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

Brug for en                              hjem efter festival?

Det er ikke 
nok at sige, at man 
ikke har lyst. Man 
skal altid komme 
med en grund til 
ikke at drikke

side 20

Sarte og sårbare 
festivaldrømme

Arrene fortæller hendes historie
side 4-6

Har du prøvet at pisse pink? Vi tester, om pigepissoirer er bedre end en tur i hegnet side 18

Foto: Cecilie Olsen
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Alt har ændret sig  
siden min første festi-
val. Det meste er blevet 
bedre: Toiletterne, 
campingpladsen,  
musikken, maden og 
Robert Smiths hårlak.  
Men én ting har ændret 
måden, vi er sammen 
på mere end noget an-
det: Mobiltelefonen. 
Både på godt og  
ondt. Der er mange  
gode ting, som kun kan 
lade sig gøre, fordi vi 

har en mobil. Men der er også tidspunkter, 
hvor man føler sig omgivet af zombier med 
hjernen suget ned i en skærm. 

Her er 10 tidspunkter, hvor der er dømt 
skærmpause for resten af festivalen. 
1  Når du spiser: I alle kulturer og til alle tider 

har måltidet været et af de tidspunkter, 
hvor man har givet hinanden lidt opmærk-
somhed. Og du lever faktisk i en slags kultur.

3  Til koncerter (1): Du er her for at høre musik 
– ikke for at se, at Bjarne fra badminton har 
tjekket ind i en osteforretning i Ølstykke. 

4  Til koncerter (2): Koncerten er fed. Det bliver 
den video, du har tænkt dig at lave lige om 
lidt, til gengæld ikke.  

5  I campen: Der er meget ventetid i campen. 
Så er det OK at se skærm. Men når nogen 
hilser på dig, får I lige øjenkontakt og tjek-
ker, at I begge har to arme og to ben.  
Sådan. Tilbage til skærm. 

6  Når du går over pladsen: Det er god stil at  
være opmærksom på sine omgivelser. Og 
mere sikkert. 

7  Når du mærker FOMO: Ja, der sker sikkert  
federe ting et eller andet sted. Men du op-
dager det aldrig, hvis du ikke lægger mobi-
len væk.  

8  Under sex: Behøver jeg sige det?  
9  Når du ser nogen, der tisser i hegnet: Lad tele-

fonen blive i lommen. Ellers kan du selv 
samle den op fra tissesøen om 10 sekunder. 

10  Når du læser Orange Press: Du er nået hertil. 
Så svært var det ikke, vel?

2  Når du arbejder: Du vil hellere tjekke 
Instagram end passe din barvagt, fordi du 
synes, du er for fed til at være frivillig – og 
i øvrigt også er “en slags influencer.” Så kan 
du passende influere mig en fadøl, tak! 

Skærmpause
Illustration: Mikkel Mainz

VEJRET I DAG Flere skyer i dag 
og temperaturen bliver mere 
udholdelig. Let til frisk vind.

21° 20° 14°

Dag A�en Morgen
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»Er der �ere parkerings-
pladser for busser?« Det ville 
fem �nnere gerne vide. De 
skulle på Roskilde Festival for 
første gang og ville gerne ha-
ve en plads på Sleep-in Buses. 
Problemet er bare, at der er 
udsolgt, og at de ikke havde 
en plads, men stod på venteli-
ste. Det er en detalje, der kun-
ne have været rar at opdage, 
inden de kørte hele vejen fra 
Finland – rundt om Østersøen 
– til Roskilde Festival i en 12 
meter lang saunabus. Historien 
melder desværre ikke noget 
om, hvordan sådan en bus ser 
ud. Men hvis du spotter en 
saunabus, der kører i ring om 
festivalen, så ved du nu hvorfor. 

Fem �nnere i 
en saunabus

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. 

Du vil hellere 
tjekke Instagram end 
passe din barvagt, 
fordi du synes, du er 
for fed til at være 
frivillig – og i øvrigt 
også er ”en slags 
in�uencer”

MICHAEL RACHLIN
Foto: Daniel Rex-Dybmose

Som far til tre er Michael Rachlin vant til at råbe ”skærmpause”. Og lige nu råber han det ud over festivalpladsen...
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DRØMMER DU OM AT  
INDTAGE ORANGE?
Kickstart din musikkarriere - vind 
musikudstyr til en værdi af 25.000 kr. 

Talentkonkurrencen Firestone’s Battle of Sound hylder 
dansk upcoming musik, og du kan være med! 

Battle of Sound er for både upcoming bands og solister i alle genrer, 
og der er 2 gavekort på hver 25.000,- til 4SOUND på højkant.

Gå ind på battleofsound.firestone.dk og se,  
hvordan du tilmelder din musik. 

Der er åbent for tilmelding helt til uge 32, så du kan sagtens nå hjem 
og sove Roskilde-rusen ud, inden du tilmelder dig. 
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D er er noget særlig magisk ved 
festivalarmbåndet. Nogen 
lader det sidde om håndled-
det i årevis, og andre gemmer 

armbåndet i en lille kasse derhjemme. 
Hvert år diskuterer vi alle sammen, 
om farven og fonten er pæn eller helt 
skudt ved siden af.

For de sårbare unge på Bistedet 
har armbåndet også en helt sær-
lig værdi. Det gør, at de føler sig 
ligeværdige med alle andre unge 
på festivalen, forklarer ungevejleder 
Zenia Hansen fra foreningen Bistedet.

»Det giver ligeværd og status at 
have et festivalarmbånd. Det vigtigste 
for sårbare unge er at være ganske 
almindelig ung sammen med andre 
unge,« siger hun.

SÅRBARE UNGE DRØMTE OM AT 
KOMME PÅ FESTIVAL
Psykisk sårbarhed kan dække over 
meget. Blandt dem vi har talt med 
på festivalen, omfatter betegnelsen 
ADHD, skizofreni, angst og ubehag 
ved store menneskemængder – ting, 
der ikke harmonerer særligt godt med 
store musikfestivaler. Alligevel har de 
sårbare unge fra Bistedet i Roskilde 
Kommune drømt om at deltage på 
Roskilde Festival. Derfor har Zenia 
Hansen, der arbejder for Center for 
Socialpsykiatri i Roskilde Kommune, 
i mange år arbejdet for at få de unge 
med. Og det er en stor ting for en sårbar 
ung at deltage på festivalen, fortæller 
Zenia:

»De kan faktisk ikke udfordre sig 
selv mere end at tage på festival og 
være frivillig.

«De sårbare unge har 
almindelige opgaver, som 
eksempelvis at købe 
ind til Volunteers 
Village, stå for 
et Speed-

friending-
arrangement 
og male skilte. 
Opgaver, der kan lyde 
banale og overskuelige for de 
fl este, men som kræver meget for de 
sårbare.

Derfor er ungevejlederne fra Bistedet 
altid et bestemt sted, hvor de sårbare 
unge kan fi nde dem til en snak. 
Det kan både være, fordi en ung vil 
fortælle om en fantastisk koncert eller 
veloverstået frivilligopgave, men også, 

                        som sidste år, hvor én 
havde mistet alle sine ejendele. Og det 
er meget vigtigt, at de sårbare unge 
har den tryghed:

»Trygheden er at vide, at vi er her, 
hvis der sker noget. Det er vigtigt, når 
man arbejder med personer, der er 
sårbare, at de har en ‘nødudgang’. 
De skal vide, at hvis noget går galt, 

så kan de gå ud og snakke med mig. 
De skal vide, at vi er her med dem,« 
fortæller Zenia. 

Aftalen med Roskilde Festival 
er, at de stiller frivilligarmbånd til 
rådighed for Bistedet, som ikke er 

timebestemt. Det betyder, at de sår-
bare unge ikke skal arbejde 32 timer 
ligesom andre frivillige, men i stedet 
arbejder det, de formår. 

POSITIVE FÆLLESSKABER ER MED TIL 
AT OPBYGGE UNGE
Op til festivalen har Bistedet arrange-
ret workshops, som forbereder de unge 
til sammen at tage afsted. Her sætter 
de ord på, hvad de glæder sig til, men 
også hvad de frygter kan blive svært. 

Det er vigtigt for projektet, at de 
unge, der er med i projektet, er åbne 
for udvikling. Målet er nemlig, at de 
skal kunne tage afsted på festivalen 
på lige vilkår med alle andre. Et andet 
mål er, at de selv kan blive frivillige 
og hjælpe andre sårbare unge. 

I år er der seks sårbare unge, som 
har udviklet sig så meget, at de nu er 
forbilleder for de andre. Nogen har ta-
get skridtet endnu længere og er blevet 
gruppeledere, der arbejder frivilligt 
for Bistedet resten af året

Gruppelederne har som højeste for-
mål at sørge for, at alle unge har det 
godt. Og det er netop Bistedets formål 
at skabe positive fællesskaber mellem 
de sårbare og frivillige.

Ingen mennesker er ens, og ingen 
sårbare skal behandles på samme 
måde. Derfor sender Roskilde Kommune 
medarbejdere på festival for at støtte 
sårbare unge.

Det er ikke ligefrem musik og festival, man forbin-
der med Rådhuset og kommunale medarbejdere. Det 
er snarere skranker, borgerservice og pasfoto. Men 
på Roskilde Festival kan man i år støde ind i kom-
munale medarbejdere fra Center for Socialpsykiatri, 

der støtter sårbare unge. Det gør de ikke alene som 
frivillige, men som en del af jobbeskrivelsen.
I alt er seks ungevejledere fra Roskilde Kommune 
nemlig af sted fra søndag til lørdag, hvor de altså 
bliver lønnet for en lille del af tiden, mens resten 
fortsat er frivillige timer.

For de sårbare unge er det værdifuldt at blive 
en del af det fællesskab, der bliver skabt i løbet af 
festivalen. For Roskilde Kommune handler det om 
at gå nye veje og møde de sårbare unge, der hvor de 
er. For ingen mennesker er ens, og ingen sårbare skal 
behandles på samme måde, fortæller Lilian Olsen, 
der er leder i socialpsykiatrien i Roskilde Kommune.

»Jo fl ere tilbud desto bedre,« siger hun og 
understreger, at festivalen jo bare er et af mange 
forskellige tilbud til de unge.

»I Roskilde er det oplagt, fordi festivalen er så 
stor en ting. Det er et fællesskab for alle Roskildes 
borgere,« siger hun.

Når sårbare skal rehabiliteres, handler det 
nemlig om tage udgangspunkt i de unge menneskers 
liv og støtte op om de ting, de har energi og moti-
vation til, uddyber Lilian Olsen. På det lange stræk 
er håbet, at de unge bliver uddannet til selv at drive 
initiativet videre i fremtiden.

THILDE HØYBYE

Foto: Iben Gad

Det giver ligeværd 
at have et festivalarmbånd

VEJLEDER FOR SÅRBARE UNGE: 

Foreningen Bistedet arbejder for at styrke indsatsen for sårbare unge. 
For andet år i træk er de af sted med en gruppe unge, der vokser med frivillig-
opgaven – men også bare får lov til at være på festival ligesom alle andre.

Det vigtigste for 
sårbare unge er at 
være ganske almindelig 
ung sammen med 
andre unge

ZENIA

Roskilde Kommune møder sårbare unge der, 
hvor de er – og de er på festival

Foto: Rune Svenningen

THILDE HØYBYE
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Vi har talt med 
� re unge fra 
Foreningen 
Bistedet, der giver 
plads til, at unge 
med psykisk 
sårbarhed kan 
være med som 
frivillige på 
Roskilde Festival.

CAMILLA, 20 ÅR
HVAD ER DIN 
SÅRBARHED, OG HVAD 
BETYDER DET FOR DIG?
»Primært ADHD – og 
så har jeg været på 
antidepressiv, siden jeg 
var 13 og været voldsomt 
nede med stress. Vi var 
lige en tur ude at handle 
omkring campingområ-
det, hvor folk nærmest 
render rundt oven i hin-
anden. Det kan jeg ikke, 
så jeg er glad for, at jeg 
ikke skal være derude.«

HVORFOR ER DU TAGET 
PÅ FESTIVAL?
»Jeg er født og opvokset 
i Roskilde og har altid 
gerne villet prøve det. 
Men jeg har aldrig turde, 
fordi jeg altid har haft 
svært ved mange menne-
sker og meget larm. Nu 
hvor jeg selv er i bedring, 
vil jeg gerne udvide mit 
netværk – og gerne i 
en gruppe med andre 
unge, der også har nogle 
udfordringer.«

SYNES DU, DER ER 
PLADS TIL DIG PÅ 
FESTIVALEN?
»Hvis jeg skulle være 
ude på campen, var jeg 
ikke kommet afsted, så 
det her giver mig mu-
ligheden for at komme. 
Det er fedt at være i en 
gruppe, hvor det er acceptabelt at have 
brug for ekstra pauser, og hvor der er 
forståelse for, at man har behov for lige at 
gå sin vej.«

HVORDAN KAN FESTIVALEN GØRES 
BEDRE FOR DIG?
»Hvis der er nogle områder, hvor man 
kan trække sig lidt tilbage, er det rart. 
Så ligegyldigt hvor du er, skal du ikke gå 
fl ere kilometer for at komme lidt væk og få 
noget luft.«

PHILIP, 26 ÅR
HVAD ER DIN SÅRBARHED, OG HVAD 
BETYDER DET FOR DIG?
»Jeg har en fi n diagnose, der hedder 
ADHD, og det betyder, at jeg let bliver 

distraheret. Men jeg har arbejdet meget 
med den, og jeg er i år frivilligleder. Jeg 
føler, at jeg er her på de samme vilkår, 
som de andre unge mennesker, jeg 
arbejder med.«

HVORFOR ER DU TAGET PÅ FESTIVAL?
»Jeg er taget på festival, fordi jeg kan hjælpe 
andre unge med at opleve festivalen på en 
anden måde. Jeg er her for at se mennesker 
rykke sig og være med til at igangsætte 
nogle aktiviteter for de frivillige.«

HVORDAN KAN FESTIVALEN GØRES 
BEDRE FOR DIG?
»Der bliver i forvejen gjort rigtig mange 
gode ting. Jeg tror, at man skal udbyde så 
meget frivilligt arbejde som overhovedet 
muligt. Det er en nem vej ind på festivalen. 
Personligt ville jeg ikke kunne holde til at 

skulle ligge i kø. Bare lyden af køen om 
lørdagen var skræmmende. Man skal ind-
rette kaos, så det er mere tåleligt. Måske 
med nogle oaser, så man kan trække sig 
tilbage.«

CAROLINE, 21 ÅR
HVAD ER DIN SÅRBARHED, OG HVAD 
BETYDER DET FOR DIG?
»Jeg er diagnosticeret med Aspergers 
syndrom. Og det betyder blandt andet, at 
jeg har brug for struktur og har svært ved 
mennesker. Det er to ting, der ikke hænger 
så godt sammen med festival.« 

HVORFOR ER DU TAGET PÅ FESTIVAL?
»Fordi det har en helt særlig ånd, som
er fed at være med til. Jeg synes, det er helt 

fantastisk at være en del 
af et fællesskab og føle sig 
inkluderet.«

SYNES DU, DER ER PLADS 
TIL DIG PÅ FESTIVALEN?
»Der er i den grad plads 
til mig. Folk er meget ac-
cepterende og åbne over 
for andre mennesker. 
Alle er velkomne, og 
man skal bare komme, 
som man er. Både i 
frivilligteamet og gene-
relt på festivalen.«

HVORDAN KAN 
FESTIVALEN GØRES 
BEDRE FOR DIG?
»De faste rammer, som en 
festivalfrivillig normalt 
har, er ikke optimalt 
for mig. Jeg synes, at et 
koncept som det her, hvor 
man har friere rammer 
for at være frivillig, er 
rigtig god.« 

OCEAN, 27 ÅR
HVAD ER DIN 
SÅRBARHED, OG HVAD 
BETYDER DET FOR DIG?
»Jeg har skizotopi og 
ADHD. Skizotopi er 
ligesom skizofreni bortset 
fra, at jeg ikke hører 
og ser ting. Det er mere 
sanserne, der bliver på-
virket. Jeg har ikke noget 
støjfi lter, så hvis der er 
tre-fi re samtaler, der kører 
på én gang, prøver min 
underbevidsthed at følge 
med i det hele.« 

HVORFOR ER DU TAGET 
PÅ FESTIVAL?
»I lang tid tog jeg på 
festival, fordi mine 
venner gjorde det, men 
de første fi re-fem år på 
festivalen var ikke gode. 
Alligevel er jeg taget med. 
Sidste år havde jeg beslut-
tet mig for ikke at tage af 
sted, men jeg fi k så det 
her tilbud. Det prøvede 
jeg – og det blev en mega 
stor succes.«

SYNES DU, DER ER PLADS TIL DIG PÅ 
FESTIVALEN?
»Helt klart. Det er jo et af de få steder, hvor 
der er mere eller mindre plads til alle. 
Man kan ikke ramme plet hver gang, men 
Roskilde Festival har gjort det rigtig godt.«

HVORDAN KAN FESTIVALEN GØRES 
BEDRE FOR DIG?
»Flere lounge-sektioner, hvor man kan 
komme væk fra folkemængden. Jeg brød 
engang fuldstændigt sammen på tredje-
dagen, klippede mit armbånd og tog 
hjem. Det blev for meget for mig, og der 
var ingen til at gribe mig. Alene bevidst-
heden om, at jeg havde et sikkerhedsnet 
sidste år betød, at jeg faktisk ikke havde 
brug for det.«

 EMMA SØRENSEN OG THILDE HØYBYE

Fotos: Rune Svenningen

Sårbare festivaldrømme: 
Jeg har altid gerne villet prøve det. Men jeg har aldrig turdet før nu

Camilla Philip

Caroline Ocean



Mandag 1. juli 20196 NON-PROFIT
SINCE 1972

25-årige Jessica Barkani ser 
festivalen og ungdomskulturen 
i et helt andet perspektiv e�er 
otte år i psykiatrien.

»Arrene tvinger mig til at fortælle min 
historie,« fortæller 25-årige Jessica Barkani  
og kigger på sin venstre underarm.  

Hun var 14 år, da hun fik anoreksi og 
brat fik udskiftet teenageårenes fremgang 
og fjollerier med psykiatriske afdelinger, 
overdoser, barberblade og bæltefikseringer. 

I over otte år har hun været indlagt;  
og mens hendes jævnaldrene kørte  
studenterkørsel, downloadede Tinder, 
bundede Jägermeister og tog på festivaler, 
så hun på inde fra en helt anden  
virkelighed. 

»Men samtidig er jeg også blevet enormt 
hurtigt voksen.« 

Det har derfor været en rejse, siden hun 
fem år tidligere blev udskrevet, stoppede 
sin medicin og har været ovenpå. En rejse 
for at genopdage sig selv og det liv, der har 
hersket uden for murene. 

»Og det er gået op for mig, at livet hand-
ler om meget mere end druk,« griner hun. 

I år er første gang, Jessica Barkani er på 
Roskilde Festival, og selv om øjnene stor-
smiler, må hun erkende, at hendes mange 
erfaringer har sat tilværelsen i perspektiv. 
Og at hun altså ikke ser meget mening i at 
drikke sig i hegnet hver weekend og date 
skødesløst for sjov. 

I stedet spiller hun teater, er netop 
blevet student, har planer om at læse til 
sygeplejerske og skal flytte sammen med 
sin kæreste denne sommer. 

»Jeg har fundet ro i den, jeg er i dag. 
Ting tager tid, men jeg er faktisk rigtig, 
rigtig glad for alt det, jeg har været igen-
nem. Det har gjort mig til den, jeg er i dag 
– og jeg ville ikke være det foruden.«

»JEG ER IKKE LÆNGERE FLOV OVER MINE AR«
Som vi sidder i sommervarmen i t-shirts 
og shorts, virker Jessica Barkani som den 
sundeste og mest smilende skabning på 
festivalen. Men kigger man på venstre 
underarm, ser man levnene fra dengang, 
hun skar i sig selv. 

»I starten skjulte jeg mine ar, men nu er 
de blevet en del af mig,« fortæller hun.

»Nu er jeg ikke længere flov over dem 
og tager tøj på afhængigt af vejret; og ikke 
afhængigt af, hvad folk tænker.«

Med både egen podcast, video og kronik 
om sin tid som indlagt, er hun stor fortaler 
for åbenhed og for at dele alt det, der har 
gjort ondt. For unge skal være meget bedre 
til at tale med hinanden, mener hun. Til at 
turde spørge ind til det, der er svært – og 
ikke mindst til at turde at svare ærligt. 

»Hvis bare én åbner sig, breder det sig 
som ringe i vandet.«

EMILIE KLEDING RASMUSSEN

»Det var virkeligt svært, at alle andre 
havde styr på deres liv.«

AT VÆRE UNG SOM VOKSEN
Vi sidder ved Dream Space, hvor 
Ungdommens Røde Kors står bag projektet 
”Ung bag lukkede døre.” Jessica er en 
af de 10 unge, der deler sine personlige 
historier, og vi snakker om, hvordan det er 
at have levet et så anderledes ungdomsliv.   

»Da jeg blev syg med anoreksi, var det 
som om, min udvikling gik i stå. Mange 
år efter følte jeg mig stadigvæk som en 
14-årige pige,« fortæller hun og forstsætter: 

»I starten skjulte jeg mine ar, 
men nu er de blevet 
en del af mig«

n ”UNG BAG LUKKEDE DØRE” 
n  Ungdommens Røde Kors er Solidarity 

Partner på årets festival og står bag 
projektet ”Ung bag lukkede døre.” 
Projektet sætter fokus på unge, som har 
været indlagt, anbragt eller indsat.

n  Projektet kickstartes på årets Roskilde 
Festival med en podcast-installation, 
hvor 10 unge deler deres personlige 
historier. Jessica er en af dem.

n  Installationen har åbent søndag-onsdag 
kl. 11-17 og ligger i Dream Space/City, 
område F. 

n  Ungdommens Røde Kors har frivilligt 
drevne aktiviteter på hospitaler samt i 
psykiatrien, fængsler, døgninstitutioner 
og krisecentre.

n  JESSICAS RÅD TIL AT  
FÅ DET BEDRE 
n  Vær ærlig over for dine nære 
n  Acceptér din historie og den, du er i dag 
n  Re�ektér over dine handlinger, følelser 

og tanker
n  Snak til dig selv, som du ville snakke til 

din bedste ven – og nej, det er ikke nok 
at tænke det. Sig det højt og tal med dig 
selv. Det er guld værd.

Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

Fotos: Jesper Houborg

Køligere dage er på vejHalvdelen af 
festivalen er singler E�er nogle ualmindeligt hede dage på festival ski�er vejret nu over til køligere temperaturer. Faktisk 

slår vejret over i det perfekte festival-vejr, hvis man spørger Karen Anna Mygind, der er ansvarlig læge 
for samaritterne. De 20 grader, som DMI varsler mandag, er nemlig så tilpas køligt, at folk ikke dejser 
om med solstik. Samtidig er det ikke så koldt, at letpåklædte festivaldeltagere får blærebetændelse. 

Hvis Karen Anna Mygind kunne bestemme, kom der også lidt regn om natten, så støvet lagde sig. 
Støv giver nemlig øjenbetændelse. Men som det ser ud nu, må vi tage til takke med lidt køligere nætter 
uden regn. Dog bliver det helt ned til 11 grader onsdag og torsdag nat. 

I 2018 var det 48 procent af deltagerne – altså 
næsten hver anden – på Roskilde Festival, der var 
singler. Gennemsnitsalderen var for øvrigt 24 år, 
hvilket den har været i rigtigt lang tid. Måske fordi 
en ud af fem af gæsterne var debuttanter.



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.

Konkurrent
eller 
kollega?
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S elvom det kan være svært at se, er 
jorden under din campingstol rigtig 
mange penge værd. Der er nemlig 
grus i undergrunden, som kan bruges 

til byggeri, og i løbet af de kommende år skal 
en stor del af det graves op. Det kommer til at 
gå ud over store dele af campingområderne.  
Historien har været fremme i medierne de 
sidste par dage, og festivalen bekræfter, at det 
er et problem, man skal tage alvorligt. 

»Vi mister måske 50 procent af festivalens 
camping- og parkeringsområde gradvist 
over de næste ti års tid,« siger Henrik Bondo 
Nielsen, der er chef for deltagerdivisionen 
hos Roskilde Festival.

Allerede fra næste år skal folk, der bor i D 
og E, lede efter nye pladser. Her vil der efter 
planen allerede blive gravet, når der er ryddet 
op efter årets festival. 

»Det er en kæmpe udfordring at finde ud 
af, hvor folk skal bo,« siger Lars Frelle. Han 
er formand for Foreningen Roskilde Festival 
og sidder med planerne for festivalens lang-
sigtede udvikling og strategi. 

Med tiden drejer det sig om campingområ-
derne L, N, P, Caravan East og hele Vest undta-
gen B. Og det kommer til at betyde pladsmangel.

»Der skal tænkes kreativt. Vi skal se på, 
om vi kan udnytte nye områder, så det stadig 
er attraktivt at bo på festivalen.« 

OMRÅDER KAN FORSVINDE FOR ALTID
Store dele af campingområderne bliver erstat-
tet af huller, når gravemaskiner skal grave 
grus op. Og hullerne bliver måske ikke fyldt 
op igen. Ifølge loven må grusgravene nemlig 
ikke fyldes op igen med jord. Det kan 
være miljøskadeligt, hvis ikke det 
bliver gjort ordentligt. 

Roskilde Festival skal 
finde løsninger sammen med 
Roskilde Kommune og det 
firma, der står for udgravnin-
gerne. En af mulighederne kunne 
være at søge dispensation fra loven om 
at fylde hullerne, når råstofferne er taget op. 

»Der er nogle campingområder, vi kan 
flytte rundt på, men hvis ikke der bliver givet 
dispensation til at genopfylde hullerne igen, 
så står vi til at miste de her områder perma-
nent,« siger Lars Frelle.

Hvis det lykkes at få dispensationen, vil 
der være områder, som forsvinder i et par år, 
men så kommer tilbage, når råstofferne er 
gravet ud. Derfor kan kortet over camping-
områder se meget forskelligt ud fra år til år. 

festivalen til en anden by. Men den idé er 
Lars Frelle ikke helt med på.

»Man kan i princippet godt flytte festiva-
len, men det er lettere sagt en gjort. Vi har  
altid ligget i Roskilde, og festivalen er uad-
skillelig med byen. Så det er ikke planen. Vi 
håber for alt i verden at kunne blive her,«  
siger Lars Frelle.

AGNES RASMUSSEN

Grusgraven kan altså flytte sig i takt med, at 
der bliver gravet nye steder, og andre huller 
bliver fyldt op med jord igen.

»Det helt afgørende er, at vi kan få lov at gen-
opfylde hullerne,« siger Henrik Bondo Nielsen.

AFHÆNGER AF AKTIVITETEN I BYGGERIET 
Det er endnu ikke slået fast, hvornår alle 
udgravningerne begynder. Men hvis din 
camp altid har ligget det samme sted i et af 
de områder, der nu bliver til grusgrav, så skal 
I til at tænke ud af boksen.

»Hvor hurtigt det kommer til at gå af-
hænger af, hvor stor efterspørgslen er på de 
her råstoffer. Lige nu er efterspørgslen rigtig 
stor, fordi der er gang i byggeriet i 
København. De første udgravninger 
kommer allerede inden for et par år, 
og så tager det for alvor fart inden for 
de næste 10 år,« vurderer Lars Frelle.

Hvis hele campingområdet 
bliver forvandlet til grusgrav, 
kunne løsningen være at flytte 

Mange af campingområderne risikerer at ende som grusgrav inden for et par år. 
Der arbejdes dog på at �nde en løsning, som kan sikre festivalen en fremtid i Roskilde.

Halvdelen af 
camping kan 
ende i

n ER GRUS VIGTIGERE END FESTIVAL? 
I jorden under Roskilde Festival er der grus, 
som kan bruges til byggeri og beton. Derfor 
er der brug for grusgrave, så længe der er 
byggeri. Og lige nu er der store byggerier i hele 
København. 

Roskilde forsyner Hovedstadsområdet og 
store dele af Sjælland, fordi det er det eneste 
sted i nærheden, hvor der er råsto�er i jorden. 

Alternativet er at hente råsto�erne fra andre 
steder, men det vil være dyrt at transportere 
råsto�erne, og så er det dårligt for miljøet med 
den ekstra transport. 

Kilde: Statsgeolog hos GEUS, Jørn Bo Jensen,  
ekspert i råsto�er i Danmark

Foto: M
ia M

ottelson

Hvis ikke der bliver 
givet dispensation til at 
genopfylde hullerne igen, 
så står vi til at miste de 
her områder permanent

LARS FRELLE, FORMAND FOR  
FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL

grusgraven
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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

“For mig blev 
omvejen den 

rigtige retning.” 
Kristian Gintberg, 

tv-vært

Find det,
du er god til

hojskolerne.dk

HVAD SKAL
DU EFTER 
ROSKILDE?

Er din lejr bygget af gen-
brugsmaterialer? Gør du 
noget særligt for at sortere 
affald? Eller har du en idé 
til, hvad festivalen kunne 
gøre anderledes? Vi sætter 
fokus på affald hele ugen 
og søger gode ideer til, 
hvordan vi begrænser 
mængden af affald, der bli-
ver efterladt på festivalen. 
Send jeres gode ideer til 
1204 med teksten RF AVIS 
+ din besked, så præsente-
rer vi de tre bedste ideer
for Roskilde Festivals pro-
gramleder for bæredygtig-
hed, Sanne Stephansen.

HENRIK TRABERG:
Sæt (ordentlig) pant på alt der 
købes af emballage. Det virker 
på Copenhell. Man kunne 
tage gebyr for at tage telt, 
campingstole, liggeunderlag 
og telte med, som man kun får 
retur, hvis man tager det med 
igen. 

Svar:
Tak for input! 
Vi har egentlig et ret 
velfungerende pantsystem 
på Roskilde Festival. Vi 
samarbejder med Dansk 
Retursystem og den klas-
siske ABC-pantordning, og 

derudover har vi pant på 
glasfl asker (som ikke har 
pantmærker), ‘tyske’ dåser 
og meget mere. Vi har testet 
pant på pavilloner engang 
– og det virkede ikke efter 
hensigten. Hvis pantsyste-
mer skal fungere, så skal 
materialet, der pantlægges, 
også have en vis værdi, 
som gør, at festivalen kan 
komme af med det efterføl-
gende på en brugbar måde.

MARIA DAHLBÆK:
Beløn de reneste Camps med 
gratis armbånd til næste 
år. Eller at dem, der kan 
samle mest skrald, vinder et 
armbånd?

 Svar:
Tak for input! Det vil 
sikkert være en meget 
populær løsning! Men at 
få ryddet campingområdet 
er ikke noget, vi kan eller 
vil skabe gennem en beløn-
ningsstruktur. På Roskilde 
Festival er det gennem fæl-
lesskabet, vi lykkes – ikke 
gennem belønning.

RENÉ BJØRN JENSEN:
A� aldsspande i nærheden 
af hvor du bor, så du let kan 
komme af med det – og de 
SKAL tømmes hele tiden! 
Ikke kun per område, men 
ude ved hver teltrække. 
Afsæt plads i hvert område 
for eksempel en a� alds-
plads per 100 telte. Jo nær-
mere teltene, jo større sand-
synlighed for at det sker.    

Svar:
Ja da! Og i år har vi fl ere 
affaldsspande, end vi no-
gensinde har haft! Og det 
mest fantastiske team af 
frivillige til affaldshånd-
tering, som knokler for at 
indsamle affald 24/7. De 
gør det godt! Der er dog 
en udfordring i at have 
materiel nok kørende til 
at tømme så ofte, som der 
er behov for. Så vi skal 
først og fremmest have 
produceret mindre affald. 
Vi samler 130.000 men-
nesker på vores plads, og 
det giver selvfølgelig en 
del affald! Vi udvikler hele 
tiden vores affaldssystem 
og bliver skarpere på de 
rette løsninger.

Hvem tager skraldet? 

Illustration: Mia Mottelson

Fotos: Kristine Bang Nielsen
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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.

Ga� atape og gamle teltstænger skal give iglotelte, havepavilloner og campingstole længere levetid.

Reservedelsbiks på hjul giver din 
knækkede teltstang førstehjælp

»Jeg håber rigtig meget på, at når vi skal 
arbejde med den her agenda (mindre a� ald, 
red.), handler det ikke bare om at sige til folk, 
hvad de skal gøre, men også om at give folk 
nogle nye muligheder for rent faktisk at gøre 
det,” siger Martin Hedevang Andersen

»Har I pavillonstænger? Vores er knæk-
ket, men vi kan bytte med en presenning!«
Mathilde og Sille på 16 og 17 år når ikke 
engang hen til den rullende Swap-shop, 
før de begynder at råbe og vifte med en 
hvid pavillonstang, der er knækket på 
midten.

»Vi har et badebassin i vores camp, 
og der var én, der skulle ned i det, men 
så væltede pavillonen, og stangen knæk-
kede,« forklarer Mathilde. 

SKAL GIVE FESTIVALGREJ
LÆNGERE LEVETID
Swap-shoppen består af en blå vogn med 
mooncar-hjul og håndtag. Trærammer 
deler oversiden af vognen ind i min-
dre rum, hvor der står to ødelagte 

campingstole, pavillonstænger, gamle 
teltposer og gaffatape.

Her kan festivalgæster erstatte en øde-
lagt teltstang eller få en ny pløk, hvis de 
mangler, og på den måde holde liv i deres 
campingudstyr i længere tid.

»Vi håber, at folk begynder at reparere 
deres ting i stedet for at købe nye. I stedet 
for at have tre pavilloner med, fordi man 
ved, den går i stykker undervejs, kan man 
komme og få den ene del, man mangler,« 
siger Martin Hedevang Andersen, der er 
frivillig ildsjæl i festivalens affaldsinitiativ 
ReAct og manden bag reservedelsbutikken.
Han opdagede, at der tilsyneladende var 
et marked for brugte pavillonstænger, da 
han for nogle år siden var frivillig – også 
i ReAct. 

»Når vi kom kørende med en stor lad-
vogn fyldt med ødelagte pavilloner, kom 
der rigtig mange festivaldeltagere hen og 
spurgte, om de måtte tage en enkelt stang 
eller to, fordi noget var gået i stykker i 
deres egen pavillon,« siger han.

PAVILLONSTÆNGER OG CAMPINGSTOLE 
I HØJ KURS
Der er to Swap-shopper på festivalen, 
som kører rundt mellem de forskellige 

genbrugsstationer på campingområdet. 
De frivillige Anna, Anna og Ida holder 
reservedelsdyret forsynet ved at tage 
imod udstyr, festivaldeltagerne har fået 
til overs. De fi nder også reservedele i det 
festivalgrej, der bliver smidt ud på gen-
brugsstationen.

Mens vi taler, kører en lastvogn 
med omkring hundrede stole ind på 

genbrugspladsen og begynder at læsse 
dem over i en blå affaldscontainer. 
Ifølge de frivillige er campingstole og 
pavillonstænger de mest efterspurgte 
varer i butikken.

»Lige præcis stolene er supersvære 
at fi kse, for det er selve metallet, der 
knækker. Man kan ikke spænde dem 
op og putte gaffatape på som med en 
pavillon,« siger Anna, men fi nder alli-
gevel en lommekniv frem og begynder 
at skrue skruerne ud af en ødelagt 
campingstol.

»Der var én, der spurgte efter skruer 
før,« forklarer Ida.

GEMMER PRESENNING TIL EN 
REGNVEJRSDAG
Mathilde og Sille bytter deres knækkede 
pavillonstang til en ny – og efterlader en 
grøn presenning. Og den bliver god at 
have senere på ugen, hvor vejrudsigten 
truer med regn, siger Ida.

»Den er der mange, der gerne vil have 
fat i,« siger hun.

Mandag kan den ene Swap-shop fi ndes 
ved genbrugsstationen ved L53. Den anden 
kører rundt mellem genbrugsstationerne.

ANNA HJORTDAL
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Da Stefan Gejsing bookede det hårdtpumpede og aktivistiske 
islandske band Hatari, havde han nok ikke forventet, at de ville 
repræsentere landet ved det internationale Melodi Grand Prix.

Foto: Lilja Jóns

Min bedste booking: Hatari

Stefan Gejsing har været booker på Roskilde Festival siden 2007. 
Han � k sin Roskildedebut i 1990 som lokalradiorapporter fra Esbjerg. 

Han har i øvrigt optrådt på festivalen som udøvende musiker � ere gange.

Det aktivistiske 
Grand Prix-band

Island i november er en kold og våd om-
gang. Samtidig er det som musikelsker 
måske det bedste tidspunkt at besøge øen, 
for midt i den mørkeste november er det 
her, musikfestivalen Iceland Airwaves af-
holdes. En branchefestival med fokus på 
Islandsk musik – krydret med større og 
mindre internationale Indienavne. 

Det er her, Bjørk spillede hele 
Biophilia-albummet for første gang, og 
det er her, Yoko Ono i en alder af 78 år 
væltede det fi ne musikhus Harpa med en 
aggressiv punkkoncert. 

Hatari er blevet mig anbefalet af 
Roskilde Festivals programchef Anders 
Wahrén, som så dem i 2017 samme sted. 
Han havde svært ved at beskrive det, men 
syntes, det var ”meget islandsk” i udtrykket. 

På spillestedet i Reykjavik bliver der 
spillet højt og larmende, og det visuelle 
udtryk råber på S/M-referencer og lak og 
læder. Klemens Nikulásson Hannigan er 
frontmanden, som i en mellemting mel-
lem spoken word og rap råber sine vokaler 
ud i lokalet. Selvom det er på islandsk, 
kan man godt mærke, at det her ikke er 
for sjov. Der råbes om antikapitalisme og 
menneskerettigheder. 

Da jeg så Hatari her i november og 
efterfølgende bookede dem til Roskilde 
2019, var der ingen, som kunne vide, at 

det ukendte band fra Island pludselig 
skulle repræsentere Island ved Det 
Internationale Melodi Grand Prix i Israel 
seks måneder senere. Som bekendt blev 
det en ret kontroversiel optræden, som de 
israelske værter nok gerne ville have været 
foruden. Her er musikere, som forsøger at 
gå deres egne veje, har stærke budskaber, 
og som samtidig rammer en tidsånd og en 
frustration over tingenes tilstand.

Hatari har i hvert fald allerede sat et 
aftryk. Ved årets fastelavnsfejring på 
Island var der en klar overvægt af børn, 
der var klædt ud som medlemmer af det 
aktivistiske band. 

HATARI SPILLER PÅ APOLLO, 
ONSDAG 3. JULI KL. 23.15

Selvom det er på 
islandsk, kan man godt 
mærke, at det her ikke 
er for sjov. Der råbes 
om antikapitalisme og 
menneskerettigheder
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Der er efterhånden en kedelig tradition for, at store kunstnere i hiphop-
genren afl yser deres koncerter på Roskilde Festival. I år var ingen undtagelse, 
da den 26-årige amerikanske musiker Chance the Rapper i sidste uge afl yste 
sin koncert. Og søndag fulgte den svenske rapper Z.E så trop og afl yste sin 
koncert på Countdown. 

Her er fem bemærkelsesværdige koncertafl ysninger i festivalens historie.
SEBASTIAN RISBØL

Fem mindeværdige 
koncerta� ysninger 

CHANCE THE RAPPER, 2014
Det er ikke første gang, Chance the Rapper a  yser en 
koncert på Roskilde Festival. Han gjorde det også i 
2014. Dengang a  yste han mindre end 10 minutter før 
koncerten skulle begynde. Dengang var det lige sent 
nok til at hyre Wu Tang Clan ind. I stedet � k den danske 
radiovært og DJ Pelle Peter den utaknemlige opgave at 
spille Avalon op.

DRAKE I 2010 
OG 2014
Drake a  yste i 2010 
– og så igen i 2014. 
Hele to gange i samme 
årti har den canadiske 
kunstner e� erladt 
danske hiphop-fans 
sku� ede. I 2014 var 
det i øvrigt lukke-
koncerten på Orange 
Scene, hvor Jack White 
måtte tage over.

DAVID BOWIE, 2004
I 2004 måtte den nu afdøde David Bowie a  yse sin koncert. 
Der blev fundet en erstatning, der også bød på noget af et 
genreski� . Slipknot skulle fylde hullet ud for sku� ede Bowie-
fans i et år, der i øvrigt havde Korn som et af hovednavnene.

LIL WAYNE, 2009
Lil Wayne a  yste i 2009 på grund af 
sygdom. I stedet gav sigøjnerpunkbandet 
Gogol Bordello en forrygende og 
mindeværdig erstatningskoncert.

WU-TANG 
CLAN, 1997

Wu Tang Clan 
har ellers selv en 

historik med at 
a  yse koncerter på 

Roskilde Festival. 
Som i 1997 hvor de 

angiveligt var havnet 
i håndgemæng i 

lu� havnen i Newark 
i New York og derfor 

ikke nåede   yet. 
Her på redaktionen 

krydser vi � ngre 
for, at det ikke 

gentager sig.
Fotos: Shutterstock
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Brasiliansk legende Aarhusiansk dødsmetal 
er større end PhlakeMåske ringer ingen klokker når du hører navnet ’Jorge 

Ben Jor’. Men du kender helt sikkert hans legendariske hit 
’Mas Que Nada’. Ben Jor har ha� ufattelig ind�ydelse på 
latinamerikansk musik i mere end 50 år, er blevet citeret 
af Barack Obama og plagieret af Rod Stewart – men  
turnerer sjældent uden for Brasilien. I år gør han dog und-
tagelsen og gæster Orange Scene torsdag klokken 16.

Da det aarhusianske dødsmetalband Baest udgav deres  
debutalbum ’Dance Macabre’ slog det selveste Phlake af pinden 
som den mest solgte vinyl i Danmark. Senere røg bandet på for-
siden af Ga�a. Nu kan du opleve dansk metals håb på Pavillion 
fredag klokken 2.30, friske fra en rost koncert på Copenhell.

Baest
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Lil Halima
Countdown
Søndag kl. 21.00

Livsbekræftende, let-
sindig og lækker r’n’b er en 
gennemprøvet og ende-
vendt størrelse. Så meget at 
man kunne frygte, at nor-
ske Lil Halima ville have 
svært ved at brænde igen-
nem. Den frygt fik hun hur-
tigt gjort til skamme, da 
hun indtog Countdown-
scenen i en solnedgang, 
som matchede hendes 
visuals’ varme farver.

Lil Halima er klassisk 
r’n’b uden de store svinke-
ærinder, og de tre numre 
’Take Me to Your Planet’, 
’Young Luv’ og ’Would 
U’ introducerede tidligt 
et lydbillede med funky 
trommer, soulede synths 
og jazzede momenter. Alt 
sammen tilsat Lil Halimas 
fløjlsbløde og sarte vokal, 
som koncerten igennem var 
fuldstændig sikker – lige-
som hovedpersonen selv i 

øvrigt, der havde en klar 
ro og oprigtig publikums-
kontakt.

Arven efter tidens ame-
rikanske r’n’b-stjerner var 
tydelig, men alligevel har 
Lil Halima noget nordisk 
og tilbagelænet over sig, 
som giver hende kant. 
Under et cover af Drake og 
Rihannas ’Too Good’ var 
det tydeligt, at Lil Halima 
klart har sit eget udtryk, 
så det ikke bare var en 
gimmick, men et øjeblik, 
der var i tråd med resten af 
hendes univers.

Hertil skriver hun sange, 
der er så gode, at man sted-
vist blev blød i knæene og 
våd i øjenkrogen. Poppet 
og fængende, men uden at 
blive for banalt – som den 
rørende og sårbare ’Hold 
Me’, der blev leveret med 
stor inderlighed. Og efter 
at have gjort opmærksom 
på, at vi havde sidste dag 
i Pride Month, klingede 
’Who Do U Love’s euforiske 
omkvæd ud over pladsen. 
Lukkeren ’Train’ fik én til 
at gå derfra opløftet og med 
lidt mere mod på livet.

NIELS JUL BRUUN / SOUNDVENUE

Søn
Rising
Søndag kl. 21.30

En stor skare af unge 
mennesker var stimlet 
sammen foran Rising for at 
opleve Søn, et af tidens 
mest interessante nye  
danske rockbands. De var 
kommet for at synge med 
på forsanger Kristoffer 
Jessens dansksprogede, 
skæve tekster, der både  
afspejler ungdomslivets 
umiddelbarhed og frem-
medgjorthed. Og de blev 
ikke skuffede, for kvintet-
ten leverede en velspillet 
og engagerende koncert.

Arrangementet blev 
styret af en kronraget og 
hvidklædt Jessen, der 
viste sig som den fødte 

frontmand, og med skifte-
vis svævende og vild gestik 
var han svær at tage øjnene 
fra. Med små, sagte hyl 
krævede han folks fulde 
opmærksomhed, og den 
fastholdt han ved løbende 
at tage sin skjorte af og 

ved at krølle sig sammen 
på scenegulvet, mens han 
riffede på sin guitar.

Bandet viste fin sans for 
at bygge de skramlede pop-
numre op og lægge dem ned 
igen. De lagde modigt ud 
med den rolige ‘Fem fingre’, 

et af de mindre dansable, 
men mest følsomme numre 
fra debutalbummet ‘Det 
skandinaviske design’. 
Jessens ensomme, lyse vokal 
slog seancen an, hvorefter 
instrumenterne langsomt 
blev en del af lydbilledet. 
En afstikker var selvfølgelig 
albumafslutteren ‘Hospice’. 
»Neeej!«, råbte flere fra pub-
likum, da bandet, ligesom 
i studieversion, stoppede 
sangen brat lige før det for-
ventede klimaks.

Lige i dét øjeblik blev 
der ikke givet ved dørene, 
men overordnet set var 
der en herlig synergi 
mellem optrædende og 
tilskuere. Det blev slået fast 
under aftenens afrunder, 
‘Malmö’, hvor stortromme 
og publikumsklap gik 
i ét, mens Jessen med 
tilfredshed skuede ud over 
menneskeskaren.

MORTEN KILDEBÆK / SOUNDVENUE

Kompromisløse kvinderLil Halimas 
r’n’b gav 
fornyet livsmod

Styrede festen med sikker hånd

Konvent
Rising
Søndag kl. 18.30

Der var ubegrundet nervø-
sitet og lydkvaler, da køben-
havnske Konvent skød festi-
valens metalprogram i gang. 

Heldigvis fandt kvartet-
ten hurtigt formen og 
spillede op til beskidt og 
tung doom dødsdans med 

en masse nye lækkerier fra det kommende debutalbum, 
blandt andet gæstet af Tue fra Morild.

Konvent er et lysende eksempel på, at man sagtens kan 
trække andelen af kvindelige optrædende op uden at ind-
føre kønskvotienter. Disse kompromisløse og forbilledlige 
kvinder trykker den så eftertrykkeligt af, at det ville være 
en direkte fornærmelse at putte dem på programmet, 
fordi de ikke er mænd.

THOMAS GRØNKJÆR
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Højenergisk punkrock 
Arre! Arre! 
Rising
Søndag kl. 15.30

Det svenske punkrock-
band Arre! Arre! bød op til 
dans foran et overophedet 
tændt Roskilde-publikum, 
og med masser af selvtillid 
og rockstjerneattitude slog 
Malmø-kvartetten fast, at 
der ikke var tid til nogen 

slinger i valsen: Musikken var højenergisk, skramlet og 
fandenivoldsk. 

Med grumsede og catchy riff skabte Arre! Arre! al-
lerede otte minutter inde i koncerten en mini-moshpit 
foran Rising, men gruppens musik bragede aldrig rigtigt 
igennem, da deres melodiske hybridpunk, der består af 
dele fra surf, garage, 90’ernes altrock og Riot Grrrl-bølgen, 
desværre druknede i alt for mange lydmæssige udsving.

JAKOB MATZEN / SOUNDVENUE
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Ravi Kuma
Countdown
Søndag kl. 18.00

Man skulle tro, at den 
danske hiphopduo Ravi 
Kumas industrielle og bas-
tunge musik ville passe 
bedst til en lille, tætpakket 
kælderklub. Men søndag 
eftermiddag viste producer 
Aske Knudsen og rapper 
Sharon Kumaraswamy, at 
man sagtens kan blæse ta-
get af en åben himmel. Den 
veldoserede blanding af ra-
vage, rap- og vokalteknisk 
show-off og ikke mindst en 
fabelagtig publikumskon-
takt gav det dedikerede 

fremmøde et – hvis muligt 
– yderligere skud varme i 
kroppen. 

I koncertens første num-
re virkede scenen halvtom, 
og hverken tidspunktet 
eller den åbne scene føltes 
optimal holdt op mod en 
sen nattekoncert under 
en teltdug, hvor et lys-
show kunne fylde scenen 
helt ud. Men da anarkiet 
først blev foldet helt ud, 
antændt af gnisten fra den 
flammende ‘Mad-moiselle’, 
viste det sig, at søndag 
eftermiddag på Countdown 
var mere end fint.

Et rødt røgslør indkaps-
lede festen og energien, 
mens attituden væltede 
ud over scenekanten uden 
stop. Oplevelsen fortsatte 
med af stige i intensitet via 

charmerende backupdan-
sere og korsangere, vittige 
kommentarer fra scenen 
og ikke mindst store 
moshpits under numre som 
den politisk hårdtslående 
‘Take off My Scarf’ og den 
afsluttende glimmerbombe 
i ‘Greet ’Em All’. 

Sidstnævnte blev dog 
først armeret med intimi-
tet, da Kumaraswamy un-
der ‘Staring at My Dick’ gik 
ned blandt det siddende 
publikum, hvor hun sprang 
sit konfettirør og fremviste 
Ravi Kumas fabelagtige 
evne til både at opbygge og 
udløse energi på den helt 
rigtige måde. En evne, der 
denne eftermiddag blev 
bragt i spil igen og igen.

NICKLAS KRARUP LARSEN /
SOUNDVENUE

Zaar
Rising
Søndag kl. 17.00

Zaar havde hevet 
fem korsangere med, 
der indledte eftermid-
dagen, inden hun selv 
kom på scenen og stjal 
det meste af opmærk-
somheden. For Zaar, 
aka Sara Flindt, viste 

sig hurtigt at være en ekstremt intens og mystisk per-
former. Fra første tone på ’Our Love Is Dead’ mærke-
de man, at hendes vokal er noget helt unikt og mindst 
lige så veludført som på plade.

Det var Flindt og hendes stemme, der bar det. Når 
hun ikke stod og rystede med mikrofonen for at få 
en vibrato-effekt på sin skarpe og gennemtrængende 
vokal, havde hun en udstråling, så man på én gang 
blev draget og skræmt (på den gode måde).

Zaars sangskrivning og de elektroniske lydland-
skaber, som hun og bandet frembragte, var delikate 
og detaljerige, fyldt med komplekse rytmer og præget 
af lange opbygninger og former. De steder, hvor det 
lykkedes dem at arbejde sig hen imod et klimaks, var 
det virkelig stærkt, og Flindt har klart evnen til at 
skabe store, intense og overvældende øjeblikke.

Men andre steder blev det en smule for stillestå-
ende, og de lange opbygninger forløste sig ikke helt. 
Sangskrivningen kunne godt tåle at få skåret lidt 
overflødigt fedt fra. Næstsidste nummer var ballade-
agtigt og uden de store armbevægelser, der prægede 
resten af koncerten. Det tjente til Zaars fordel, for 
her fik hendes melodier plads, inden ’Foolish Ways’ 
afsluttede ballet med manér.

Selv om Flindts udtryk til tider ligger lovligt meget 
op ad Björk, er det jo ikke noget dumt sted at starte. 
Og med tiden kan Zaar utvivlsomt blive et interessant 
og unikt bekendtskab på sine egne præmisser.

NIELS JUL BRUUN / SOUNDVENUE

Hjalte Ross
Rising
Søndag kl. 14.00

Kontrasten kunne næ-
sten ikke være større, da 
den skjorteklædte folk-
sanger Hjalte Ross indtog 
Rising til de beruset- 
bøvede udråb »Hjalte! 
HJALTE!« Den unge nord-
jyde udgav sidste år det 
lavmælte, strygerdraperede 
album ’Embody’, men i dag 
havde han skruet op for de 
sirlige arrangementers  
dramatiske potentiale. Det 
var langt hen ad vejen en 
god ting.

Med et analogt og blidt 
udtryk, der leder tankerne 

mod folk-klenodiet Nick 
Drake, er Ross’ musik 
et af disse sofistikerede, 
men givende rum, du skal 
træde helt ind i for rigtigt 
at mærke. Det er musik, 
der insisterer på at tage sig 
tid og er renset for hooks 
og anden popmusikalsk 
pay-off. Og på Rising 
afhang magien da også af 
harmonien og samspillet 
imellem Ross og hans seks 
m/k store backingband.

Ross’ varme vokal var til 
en start lige lovlig domine-
rende, men lydbilledet blev 
snart bedre afstemt, og den 
tydeligvis sammentømrede 
gruppe leverede indle-
vende og dybt overbevi-
sende udgaver af sange som 
’Falling’, ’Summertimes’ og 
albummets titelnummer. 
Strygerensemblet ‘Who 

Killed Bambi’ hjalp til med 
at folde arrangementernes 
rigdom ud, imens den 
koncentrerede hovedper-
son på egen hånd fangede 
publikum ind, på trods af 
at han mestendels sad ned 
med et sænket blik.

Flere sange lukkede 
med et crescendo af lyd, 
men selvom Ross og band 
således lykkedes med 
at bryde med den sarte 
folk-formel, resulterede 
dette næsten konsekvente 
valg paradoksalt nok i en 
snigende monotoni. ’Come 
By’ udgjorde dog den helt 
rigtige forløsning med dra-
gende flügelhorn-blæs og 
guitarstøj, og farvelbifaldet 
var langt mere bastant end 
bøvet.

MARIE ULRICH ØSTERGAARD /
SOUNDVENUE

Blæste taget af 
den åbne himmel

Skruede op for sine folksange 
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Dragende og intenst

Uhøjtidelig 
electropop
Heartbreak Satellite
Countdown
Søndag kl. 18.00

Norske Heartbreak 
Satellites lo-fi-poppede 
lydunivers med syntetiske 
trommemaskiner og vræn-
gende synths skød af sted 
akkompagneret af farve-
rige animationer på bag-
skærmen, og forsanger 
Ragnhild Jamtveits vokal 
var beundringsværdigt 
klar over de døsige rytmer. 

Sammenlignet med 
lydudtrykket var selve 
performancen dog knap 
så strømlinet, og man fik 
en følelse af, at trioen ikke 
var helt vant på scenen. 
Undervejs tog de dog mere 
ejerskab over showet med 
en sød, indøvet koreografi 
og varm interaktion med 
publikum, og i sidste ende 
kunne man kun heppe på 
de hyggelige, sympatiske 
nordmænd.

MORTEN KILDEBÆK / SOUNDVENUE
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J eg åbner mine bukser og ser rundt. 
Indgangen er ikke dækket til, og 
jeg føler, at folk, der står i den rette 
vinkel, kan se lige ind. Selvom jeg 

kun er hævet 60 centimeter over jorden, 
har jeg en fornemmelse af at stå på et 
podie. De passerende festivalgæster ser på 
mig. Så jeg ombestemmer mig. Knapper 
bukserne og går ned fra kvindeurinalet. 
Selvom jeg skal tisse, har jeg ikke lyst. Jeg 
føler mig alt for synlig.

Jeg skal teste festivalens nye kvinde-
urinaler fra Lapee, som er udviklet af to 
arkitektstuderende fra Danmark og Frankrig. 

Jeg forsøger igen på et andet urinal og 
når endda at få bukserne af, men også her 
må jeg give op. Jeg er for stresset over, at 
forbipasserende måske kan se mig.

Da jeg vil tage mine bukser på igen, 
bliver det noget krampagtigt. Jeg vil ikke 
rejse mig helt op, for så er jeg bange for, at 
nogen vil se min hvide røv. Så jeg bakser 
bukserne op, mens jeg står i et squat. Hvis 
bare væggene var lidt højere, tænker jeg.

Først da jeg bevæger mig ind på festi-
valområdet, hvor der næsten ingen andre 
mennesker er, ser jeg for 
første gang andre piger i 
båsene. De er omkring 17-
19 år og griner og snakker 
med hinanden, mens de 
tisser. De fortæller, at de 
er glade for muligheden 
for at bruge kvindeurina-
lerne. Det går hurtigt, og de lugter ikke.

Men de foretrækker de båse, hvor 
indgangen er naturligt afskærmet. Er den 
ikke det, må en anden skygge for indgan-
gen. Men det er alligevel langt bedre end 
hegnet, mener de.

Da de er smuttet, sætter jeg mig for tredje 
gang ind i én af båsene. Blandingen af at 

de andre piger lige har været her med en 
lattermild og cool attitude, og at der er langt 
færre forbigående, får mig til slappe af, og så 
går det let. Da jeg kommer ud, er der gået 

måske 30 sekunder. Ingen 
kø, ingen lugt. Hurtigt 
ind og hurtigt ud, så der 
er tid til alt det sjove.

Alt i alt er kvinde-
urinaler en fantastisk god 
idé. For selvfølgelig skal 
kvinder også kunne tisse 

på nul komma fem, ligesom mænd har 
kunnet det i århundreder. Men hvis idéen 
er, at det skal være behageligt og trygt, 
skal der mere afskærmning til, end Lapee 
kan tilbyde. Idéen er god, men måske skal 
der lidt mere tilvænning og alkohol til, 
før jeg prøver det igen.

LIVA POLACK

48 pink urinaler til kvinder, fordelt rundt omkring på 
festivalen, skal gøre det nemmere og mere trygt for kvinder 
at tisse. Vores skribent har testet et af dem.

Se mig. 
Jeg tisser

Fotos: Frida Abildgaard

Vi ved det godt. 
Din mor ved det godt. 
Du ved det også lidt 
godt. Vi holder af dig – 
og af dine venner – og 
derfor får du nu lidt af 
vores uendelige viden 
om festivaler, og her 
er det allervigtigste 
råd, at du skal passe 
på dine venner

Illustration: Mia Mottelson

Der var engang, hvor vi iklædt latex-
dragter, rød læbestift og højt hår blev 
enige om at drikke rosé til frokost. Til 
aftensmad fi k vi vodka med redbull. Og 
så blev vi væk fra hinanden, så vi måtte 
fi nde hjælp til at kunne fi nde tilbage til 
vores telt. Karen ringede efter sin 

kæreste, og Ronja fandt en høj mørk 
fremmed, der gudskelov hverken var 
ubehagelig eller voldtægtsmand. Til 
gengæld kunne han hjælpe hende ned 
i seng. 

Vi ved det godt. Din mor ved det 
godt. Du ved det også lidt godt. Vi 
holder af dig – og af dine venner – og 
derfor får du nu lidt af vores uendelige 
viden om festivaler, og her er det 
allervigtigste råd, at du skal passe på 
dine venner. Det er nemlig dem, der 
skal komme og fi nde dig, når du har 
ramt hegnet i stedet for teltet.

•  Pas på hinandens drikkevarer: Det 
er ikke sjovt at putte afførings middel 
i din vens øl. Du ødelægger bare 
hans fest, og det kan da godt være, 
du synes, det kunne blive en god 
historie, men hvis du nogensinde 
fortæller den, vil alle stå tilbage 
med et indtryk af dig som jordens 
største røvhul. 

•  Lad nu være med at kaste med øl til 
koncerter. Det er spild af øl, og jeg har 
lige været i bad. Og skulle du få væske 
i hovedet under en koncert, så mærk 
forresten lige efter, om det er varmt 
(tis) eller koldt (øl) – bare et lille 
protip fra os til dig.

•  Lad generelt være med at kaste med 
ting. Det er typer som dig, der kaster 
med dåseøl, der er årsag til, at vi 
ikke kan stå helt oppe foran scenen. 
Ved du godt det? Hva? Det er også 

typer som dig, der er årsag til fl ere 
hjernerystelser. Fed type at være en 
del af hva?

•  Drop svenskerhuller og gypsy-fælder. 
Du må simpelthen kunne underholde 
dig selv uden at genere andre. Det 
gælder også for pointsystem til 
forbipasserende kvinder. Det lort skal 
afskaffes. Prompte fi sbanan.

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

Pas på hinandenSure 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. 

Jeg har 
fornemmelsen af 
at stå på et podie
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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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Roskilde Festival har indført et 
nyt område med alkoholfri 
cocktails og øl. Spørgsmålet er 
bare, om ét område er nok til at få 
vendt kulturen om, at festival og 
alkohol altid skal gå hånd i hånd.

»Det var et kæmpe problem, da jeg gik 
i gymnasiet. Jeg fyldte ofte vand i tomme 
ølfl asker. Så var der ikke nogen, der 
kunne se, at jeg ikke drak.«

25-årige Signe Marie Bentzen står i 
køen til mocktail-baren i det nye alkohol-
frie område Hydration Zone med boder, 
hvor der sælges drikkevarer uden alkohol. 
I den ene bod står øl med 0,4% alkohol i 
snorlige rækker. Hylderne er fyldt til kan-
ten, men det ser ikke ud som om, at nogen 
har grebet køleskabets håndtag de sidste 
mange timer. Mocktail-boden ved siden af 
er også lidt stille. Her sælger de mocktails 
– cocktails lavet på ingredienser uden 
alkohol. Rundt om to boder er der skabt 
en lille oase kaldet Hydration Zone. Her 
kan gæster koble af i en hektisk uge, hvor 
druk og fest fylder meget. 

HAR VODKAEN MED
Hydration Zone er Roskilde Festivals 
forsøg på et område, hvor der er fl ere 
alkoholfri alternativer. Området er et 
samarbejde mellem Roskilde, Tuborg 
og Sundhedsstyrelsen. Formålet er, 
at vi skal sætte større fokus på unges 
drukvaner. Området har bænke og borde. 
Men reglerne for området er ikke strikse. 
Størstedelen af gæsterne ved langbordene 
drikker øl med alkohol eller blander 
sodavand, de har købt i mocktail-boden, 
op med vodka.

Signe Marie Bentzen drikker sin første 
mocktail, en Maté Energizer.

»Jeg drikker en øl i ny og næ, men hvis 
jeg kan købe en alkoholfri øl, er det den, 
jeg vælger,« fortæller hun. 

Det var især, da hun var yngre, at 
det var svært at sige nej tak til alkohol. 
For som mange andre føler Signe Marie 
Bentzen, at man skal have en meget god 
grund, hvis man ikke drikker. 

»Det er ikke nok at sige, at man ikke 
har lyst. Man skal altid komme med en 
grund til ikke at drikke.«

FØRSTE SPADESTIK
Hun synes initiativet med Hydration Zone er 
et spadestik til at nedbryde tabuet om, at man 
absolut skal drikke. Men hun understre-
ger, at vi også er nødt til at inkorporere 
alkoholfrie alternativer fl ere steder på festi-
valen, så folk, der ikke drikker, ikke længere 
skal føle sig ekskluderet og anderledes.

»Der er mange traditioner på Roskilde 
med øl-bowling, og det kan være svært at 
være med, når man ikke drikker. Så skal 
man fi nde erstatningsdrikke for at være med, 
og det bliver hurtigt meget iøjnefaldende, at 
man er én, der ikke drikker,« mener hun.

Hydration Zone er til at fi nde på 
campingområdet ved siden af East City. 
Men selvom området er her for første gang 
i år, kan man stadig holde den alkoholfri 
livsstil alle steder på festivalen og sige nej 
tak – også når man er kommet hjem igen.

TRINE BJØRN EGEDE

Alkoholfri livsstil 
har det svært 

på Roskilde

Der er mange 
traditioner på Roskilde 
med øl-bowling, og det 
kan være svært at være 
med, når man ikke drikker

Illustration: Mia Mottelson

Orange Press anbefaler
  Tre-retters livshistorie  
FLOKKR, Camping East 
Mandag kl. 18.00
Kom til langbordsmiddag med 23-årige Pipaluk fra 
Grønland. Siden hun var to år, har hun � yttet mellem 
plejefamilier, bosteder og institutioner. I dag er hun 
kok. Hun inviterer til middag, hvor hun gennem tre 
retter vil fortælle om sit liv. Der er plads til 50 men-
nesker rundt om middagsbordet, så vær der i god tid.

  Tømmermændsmad  
Roskilde Festival Food Tours, 
East City – Agora N
Mandag kl. 10.00-12.00
Roskilde Festival Food Tours viser dig vejen til de 
lækreste madboder, hvis du har tømmermænd. 
I løbet af to timer slæber en guide forbi mindst tre 
madboder, så du kan få styr på dine cravings. Turen 
koster 145 kroner, og billetten købes på madbillet.
dk. Du kan også komme på vegansk tur eller 
gourmettur. Der er ture hele ugen forskellige steder. 

  Børnene synger  
Turning Tables, 
Ved FLOKKR-scenen
Mandag kl. 16.45-18.00
Børn og unge fra Udrejsecenter Sjælsmark, 
Asylcenter Avnstrup og udsatte boligområder 
synger og rapper deres egne sange. Du kan også 
indspille din egen sang. Du får tracket med det 
samme, så du kan fyre den op på din Soundboks 
i campen.  

  Snaps med mormor  
Camp Mormors kolonihavehus, 
H49, Dream City
Mandag kl. 15.00-18.00
Hvis du er snapsetørstigt, så har du heldet med dig. 
Camp Mormors Kolonihavehus byder på snaps og 
dansktop-musik. 34 mormødre byder på gratis, 
hjemmelavet snaps i forskellig smag. Haps, haps, 
haps, mormor giver snaps.

  Glitterwrestling  
Camp Unicorny, H39, Dream City
Mandag kl. 17.00-19.00
Reglerne er simple, når Camp Unicorny inviterer til 
glitterwrestling. To personer kæmper ad gangen. 
Sidste mand eller kvinde, der står, har vundet. 
I wrestler i glimmer med glimmer. Vågner du op 
dagen e� er med glimmer alle vegne og kan ikke 
huske, hvad du har lavet, så har du nok været til 
glitterwrestling.

  Alene i vildmarken  
Camp Vildmarken, TBA
Mandag kl. 17.00
De mange øl og den manglende søvn er ikke 
ligefrem noget din krop takker dig for. Heldigvis 
lærer Camp Vildmarken at overleve en uge på 
Roskilde Festival, når de holder Vildmarksløbet. Du 
bliver testet på din paratviden, evne til at drikke øl 
og spise mad på dåse. Du deltager alene. Husk tøj, 
der kan tåle dåse� sk.

Mandag 1. juli 2019
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MEET INGRI HØYLAND 
KVAMSTAD
Ingri is the sole member of Hôy 
La. Hôy La is a short form of 
Høyland – her middle name. The 
sounds of Hôy La could best be 
described as Trip Hop. Hôy La is 
reminiscent of big Trip Hop acts 
Massive Attack and Portishead. 

Ingri gave Orange Press a 
glimpse of her life during a brief 
interview yesterday. Though she 
is originally from Norway, Ingri’s 
music career really started 
rolling after she relocated to 
Denmark. After meeting like-
minded musicians and teaching 
herself Logic Pro for music 
production, Ingri began to put 
out music and perform live.

»I played a show in Copen-
hagen that consisted of three 

songs and things took off from 
there,« Ingri tells Orange Press. 

THE WRITING PROCESS
Ingri is one of those artists that 
will put everything about her 
into her work. Every worry and 
darkness that’s inside her can be 
heard in the soundscapes, beats, 
and lyrics. The product is music 
that is dark, deep, and full of 
emotion, allowing the listener 
to connect on a level that other 
music does not provide.

»When I have days or expe-
riences that are dark, writing 

music is a way to process it and 
get it out of my head.«

Hôy La makes music that is 
answering to Ingri’s own depths, 
but is also, in a way, answering 
to the emotions of so many 
others. The music is well recei-
ved because, as Ingri explains: 

»There is a whole wave of 
young people struggling with 
mental health today, and this has 
left the largest influence on my 
music.« 

ALIVE ON THE STAGE
Festival-goers need to prepare 
for seeing Hôy La in her natural 
habitat. On the stage. Ingri likes 
performing to a vacuum that 
strips everything away. Contrary 
to the songwriting, where she 
has to confront everything that is 
in her mind, performing is more 
of a release from everything.

»I spend the day thinking and 
overthinking, but when I’m on 
stage performing, I stop thinking 

completely and just act. That 
feels really amazing.« 

Live performances serve as a 
huge motivation for Ingri. She 
recalls one show at which she 
felt uniquely present. 

»Last summer at Carpark 
Festival in Copenhagen, it was 
so warm and crowded, but the 
crowd was absolutely present. 
I could feel the empowerment, 
both everything and nothing at 
the same time.«

FEELING THE FESTIVAL 
THROUGH MUSIC
What Ingri associates the most 
with Roskilde is: ‘The music… 
you experience so much new 
music.’

»I remember when I first heard 
James Blake at Roskilde in 2011. 
It was warm and intense, and 
eventually it started thundering 
outside. I was thinking, 

»Is this the music or the wea-
ther or me?«. It was exhilarating.«

Ingri also recounts how the  
festival environment is the  
reason that all of these experi-
ences can occur. 

»The usual societal rules are 
thrown out the window, and 
people walk around with open 
hearts and minds.«

THE FUTURE OF HÔY LA
The wait for even more new 
music is almost over. This 
summer, Ingri will be back in 
the studio crafting new songs, 
and they will be released in the 
form of an album during the fol-
lowing months. And, as for live 
performances, that will not be a 
problem, as Ingri says,

»I will continue to play and 
conquer the world!«

NICK BUTLER 

n MUST-HEAR SONGS:
n  Alone Unreleased new song. 

Extremely intense and 
abstract. Saxophone feature. 
‘I Feel Completely Gone When 
Performing it’.

n  Kids Released this month. 
Stripped down version live. 
Experimental, electronic, 
dark.

There is a whole wave of young 
people struggling with mental health 
today, and that has le� the largest 
in�uence on my music
        INGRI

Everyone is 
there to be warm 
and inviting, 
especially when it 
comes to listening 
to new music

INGRI

Size Matters Music in Numbers
Have you already had a look at the 

camping area? The festival area stret-
ches over about 2,500,000 m² which  
is the equivalent of about 350 football 
�elds. Hope you brought your walking 
shoes!

MANUELA RAMOS CACCIATORE

There will be a total of 188 acts 
in the line-up with 146 acts being 
�rst-timers at Roskilde festival. 
The youngest performer is in his  
early 20’s and the oldest is  
78 years old. 

MANUELA RAMOS CACCIATORE
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Foto: Jonas Svarstad

Hôy La 
embraces 
the Night 
Norweigan artist Hôy La brings true passion 
through her experimental electronic soundscapes. 
Hôy La performs at 21:30 tonight at Rising Stage. 

Foto: Petra Kleis
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Music in Numbers

WAKE UP PARTY (1 JUL AT 21:00 
– 2 JULY AT 08:00) 
For the third year in a row, the 
annual Wake Up Party arrives 
at the camping area. Morgan 
Champion Camp wants to 
solve all festival-goers’ problems 
throwing a “Morning party”. 
Kahlúa will be the morning’s 
star attraction. They wait for you 
at the Morning Cave Camp in 
G area with good Disco, Funk, 
House and Hip-hop, cool people 
and free Kahlua. Have a nice 
morning!

SUHRS FOOD RACE FEATURING 
RUB & STUB HOT DOG EDITION  
(2 JULY AT 10:00) 
Do you know what is best for 
hungover after a Kahlua party? 
Run, play and eat free food in 
a Food Race. From 10:00-11:00, 
before you collapse on a camping 
chair, Camp reSUHRSs in Clean 

Out Loud organizes a race and 
games and free vegetarian lunch 
for all participants. Team up and 
compete to win a mysterious 
prize. 200 hungry festivalgoers 
can join. 

BEER BOWLING TOURNAMENTS 
(ALL AROUND) 
A Roskilde Festival classic. If 
there would be an official sport 
of the Festival, it would be beer 
bowling. To be honest, we ha-
ven’t seen any concrete Facebook 
event but you just have to walk 
around the camping area and see 
how it works. A true Roskilde-
goers play beer bowling. 

OLD SCHOOL PARTY (2 JULY AT 
21:00) 
From Backstreet Boys and ’Girls 
Just Wanna Have Fun’ to ’Summer 
of ‘69’, Dream City ØL Center and 
the Party Triangle call all 80’s & 

90’s lovers to take an unforgetta-
ble trip back in time through the 
Roskilde Festival’s largest Old 
School Party. This year the party 
will be in Dream City H52.

FOAM PARTY (3 JULY AT 12:00) 
Foam party! This time with 
1000L foam. Find out the swim-
wear and let’s fix the world in 
foam together at Dream City  
Fire Department.

NAKED RUN (4 JULY AT 14:00) 
The classic of classics of 
Roskilde Festival. People have 
been waiting for a year to see 
naked festival-goers shaking 
their bodies. To The momentum 
is organized by Camp Crazy 
Legs in Dream City, located at 
H52 (Dream City Ølympic). The 
winner of the naked race will get 
the fame and awesomeness to say 
you won Roskilde Naked Race 

2019 and a ticket for next years 
festival. Even though you won’t 
participate, go and squeal loudly 
and whistle to the brave ones.

*Locations are confused but there 
will be maps around the festival 
area and nice volunteers to help 
to find your divertimento. 

GET SMARTER AT THE SCIENCE 
SPACE
This year’s Roskilde Festival 
set up a Science Pavillion to 
spark curiosity, ask questions 
and explore science with shows 
and workshops for three days 
(from 29 June to 1 July). CERN, 
the European Organization for 
Nuclear Research and the Niels 
Bohr Institute of the University 
of Copenhagen, invite you to see 
the world with a new perspective 
during the warm-up days of 
Roskilde Festival. 

*Find the Science Pavillion near 
FLOKKR, in Camping East bet-
ween GAME and East City.

FOOD TOURS TO FILL YOUR 
BELLY
Feeling hungry? Take a bite out 
to the Roskilde Festival Food 
Tours brought to you by the 
Socioeconomic organisation 
Rub&Stub. They have prepared  
6 different Food Tours with  
solid meals for all kind of  
festival-goers. The price is  
160 kroner and 300 kroner  
depending on which tour you 
take. Festival-goers can try  
the Hangover Food Tour, Vegan 
Food Tour, Tasting & Drinks 
Food Tour or Gourmet Food  
Tour. Try an edible holistic 
experience of festival feeling, 
community and togetherness.
Buy tickets at www.madbillet.dk

MANUELA RAMOS CACCIATORE

This newspaper wants to ensure that 
nobody misses any of the epic social gathe-

rings before the big festival scenes op on 
Wednesday. Here is a selection of the crème 

de la crème of all Camping parties that 
festival-goers 2019 will bring.

What to do 
While Waiting for 
Wednesday to come 

BEER BOWLING

NAKED RUN

FOAM PARTY
Foto: Benjamin Dohn Vognbjerg

Foto: Mick Friis
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