætter 

fokus på klimaaktivisme 

Kontaktperson: Emma Lorenzen, Den Grønne Studenterbevægelse: djf550@alumni.ku.dk  

Den Grønne Studenterbevægelse (DGSB) er et initiativ startet af studerende fra forskellige videregående 

uddannelsesinstitutioner i foråret 2018, der alle ønsker en grønnere fremtid. DGSB opfordrer til 

handling på alle niveauer gennem to arrangementer på Roskilde Festival:  

• Morgensamling: Aktivisme forbindes ofte med bestemte stereotyper eller politiske 

orienteringer. Det vil Den Grønne Studenterbevægelse ændre. Når det kommer til klimaet, 

omfatter det alle, og det må ikke blive en kamp, der kun kæmpes af de få. DGSB vil derfor til 

morgensamlingen sammen med publikum udfordre og inspirere til, hvad klimaaktivisme kan 

være.  

Hvor og hvornår: søndag den 1. juli, kl. 10.00 - 10.45, Flokkr. 

 

https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/tag-ordet-aktivisme-solidaritet/
https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/tag-ordet-aktivisme-solidaritet/
mailto:djf550@alumni.ku.dk
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• Klimakæde: Via en kæmpe menneskekæde gennem campingområdet viser festivaldeltagerne og 

DGSB, at de står sammen om klimaet og viser sig selv, hinanden og politikerne, at der kræves 

handling nu. Under menneskekæden vil der ske forskellige aktiviteter, bl.a. et kunstnerisk 

indslag, limbodans og massevis af bølger og kampråb.  

Hvor og hvornår: søndag den 1. juli  

Læs også:  

https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/baeredygtigt-paa-festival-den-groenne-

studenterbevaegelse/ 

 

Menneskebanner foran Orange Scene skaber solidaritet 

Kontaktperson: Maja Andersen, Mellemfolkeligt Samvirke, tlf.: 26835620 / man@ms.dk 

Under overskriften ’our choice - our future’ arbejder Mellemfolkeligt Samvirke på dette års festival for at 

fremme solidaritet som det vigtigste våben mod de store udfordringer, verdens største 

ungdomsgeneration står overfor. Kun med solidaritet kan klimakrise, ulighed, diskrimination og 

fattigdom bekæmpes. Sammen med 1000 publikummer og frivillige spreder de budskabet sammen med 

alle Roskildes holdningspartnere og organiserer et kæmpe menneskebanner foran Orange scene med 

ordene “solidarity now”.  

Hvor og hvornår: fredag den 4. juli kl. 12.30-13.30 foran Orange scene. 

 

Green Design Market: Ny markedsplads danner platform for ansvarligt forbrug  

I år får nye iværksættere, kunstnere og designere med fokus på ansvarligt forbrug en platform til at vise 

deres historier og varer frem. Med det nye Green Design Market skabes en ny markedsplads på knap 

700 m2, centralt beliggende på Roskilde Festival. Her kan Roskilde Festivals deltagere være med i 

workshops, få sig en kop kaffe og finde inspiration til hverdagen derhjemme. Alle boder på Green Design 

Market er (i samarbejde med forbrugerguiden Go Green Denmark) nøje udvalgt med fokus på 

miljømæssig, social og økonomisk ansvarlighed og har dermed hver deres vinkel på, hvordan bæredygtig 

shopping kan se ud. Du kan bogstaveligt talt blive klædt på fra vugge til grav, da du både kan købe 

økologisk børnetøj og en bæredygtig pensionsopsparing.  

Hvor og hvornår: Hal 45 mellem Gloria og Avalon, onsdag til lørdag 

Læs mere her 

https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/green-design-market/ 

 

 

 

 

https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/baeredygtigt-paa-festival-den-groenne-studenterbevaegelse/
https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/baeredygtigt-paa-festival-den-groenne-studenterbevaegelse/
mailto:man@ms.dk
https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2019/news/green-design-market/
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Musicon arrangerer Hackathon for DTU-studerende 

Kontakt: Andreas Høegh, Musicon sekretariatet, andreasbh@roskilde.dk 

Siden 2010 har Roskilde Festival og DTU hvert år samarbejdet om, at indsamle data med det formål, at 

udvikle innovative og bæredygtige løsninger for at forbedre festivaloplevelsen. I år træder en ny spiller 

på banen i dette samarbejde, da sekretariatet i den kreative Roskildebydel Musicon kommer til at spille 

en aktiv rolle som en del af et treårigt samarbejde med Roskilde Festival.  

Samarbejdet mellem Roskilde Festival og Musicon består at et hackathon, som er en 48-timers 

begivenhed, hvor de studerende fra DTU mødes med iværksættere og samarbejder intensivt om 

konceptudvikling og udvikling af prototyper til deres projekter. Formålet er at få skabt idéer, der løser 

konkrete problemstillinger for Roskilde Festival og Musicon, og de to parter har sammen udviklet fem 

temaer som projekterne skal tage udgangspunkt i. Temaerne er i år “Stibro og forbindelser”, “Lys til 

byrum og events”, “Delecykler”, “Byrumsmøbler” og “Affaldssortering”.  

Årets hackathon blev afholdt på Musicon d. 6-8 juni, og projekterne vil som med tidligere år blive testet 

og afprøvet under Roskilde Festival, hvor du kan møde de studerende og høre mere om de enkelte 

projekter. 

 

Nytænkende iværksættere indtager festivalen 

Kontakt: Line Skouboe, kommunikationsrådgiver, tlf: 61905039 / line.skouboe@innofond.dk 

For tredje år i træk samarbejder Innovationsfonden og Roskilde Festival om at give festivaldeltagerne 

mulighed for at opleve iværksætteri, når fire udvalgte virksomheder arbejder med at finde fremtidens 

løsninger inden for bæredygtighed, og får muligheden for at bruge festivalen som et levende 

testlaboratorium.  

De fire udvalgte projekter, der kan opleves på Roskilde Festival:  

Lav mad med solkraft  

Kontakt: Akiko Ashibashi, ai@heliac.dk / tlf: 2236 9911  

Virksomheden Heliac har udviklet et solkomfur med navnet Solar Cooker, som gør det muligt at 

tilberede et måltid med solens stråler, hvilket kan være til stor gavn for både klimaet og folks helbred i 

udviklingslande. Gæsterne på Roskilde Festival får mulighed for at tilberede pandekager, popcorn eller 

medbragt mad på Heliacs solkomfur på to bålpladser i Clean Out Loud-området. 

 

Spis insektbøffer  

Kontakt: Jessica Moore Buhl-Nielsen, jessica@wholifoods.com / tlf: 3113 0775 

Iværksættervirksomheden Wholi Foods tester deres insektbaserede kødalternativ med et cykelkøkken 

og uddeler smagsprøver til gæsterne på forskellige områder på festivalpladsen. Desuden sætter 

restaurant Haché Burger en insektburger med Manna på menuen i deres bod til Roskilde Festival.  

 

 

 

mailto:ai@heliac.dk
mailto:jessica@wholifoods.com
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Dyst i ’fysisk E-sport’  

Kontakt: Kristoffer Greve Nielsen, kristoffergn@jabii.com / tlf: 4014 8849  

 De unge iværksættere bag virksomheden JABII vil bevise at e-sport ikke er lig med inaktivitet bag 

skærmen. De har udviklet et spil, som kombinerer fysisk aktivitet med digitale elementer via en app og 

en slags avanceret teleskop-boksehandske. På Roskilde Festival får gæsterne mulighed for at afprøve e-

sport-spillet på egen krop på festivalens Game-område. 

 

Test af robotteknologi  

Kontakt: Mogens Rosenvang, mr@robostacker.com / tlf: 6614 9911  

Det danske robotfirma MRN har udviklet en sensorbaseret sikkerhedsløsning for samarbejdende 

robotter, som gør det muligt, at robotter og mennesker kan løse opgaver i fællesskab. MRN inviterer 

Roskilde Festivalens gæster til at teste og udvikle deres teknologi sammen med dem på festivalen. 

 

 

 

mailto:kristoffergn@jabii.com
mailto:mr@robostacker.com

