
Hent TAXA 4x35 app’en eller ring 35 35 35 35 og kom godt hjem!

Brug for en                              hjem efter festival?

Det gør ondt 
meget længere, 
end besværet 
med den klæbrige, 
hvide masse varer

Der er sure gamle damer 
på festivalen side 20

Tequila 
redder 
branderten 
i hedebølgen

Få styr på væskebalancen 
side 6

Festivalen slås for at være grøn Men du skal selv tage din del af skraldet side 4-5

Foto: Emil Hougaard & Troels Böye 
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Dengang i mine  
teenageår var Roskilde 
Festival mit årlige fri-
rum. En uge om året 
lod jeg den pæne pige, 
der børstede tænder 
hver morgen og aften, 
tog rent tøj på hver  
dag og overholdt alle 
reglerne, blive hjemme 
i skabet. 

Fra det øjeblik, jeg 
satte mine fødder i stø-
vet på campingpladsen, 
var der ingen regler 

for korrekt opførsel. Jeg kunne smide mit 
plastikkrus, lige hvor det passede mig uden 
at tænke på, hvad der blev af det. I mit hoved 
hang frirummet sammen med oplevelsen af, 
at jeg kunne tage min paptallerken og smide 
den på jorden i stedet for at smide den i skral-
despanden. 

det mest naturlige alt op fra jorden. Ud over 
det flade græs, kunne man ikke se, at vi havde 
været der.

Tænk, hvis vi kunne bevæge os rundt på 
campingpladsen på lørdag uden at falde over 
plastikkrus, bukkede teltstænger og makrel-
dåser. Ikke nok med at det ville være sjovere 
at gå til fest i nabolejren, hvis man ikke skal 
kæmpe sig igennem skraldebjerget. Det ville 
også betyde flere penge til musik og flere 
penge, der kan doneres til sociale formål. For 
det koster naturligvis mange penge at rydde 
op efter 100.000 mennesker. 

Men vigtigst af alt kan vi lette vores hårdt 
trængte klode for en belastning. Størstedelen 
af de mange ton affald, der efterlades hvert år, 
ender nemlig med at blive brændt af eller gravet  
ned i jorden, fordi det ikke kan genanvendes. 
Vi kommer til at sætte fokus på affald hele 
ugen, fordi det er festivalens største klima-
udfordring. Så tag vennerne i hånden, giv den 
gas, men husk samtidig at passe på kloden.

Men så besøgte jeg en elektronisk festival i 
Ungarn, hvor jeg kan hilse og sige, at der også 
bliver sluppet nogle hæmninger fri. Men sam-
tidig var der rent og pænt hele ugen. Ingen gik 
rundt og smed skrald ved boderne, og ingen 
lejre var fulde af skrald. Da vi pakkede vores 
telte sammen for at tage hjem, samlede vi som 

Slå jer løs uden at slå løs 
på vores trængte klode

Illustration: Mikkel Mainz

VEJRET I DAG Masser af sol i 
dag. Svag vind – tiltagende til 
frisk i løbet af e�ermiddagen.

28° 28° 18°

Dag A�en Morgen
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En ældre herre ved navn 
Poul Erik ringede dagen inden 
festivalen for at høre, om han 
kunne parkere to dage i short 
term parking-området, så han 
kunne sove i sin bil. Han ville 
også købe en todagsbillet. 

Men det er ulovligt at 
sove i sin parkerede bil på 
Roskilde Festival, og hverken 
todagsbilletten eller ’short 
term parking’ eksisterer i 
festivalregi. Forvirringen blev 
i sidste ende løst; det var 
nemlig Tønder Festival, Poul 
Erik forsøgte at få fat i.

Poul Erik 
�k ikke sin 
todagsbillet

Hver dag bringer Orange 
Press den bedste historie 
fra det forgangne døgn hos 
Roskilde Festivals infocenter, 
som hvert år får opkald 
fra hundred vis af bekym-
rede, vrede eller spørgende 
festival gæster – eller deres 
forældre. 

Tænk, hvis vi kunne 
bevæge os rundt på 
campingpladsen på 
lørdag uden at falde over 
plastikkrus, bukkede 
teltstænger og 
makreldåserSOFIE HVIID

Foto: Kristine Bang Nielsen

Vilde fester og frihed til at slippe hæmningerne betyder ikke, at vi absolut skal bo på en losseplads



Tag din uddannelse på RUC
Interesserer du dig for virkeligheden, så er Roskilde 
noget for dig. Ikke alene har vi verdens bedste 
musikfestival, vi har også uddannelser, hvor du 
arbejder med udfordringer i den virkelige verden.
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Festivalen producerer over 
2.000 ton a� ald. Og tendensen 
de seneste tre år viser, at en 
mindre og mindre andel bliver 
genanvendt. Festivalens a� alds-
boss, Henrik Bondo, er ærgerlig 
over resultatet.

ER FESTIVALEN IKKE RET KLAM?  
»Jeg vil sige, at det kommer an på, hvor 
man tager billederne. Jeg er fuldstændig 
med på, at hvis man går ud i område L, så 
er ’klam’ et udmærket udtryk at bruge.« 

DE SIDSTE TRE ÅR HAR DER VÆRET MERE 
END 2.000 TON AFFALD, NÅR FESTIVALEN 
ER SLUT. HAR I GJORT NOK?
»Man kan jo altid diskutere, om man har 
gjort nok. Det er ikke os, der laver affaldet 
– vi står tilbage med det. Hovedansvaret 
ligger hos dem, der vælger at købe noget 
billigt skrammel. Der er en udbredt mis-
forståelse hos nogle af vores gæster. De 
tror, at hvis man efterlader sit telt, så kom-
mer der nogle velmenende mennesker, 
samler det op og sørger for, at det bliver 
genbrugt. Det har vi slet ikke ressourcerne 
til. Det meste bliver kørt til forbrænding.«

MEN DET ER VEL IKKE LIGEFREM 
KLIMAVENLIGT AT BRÆNDE 
AFFALDET AF? 
»Selv om det bliver brændt af, bidrager 
det trods alt til varme og energi. Men 
det er vores ambition at blive bedre til at 
genbruge, genanvende og få mindre affald 
til forbrænding.«

NÅR MAN SER PÅ TALLENE, BLIVER 
MINDRE AF FESTIVALENS AFFALD 
FAKTISK GENANVENDT. SIDSTE ÅR 
BLEV 296 TON AFFALD SORTERET TIL 
GENANVENDELSE, MENS DET I 2017 VAR 
338 TON OG I 2016 371 TON. HVORDAN 
KAN DET VÆRE?
»Det kan jeg ikke forklare. Men det bedste, 
der kan ske, er, at vi får festivalgæsterne 
til selv at håndtere deres affald. Heldigvis 
er der fl ere steder, hvor det allerede sker. 
For eksempel på vores store Clean Out 
Loud-område, som vi har udvidet med 
2.500 pladser i år. Vi har også fl ere recy-
cling-stationer, og der vil være glaskrus, 
som man skal genbruge. Sidste år solgte 
Spejder Sport genbrugsstole. I år har vi 
et pilotprojekt, hvor man kan afl evere sit 
campingudstyr til genbrug, så man næste 
år kan købe et brugt telt og stol sammen 
med sin roskildebillet.«

DET LYDER, SOM OM DER ER GANG I 
FLERE PROJEKTER. MEN HVIS JEG SOM 
FESTIVALGÆST SKAL GØRE DIG RIGTIG 
GLAD, HVAD SKAL JEG SÅ PRÆCIST 
GØRE? 
»Du skal købe udstyr, der kan holde, 
tage det med hjem eller forære det til 
nogen i nærheden. I Clean Out Loud har 
de en byttebørs om søndagen, hvor man 
kan afl evere alt det, der dur, og så kan 
det blive hentet af andre. Jeg kan sgu 
godt forstå, at man ikke gider slæbe et 

seksmandstelt med hjem, hvis man bor på 
et kollegieværelse.«

MED CLEAN OUT LOUD OG SÅ VIDERE 
HVORDAN KAN DET SÅ EGENTLIG VÆRE, 
AT FESTIVALEN STADIG ER SÅ KLAM? 
»Det er dig, som kalder Roskilde Festi-
val klam – det er altså slet ikke sådan, 

det store billede ser ud, men vi kan helt 
sikkert gøre meget mere for miljøet, end 
vi gør i dag.« 

MEN HVORFOR ER DER IKKE KOMMET 
MINDRE SKRALD? 
»Jeg tror, det handler om, at den 
bølge, vi i øjeblikket oplever med 

klimamarcher og så videre, er forholdsvis 
ny. Jeg har den forhåbning, at den stigen-
de bevidsthed om miljø og klima smitter 
af på vores gæster. For jeg er faktisk 
rigtig ærgerlig over, at resultatet ikke 
har været bedre.«

SONJA FURU

TRASH TALK

»Hovedansvaret ligger hos dem, 
der køber billigt skrammel«

Illustration: Mia Mottelson

Køb udstyr, 
der kan holde, tag det med 
hjem, eller forær det til nogen 
i nærheden

HENRIK BONDO,
 DIVISIONSCHEF FOR FESTIVALENE

■ FAKTABOKS 
■   A� ald er en af de største klimaudfordringer for 

Roskilde Festival
■   Trods indsatser som Clean Out Loud og målrettede 

kampagner er det ikke lykkedes festivalen at 
nedbringe mængden af skrald

■   De sidste tre år har gæsterne e� erladt mere end 
2.000 ton a� ald hvert år

■   Størstedelen af a� aldet bliver kørt til forbrændings-
anlæg

■   296 ton a� ald blev sidste år genanvendt. Det er 
mindre genanvendt a� ald end i både 2016 og 2017
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R egnbuen på campens 
yderside er fra 2016. Det 
var første år, at lejren, 
som holder til i Dream 

City, slog sig ned på Roskilde 
Festival. 

Campen er formet som en båd, 
og alle delene bliver genbrugt, 
fortæller Jonatan Ben-Ami, som 
har været en del af lejren i alle 
fi re år. Selv skruerne, som holder 
campens træsider sammen, bliver 
omhyggeligt pakket ned i kasser 
og hevet frem, når campen skal 
bygges op igen.

Sådan er det med mange af 
tiltagene i campen. Faktisk var 
det slet ikke fordi, det skulle være 
bæredygtigt. Men simpelthen 
fordi det var det, der bedst kunne 
betale sig.

»Vi har valgt at gøre det på den 
her måde, fordi det var billigst og 
nemmest, og så blev det med kli-
maet en bonus,« fortæller Jonatan 
Ben-Ami.

KLIMAVENLIGT SOM BONUS
På bådens sider hænger et par 
farverige lanterner. Dem plejede 
campen at have mange fl ere af, 
men de er batteridrevne og kræver 
næsten en pakke batterier om 
dagen. Og det var irriterende at 
skulle rende op efter en ny pakke 
hver eneste dag. Derfor blev de 
skiftet ud med lyskæder, der får 
energi fra campens opsatte sol-
celler.

»Det er jo åndsvagt at købe bat-
terier, der er lavet i Kina, når vi 
står i bagende sol,« siger Jonatan 
Ben-Ami.

Beslagene på båden har rester 
fra mange lag maling, og pælene, 
der engang var helt gule, er bleg-
net i solen. Men det har også sin 
charme, siger Jonatan Ben-Ami. 
Alle delene har en historie, og det 
er med til at skabe en god stem-
ning i lejren, som stadig bliver 
større og større. 

I år er de 24 beboere. Der er 
kommet kærester og venners 

venner til. Men den oprindelige 
kerne består af en gruppe gamle 
gymnasievenner fra Kolding. 

Det samme gælder klimabe-
vidstheden i campen. Den er 
vokset med tiden. Flere er blevet 
vegetarer, og der er også gået sport 
i at holde campen ren, sortere 
affald og undersøge, hvordan 
man bedst muligt kan udnytte 
de ressourcer, der er. 

TAGET BLIVER ALDRIG GENBRUGT 
Dream City er et område af 
Roskilde Festival, hvor man kan 
at bygge sin camp op, fl ere måne-
der inden festivalen går i gang. 
Der skal ansøges og laves plan-
tegninger, og Roskilde Festival 
udvælger og godkender de camps, 
der får lov til at bygge på området. 
Grundpræmissen er, at campen 
skal kunne bruges af alle. Med 
andre ord: Alle skal kunne joine, 
feste eller slå sig ned. 

The Camp That Rocked blev 
oprindeligt til, fordi beboerne var 
trætte af musikken på campingom-
rådet. Det var alt for mainstream. 
Alt for meget af det samme. I cam-
pen bliver der derfor spillet gamle 
klassikere af f.eks. The Rolling 
Stones, og navnet har de taget fra 
fi lmen ‘The Boat That Rocked’.

»Jeg har en ret god fornem-
melse af, at vi spiller en masse 
god musik. Det plejer at lokke folk 
til,« siger Jonatan Ben-Ami. 

I Dream City er det bæredygtige 
aspekt ikke en selvfølge. Jonatan 
Ben-Ami fortæller, at en anden 
camp har brugt næsten 100.000 
kroner på materialer. I The Camp 
That Rocked er der imidlertid 
tale om håndører. De har et fælles 
budget på 700 kroner pr. mand, 
men langt de fl este penge er 
gået til lejrens fælles alkohol- og 
madbudget. 

Det eneste, campen har svært 
ved at genbruge, er skibets tag. Af 
en eller anden grund går det altid 
i stykker.

               SONJA FURU

Hvem tager skraldet?

Selv skruerne bliver 
genbrugt i The Camp 
That Rocked

Hver år bliver der efterladt mere end 2000 ton affald på Roskilde Festival. Det omfatter både telte, camping-
stole, pavilloner og luftmadrasser, der enten bliver brændt af eller gravet ned i jorden. De store mængder affald 
er en af festivalens største miljøudfordringer, der hvert år belaster klimaet med tonsvis af CO2. 

Vi sætter hele ugen fokus på problemet, og vi har brug for jeres hjælp til at fi nde løsninger. Kom med jeres 
gode ideer til, hvordan vi begrænser mængden af affald, der bliver efterladt på festivalen. Gør I noget særligt 
I jeres camp, eller har I bare en god idé til noget, festivalen kan gøre? Giv os et tip ved at sende en sms til 1204 med 
teksten RF AVIS + Din besked. 

Så dykker vi dybere ned i affaldet og jeres gode idéer i morgen.

Klor, olie og ftalater er 
en del af ingredienslisten 
i din luftmadras. Det gør 
den svær at smide ud. 
Thorsten Holst, der er ud-
viklingsansvarlig i Team 
Affald hos Roskilde 
Festival, brugte sin inge-
niørbaggrund til at tænke 
ud af boksen for at genan-
vende luftmadrasserne. 

»Vi fi k en positiv 
tilbagemelding, så vi 
gik i gang med at samle 
luftmadrasserne. Men i 
stedet for at grave dem 
ned på en losseplads, 
som vi plejer, kom der to 
store trucks og kørte 33 
ton luftmadrasser væk. 
De skulle blive til måtter 
i tyske hestestalde,« siger 
Thorsten Holst.

Da Roskilde Festival 
ringede for at høre, om 
det var gået godt, fi k de 
dog en tilbagemelding, 
der satte en stopper for 
det tyske måtteeventyr.

»Det havde åbenbart 
drillet dem at få luftma-
drasserne genbrugt. Det 
viser, hvor svært det er 
at genbruge det her bløde 
pvc, som er i luftmadras-
ser. De synes, det er for 
bøvlet,« siger Thorsten 
Holst.

Hverken tyske heste 
eller brændingsanlægget 
kan altså bruge din efter-
ladte luftmadras. Derfor 
bliver de igen i år gravet 
ned på en losseplads. Den 
eneste løsning på luftma-
drasproblemet er, at du 
bruger samme madras 
igen og igen i stedet for 
at lade den ligge til evig 
tid på lossepladsen.

SIMONE AUGUSTA LUNDT

Illustration: 
Mia Mottelson

Egentlig var det ikke, fordi det skulle være bæredyg-
tigt, at Jonathan Ben-Ami og de andre i The Camp 
That Rocked for � ere år siden begyndte at bygge 
deres camp af genbrugsmaterialer. I dag bliver alt fra 
skruer til pæle pakket ned og brugt igen.

Vi har valgt 
at gøre det på den 
her måde, fordi 
det var billigst og 
nemmest, og så 
blev det med 
klimaet en bonus
                              JONATAN BEN-AMI

Fotos: Andreas Raun Arnbjerg

Ikke 
engang 
tyske 
heste kan 
bruge din 
lu� -
madras
De � ere tons lu� -
madrasser, der 
hvert år bliver 
e� erladt, er næsten 
umulige at 
komme af med
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Lad ikke hedebølgen slå dig ud, før
musikken gør det. Orange Press guider dig 
til overlevelse i varmen.

Smertende, solbrændte skuldre. Teltet omdannet til 
sauna. En tørstig, støvfyldt mund.

Termometeret kommer søndag over de 30 grader på 
Roskilde Festival – og selv om øl, musik og den søde fra 
nabocampen er mere interessant end solcreme og vand-
dunke, så opfordrer læge Martine Aabye alligevel festival-
folket til at tage varmen alvorligt.

»Vi skal holde øje med hinanden. Når ens ven bliver 
sløv, gnaven, rød og sveder, så skal man sige: Hey, trænger 
du ikke lige til noget skygge og vand?« siger Martine 
Aabye, der selv er på Roskilde Festival.

Det vigtigste råd er at drikke rigeligt med vand, da alko-
hol og sol let gør én dehydreret. Men det er også vigtigt at 
undgå den dræbende solskoldning.

»Hvis man først bliver solskoldet, er man i endnu større 
risiko. Så smør hinanden ind i solcreme med høj faktor, og 
tag en solhat på,« foreslår Martine Aabye. 

Et andet godt råd er at smide ørepropper i, få sovet igen-
nem og holde promillen lidt nede, så man lettere opdager, 
hvis man bliver træt, sløv eller får hovedpine. 

»Men jeg ved godt, at søvn, vand og solcreme er kedelige 
råd. Vi er jo nok alle sammen lidt dumme på Roskilde 
Festival. Men vær ikke for dum – det kan være ret alvorligt 
at få hedeslag. Det sætter ikke mindst en brat stopper for 
festivaloplevelsen anno 2019. Og det gider du jo ikke,« 
slutter Martine Aabye.

TROELS BOLDT RØMER

Hedeslag er alvorligt og kan resultere i døds-
fald. Ved svært hedeslag kan man hallucinere, 
tale sort, få hurtig vejtrækning og have tør, 
bleg og varm hud. 

Har man mistanke om, at nogen har hede-
slag, skal man:

•  Lægge personen ned og hæve vedkom-
mendes ben

•  Hvis muligt nedkøle personen i vand 
– eksempelvis i badesøen

KILDE: MARTINE AABYE 

OG SUNDHEDSSTYRELSEN

•  Tilkalde samaritterne eller en ambulance. 
•  A� læde personen (på rimelig vis)
•  Bringe personen i skygge
•  Få personen til at drikke, hvis han eller hun 

er ved bevidsthed. Bland eventuelt 
1,5 teskefulde salt i 1 liter vand.

It’s Getting Hot 
out here ■ FORMEL 

0,035 x ________ (din vægt i kilo) = _______ (antal liter vand 
du skal drikke hver dag). 

Skribenten, der vejer 85 kg, skal således drikke 3 liter vand 
om dagen.

Solhat på til 
koncerten! Den 
må gerne være 
hjemmelavet. 
En papkasse for 
eksempel

Illustration: Simon Dilling Hansen

Førstehjælp ved hedeslag

■ UNDGÅ VARMETRAGEDIEN 
Martine Aabyes guide til at undgå varmetragedien, når der 
er fuld sol på:
■  Dig eller din date skal tage en � aske vand med i teltet om 

a� enen. Drik vandet om morgenen – også selvom den er 
varm og klam

■ Sid hver anden runde til øl-bowling over i skyggen
■  Solhat på til koncerten! Den må gerne være hjemmelavet. 

En papkasse for eksempel. Og tag imod det vand, der 
deles rundt

■  Skaf en fælles vanddunk i campen, og fyld den op o� e
■  Man har brug for salt og sukker. Så saltet til tequilashots 

er ikke helt dumt. Men altså, en læge vil aldrig kunne 
anbefale tequilashots. Vand og salt er bedre
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O pskriften på den perfekte festival 
er for mange mennesker skruet 
sammen af lige dele fest, frihed 
og fed musik. Men friheden 

omsættes af mange til en afslappet tilgang 
til en bæredygtig udgang. For når festen er 
forbi, efterlader titusinder af mennesker 
deres blå luftmadrasser, telte, pavilloner, 
glasflasker, cigaretskodder og ildelugtende 
dåser makrel i tomat. 

Et sted på campingområdet gennemsy-
rer den bæredygtige tankegang dog hele 
oplevelsen af at være på Roskilde Festival. 
I Clean Out Loud fester de nemlig grønt, 
bygger grønt, gør rent efter sig selv, og de 
er ikke blege for at gøre sig bemærket.

Siden januar har Vallekilde Højskole 
knoklet med at forberede opbyggelsen 
af Clean Out Loud. Det er et område, 
der fylder omkring tre fjerdedele af hele 
Camping West, og som huser over 12.000 
gæster. 

LYST TIL EN GRØNNERE FESTIVAL
Nanna Lundgren Jensen, der står i spidsen 
for Vallekilde Højskoles festivalprojekt, 
har haft 114 elever i sving med opgaven.

»Det har været en virkelig hård, lang 
og sjov proces. Det er passion, der driver 
os alle sammen, for vi har godt nok brugt 
meget tid på det hele. Vi har jo arbejdet 
på det her i seks måneder, og Roskilde 
Festival er den største eksamen i Event og 
Lederskab, eleverne overhovedet kan få,« 
siger Nanna Lundgren Jensen.

»Festivalkulturen er jo generelt enormt 
præget af, at folk bare efterlader alt deres 
skrald. Og det er jo kun blevet endnu 
mere relevant nu, hvor så mange unge 
mennesker har stemt på en grønnere 
politik, men så glemmer det, så snart de 
kommer på Roskilde Festival. Men man 
kan sige, at første gang Clean Out Loud 
var på Roskilde Festival i 2011, boede der 
1.200 mennesker, og nu er vi oppe på over 
12.000. Så der er helt sikkert en lyst til en 
grønnere festival.«

SKRALDEPARADE
Målet med Clean Out Loud er for Nanna 
Lundgren Jensen at sprede en bæredygtig 
mentalitet i festivalkulturen.

Allerede i dag er gæsterne i området 
enormt dygtige til at rydde op efter sig 

selv, fortæller hun, men selv hvis 
de glemmer at samle skrald op, 
kommer der en daglig skraldepa-
rade, Trash Mob, der rydder op 
efter andre. I spidsen af paraden er 
et stort monsterhoved, der er byg-
get fra gamle plastikposer og andet 
genbrug. 

»Det er stadig en festival, og 
derfor skal det selvfølgelig være 
sjovt. Det hedder også Clean Out 
Loud, så vi larmer og fester stadig 
lige så meget som de andre,« siger 
hun.

JAKOB KJØGX BOHR

Mens andre i festivalens sidste øjeblikke skuer ud over deres beskidte campingplads, 
forventer Clean Out Loud at e�erlade området, som de fandt det.

Over 12.000 gæster vil have en 
renere festival i Clean Out Loud

Vi larmer og 
fester stadig lige 
så meget som 
de andre

NANNA LUNDGREN JENSEN

Fotos: Sidsel Lehn Mehlsen
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Nordisk 
Cocktail 
Tasting
Pris per 
person 250,-

Sensorisk 
ølsmagning
Pris per 
person 100,-

Dansk 
whisky-
smagning
Pris per 
person 250,-

Dansk  rom-
smagning
Pris per 
person 250,-

Rom-, cocktail-, og øl-smagninger 
Hver dag lige foran Orange Scene!

Besøg Skotlander Cocktail Lounge og oplev vores
urban garden med aromatiske krydderurter, der bliver
til velsmagende cocktails - også alkoholfri.

Køb billet i Skotlander Cocktail Lounge. 
Kun 24 pladser per event, så det er først-til-mølle.

Se hele programmet på www.skotlander.com/lounge

PROGRAM
Onsdag den 3. juli 
17.30 Nordisk cocktail tasting 
19.00 Sensorisk ølsmagning

Torsdag den 4. juli 
12.00 Sensorisk ølsmagning
13.00 Dansk whiskysmagning
14.00 Nordisk cocktail tasting 
15.00 Dansk romsmagning 
17.30 Drik din urtehave 
20.00 Nordisk cocktail tasting

Fredag den 5. juli 
12.00 Drik din urtehave 
14.00 Sensorisk ølsmagning
15.00 Dansk whiskysmagning
17.30 Nordisk cocktail tasting 
18.15 Dansk romsmagning 
21.00 Nordisk cocktail tasting

Lørdag den 6. juli 
12.00 Sensorisk ølsmagning 
13.00 Nordisk cocktail tasting 
14.00 Dansk whiskysmagning
15.15 Nordisk cocktail tasting 
18.30 Drik din urtehave
21.00 Dansk romsmagning

BESØG OS I “CENTRAL PARK”
KFUM’S BOLDKLUB ROSKILDE
VI har været aktiv som forening på Roskilde Festival siden 1973

160 GRAM
 “PURE DANISH BEEF”

Fotos: Cecilie Olsen

1/ Tone i tone 
At kombinere tøj i samme farve i forskel-
lige nuancer giver et afdæmpet og stilet 
look. Det er ideelt at pifte outfi ttet op med 
accessories i særlige materialer eksempel-
vis som her med en taske i pels.  

SØREN SCHOU, 24 ÅR
Jeg går til hverdag i denne stil med oversize 
tøj. Jeg er selv designer, så jeg bliver tit inspire-
ret af andre designere eksempelvis Raf Simons. 
Min stil er karakteriseret ved, at man skal være 
afslappet, men stadigvæk stilet. Jeg går klædt 
i det samme på Roskilde Festival, som jeg gør 
til daglig.

2/ Silke og cykelshorts 
Når vi skal på festival, vil vi have tøj på, 
der føles rart på kroppen, men samtidig ser 
godt ud. En af de store tendenser i mode-
husene er cykelshorts, som i den grad også 
har slået vejen forbi årets festival. Her er 
det kombineret med en blød silkeskjorte 
for et luksuriøst, afslappet sommerlook. 

MARIA IRGENS, 19 ÅR 
Skjorten var min mors, da hun var ung. Jeg købte 
mine cykelshorts, lige inden jeg tog på Roskilde, fordi 
de er rare at have på, og man ser godt ud i dem. Det er 
vigtigt, at man både kan danse i sit tøj, men også at 
man stadig kan tage � ne billeder med et fedt out� t.

3/  90’erne er tilbage 
1990’erne er det årti, vi henter vores 
inspiration fra lige nu. Nogle vælger at 
kombinere et sporty udtryk med store 
øreringe og sneakers.

FRIDA HALBIRK, 15 ÅR 
Jeg kører en 90’er-vibe. Det skal bare være 
behageligt at have på, men det vigtigste er, at 
man skal se godt ud. Jeg har en masse nederdele 
og andet tøj, der sidder stramt, med.

4/ Bæredygtighed fra top til tå
Bæredygtigt tøj stormer frem som 
aldrig før, og vi køber mere og mere i 
genbrugsbutikker. Secondhand hitter, 
fordi man kan skabe sit helt eget udtryk 
med dimser og detaljer, som ingen 
andre har.

HENRIK JØRGENSEN, 17 ÅR
Stort set alt mit tøj er genbrug. Jeg har meget 
forskelligt tøj fra genbrug, som jeg har fundet 
alle mulige steder.

»Det vigtigste er, at man skal se godt ud«
De første gæster er landet 
i campingområderne. 
Vi har taget en tur mellem 
teltene for at spotte som-
mertendenserne. Og vi 
har snakket med stylist 
og sti� er af Favorite 
Magazine, Ellen Lo� sdóttir, 
om hendes bud på, 
hvad der bliver de 
store modetrends. 

TRINE BJØRN EGEDE

1 2 3 4
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Orange Press har 
besøgt A Camp of 
Ice and Fire for at få 
a� laret, om vinteren 
mon er på vej til den 
fantasifulde camp.

»Om vi kommer tilbage 
i 2020? Tja, vi skal nok 

alle sammen på Roskilde 
igen næste år, meen …« 

Jaime Lannister når 
lige at tøve, før Sir Davos 
bryder ind: »Vi kommer. 
Og det bliver samme 
koncept!« 

Vi står midt i vingefan-
get fra en stor, sort drage. 
Under os breder Westeros 
sig. Det minder om det, 
vi så mange gange har set 

Cersei Lannister spadsere 
hen over i tv-serien Game 
of Thrones, men det er al-
ligevel anderledes. Og det 
er helt med vilje: 

»Vores navn kommer jo 
fra bøgerne. Det er dem, 
vi er vilde med, og som 
campen er en hyldest 
til. Og selv om tv-serien 
er slut, håber vi, at folk 
vil snakke med os om 

bøgerne og diskutere 
andre, mulige slutninger. 
Personligt synes jeg, det 
havde været fedt, hvis 
The White Walkers havde 
vundet slaget. Hvad havde 
det betydet for Westeros, 
og hvad ville Cersei have 
gjort? Det havde været 
mere spændende,« siger 
Jonas Juel Olsen alias Sir 
Davos. 

Sådan gik det som 
bekendt ikke. Og seriens 
afslutning har haft om-
væltende betydning for 
Sonia Nielsen, som har 
rollen som den galsin-
dede dragemor Khaleesi.

»Jeg forventer at høre 
en masse for det i år,« 
siger hun.  

CLARA HENNECKE MIKKELSEN

Game of Thrones-lejr tager en sæson til
Synger A Camp of Ice and 

Fire på sidste vers?

Fotos: Kasper Heden Andersen

■ FAKTABOKS 
Camp of Ice and Fire holder i år tre events: 
Søndag kl. 15 er der Erotic Fan� ction, mandag 
kl. 13 søsættes A Game of Ice and Napalm og tirs-
dag kl. 15 løber den helt store afslutningshyldest til 
tv-serien af stablen, hvor man både kan blive en del 
af Night’s Watch, deltage i bryllup og endelig blive 
til en white walker. Find campen i H44 i Dream City. 

Jeg 
forventer at 
høre en masse 
for det i år

KHALEESI, 
DRAGEMOR

Advarsel: 
Indeholder 

spoilers 
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K nækbrød er genialt 
at have med på 
festival. Det vejer 
meget lidt i tasken, 

det bliver ikke fugtigt i et 
varmt telt, og så kan det 
hurtigt gøres indbydende 
med lidt fyld på toppen.

På festival kommer det sig 
ikke så nøje, om der er en 
halv eller en hel spiseske-
fuld i af det ene eller andet, 
og opskrifterne er derfor 
tænkt som en ingrediens-
liste, som du kan lade dig 
inspirere af.

TUNSALAT
Tun

  Majs
  Cornichoner
  Mayonnaise
  Citronsaft
  Salt og peber 

Kom alle ingredienserne i 
en frysepose, og vend dem 
sammen ved hjælp af dine 
fi ngre uden på posen. Smag 
til med citron, salt og pe-
ber. Anret på knækbrødet.

GROV HUMMUS MED 
SOLTØRREDE TOMATER

  Kikærter
   Soltørrede tomater i 
stykker + olie fra de 
soltørrede tomater

  Peanutbutter
  Spidskommen
  Citronsaft
  Salt og peber 

Kom kikærterne i en 
frysepose, og mos dem 
groft med hænderne uden 
på posen. Tilsæt herefter 

de resterende ingredienser 
og smag til med spidskom-
men, citron, salt og peber. 
Anret på knækbrødet.

PEANUTBUTTER
  Peanutbutter
  Frugt 

Smør peanutbutter på 
knækbrødet, og top med 
frisk frugt. Bananer er 
nemme at have med i 
tasken, men al frugt kan 
anvendes. Du kan også 
toppe med kakaonibs i 
stedet for frugt, da de ikke 
smelter i varmen.

DET SKAL DU OGSÅ BRUGE
  Fryseposer
  Ske

Det behøver ikke 
at koste alverden 
at tage på festival, 
selvom man ikke 
gider leve af makrel-
madder. Vi har fået 
Nanna Høj Jakobsen, 
der er uddannet i 
sundhed og ernæring 
og festivalgænger 
som en del ’Pimp din 
dåsemad’ til at give 
tre bud på opskri� er, 
du kan lave i lejren. 

■ 6 TIPS TIL 
INDKØBSLISTEN

■  Fryseposer

Fryseposer er geniale 
til at blande lækkert 
fyld til for eksempel 
knækbrød.

■  Citronsa�  på � aske 
(såkaldt autocitron)

Citronsa�  tilfører ma-
den en dejlig smag og 
er med til at gøre den 
lunkne teltmad mere 
frisk. Og så kan den 
også bruges i drinks.

■  Bønner og linser på 
dåse

Bælgfrugter som 
bønner og linser på 
dåse kan hurtigt og 
nemt forvandles til 
forskellige spreads. 
Kom bælgfrugterne 
ned i en frysepose, og 
brug hænderne uden 
på posen til at mose 
indholdet sammen.  

■  Peanutbutter 

Peanutbutter kan 
spises på knækbrød, 
eller du kan spise den til 
gulerødder, som også 
er nemme at have med 
på festival. Det kan 
desuden erstatte tahin i 
hummus.

■  Knækbrød, tortillas 
eller kiks

Rugbrød kan meget 
hurtigt blive fugtigt i 
et varmt telt, og det 
har det også med at 
smuldre e� er nogle 
dage, hvor det er blevet 
kastet rundt. Medbring i 
stedet knækbrød, tortil-
laer og kiks, som holder 
sig bedre i festivalteltet.

■  Tørrede krydderier

Tag lidt forskellige 
tørrede krydderier med 
i tasken. De fylder ikke 
meget, men det er en 
nem måde at få din 
festivalmad til at smage 
af noget.

Foto: Sidsel Lehn Nielsen

Nyt område byder på shopping, siddepladser, chill og musik
Måske har du allerede bemærket det: Festivalkortet ser anderledes ud i år. Det er der � ere grunde til. De første dage vil det være 

tydeligt, at Countdown er � yttet til det nyanlagte område Central Park, som udgør et grønt område i skyggen af trærækkerne mel-
lem camping- og festivalpladsen lige nord for Dream City. 

Allerede i opvarmningsdagene fungerer området både som rekreativt område med kreative siddeinstallationer og shoppemu-
ligheder heriblandt en tøjbyttebod med Veras Vintage, hvor du kan bytte dit snavsede, våde eller beskidte festivalkluns til nyt for 
10 kroner. Fra på onsdag vil der via Central Park Gate også være adgang til festivalpladsen.                                                             KAREN DICH

‘Pimp din dåsemad’ kører rundt på campingområdet med deres 
madcykel fra den søndag til tirsdag. De besøger en ny agora hver dag 

for at vise festivalgæsterne, hvordan man kan trylle et lækkert 
og sundt måltid ud af ganske få og billige ingredienser

Sådan laver du 
gourmetmad i teltet

Fotos: Sidsel Lehn Mehlsen
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CAMP                  
               ’S

ULTIMATIVE ROSKILDE 

PLAYLISTE
>>RIV UD OG DEL MED DIN NABOCAMP<<

KÆRE NABOER!

VI ER SÅ KLAR TIL AT FESTE MED JER! 

KOM FORBI OG SIG HEJ, FÅ EN KRAMMER OG LÅN EN PUMPE. 

DEL EN ØL, SNAK, FLIRT, DANS OG VÆLT  FESTIVALEN 

SAMMEN MED OS. ØNSK EN SANG FRA VORES LYDANLÆG, 

OG LYT TIL VORES FESTIVAL-SOUNDTRACK.

OG SIG LIGE TIL, HVIS VI LARMER SÅ MEGET, AT I SLET IKKE 

FÅR LUKKET ET ØJE.

HVIS I KRYDRER JERES PLAYLISTE MED DE HER SVEDIGE 

TRACKS, SÅ FÅR I OS HELT SIKKERT PÅ DANSEGULVET. 

SES PÅ FLOOR!

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
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N år Amine Ennouri går på scenen, er han iført 
en maske, der med dens snoranordninger 
dinglende i en fl erfarvet mosaik minder om et 
fl ueforhæng til en terrassedør på en brandvarm, 

dansk sommerdag. 
Hans ansigt er helt skjult. Håret er også helt gemt 

under en sort, hiphophætte. Man forestiller sig en 
hedonistisk heksedoktor, hvis potente lægemiddel mod 
alverdens dårligdomme er en rituel bombe af lige dele 
fest, musik og dans. 

Når Amine Ennouri går på scenen, bliver han til Nuri, 
og for Nuri er der også en anden og mere jordnær forkla-
ring på masken.

»Jeg er ret genert. Jeg plejede at spille med andre og 
optrådte aldrig alene på scenen, og når jeg optræder 
alene nu, kan jeg stadig godt blive introvert. Når jeg har 
masken på, kan jeg føle mig fri og slå mig løs. Publikums 
opmærksomhed kan hyle mig ud af den. Så masken ud-
gør en form for sikkerhed for mig,« forklarer han.

Nuris musik bevæger sig i et spændingsfelt af moderne 
klubgrooves og folkloristiske indslag i form af feltop-
tagelser med sang og musik fra primært det afrikanske 
kontinent. Selv kalder Nuri sin musik for afro-bass. 

LYD FRA HELE VERDEN
Nuris idérigdom kommer til udtryk i debutalbummet 
‘Drup’, der parrer de mange forskelligartede samples og 

rytmer til et sømløst hele, hvor lytteren føres gennem en 
etno-mangrove af tunesisk gnawa kaldt stambeli, rituel 
afrikansk sang samt en mindre jungle af percussion-
instrumenter, heriblandt balafon og djembe. 

Læg dertil feltoptagelser fra Nordvietnam og bluesgui-
tar fra Texas. 

De mange lydfragmenter er opsnappet på nettet, 
købt, foræret af producere eller fundet via Unesco-
musiksamlinger og Nuris eget pladeselskab Shouka. Hele 
herligheden destilleres ned i en computer sammen med 
et moderne beat og en mavesugende subbas indspillet 
af Nuri selv. Han kan også fi nde på at gribe til levende, 
traditionelle instrumenter, og blandt andet bruger han 
Krakebs – en slags nordafrikanske kastagnetter – både 
live og på plade.   

DER VAR KUN MUSIK
Egentlig er Nuri percussionist og trommeslager. Før han 
slog sig ned i Danmark, var han en del af det alternative 
musikmiljø i Tunesien. På spørgsmålet om, hvad han fi k 
tiden til at gå med i sit hjemland, svarer han uden at tøve: 
»Mit liv i Tunesien var musik. At spille musik.«

Blandt andet spillede han i et orkester, hvor hans bror 
var forsanger. De kaldte sig Klandestina og spillede reg-
gaeagtig musik tilsat tekster, der luftede kritik af landets 
styre, som det blev dikteret af den daværende hersker 
Zine El Abidine Ben Ali. 

Det måtte få konsekvenser, og det fi k det også i 
forbindelse med et spillejob:

»Vi spillede på en cafe i en forladt landsby. 
Ejeren var italiener, så han forstod ikke, hvad vores 
sange handlede om, men han kunne godt lide vores 
musik, fordi det er glad reggae, der kan trække en 
masse kunder til. Den første tid af de tre måneder, vi 
var der, kom der kun få mennesker for at høre os. Men 
efter to måneder blev det et mindre tilløbsstykke. 
Myndighederne hørte, at vi spillede der, og ville tjekke os 
ud. Da de så vores koncert, fortalte de ejeren 
af caféen, at hvis vi kom tilbage igen, ville vi alle ryge 
i fængsel. Så stoppede vi.«

I 2010 rejste Nuri til Bornholm sammen med en trup af 
tunesiske musikere og dansere, og året efter kom de igen. 
Her mødte han den danske kvinde, der siden skulle blive 
hans kone, og umiddelbart derefter valgte Nuri at tage fra 
Tunesien til Danmark. 

Udover at forelske sig i en kvinde forelskede han 
sig også i Østersøen, da den gav ham frirum og fred til 
at starte sit eget musikprojekt, hvilket er det, som i dag 
går under navnet Nuri. Selvom han er fl yttet fra øen og 
i dag bor i Emdrup, tager han nu og da også turen over 
til klippeøen for at kreere ny musik og indspille.

KASPER KIRKEGAARD

NURI SPILLER PÅ COUNTDOWN SØNDAG 30. JUNI KL. 16.30

Tunesisk afro-bass
fra Solskinsøen

Publikums opmærksomhed 
kan hyle mig ud af den. 
Så masken udgør en form 
for sikkerhed for mig
                    AMINE ENNOURI

Foto: Niclas Lovejoy Hawkesworth

Dansktuneseren Amine Ennouri måtte hele vejen fra Tunis til Bornholm for at  nde kærligheden
– både til sin egen musik og til den kvinde, han er gi�  med i dag.
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Har du fået delt et billede eller en video mod din vilje?
Anonym rådgivning for dig, som er blevet krænket på nettet.

Ring på 2927 0101 eller skriv til os på sletdet@redbarnet.dk.

Med lange negle, endnu læn-
gere øjenvipper og vinger tato-
veret på brystet har 21-årige 
Tessa fra Hundige imponeret 
det danske hiphopmiljø med 
sit fl ow og sin rå udstråling. 
Orgi-E fra Suspekt har sam-
menlignet hende med en ung 
Gilli, og Euroman kalder hende 
en ung Cardi B – ikke mindst 
på grund af hendes ry som 
hård og solbrun vestegnstøs. 

Da P3-programmet Pelles 
Panel – beværtet af Pelle 
Peter Jensen – spillede et af 
hendes numre, fi k hun også 
stor ros. Og lørdag aften stod 
hun så for første gang foran et 
publikum. Pelle Peter Jensen 
havde nemlig fået til opgave 
at præsentere nogle nye navne 
for festivalens gæster. Og så 
ringede han til Tessa. 

FRA GHETTOEN TIL ROSKILDE 
FESTIVAL
Den 21-årige kometstjerne er 
opvokset i Askerød: Et områ-
de, der bedst kan betegnes som 
en pendul-ghetto, som svinger 

på og af Ghettolisten. Hendes 
unge år har været fulde af 
fester og hash. Så meget hash, 
at tiden er lidt svært at huske, 
fortæller hun til TV2 Echo. 

Men for knap tre måneder 
siden ændrede det sig. 
Rapperen Jesper ’Livid’ Helles 
faldt over hende på Instagram, 
hvor hun mimede med på 
kendte rapperes numre. Og 
han var imponeret af Tessas 
attitude og ’ægthed’ og bad 

hende om at rappe selv. Det 
kunne hun heldigvis også. 
Hendes første single ’Snakker 
for meget’ udkom 26. juni.

RAPPER OM SEX
Tessas tekster er rapkæftede 
og handler ofte om sex. 

»Hvorfor kun få én, når man 
har tid til lidt fl ere? Ridder 
den til jeg ikke gider den mere, 
sender den videre til Linea,« 
lyder det i hendes single. Men 
det handler også om at tage 
det, man vil have. 

Hun tror, at mange piger 
kan genkende sig selv i de 
emner, hun rapper om. Det 
handler om at skabe noget for 
de unge kvinder, der ligner 
hende selv. 

»Jeg vil gerne være en in-
spiration for andre unge piger 
og for, at de skal gøre det, de 
gerne vil. Jeg vil gerne vise, 
at det kan lade sig gøre for en 
pige fra Hundige at blive en 
stor stjerne,« fortæller hun til 
lokalavisen Greve Nord.

KAREN DICH

Hun har lavet musik i mindre end tre måneder. Lørdag spillede hun for første 
gang for et publikum på Countdown.

INSTAGRAM-RAPPERENS 
FØRSTE LIVEOPTRÆDEN

Hvorfor kun 
få én, når man har 
tid til lidt � ere? 
Ridder den til jeg 
ikke gider den 
mere, sender den 
videre til Linea
           TESSA

Foto: Niclas Lovejoy Hawkesworth



Søndag 30. juni 201918 NON-PROFIT
SINCE 1972

D u er måske stødt på Hjalte Ross 
før uden at vide det. Han har 
været en del af den danske mu-
sikscene i fl ere år; først i et bredt 

spektrum af rockbands og senest under 
kunstnernavnet Eli. Nu har han bredt sine 
vinger ud med albummet ‘Embody’, der 
kom til verden i efteråret 2018. 

Men før han gjorde sig klar til at fl yve, 
lænede Hjalte Ross sig tilbage og gav mu-
sikken god tid til at falde på plads. 

»Jeg havde ikke lyst til at lave en single 
for hurtigt at kunne komme ud og spille 
en hel masse. Jeg har taget mig god tid 
med mit album og ikke stresset med det,« 
fortæller han.

Der er enormt mange store følelser på 
spil i Hjalte Ross’ bløde folkesange. Men 
selvom vi når hele vejen rundt i følelses-
registeret, er Hjalte Ross ikke ude på at få 

»Når et kærestepar for eksempel 
har en breakup-sang som deres sang, er 
der måske mange, der vil synes, sådan 
noget er lidt dumt, men jeg synes, det 
er smukt. Jeg kan godt lide tanken 
om, at man kan tænke glædeligt over 
en person, når man lytter til en 
breakup-sang.«

TIDLIG NERVØSITET, STORE MULIGHEDER
Hjalte Ross er udmærket klar over, at en 
koncert på netop Roskilde Festival har 
betydet meget for andre musikere, men på 
trods af det vælger han at se på det som 
endnu en mulighed af mange i løbet af 
sommeren for at give en fl ok forhåbentligt 
musiksultne festivalgængere en vigtig 
oplevelse.

»Jeg er virkelig beæret over at få 
muligheden for at spille, men jeg håber 

virkelig også, at folk er kommet for at nyde 
musikken og ikke bare for at få en fest 
søndag klokken 14 om eftermiddagen,« 
siger Hjalte Ross.

Men på trods af at Hjalte Ross har tænkt 
sig at give de samme kræfter til koncerten 
på Rising, som han altid giver, har han 
mærket, at nervøsiteten er kommet lidt 
tidligere denne gang. 

»Det er nok fordi, jeg godt inderst 
inde ved, at der måske er lidt mere, 
der kan ske for ens karriere efter sådan 
en koncert på Roskilde Festival,« siger 
Hjalte Ross.

KRISTINE PLECHINGER TÜCHSEN

HJALTE ROSS SPILLER PÅ RISING 
SØNDAG 30. JUNI 
KL. 14.00

folk til at føle én bestemt ting, bare fordi 
han selv har følt det samme i sangskriv-
ningsprocessen: 

Årets Roskilde Festival skydes i gang med et lunt brag, når singer/songwriter Hjalte Ross går på scenen søndag e� ermiddag

Rising åbner 
med følsom folk

■ FAKTABOKS 
På de to scener Rising og Countdown 
er der garanti for, at du kan møde 
fremragende nye kunstnere, før de 
bliver helt store. Hjalte Ross åbner 
ballet på Rising.

Foto: Caroline Eva

Inderst inde ved 
jeg godt, at der måske 
er lidt mere, der kan 
ske for ens karriere 
e� er en koncert på 
Roskilde Festival
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facebook.com/smaashots facebook.com/Raastoff

Råstoff ORGANIC SHOTS
EAST, WEST & SOUTH CITY - NEAR THE CAMPSITES

1 btl
 shots150 dkk 1 btl

 shots180 dkk

Aladdins Kebab
Central park south

Aladdins

Lounge

Min bedste booking: 
Rosalía

Roskilde Festivals programchef. 
Han debuterede på Roskilde Festival i 1996 

og indledte sin rejse ind i organisationen som 
stagehand på campingscenen i 2001.

En stærk 
bro mellem 

� amenco og pop
Nogle af de vigtigste parametre for 

os, når vi booker musik, er nyskabel-
se, overraskelse og selvfølgelig en 
stærk liveoptræden. Vi er i den fanta-
stiske position, at de mange tusinde 
musikelskere, der lægger vejen forbi 
Roskilde hver sommer, går meget op 
i de samme ting, og det ved man også 
godt rundt omkring i verden. Derfor 
blev vi også tidligt i processen frem 
imod dette års festival kontaktet af 
Rosalías agentur, der havde det her 
fantastiske nye navn, som bare ville 
passe perfekt på Roskilde. Den sang 
hører vi ret tit, men de sange, vi blev 
præsenteret for fra hendes album ‘El 
Mal Querer’, lød til gengæld slet ikke 
som noget, vi kendte. 

Selvfølgelig er der stærke bånd 
til den traditionelle fl amenco, som 
Rosalía baserer sin musik på, men 
netop fordi hun er så sikker i sit 
grundstof, formår hun helt gnid-
ningsfrit at glide ind og ud af mere 
tidssvarende pop og urban lyd, som 
bygger bro til et andet publikum.

Rosalía har haft en usvigeligt 
sikker, æstetisk hånd i alt, hvad hun 
har foretaget sig det seneste års tid, 
og med et forstærket globalt fokus på 
spansk og latinamerikansk musik 
bliver det spændende at følge hende 
i de kommende år.

Live kommer hun med et show, 
man ikke må gå glip af. Og som en 
ekstra fjer i hatten spiller hun 

i grønne omgivelser på den nyligt 
fl yttede Avalon. Jeg glæder mig meget 
til onsdag aften. 

ROSALÍA SPILLER PÅ AVALON, 
ONSDAG 3. JULI 
KL. 21.30
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Vi ved godt, at vi 
kommer til at lyde 
som din mor. Men det 
er altså kun, fordi vi 
holder af dig, at vi 
siger det her, og fordi 
vi selv har været alt for 
dårlige til det: Pas på 
dig selv

Illustration: Mia Mottelson

Dengang Ronja var på sin første festi-
val måtte hun et smut forbi samaritterne 
tre gange. Først med en forstuvet fod. Så 
med et forstuvet knæ. Og så fordi hun 
skulle op og vise dem, at man altså godt 
kunne spille Twister med krykker. 

Siden har hun også været forbi Roskilde 
Sygehus med en brækket arm, og der 
var da vist også noget med nogle elek-
troder, hun engang vågnede op med på 
brystet efter en gedigen brandert. I det 
mindste vågnede hun i sit eget telt.

Med andre ord: Vi ved godt, at vi 
kommer til at lyde som din mor. Men 
det er altså kun, fordi vi holder af dig, 
at vi siger det her, og fordi vi selv har 
været alt for dårlige til det: Pas på 
dig selv.

•  Brug solcreme. Brug rigeligt. Smør 
gerne på fl ere gange dagligt. Du skal 
nok nå at få farve alligevel. Ja, det er 
lækkert med en tan, men krebserød 
hud, der skaller, er ikke særlig hot. 
Når du er udenfor hele tiden, ofte 
beruset og med samme side til solen 
i mange timer, så ender det ofte i 
solskoldning. Det gør ondt meget læn-
gere, end besværet med den klæbrige, 
hvide masse varer. 

•  Drik vand. Din krop har brug for 
vand for at fungere. Ikke mindst når 
solen skinner, og det er varmt. Ja, 
du drikker øl hele dagen, men øl er 
vanddrivende (det er derfor, du skal 
tisse hele tiden). Så tag et glas vand 
for hver øl – eller i hvert fald bare 
for hver tredje. Det hjælper også på 
hovedpinen i morgen. 

•  Høje hæle hører ikke til på festival, 
måske til jazzfestival eller Spot, men 

ikke på Roskilde. Du går 20.000 skridt 
om dagen, der er huller både på plad-
sen og på camping, og det er så svært 
at danse til Robyn med en brækket 
ankel. Sneaks eller støvler (eventuelt 
af gummi) er din ven. 

•  Og så gå for guds skyld i bad. Der er 
ingen præmie, til den, der er mest 
snavset og lugter dårligst, når ugen 
er omme. Til gengæld er sandsynlig-
heden for lidt lir større, hvis du ikke 
lugter af gnu.

Kan du have en rigtig god festival, og 
husk at passe på dig selv.

Pas på dig selv!Sure gamle 
damer på 
festival
Ronja og Karen har været mere på 
festival end de � este. Til sammen har de 
mere end 16 ture på Roskilde Festival. 
De er også fyldt 30, sover i Silent & 
Clean-områder og går i bad hver dag. 
Og så er de ikke bange for at sige deres 
mening. Her kan du hver dag læse deres 
dyrtkøbte erfaringer og gode – eller 
i hvert fald velmenende 
– råd til nyere og 
yngre Roskilde-
gæster. 

Illustration: Mia Mottelson

Clean-områder og går i bad hver dag. 
Og så er de ikke bange for at sige deres 
mening. Her kan du hver dag læse deres 
dyrtkøbte erfaringer og gode – eller 
i hvert fald velmenende 
– råd til nyere og 
yngre Roskilde-
gæster. 

Orange Press anbefaler
  Techno Yoga  
Camp Go’ Nabo, Dream City 
Søndag kl. 12.00-13.00
Hvis kroppen allerede er øm e� er en nat på 
lu� madras, er der hjælp at hente i Dream City. For 
tredje år i træk er der nemlig mulighed for at få 
strakt musklerne ud med massiv bas. Der er både 
instruktører og måtter, så du skal bare medbringe 
dig selv, din ven og måske lidt væske for at undgå 
dehydrering.

  Roskilde Chair Repair  
Camp Top Swagg Underdogs, 
Clean Out Loud
Søndag, mandag og tirsdag
Er din billige campingstol allerede gået i stykker, 
eller trænger den bare til at blive pimpet lidt inden 
næste runde ølbowling? Hos Camp Top Swagg 
Underdogs er der åbent værksted, hvor du kan låne 
remedier og få hjælp til at reparere din yndlingsstol. 
Altsammen tilføjet lidt lækker musik. 

  Roskildemesterskaberne  
  i stoledans  
Camp Tropicana, TBA
Søndag kl. 14.00-16.00
Kan du � ytte fødderne og mase din mås ind alle 
steder? Så har du chancen for at vinde et gavekort 
til Veras Vintage og Vin, når Vinklubben og Club 
Tropicana a� older Roskildemesterskaber i 
stoledans. Reglerne er simple: Du medbringer 
selv en stol, og sidder du ikke på én, når musikken 
slutter, så er du ude. Arrangørerne garanterer ikke, 
at din stol overlever. 

  Erotiske sokkedukker  
Biblioteket i Dream City
Søndag kl. 14.00
Skal der fyres lidt ekstra op for erotikken i varmen, 
så smut forbi Dream City, hvor bibliotekarerne 
opfører ‘Fi� y Shades of Grey’ med allerede beskidte 
sokker. Det bliver garanteret uhygiejnisk. 

  Skattejagt  
Camp KlapDigSelvForØjet, TBA
Søndag kl. 18.30-21.30
Trænger din camp til at blive rystet sammen? Så er 
skattejagt en oplagt teambuildingaktivitet. I hold 
af fem har I 30 minutter til at løse 20 udfordringer. 
Beviser for gennemførte udfordringer skal sendes 
via Snapchat. Fire dommere holder stram snor i 
løjerne – og så kan de e� er sigende bestikkes.

  Bæredygtigt glimmer  
Camp Diablo, C, Clean Out Loud
Søndag kl. 14.00-23.00
Glimmer er e� erhånden en central del af festivalen. 
Og er man heldig, kan man � nde det i hår, 
øregange og næsebor i mange dage e� er. Men 
små stykker af glitrende plastik er ikke skide 
bæredygtigt, så i år har Camp Diablo fundet 
bionedbrydeligt glimmer frem til deres store fest. 
Husk, at glimmer sidder bedst fast, hvis din krop er 
smurt ind i vaseline. 

Søndag 30. juni 2019
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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.

Har du en god historie, du 
gerne vil dele med os her 
på Orange Press? Eller 
måske et dilemma, du godt 
kunne tænke dig, vi tog op? 

Send os en sms på 
3038 9504 og tip os 
om, hvad der foregår 
i dit liv på Roskilde 
Festival.

Tip 
redaktionen

‘I can feel the orange feeling’, og hvis 
jeg kan mærke den nu, ved jeg kun, 
at det bliver endnu federe inde på 
pladsen. 

Jeg glæder mig så meget til at 
komme ind på pladsen og se den. 

Jeg har aldrig været på Roskilde 
Festival før. Faktisk har jeg aldrig 
været på en festival. 

Jeg satser virkelig på, at vi kom-
mer til at ligge i F, fordi jeg har hørt, 
at der godt gang i den dér. Der skulle 
dog stadig være mulighed for at 
sove, og det har jeg brug for. 

Jeg ankom nemlig til East-køen  
i går klokken 14:30 og har nu været 
her i 21 timer uden rigtig at have  
fået sovet på grund af den kolde 
nat, høje musik og de ubehagelige 
campingstole. 

Dog holder jeg stadig humøret op-
pe, for jeg ved, at alle de mennesker, 
man kan se her omkring mig, har det 
på samme måde, som jeg har, og at 
vi jo alle er kommet for det samme: 
drikke nogen øl, holde en fest og bare 
have det lækkert. 

Mads Nymann 
Henriksen, 
18 år
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I t takes us back. To that 
insane and desperate Land 
Rush in Oklahoma in 1889. 

Thousands waiting at 
the starting line. This was not 
merely a race to prove speed 
or strength, this was a race for 
a new home, for a new life, for 
survival! Horses and carriages 
emerged from massive dust 
clouds; the pioneers poured in. 

Today, history repeats 
itself! Horses and carriages 
were replaced with handmade 
beer and music contraptions, 
tents, fl ags and sweaty festival 
goers. 

This was the moment for the 
chosen, fastest runners to 
represent their group, taking 
total inspiration from an 
Oklahoman spectacle more 
than 100 years ago. The fate of 
their camp rested upon their 
shoulders, and you could feel 
the desperation. They ran with a 

passion. This too was a race for 
home. Home for the following 
week, of which they were sure 
would be another unforgettable 
festival of music, partying, ga-
thering of friends and the orange 
feeling. 

THE WILD FRENZY
15:30 behind the fence, they 
seemed calm, happy, but 
focused. It was just a matter of 
minutes now. The silence was 
broken by the instructions of 
the Festival Offi cer over the 
loudspeakers. Those with one 
type armband – those in the 
front – were allowed in fi rst, 
then the next group and so on, 
he explained.

About 5 minutes before he 
gave the go-ahead, the press, 
waiting on the empty camping 
grounds, could hear the wild 
frenzy. People had broken 
through. The offi cer was 

shouting for them to stop, 
but it had begun, confetti 
and all. 

This race went on in waves. 
One group after another; 
sweating, sprinting, yelling 
for friends, fi ghting off other 
settlers. And yes, this was 
Denmark. These were Danes 
in that once-a-year, only-at-
Roskilde Festival mood of wild 
abandon. Because this is their 
much-loved music festival, 
Roskilde Festival. 

One camp, 16 people strong, 
pressed right up against the 
inside of the fence had planned 
it all out. One guy would run 
ahead in a yellow vest. 

»Yellow so that we can 
fi nd him later. And he will 
also be carrying a fl ag«, 
23-year-old Jonas Stabell 
Hansen said.

This fi rst runner would be fol-
lowed up with about eight other, 

temperatures feeling like a 
million degrees outside, the fl ag 
bearer, 23-year-old Alexander 
smiled:

»It’s really hot right now, but 
we are happy. We got the spot, 
we wanted. We had to fi ght off 
some others, but that’s how it is.«

They had chosen this spot 
because – as Jonas put it: »It’s 
not too close to anything. It’s 
not too close to the food stalls, 
or toilets or stages, so it will be 
a good spot to chill. We try to 
scare people away until the rest 
of the team comes.« No lies here! 
We caught this every-team-for-
themselves moment on camera. 
That whole hippie-love, orange 
feeling had absolutely not kicked 
in just yet. 

Now it was time to relax, wait 
for the rest of their friends to ar-
rive with the sound boxes and 
the undoubtedly warm beer.

ESTER ROSE WADSWORTH

who would spread out tents to 
reserve the camp tent circle. 

THE FIGHT
This group was one of the fi rst 
to fi nd their dream spot. Despite 

The settlers take no prisoners during the run-in. The race for the perfect spot for the camp is just too important. 

The Land Rush 
– Roskilde Style

Orange
Press

English

We had to 
� ght o�  some 
others, but 
that’s how it is

ALEXANDER, 
THE FLAGBEARER
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First time in Denmark? Or � rst time at Roskilde Festival? Don’t worry; 
Orange Press gives you a list of items that are absolutely necessary for you to survive the week. 

C amping at Roskilde Festival 
is an incredible experience. 
It’s a solid week or two of 
non-stop partying and 

awesome music. There is a feel here 
that can only be understood by those 
who have experienced it. And 
knowledge sacred to only those who 
have stumbled through the urine 
dust themselves. 

Closing in on Roskilde Festival 
2019, the whole Orange Press team 
got together. It’s a mixed group; some 
newbies and some foreigners but for 
the most part, this group is die-hard 
Roskilde folk.

These guys have camped their 
heart out here at Roskilde ever since 
mom and dad let them out, at like age 
12, or something. 

Based on years of experience 
among the Orange Press staff, we 
bring all you fi rst-timers a list of 
items you will badly need during 
the following week. And if it’s not 
already in your backpack, don’t 
panic – there’s always Kvickly. 

TISSUES – At some point you will be 
sitting in a smelly toilet, enjoying 
a moment away from the craziness, 
only to realize all the toilet paper is 
gone. If you want to avoid being 
creative with the cardboard roll – 
bring tissues!

WET WIPES – You will sweat and 
you will be lazy. Wet wipes are 
the easiest and fastest way to clean 
yourself up after a night of dancing 
or a day of walking around in the 
urine dust.  

BAND-AIDS – A weeklong party on a 
Danish fi eld? Someone will get 
injured. Or get a blister. Which is 
kinda the same. Band-aids are 
lifesaving. 

EARPLUGS AND SLEEP MASK – It’s 
almost certain your camp will end 
up next to some techno-playing 
never-sleeping folks. If you want to 
survive this week; get some earplugs!

PORTABLE PHONE CHARGER OR POWER 
BANK – Whether you’re addicted to 
fi lming boomerangs of your camp 
yelling SKÅÅÅÅL! or always have 
an eye on your mates on Find My 
Friends, you’ll need your phone and 
you need to keep it alive. Power 
bank, now! 

FLIP FLOPS – Imagine this; wet 
fl oor, hundreds of dusty people and 
twice as many festival feet. You’ll 
want to wear fl ip fl ops when you 
shower.  

BOOTS – In one way (and one way 
only), Roskilde Festival is like a city 
holiday; you will be walking. Long 
and often and much more than you 
think. Wear boots or good walking 
shoes, and your feet will thank you 
forever. 

RAIN PONCHO – We’re in Denmark. 
What else is there to say. 

HOODIE OR PULLOVER – During 
daytime it will get pretty hot (you’re 
probably sweating while reading 
this), during the evenings it will be 
chilly, and at night time you’ll be 
sure that winter is coming. That’s 
just how it is, so get used to it and get 
yourself a nice warm hoodie. Bonus 
tip: Pick a hoodie, you can spill beer 
on, and is easy to fi nd in the messy 
strange tent that you’ll wake up 
inside tomorrow. 

DUCT TAPE – There is one tape to rule 
them all; the duct tape. When your 
chair breaks down or the pavilion 
falls apart, duct tape it the best and 
safest solution.

ESTER ROSE WADSWORTH

The Veterans Have Your Back: 
Items that Will Help You 

through the Week

There is a feel 
here that can only 
be understood by 
those who have 
experienced it

Illustration: Simon Dilling Hansen

■  OTHER ESSENTIAL FESTIVAL 
ITEMS 
■ Sunglasses
■ Durable water container
■ Blanket
■ Hat
■ Sunglasses
■ Paracetamol
■ Any medication 
■ Dry shampoo
■ Sunscreen 
■  Anti-bacterial hand-wash 
■ Toiletries



Roskilde 
er udsolgt!
Det er
Tuborg ikke…
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