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

Brug for en                              hjem efter festival?

Moeisha har 
været på Roskilde 
som både       og

Sex og 
kærlighed 
på festival

Roskilde er perfekt til romancer 
side 4-5

Protestpunk fra Myanmar »Folket har brug for, at vi handler og slås for vores frihed« side 17
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Jeg har fået at vide, at 
jeg er snerpet. Måske 
har dem, der siger det, 
ret. Sagen er den, at 
selvom det nu er min 
trettende Roskilde 
Festival, og at jeg har 
været her med flere  
kærester i årenes løb, 
så har jeg aldrig haft 
sex på festivalen. 

Folk på Roskilde er 
jo i virkeligheden lidt 
ulækre. De glemmer 

at gå i bad, fordi de er fulde. Og en tur med 
vådservietten kan altså ikke helt fremtrylle 
lige så meget renlighed som brusebadet  
derhjemme. De går også rundt i tis hver dag. 
Og selvom de måske ikke har tis på hele  
kroppen, så har de det i hvert fald på fød-
derne. Måske jeg vitterligt er snerpet, men  
jeg gider altså ikke bolle med en, der har tis 
på fødderne. 

i hvert fald huske at have det med sig selv. For 
verdensfredens skyld.

Jeg tror simpelthen ikke på, at der er startet 
en eneste krig af en person, der lige er kommet. 

Så når jeg kravler ned i soveposen i nat, 
lader jeg fingrene vandre sydpå og ser, hvad 
der sker. Det bliver jeg højst sandsynligt et 
bedre menneske af. I hvert fald et gladere og 
mere fredeligt menneske. Og det er jo bare tis. 
Og støv. Og daggammelt sved.

Hvem ved. Måske jeg en dag overgiver mig til  
teltsex. For folk skal bolle mere. Det giver fred 
i verden – eller i hvert fald Roskildefred.

Så selvom Roskilde Festival en lun som-
mernat emmer af sex og gode vibrationer, 
har jeg altså stadig en rusketur på toilettet og 
teltsex til gode. Men så er det jo godt, der er 
andre måder at stille den kløe, som kommer 
i løbet af en lummer festival med øl, bas og 
lange nætter med smukke mænd, der danser 
tæt. Orange feeling er jo en sexet følelse.

Det har jeg faktisk hidtil også været for 
snerpet til at bevæge mig ud i. For jeg har 
jo også tis på tæerne. Og jeg har skidt under 
neglene ej at forglemme. 

Jeg ved, jeg ikke er den eneste, der har det 
sådan. Seksualhygiejnen på slagmarken er 
bare bedre hjemme i sengene.

Men vi må tage os sammen. For folk,  
der ikke får sex, bliver sure. Og folk, der 
ikke får sex, bliver bitre på andre over, at  
de ikke vil have sex med dem. Jeg er af den 
faste overbevisning, at der ville være fred 
i verden, hvis folk bare havde noget mere 
samtykkesex og noget mere onani. Og vil  
man ikke have sex med andre, skal man  

Fingrene i dåsen 
– let’s do the wanking

Illustration: Mikkel Mainz
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På vegne af en hel e�er-
skole ringede en fortvivlet 
mor ind. De 92 unge menne-
sker fra e�erskolen, der skulle 
sammen på festival, havde 
booket Get a Place, forklarede 
hun. Siden var de mange  
forældre blevet noget bekym-
rede for, om deres børn nu  
også kunne �nde vej fra East-
indgangen til deres camp: 
»Kan de ikke få en guide til  
at vise dem ned til deres lejr, 
så de ikke bliver væk?«  
spurgte moren i telefonen.  
Det kunne de desværre ikke. 
Så hvis du ser 92 vildfarne  
unge mennesker, så send 
dem i retning af P.

Curlingmor 
slår til 

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. 

...folk skal bolle 
mere. Det giver fred  
i verden – eller i hvert  
fald Roskildefred

RONJA PILGAARD



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.

Katastrofe
eller 
hverdag?
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S om 
gæst på Roskilde 
Festival er man en anden end derhjemme. 

Vi tager den maske af, der er formet af vores 
hjemlige omgivelser, og det kan gøre det lettere 
at møde ligesindede. Sådan lyder det fra Camilla 
Laursen, certifi ceret parterapeut, datingcoach og 
skyggevejleder, da vi tager en snak med hende om 
dating, fl irt og at fi nde kærligheden på Roskilde 
Festival. 

Hun ser en tydelig parallel mellem kærligheds-
livet på Roskilde Festival og grundene til, at vi 
tager på festival i det hele taget. Ifølge Camilla 
Laursen tillader vi den primitive del af os at 
komme frem, og dermed viser vi en mere auten-
tisk version af os selv. Et menneske, der ikke be-
kymrer sig så meget, og som ikke overtænker sine 
valg, før han eller hun træffer dem. Det er derfor 
også i den grad lettere at fi nde en ligesindet på de 
præmisser – for eksempel når der skal scores på 
festivalen, fortæller dating-coachen.

SÅ KOM DEN VIRKELIGE VERDEN IND PÅ 
FESTIVALEN
Med en forventning om, at folks forhold til kær-
lighed bare ér anderledes på festival, er vi taget 
ud for at snuse til datinglivet på campingpladsen. 
Men selvom festivalgængerne er mere end ivrige 
efter at dele ud af stærke historier, forventninger 
og civilstatusser, tøver de fl este, da vi spørger, om 
vi må tage et billede af dem: »Er det anonymt det 
her?« bliver vi spurgt gentagende gange. 

Her er det menneskets kontrollant, der viser 
sig igen, mener Camilla Laursen. For hvis vores 
datingkultur på festivalen bunder i, at vi anskuer 
relationen som lystdreven og uforpligtende, er det 
at vise det til omverdenen enormt forpligtende. 
Det binder os til et liv efter festivalen: 

»Hvis noget går galt, behøves vi ikke ses igen,« 
lyder det fra de to veninder Mathilde på 18 år 
og Mathilde på 19 år, da de fortæller om to 
drenge, de har mødt på årets festival. To 
drenge, der uden for festivalen bor et par 
hundrede kilometer væk fra dem. 

Det er også festivalens arena, der 
spiller en vigtig rolle i 20-årige Ayses 
historie: For hende er det nemlig 
også det uformelle rum på festiva-
len, der har givet hende mod til at 
tage kontakt til en gammel fl amme:

»Det er noget andet at komme til 
at ringe til ham her. Det er som om, 
det ikke gør så meget, når man er 
på festival,« siger Ayse, der i øvrigt 
håber at støde ind i fyren alligevel. De 
har nemlig fælles venner, og der vil på en 
festival meget naturligt opstå muligheder, hvor 
man kan løbe ind i hinanden. 

ROSKILDE FESTIVAL – DET LYKKELIGE LAND 
Også 23-årige Ida føler sig bedre stillet på festi-
valen end derhjemme. Hun har nemlig oplevet, 
at det at være på festival sammen, styrker den nye 

romance, hun måneden forinden har startet op 
derhjemme. Ida mener, at der er så mange mulig-
heder for at lave ting sammen på en helt afslappet 
måde på festival. Hun nævner, at man både kan 
være fulde og tømmermændsramte sammen, og at 
man på mange måder viser sit sande jeg, fordi man 
i løbet af ugen afslører mere slidte og beskidte sider 
af sig selv. På trods af dette har Idas fl irt i den grad 
prioriteret hende på årets festival:

»Det at han gider at bruge sin ‘Roskilde-tid’ på 
mig, betyder alt,« fortæller hun og hentyder til 
den tidsløse zone, man kan 
opleve som gæst på 
en festival. 

Men hvis der ude-
lukkende er positive 
ting at sige om den 
måde, vi anskuer 
tilværelsen på, 
når vi er på festival, 
hvorfor er det så, at vi 
ikke tager mere af det 
med tilbage til vores liv 
derhjemme? 

Camilla mener, at mange nok vil gå 
rundt med en følelse af at være lykke-
ligere den ene uge, man er på festival, 
end resten af året. Hun mener, at det 
netop har noget at gøre med, at vi 
tager vores masker af, og at vi 
dermed giver slip på en stor del 
af alle vores forventninger.
                          KRISTINE PLECHINGER TÜCHSEN

Kærlighed lokker 
gæster på festival

Når vi tager på festival, e� erlader vi en stor del af vores daglige kontrolmenneske derhjemme 
og giver e� er for vores primitive sider. Men hvordan giver det plads til kærligheden? 

Hvis noget 
går galt, behøves 
vi ikke ses igen
                      MATHILDE OG MATHILDE
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Vi kunne 
høre skridt 
oppe fra 
scenen. Det 
måtte være 
Björk, blev vi 
enige om
    SOFIA

Fotos: Frida Abildgaard

Vi har været ude for at �nde jeres sjoveste sexhistorier. Læs dem, men husk at mærke e�er i jer selv og hos dem, I synes er søde. 

Et knald under Orange Scene
SOFIA, 27 ÅR
Jeg var egentlig træt, skæv og 
på vej hjem, da jeg så ham i 
området bag Orange Scene, hvor 
jeg arbejdede som frivillig. Han 
havde matroshat på og så rigtig 
sød ud. Vi ville begge købe en 
Snickers. Men selv om vi viftede 
med en masse kontanter, ville de 
kun tage kort. 

Det grinede vi lidt af og 
begyndte at snakke. »Vil du med 
op på Orange Scene,« spurgte 
han flirtende. Han havde adgang 
til bagområdet på scenen. Bjørk 
var live, og det ville jeg gerne. 
For Orange Scene er toppen. 
Men lige meget hvor meget jeg 
tiggede og bad, kunne jeg ikke få 
adgang af vagterne. Så tog han 
min hånd, og vi gik ned under 
scenen i stedet. Orange 
er hævet to meter over 
jorden, så man kan gå 
oprejst dernede. Der er 
kun de bærende søjler 
og ledninger. Vi fort-
satte så langt, vi kunne, 
til vi var dér, hvor vi 
kunne høre skridt oppe 
fra scenen. Det måtte være Björk, 
blev vi enige om. 

Vi er oppe at køre over, at vi 
står der. Under orange. Under 
Bjørk. Så kysser han mig. Det er 
et godt kys. Vi ender nede på fli-
segulvet og har sex. Jeg afbryder 

MADS PÅ 20 ÅR
Jeg har haft noget kørende med 
Laura i noget tid, og vi har sovet 
sammen hver aften på Roskilde 
i år. Tidligere i dag skrev hun til 
mig, at hendes veninder var lidt 
kedelige. Emil og mig og nogle 
andre venner havde lige været 
nede ved badesøen. Jeg skrev, at 
hun bare kunne komme hen til 
os. Vi havde mistet vores pavil-
loner og var lidt triste. 

Hun kom hen og sad på 
soundboksen. Jeg sad ved siden 
af og rørte lidt ved hendes lår. 
Så spurgte jeg om, hun ville med 
ind i teltet. Det ville hun gerne. 
Vi har et stort seksmandstelt, og 
vi gik ind i en af kabinerne. Så 
kørte det, og det var super læk-
kert. Da vi var færdige, og Laura 
var ved at tage tøj på, og jeg lå 
nøgen, kom Emil og en anden 
ven ind i teltet. 

Jeg havde fået bakset mine 
underbukser på og lå bare i 
dem. Emil kom ind i kabinen, 
trak mine underbukser ned og 

slikkede på min pik. Det har 
han gjort før. Jeg syntes ikke, det 
var grænseoverskridende. Vi er 
meget tætte, og det har vi været 
lige siden børnehaveklassen. Vi 
har et meget afslappet forhold til 
sex. Grænseoverskridende, men 
hammersjovt.

LAURA PÅ 19 ÅR
Jeg flækkede af grin, han kom 
bare ind og slikkede på hans 
pik. Jeg ved godt, hvordan de 
har det med sådan noget. 

EMIL PÅ 21 ÅR
Jeg havde ikke lagt mærke til, at 
de lå derinde. Jeg ville bare ind 
og vække Mads. Mads lå på ryg-
gen, sådan som han også ligger, 
når han sover. Så er jeg sådan, 
»hey, vi skal videre,« og bare for 
at lave sjov, som jeg har gjort før, 
så trak jeg ned i bukserne og slik-
kede ham på skaftet. Jeg vidste 
ikke, at de lige havde haft sex. 
Det fandt jeg først ud af senere. 

LIVA POLACK

efter lidt tid, fordi jeg bliver 
for bevidst om, at nogen kan 
komme og smide os væk. For  
vi må jo ikke være der. Vi går  
ud fra Orange Scene hånd i 
hånd. Kysser og krammer. Og  

så forsvinder vi hver vores 
vej ud i natten. Jeg 

har ikke set ham 
siden, og jeg ved 
ikke, hvad han hed-
der. Jeg var sådan 
»wow, det var vildt 
nok. Nu er Roskilde 

Festival 2012 sluttet 
med et brag.« 

KÆRLIGHED
ORANGE

NÆSTEN TREKANT
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Moeisha Ali Aden 
har været på 12 
festivaler. Ni af dem 
var hun her som 
Mahamad. Med en 
talk lørdag er hun 
med til at sætte 
transpersoner på 
dagsordenen 
på festivalen. 

»Jeg vil vise Danmark, at 
ungdommen ikke kun er 
hvid, heteroseksuel og cis-
kønnet. Vi er brune. Vi er 

transpersoner. Og vi bliver 
ved med at være her.« 

Det fortæller Moeisha Ali 
Aden, der er talsperson for 
NGO’en Sabaah, som arbej-
der med LGBT+-rettigheder 
for minoritetsunge. På 
lørdag holder hun en talk 
om det at være transperson 
på Roskilde Festival. 

Hun roser festivalen for, 
at de i år har flere queers, 
der optræder, ligesom de 
i år har lavet et ’Rainbow 
Room’. 

»Den slags var der ikke i 
2016, da jeg sprang ud. Og det 
kunne jeg godt have brugt. 
Jeg kunne feste med alle 
mulige, men jeg kunne ikke 
føle mig sikker,« siger hun.

Men derudover synes 
hun ikke, at Roskilde er et 
mere LGBT+-venligt rum 
end resten af Danmark. 
»Roskilde er som en 
stor by. Her er mere end 
100.000 gæster. De fleste er 
inkluderende, men selvføl-
gelig er der også racister, 
homofober og transfober,« 
forklarer hun. 

EN AF DRENGENE
Årets festival er Moeishas 
tolvte. Fra 2007 til 2015 var 
hun på festival som den 
dreng, hun er født som: 
Mahamed. 

Mahamed var en del af 
en camp med 12 hvide, he-
teroseksuelle drenge med 
alt, hvad det indebærer: at 
ligge i kø, finde på et tema 
for campen, spille ølbow-
ling og give karakterer til 
forbipasserende kvinder.

I 2016 sprang hun ud 
som transkønnet over for 
sine venner og for sin faste 
lejr. Og det fik betydning 
for hendes måde at gå på 
festival på. Vennerne tog 

det rigtigt pænt 

og ville stadig gerne have 
Moeisha med i lejren, men 
pludselig var ting, hun 
før tog for givet, meget be-
sværligt. Tisseture skulle 
planlægges, når man ikke 
længere kunne gå en tur 
i hegnet. Hvor skulle hun 
bade, og hvor kunne hun 
barbere sig og tage make-
up på?

»Jeg elsker Roskilde 
Festival, jeg elsker Orange 
Feeling. Det kunne jeg ikke 
vælge fra, fordi jeg nu var 
transkønnet. Men jeg var 
nødt til at træde et skridt 
tilbage og tænke over, 
hvordan jeg nu kunne 
være på festival. Jeg er sta-
dig en del af campen, men 
jeg bader og sminker mig 
hjemmefra, kommer og 
hænger ud på festivalen, 
og så tager jeg det sidste 
tog hjem klokken fire om 
morgenen,« forklarer hun.

DRØMMER OM EN 
LANDMANDSSØN FRA FYN
Moeisha er ikke kun 
transperson. Hun er også 
muslim. En kombination 

mange opfatter som 

ualmindelig, men for 
Moeisha giver det god 
mening.

»Da jeg sprang ud,  
begyndte jeg at læse en 
masse om LGBT’s historie, 
men også koranen, hadith-
erne, historiebøgerne. Jeg 
ville forstå mig selv og 
kulturen. Den islam, man 
taler om i Danmark, er 
islam fra Mellemøsten. Jeg 
er sort og fra Afrika. Min 
islam er en anden islam, 
hvor der er plads til andre 
guder, til voodoo og til 
mig,« forklarer hun. 

Som talspersonen  
for Sabaah, aktivist og 
foredragsholder bru-
ger Moeisha 
sig selv og sin 
identitet hele 
tiden. Det kan 
være hårdt 
altid at være i 
skudlinjen.

»Jeg plejer at 
sige, at jeg glæ-
der mig til den 
dag, jeg finder en 
landmandssøn 
fra Fyn, forelsker 
mig og flytter fra 

København,« svarer hun 
grinende og fortsætter 
mere alvorligt. 

»Aktivisme er noget, jeg 
gør i en periode af mit liv. 
Jeg vil gerne stifte familie, 
slå mig ned og få nogle 
børn. Men så længe jeg er i 
gang med at skrive, tale og 
give interviews, så kan jeg 
lære Danmark, Roskilde  
og ungdommen, at vi er 
her. Og at vi har ret til 
det,« afslutter hun.

KAREN DICH

MOEISHA ALI ADEN TALER 
PÅ HOUSE OF CHROMA, 
LØRDAG DEN 6. JULI KL. 13.00

n TRANSPERSONER PÅ FESTIVAL 
Tre ting du kan gøre for at gøre det lettere for trans-
personer at være på festival
n  Mind your own business 

Transpersoner er – som de �este andre mennesker – ret 
ligeglade med din holdning til deres udseende, deres 
krop og de valg, de træ�er. Her som mange andre steder 
gælder reglen om, at hvis du ikke har noget pænt at sige, 
så bør du holde din mund.

n  Spørg, hvad du kan gøre 
Kender du en transperson, og bor der måske én i din lejr, 
så spørg vedkommende, hvordan du kan gøre deres 
festival bedre. Måske har de nogle udfordringer, du slet 
ikke har tænkt på.

n  Lad være med at lave dig selv om 
Dine venner er ikke blevet nye mennesker, bare fordi de 
har ski�et kønsidentitet. Lad være med at ændre på jeres 
forhold. Gør de ting sammen, I plejer at gøre, bliv ved med 
at invitere dem med til fester – og tag dem med i campen. 

Fotos: Iben Gad

Jeg plejer 
at sige, at jeg 
glæder mig til 
den dag, jeg
�nder en 
landmands-
søn fra Fyn, 
forelsker mig 
og �ytter fra 
København

MOEISHA ALI ADEN 

Moeisha 
har 
været 
på 
Roskilde 
som 
både 
mand 
og 
kvinde
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Det er svært at være partystarter og sikre 
det gode naboskab. Men guidelines til, hvor 
højt man må feste og certi� cerede nabohelte, 
kan hjælpe. 

n  DET KAN DU FINDE I KITTET:
n  Et klistermærke til din soundboks, så alle kan se, at du er certi� ceret nabohelt, 

og at jeres lejr gerne vil skabe en fest for hele nabolaget.
n  En såkaldt jacksplitter, så du kan koble din soundboks sammen med den, 

der spiller i nabolejren, så I kan skabe en større fest. 
n  En analog spilleliste, som I kan udfylde og give til nabolejren, så de kan se, 

hvad for noget musik I vil spille.
n  Et orange svedbånd, der skal indikere, hvem der er ansvarlig for musikken, der kører 

på soundboksen. Den, der har det på, er dj. Så undgår I nabokrig over spillelisten.

Kittet bliver uddelt der, hvor man oplader sin soundboks

Danmarks � erdestørste by Kvinderne slår mændene på målstregen
Når nu vi hvert år � ytter ind her på pløjemarken i 

Roskilde, bygger vi samtidig Danmarks � erdestørste 
by. Kun København, Aarhus og Odense overgår os. 
Når musikdagene går i gang, er vi nemlig i alt 
130.000 glade, små-snalrede og musikglade indbyg-
gere på Roskilde. Pas godt på hinanden i metropolen.

Er du på udkig e� er en person af det modsatte køn at dele sovepose med, 
skal du næppe lede længe. For selv om kvinderne i 2018 dominerede Roskilde 
Festival, var det  kun på et hængende hår. 52 procent af gæsterne var nemlig 
kvinder, mens mændene udgjorde 47 procent af festivalens billetkøbere. Og 
hvad med den sidste ene procent? Den de� nerede sig ikke ud fra binær køns-
opdeling. Halvdelen af deltagerne på festivalen er i øvrigt singler.
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Illustration: Simon Dilling Hansen

Bliv 
certi� ceret 
nabohelt

P. JACOB BOLL:
En kæmpe del af problemet kunne 
løses med en mulighed for at betale 
for at få fragtet sine ting hjem. 
Mange køber det billigste crap, 
fordi det bare skal holde max en 
uge. Det er jo ikke fordi, folk har et 
inderligt ønske om at e� erlade en 
slagmark! Det er bare ikke særlig 
fedt at pakke og slæbe et lortetelt 
til 200kr i Jysk med en ødelagt 
lynlås, samtidig med man bærer 
rundt på en ordentlig omgang 
tømmermænd og festivalblues. 
Der har tidligere været halvhjertede 
forsøg med fragtløsninger i alt for 
små kasser. Nu er det måske på tide 
at prøve noget mere seriøst?!

Svar:
Ja da! Vi testede en sådan 
løsning i 2018. Der var desværre 
ikke så mange, der brugte løs-
ningen, men det er klart noget, 
vi skal prøve igen!

PETER BAGGE TJELLESEN:
Hvor meget krudt er man villig 
til at bruge på det? Så forbyd 
medbragte telte, og lad gæsterne 
overnatte i Roskildes egne telte, 
som rengøres og genbruges. 
Eller lad gæsterne registrere et 
telt ved indgangen, og tildel en 
stregkode på teltet. Så tjekker 
man sit telt ud, når man tager 
hjem, eller får tilsendt en reg-
ning for det man e� erlod. 

Svar:
Ja, mulighederne er mange! 
Det vil være noget af et admi-
nistrativt arbejde at registrere 
hvert enkelt telt på camping-
områderne – vi taler mellem 
40.000-60.000 telte. Jeg tror, 
vi skal fi nde fl ere forskellige 
løsninger, som passer til de 
mange forskellige mennesker, 
der kommer på Roskilde. Vi 
har allerede nu bl.a. Clean 
Out Loud, Leave No Trace og 
Silent and Clean, som på hver 
deres måde sikrer mere bære-
dygtige og forpligtende fælles-
skaber. Det vil vi rumme som 

festival. Vi kunne så sagtens 
se på fl ere løsninger indenfor 
for eksempel leje og midlertidig 
brugsret.

MALICIA DABROWICZ:
Lav et partnerskab med et � rma, 
der laver campingstole og andet 
udstyr i Danmark med festival-
logo – og af slidstærkt materiale, 
som holder længe. Og giv så rabat 
på billetten til dem, der køber det 
gode grej. 

Svar:
Ja, lige præcis! Vi skal sam-
arbejde med producenter og 
virksomheder, som også vil 
den bæredygtige dagsorden. 
Så kan vi også begynde at se 
på designet, og om vi kan gøre 
noget for at sikre, at produktet 
holder længere tid. Og når det 
på et tidspunkt ikke kan mere, 
skal vi kunne skille produktet 
fra hinanden, så de enkelte 
dele kan genanvendes. Bedre 
produkter som holder længere 
og af materialer, der kan gen-
anvendes er vejen frem!

Hvem tager skraldet? 

Illustration: 
Mia Mottelson

Brug ølkassen som solhat, gem værdierne i makreldåsen og 
brug pavillonen som regn-poncho. Vi sætter fokus på alt vores 
ragelse hele ugen – og ikke mindst hvordan vi genbruger eller 
kommer af med det. Send jeres gode ideer til 1204 med teksten RF 
AVIS + din besked. Så præsenterer vi de tre bedste for Roskilde 
Festivals programleder for bæredygtighed, Sanne Stephansen.

D et er altid en fordel at arbejde for det gode naboskab 
– også når man er på festival. Men det kan være svært 
at tage temperaturen på stemningen i nabolejren, når 
festen er på sit højeste. Det er der dog råd for.

Roskilde Festival har nemlig ikke kun en grænse for, hvor 
højt musikken må spille til koncerter inde på pladsen. Der er 
også retningslinjer, når det kommer til campingområdet – og de 
er helt sikkert mere festlige, end dem der er i din opgang. 

Frem til klokken to om natten kan anlæg spille op til de helt 
store fester, men derefter bør volumen få et nøk ned og kun 
spille dansegulvet op for én eller et par lejre. Fra klokken fem 
om morgenen til klokken ni bør anlægget spille for egen lejr 
eller holde en velfortjent pause.

SOUNDBOKS’ REDSKABER TIL DET GODE NABOSKAB
For at bidrage til den gode stemning mellem lejrene har 
Soundboks udviklet et kit til dem, der vil gå hele vejen og være 
en rigtig nabohelt og arbejde for at feste i fællesskab.

ANNE SYNNESTVEDTE



HAR MAN SAGT JA, 

HVIS MAN IKKE 

HAR SAGT NEJ?
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En barndom med misbrug 
og svigt skulle ikke stoppe 
Pipaluk. Tirsdag a	 en fortalte 
hun sin livshistorie på 
Roskilde Festival – igennem 
en treretters menu.

»Det har ikke været helt let,« fortæller 
Pipaluk Kirstine Lennart og smiler 
skævt. Hendes liv, altså. Hun blev fjernet 
fra hjemmet, da hun var bare to år. 
Hendes mor var – og er – misbruger. 
Faren fi sker i Grønland, et land, Pipaluk 
aldrig har boet i. Hendes livshistorie 
er et pingpong-spil mellem så mange 
plejefamilier og opholdssteder, at hun 
ikke kan huske dem alle. Men sådan 
skulle det ikke fortsætte. 

ÉN PERSON KAN GØRE FORSKELLEN
»Jeg fl yttede altid, når det blev svært. 
Men på et opholdssted i Nordjylland 
sagde de, at jeg skulle blive. At de 
troede på mig. Også når jeg ikke selv 
gjorde,« fortæller Pipaluk. Og da 
chefen på den restaurant, hvor hun 
var opvasker, spurgte hende, om hun 
ikke skulle være kok, faldt brikkerne 
pludselig på plads. »Jeg ville være noget 
mere end min mor,« siger Pipaluk. 
Og dét lykkedes. Tirsdag aften bød 
hun i et fyldt FLOKKR-telt på treretters 
menu. En forret om hendes barndom.
En hovedret om hendes ungdom. En 
dessert for fremtiden. 

Middagen var arrangeret af Projekt 
BEAT – en community platform, der 
er skabt af og for unge mønsterbrydere. 

»Målet er at vise unge som mig, at 
man kan blive andet end kontanthjælps-
modtager – og at fortælle andre unge, at 
man kan være der for dem, som har det 
svært,« fortæller Pipaluk. »Jeg vil ikke 
sige, at det er noget særligt i mig, der 
har gjort, at jeg kom videre. Det er noget 
i os alle sammen«. 

Marina Jensen, der er grundlægger af 
Projekt BEAT og selv har haft en hård 

opvækst i Albertslund, fortæller, at det 
ofte er én person, der gør forskellen. »Det 
er utroligt, at der er så mange unge, som 
aldrig har oplevet, at nogen troede på 
dem. Sig det én gang, og du kan forandre 
et liv,« siger hun.

VREDE OG GLÆDE
Selvom Pipaluks liv har været præget af 
svigt, er det ikke vreden, der fylder. 
»Livet er for kort. Jeg kunne sætte mig 
ned, græde og være vred – men jeg vil 
hellere glædes. Og det kræver en 
indsats,« siger hun. Den indsats blev til 
en livs middag i går. Nu skal Pipaluks 
første Roskilde Festival nydes i dag. 
Og tiden efter festivalen tegner lys.

TROELS BOLDT RØMER & EMMA BRIX

Billetsalget til næste år er 
allerede i gang

Politiet kørte sur mand til toget

Ved du allerede nu, at du skal på Roskilde 
Festival i 2020? Så køb! Billetterne er i handlen, og 
de første billetter er allerede solgt. Roskilde Festival 
2020   nder sted fra den 27. juni til den 4. juli.

Natten til mandag måtte frivillige på Roskilde Festival ringe 
e	 er hjælp fra politiet. De havde brug for hjælp til at håndtere 
en sur og højlydt mand. Politiet kørte here	 er den vrede og 
larmende mand til Roskilde Station, så han kunne tage toget 
hjem for at falde til ro. Hvad han var så sur over, har politiet 
intet kendskab til og må forblive i det uvisse.2020   nder sted fra den 27. juni til den 4. juli.

En spiselig rejse 
gennem en 
mønsterbryders liv

Foto: Sidsel Lehn Mehlsen

Foto: Frida Abildgaard 
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Livet er for kort. Jeg kunne sætte mig ned, 
græde og være vred – men jeg vil hellere glædes

PIPALUK
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D ebatten om kønsfordeling 
på musikscenerne er 
et emne hvert eneste 
år, når festivalsæsonen 

nærmer sig. Den svenske forening 
Popkollo gør mere end at debat-
tere. Foreningen har siden 2003 
gjort et kæmpe stykke arbejde for 
at fremme ligestilling i musik-
branchen.

Popkollo arrangerer musik-
kolonier, Sommarkollo, der hen-
vender sig til piger, nonbinære  
og transpersoner i alderen 12-18 
år og varer mellem 4 og 10 dage. 
Til Sommarkollona har delta-
gerne mulighed for at afprøve 
forskellige instrumenter, lave 
musik i fællesskab, skrive sange, 
deltage i workshops om for  
eksempel lydteknik, lære om 
normkritisk metode samt at 
diskutere og udfordre køns-
forståelser og -fordeling i mu-
sikbranchen. Musikkolonierne 
henvender sig til både nysgerrige 
begyndere og til dem, der har 

mere erfaring. Ved at skabe et 
trygt frirum får piger, nonbi- 
nære og transpersoner mulig- 
hed for at udvikle deres mu-
sikinteresse og skabe musik i 
fællesskab.

Nu donerer Roskilde Festival 
250.000 kroner af overskuddet 
fra festivalen 2018 til Popkollos 
Sommarkollo. Det er et af årets 
hovednavne, Silvana Imam, der 
har peget på Sommarkollo som 
donationsmodtager. Silvana  
Imam optræder for tredje gang  
på Roskilde Festival. Hun har  
selv sammen med andre profes-
sionelle kunstnere og aktivister 
– som for eksempel Yolanda  
Bohm og Nike Markelius – været 
inviteret til Sommarkollo.

»Popkollo er en NGO med  
supervigtige værdier. Jeg har 
været der som sommercoach  
to gange, og jeg er overbevist  
om, at de kan skabe endnu  
mere forandring med de 250.000  
kroner. Jeg vil også sige, at  

jeg er meget beæret over at åbne 
Orange Scene. Det bliver vildt,« 
lover Silvana Imam.  

Popkollo glæder sig over dona- 
tionen, som foreningen har rige-
ligt brug for. Over 4.000 unge 
piger, nonbinære og transpersoner 
har siden 2003 deltaget i sommer-
kolonierne.

»Silvana er en rollemodel, og 
vi er meget taknemmelige for, at 
vores unge har haft mulighed for 
at blive inspireret af hende. Ved at 
arbejde tæt sammen med kunst-
nere, de kan se op til, lærer de,  
at deres drømme er opnåelige,« 
lyder det fra Popkollo i en mail  
til Orange Press. 

Blandt andre Bruce Spring-
steen, Metallica og Dua Lipa har 
tidligere peget på modtagere af 
Orange Donation.

MARTIN FINNEDAL

SILVANA IMAM SPILLER PÅ 
ORANGE SCENE 
ONSDAG DEN 3. JULI KL. 18.00

Popkolle får årets Orange 
Donation af Silvana Imam

Foto: Popkollo/So�e Grabo 

Foto: Popkollo/Louise Helmfrid 

Roskilde Festival uddeler – på anbefaling af Silvana Imam – 250.000 kroner til  
organisationen Popkollo.
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D et er rart at have sin ven med sig, 
når man skal prøve noget nyt og 
skræmmende. Det første møde 
med festlige, kaotiske og enorme 

Roskilde Festival er ingen undtagelse. Det 
gælder også for 19-årige Mona og 18-årige 
Leyla fra Tingbjerg. De optræder begge to 
på FLOKKR-scenen tirsdag eftermiddag, 
hvor de fortæller deres personlige histo-
rier om at vokse op i det belastede område 
Tingbjerg, der ligger i Brønshøj i udkanten 
af København:

»Vi ville ikke kunne tage af sted alene. 
Det er vigtigt at vide, at ens venner er der, 
så man kan støtte sig til dem. Og så man 
ikke ender med at være den eneste med 
tørklæde på,« fortæller Mona.

PIS, DRUK OG MASSER AF 
HOVEDBEKLÆDNING
Når Mona har fortalt sine venner, at hun 
skal på Roskilde Festival, har de ikke troet 
på hende. Og Mona og Leyla forstår godt, 
hvorfor deres venner ikke ser dem som 
typiske festivalgængere: »Man hører så 
meget. Folk tisser over det hele, er fulde 
og tager stoffer. Vi havde aldrig troet, at vi 
skulle være en del af det,« fortæller Mona.

Men selvom det mest er ting som 
bøllehatte, Pikachu-kostumer og blomster-
kranse, der pryder festivalgængerne,  
har de to veninder stadig noteret sig,  
at mange dyrker forskellige hoved-
beklædninger på Roskilde Festival. De 
håber, at festivalens diversitet gør, at 

at udfordre sin frygt. Ligesom hun selv  
er taget på Roskilde Festival sammen  
med Leyla.

DER ER IKKE EN BOMBE UNDER TØRKLÆDET
Da Leyla var barn, blev hun mobbet af de 
andre børn, fordi hun havde akne. På et 
tidspunkt havde hun ikke engang lyst til 
at tage i skole. Det var i den periode, hun 
valgte at bære tørklæde, som for hende 
betød stolthed og ydmyghed. En lille del 
af valget handlede også om, at kombina-
tionen af make-up og tørklæde betød  
mere selvtillid. Hun kunne mærke, at hun 
blev gladere. Men ligesom Mona levede 
Leyla som barn med en forestilling om,  
at der ikke fandtes racisme i Danmark.  
Da hun blev ældre, fandt hun ud af, at 
valget om at bære tørklæde bliver set på 
meget forskelligt:

»Jeg er blevet spurgt flere gange, om 
jeg har en bombe under mit tørklæde. Det 
er virkelig chokerende, at folk kan finde 
på at sige sådan noget. Jeg synes, det er 
krænkende.«

Mona og Leyla er begge to aktive i 
Tingbjerg Ungefællesskab. Her støtter 
de hinanden i at komme ud med deres 
holdninger. Det var eksempelvis et stort 
samtaleemne, dengang Martin Henriksen 
fra Dansk Folkeparti fortalte Leyla, at hun 
ikke er dansker:

»Det mente Martin Henriksen ikke, 
at jeg var, fordi jeg går med tørklæde. 
Så spurgte jeg ham om nonner, der går 

med tørklæde, heller ikke er danske? Det 
kunne han ikke svare på.«

SIG FRA OVER FOR RACISME  
Lige meget om man er jøde, kristen, ateist 
eller muslim, så skal man behandles 
ordent ligt, mener Leyla. Derfor svarede 
hun også Martin Henriksen igen. Hun 
gjorde det både for sin egen skyld, men 
også for at være et eksempel for andre unge. 

Veninderne har også et godt råd til, 
hvad man kan gøre, hvis man oplever 
racisme over for andre – på festivalen eller 
derhjemme: 

»Hvis du nu oplever, at der er en, der er 
racistisk mod andre, skal du bryde ind. 
Du skal fortælle, at personen, det rettes 
mod, er lige så meget dansker, som dig. 
Danskhed handler om, at vi alle er lige 
meget værd som mennesker. Det ville gøre 
min dag så meget bedre,« fortæller Mona, 
der ud over at tale på FLOKKR-scenen 
skal ind og høre Cardi B sammen med 
Leyla på Orange Scene på onsdag.

THILDE HØYBYE

TINGBJERG UNGEFÆLLESSKAB  
ER STØTTET AF MELLEMFOLKELIGT 
SAMVIRKE.  
 
DU KAN OPLEVE HISTORIERNE  
LIVE PÅ FLOKKR-SCENEN  
TIRSDAG 2. JULI KL. 13.30

deltagerne vil høre deres historier og 
spørge nysgerrigt ind til eksempelvis  
at bære tørklæde. Og det er vigtigt, for  
der er mange fordomme i Danmark, kon-
staterer de.

‘AT VÆRE DANSKER ER IKKE 
BLAND-SELV SLIK’
Da Mona voksede op i Tingbjerg, 
troede hun ikke på, at racisme fandtes 
i Danmark. Hun havde en oplevelse af 
Danmark som et eventyrland, hvor alle 
var tolerante over for hinanden. Det var 
først, da hun kom i gymnasiet, at hun  
blev konfronteret med, at det ikke forholdt 
sig sådan:

»Jeg var 1.g’er, og der var lancierfest. Vi 
skulle alle sammen øve med en partner. 
Vi var alt for mange piger i vores klasse, så 
jeg spurgte min lærer, om jeg ikke måtte 
være en af dem, der dansede med en pige. 
Kort tid efter sad jeg med mine forældre 
på rektors kontor. Rektoren sagde til mig: 
‘Det her, det er en fuld pakke. Man kan 
ikke vælge ting fra eller til. Det er ikke 
bland-selv slik’.«

Efter episoden ændrede Monas 
verdens billede sig. Hun begyndte at blive 
bange for, hvad andre tænkte om hende. 
Men hun forstår godt, at der kan opstå  
en frygt, når nyhedsbilledet bliver fyldt 
med skræmmende historier fra bolig-
områder som Tingbjerg. Mennesker er 
bange for det, de ikke kender. Derfor 
holder hun fast i, at man bliver nødt til  

I dag på FLOKKR-scenen fortæller to  
unge veninder deres historier om at ville 
skabe forandring på én af Danmarks  
mest omdiskuterede adresser: Tingbjerg. 
Det handler om frygt og fordomme.  
Om Tingbjerg, tørklæder og om  
at tage på Roskilde Festival  
for første gang.

Fra Tingbjerg til festival 
med tasken fuld af fordomme

Foto: Sidsel Lehn Mehlsen
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S idst Frej Levin optrådte, stod han 
bag en DJ-pult i et mørkelagt og 
råt lokale i den franske by Lyon, 
hvor kun dæmpede, røde lys-

stofrør synliggjorde klubbens dansende 
gæster. Under navnet B From E pumpede 
han technomusik ud over de mange men-
nesker, der, som han beskriver det, svajede 
frem og tilbage med lukkede øjne. 

»Jeg elsker at se så mange mennesker 
danse med øjnene lukkede!« skrev 
Frej Levin, da han delte videoen på sin 
Instagram.

I 2018 havde han sin Roskilde-debut, 
også under navnet B From E, men han er 
en musikalsk kamæleon, der ikke kan nø-
jes med blot et enkelt projekt. Frej Levin 
spiller derfor i år med sin hiphopgruppe 
Natkat, og her kan man forvente, at de 
lukkede øjne og svajende kroppe er skiftet 
ud med nikkende hoveder og svingende 
arme.

»Jeg glæder mig til at spille med Natkat 
i år, for nu kender jeg scenen, og derfor 
har vi kunnet planlægge vores show lidt 
bedre. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle 
sidste år. Jeg gik bare på. Men i år kan jeg 
stå på scenen med mine boys. Det bliver 
vildt fedt,« fortæller Frej Levin. 

»Sidste år var det business, i år bliver 
det vanvid.«

Frej Levins forhold til Roskilde Festival 
startede tilbage i 2004, da han som 14-årig 

Ifølge Frej Levin er det eneste problem, 
at der ikke er nok timer i døgnet. Han vil 
gerne bruge tid på alle sine genrer, men 
gennem Natkat har Frej Levin fået succes 
nok til, at han nu kan leve af penge fra 
musikbranchen – både som lyddesigner 
og gennem sine mange spillejobs. 

»Successen kommer fra noget så 
simpelt som at fortælle historierne 
om sine behov,« siger Frej Levin. Før 
i tiden var han kendt for altid at komme 
for sent, indtil han lavede en sang om 

sine manglende evner inden for 
punktlighedens kunst, og efterfølgende 
er han altid trådt op til sine aftaler på 
klokkeslettet. 

Så hvis Frej Levin gerne ville tjene 
penge, så var det åbenlyst, hvad der måtte 
til: En sang om penge.

»For nylig lavede jeg en sang, der 
handler om, hvad man generelt gør for 
penge, og at folk skal blande sig udenom, 
hvad jeg gør for penge. Det er svært for 
nogle folk at tjene penge og have en fast 
indkomst. Efter det nummer har jeg fået 
en fast indkomst på baggrund af min 
musik. Så jeg tror bare, at vi skal blive 
ved med at lave musik om de ting, jeg 
mangler, og så kommer de til mig,« 
griner han. 

I fremtiden vil musikken fortsat være 
lige så ærlig og upoleret, som den har væ-
ret hidtil. Frej Levin kan godt lide at på-
pege egne fejl, både gennem rapmusikken, 
punkskråleriet eller den tunge technobas. 

»Det er jo oprør. Det er al den musik, der 
ikke er pæn. Den er jeg mest tiltrukket af. 
De ting, der bryder nogle love og piller ved 
folks følsomhed. Jeg kan godt lide, at det 
rager ud og både er grimt og smukt.

JAKOB KJØGX

NATKAT KAN OPLEVES LIVE 
PÅ COUNTDOWN-SCENEN 
TIRSDAG DEN 2. JULI KL 18:30

tog alene på festival. I sin rygsæk havde 
den unge punker med mexicanske rødder 
kun hårfarve og nogle teboller, som han 
havde fået med hjemmefra. Men han hav-
de ikke medbragt et telt, for den garvede 
punkerknægt regnede med, at han kunne 
sove hos andre. Hovedsageligt piger. 

»Jeg tog bare af sted for at komme af 
sted, og så måtte jeg jo prøve at se, om 
jeg kunne møde en sød pige at sove hos,« 
fortæller han. »Men så blev jeg syg med 
infl uenza.«

Gennem årene har Frej Levin haft sin 
debut i freestyle-konkurrencen MC’s Fight 
Night som 12-årig, spillet i punkbandet 
Knæk og Bræk, lavet trance på sit børne-
værelse under navnet Mr. Free, startet 
rapduoen Drunk Funk, spillet house mu-
sik med med DJ-kollektivet Copenhagen 
Underground Posse, lavet techno som B 
From E og til sidst startede han Natkat. 
På trods af det brogede CV er det let for 
ham at navigere rundt i genre og kultur, 
fortæller han.

»Man hopper bare videre til det næste, 
når man bliver træt. Så er man hele tiden 
stimuleret på forskellige punkter. Du 
bliver aldrig træt af din genre. Jeg kan lige 
tage på ferie til punkland og drikke nogle 
varme guldøl, så kan jeg hoppe til techno-
land bagefter og være vågen et par dage, 
og så kan jeg tage til hiphopland og slappe 
af med nogle gode beats.«

Frej Levin er front� gur i hiphopgruppen Natkat, der hurtigt har opnået et respekteret omdømme i den danske hiphop kultur.

Jeg tog bare 
af sted for at komme 
af sted, og så måtte 
jeg jo prøve at se, 
om jeg kunne møde 
en sød pige at 
sove hos

FREY LEVIN

Mød kamæleonen 
fra Natkat
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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”

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

I Myanmar er psykisk 
og fysisk vold mod 
minoriteter hverdag, 
og militærets mas-
sakre på rohingya-
muslimer har chokeret 
hele verden. Nu orga-
niserer unge musikere 
sig for at udfordre 
de magtfulde institu-
tioner i landet med 
afsæt i deres kunst-
neriske frihed.

På trods af censur og trusler 
fra militærjuntaen har Swe 
Hlaing Htet – bedre kendt som 
Darko – siden 2004 brugt sit 
musikalske virke på at kæmpe 
for ytringsfrihed og fred i 
Myanmar. Musikaktivisten og 
punkguitaristen er leder af 
Turning Tables Myanmar, 
som han siden 2014 har ud-
viklet til en landsdækkende 
bevægelse, der mobiliserer 

unge i kampen for et demo-
kratisk samfund: 

»Folket har brug for, at 
vi handler og slås for vores 
frihed. Men i Myanmar bliver 
der set skævt til folk, der bru-
ger deres ytringsfrihed. Den 
her bevægelse skubber folkets 
grænser og gør det muligt for 
os at diskutere demokratiet, 
vores institutioner og struktu-
rerne i vores samfund.«  

For at få inspiration til 
hvordan aktivisme og kul-
turelle udfoldelser kan 
understøttes, er han taget på 
Roskilde Festival: »Det er 
næsten uvirkeligt at sidde 
og kigge ud over festivalen. 
En enorm folkemængde, der 
samles og fungerer sammen 
og et hav af gode initiativer. 
For eksempel er jeg meget 
inspireret af Rainbow-teltet i 
City Center East.«

DE DRØMMER OM DEMOKRATI 
PÅ MYANMARS STØRSTE 
UNDERGRUNDSFESTIVAL
Som en del af den landsdæk-
kende bevægelse, har Turning 
Tables stablet landets største 
undergrundsfestival, ‘The 

Voice of the Youth Festival’, 
på benene. Her samlede 
10.000 mennesker sig sidste år 
for at høre progressive unge 
kunstnere spille hardcore-
punk, metal, rap og hiphop:

»Festivalen hjælper folket 
med at drømme om, at det 
hele kan være anderledes i 
morgen. Det skaber en følelse 
af, at det er muligt at skabe et 
demokrati, hvor ytringsfrihed 
trives og kulturelle minorite-
ter ikke forfølges.« 

Darko understreger, at mu-
sikken netop sætter fokus på at 
udfordre det kulturelle dikta-
tur, som Myanmar er. Lige nu 
kører der eksempelvis en rets-
sag mod en lyriker for at have 
kritiseret den politiske leder. 
Som han siger, er netop den 
kunstneriske frihed og op-
blomstring vigtig, hvis landet 
skal bindes sammen. For i 
Myanmar er der 135 minorite-
ter (og det er blot dem, der er 
anerkendt). En lidt anden sam-
mensætning end forsamlingen 
af overvejende blonde danske-
re på Roskilde Festival, kon-
staterer han med et smil. 

THILDE HØYBYE

Punkaktivisme for et 
demokratisk Myanmar

Foto: Rune Svenningsen
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PÅ DE STØRSTE SCENER: 
Silvana Imam (SE)
Genre:   Svensk hip-hop med kant  

og holdning.
Hvornår:  Åbner Orange Scene,  

onsdag kl. 18.00
Hittet: Helig Moder

Janelle Monáe (US)
Genre:   Politiske soularrangementer 

der blæser dig bagover
Hvornår:   Lørdag kl. 19.00,  

Orange Scene
Hittet:   Make Me Feel

Robyn (SE)
Genre:   Arvtager til den legendari-

ske svenske pop-trone
Hvornår:   Lørdag kl. 01.00,  

Orange Scene
Hittet:   Missing U, som du helt  

sikkert kender fra radioen 

Cardi B (US)
Genre:   Rapstjerne med  

dominikansk attitude
Hvornår:   Onsdag 23.15,  

Orange Scene
Hittet:   Bad Bunny

MØ (DK)
Genre:   Danmarks stærkeste pop-

navn på den store scene
Hvornår:   Torsdag kl. 22.00,  

Orange Scene
Hittet:   Final song

Christine and The Queens (FR)
Genre:   Fransk pop, der udfordrer 

genrer og køn
Hvornår:   Torsdag kl. 00.30, Arena
Hittet:   The Walker

PÅ DE FEDE(!), MEN IKKE  
STØRSTE, SCENER:
Rosalía (ES)
Genre:   Flamenco møder pop. 

25-årig sangerinde fra 
Katalonien 

Hvornår:   Onsdag kl. 21.30, Avalon
Hittet:   Malamente

Jada (DK)
Genre:   Deltaljerede poparrange-

menter med R&B referencer
Hvornår:   Fredag kl. 13.00, Avalon
Hittet:   Lonely 

Maggie Rogers (US)
Genre:   Folk-musik, du kan  

danse til 
Hvornår:   Onsdag kl. 17.30, Avalon
Hittet:   Light on 

Lydmor (DK)
Genre:   Elektropop med tunge,  

mekaniske beats  
kombineret med delikat 
vokal

Hvornår:   Fredag kl. 23.00, Avalon
Hittet:   I love you

Alma (FI)
Genre:   Radiovenlig pop fra  

Finland
Hvornår:   Lørdag kl. 22.00, Apollo
Hittet:   Chasing Highs

Tássia Reis (BR)
Genre:   Brasiliansk rap-jazz
Hvornår:   Lørdag kl. 22.00, Gloria
Hittet:   Shonda

Tirzah (UK)
Genre:   Britisk, minimalistisk 

singer-songwriter 
Hvornår:   Torsdag kl. 20.00, Gloria
Hittet:   Gladly 

Charlotte Bendiks (NO)
Genre:   Elektronisk musik  

med punk-attitude  
fra Tromsø

Hvornår:   Tirsdag kl. 21.30, 
Countdown

Hittet:   Aurora

ELBA (DK)
Genre:   Skandinavisk elektropop 

der kombinerer  
melankoli og dansable 
melodier

Hvornår:   Tirsdag kl. 23.00, 
Countdown

Hittet:   Antidote

Selma Judith (DK)
Genre:   R&B med lækre rytmer og 

forførende vokal
Hvornår:   Mandag kl. 14.45, 

Countdown
Hittet:   Kind of Lonely

Skab din egen 
kønsbalance 

Alma

MØ

Robyn

Cardi B
Foto: Jora Frantzis

Jada
Foto: Petra Kleis

Christine  
& The Queens
Foto: Su�o Moncloa

Silvana Imam
Foto: Kimberly Ihre

Tassia Reis
Foto: Gabryel Sampaio

Charlotte Bendiks

Maggie Rogers

Lydmor

Janelle Monáe

Orange Press hjælper dig her med at få  ere fede, kvindelige bands og artister på din egen playliste til opvarmningsdagene  
i campen. Og så følger vi med, når du skal se dem live.

TILDE HØYBYE & MICHAEL RACHLIN 
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Annemette Runager trodsede sidste 
år lægernes råd og tog til rapperen 
Eminems koncert på Roskilde 
Festival. Det blev en oplevelse, hun 
aldrig glemmer. 

Da Eminem blev offentliggjort som hoved-
navn til sidste års Roskilde Festival, vidste 
26-årige Annemette Runager straks, at hun 
måtte af sted. Det var hun nok ikke ene om, 
men i hendes tilfælde, var beslutningen særligt 
stor. Annemette har nemlig en autoimmun  
sygdom. Det betyder, at bare et par timer på  
festival er stærke sager – og muligvis farligt – 
for hende. 

Op til koncerten var hun indlagt i en måned,  
men at blive hjemme var ikke en mulighed: 

»Hver dag kiggede jeg på billetten og vidste, 
at jeg måtte være der selv. Det var nu eller 
aldrig. ‘You only got one shot’.« 

KROPPEN GAV EFTER, 
MEN EVENTYRET PEAKEDE
Det skulle dog ikke blive let at føre drømmen 
ud i livet. De mange timer før koncerten foran 
Orange Scene var udmattende i sig selv. Det 
blev dog hurtigt glemt, da den amerikanske 
stjernerapper gik på scenen. 

»Da koncerten startede… Jeg får helt kulde-
gysninger ved tanken. Det var så vildt! Det fik 
mig til at mærke, at jeg er i live,« siger hun. 

Koncerten var dog hård for Annemettes 
krop, og da der kun var få numre tilbage, 
besvimede hun. 

»Jeg vågnede op i samarit-teltet og tænkte: 
’Nej! Sygdommen skal ikke styre mig  
i dag!’ Jeg ville ud og se koncerten færdig,  
men måtte erkende, at jeg havde brugt al  
min energi.«

Det var dog ikke helt slut på Eminem-
eventyret. Da lægen hørte Annemettes historie, 
fik hun flyttet sin patient hen til et særligt sted. 

»Jeg endte med at høre ‘Lose yourself’ fra 
siden af scenen, tre meter fra Eminem. Det var 
helt ubeskriveligt. Bagefter fik jeg en alvorlig 
lungeinfektion, men det var det hele værd,« 
siger Annemette Runager. Hun tilføjer: 

»Jeg har gjort så meget i mit liv, der handler 
om at overleve. Det er ikke nok længere. Nu vil 
jeg også leve.«

I år er Annemette Runager igen på  
festival, men på en lidt anden måde. 
Sammen med ni andre unge er hun en del af 
Ungdommens Røde Kors’ projekt ‘Ung bag  
lukkede døre’, der holder til i Dream Space  
ved F. Her kan du lytte til blandt andre 
Annemette Runagers historie i podcastserien 
af samme navn.

CLARA HENNECKE MIKKELSEN 

ANNEMETTE TRODSEDE SYGDOM FOR EMINEM: 

»Det er ikke nok at 
overleve. Jeg vil også leve« 

Annemette Runager tog sidste år på Roskilde Festival med sonde og medicin i blodet. 
»Jeg sagde til mig selv, at jeg nok ikke ville få chancen igen. ’You only got one shot’.« 

Foto: Rune Svenningsen
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Apollo med udstyr fra NASA Bob Dylan goes to Broadway
Scenen for elektronisk og urban musik, Apollo, 

er tungt bevæbnet med lys- og lydudstyr. Faktisk 
er der �ere lysenheder på Apollo end på den meget 
større Orange Scene. Og så er sub-højtalerne af 
den såkaldte ‘VLFC’-model, der blev udviklet til 
NASA’s test af rumraketter. 

Han har spillet folkemusik i årtier. Din far elsker 
ham i hvert fald. Og nu skal New Yorks musicalfans 
også til at kende ham. For e�er at have meldt  
udsolgt på alle billetter på turné i både USA og 
Storbritannien �ytter Bob Dylans musical ‘The Girl 
from the North’ ind på Broadway fra februar 2020.

Bob Dylan

Selma Judith
Countdown
Mandag kl. 14.45

Som ene kvinde på sce-
nen åbnede Selma Judith 
sin Roskilde-debut med en 
øl i hånden, en charmeren-
de velkomst og et Bob 
Dylan-cover bag den store 
harpe. Allerede fra første 
anslag var det helt tydeligt, 
at hendes musikalske 
håndværk er bundsolidt.

På trods af kun tre ud-
givne singler leverede den 
danske R&B-kunstner en 
næsten time lang koncert, 
hvor ambitionsniveauet 
var skruet maksimalt op. 
Judith optrådte både solo, 
med fuldt band og i en 
intim trioopsætning.

Setuppet var mildest 
talt imponerende, men  
på trods af, at det hele 
spillede upåklageligt, blev 
de mange musikalske 
skift og komplekse ar-
rangementer af og til også 
koncertens akilleshæl. 
Nærværet og overskuddet 

røg en smule og blev  
lidt væk i lukkede øjne, 
sammenknebne grimasser 
og sceneskift. 

Sangene fungerede  
allerbedst, når Selma 
Judith turde se sit publi-
kum i øjnene, så de lidt 
hemmelige R&B-sange og 
de nedtonede, eventyrlige 
harpebårne numre kom 
tættere på.

Indadvendtheden blev 
der til gengæld kompense-
ret gevaldigt for på koncer-
tens afslutningsnummer, 
gennembrudssinglen ‘Kind 
of Lonely’. Sangen blev 
fremført i ægte ‘free the 
nipple’-stil, hvor Selma 
Judith og hendes band 
smed trøjen og spillede  
i bar overkrop. 

Der følte man, at hun 
besad den sikkerhed og 
autoritet, som af og til gik 
tabt i det høje musikalske 
ambitionsniveau. Selma 
Judiths musik kan være 
meget mere end velskrevet, 
kompleks og velklingende. 
Den kan være pissestærk – 
så længe hun selv tør være 
det på scenen.

SOFIE KOCK AUKDAL /  
SOUNDVENUE

Hôy la
Rising
Mandag kl. 21.30

Man kan nå langt med 
nærvær. Det demonstrerede  
norske Hôy la på Rising, hvor  
hun fængslede med sin dy-
stre og sfæriske triphop og 
en forbilledlig indlevelse.

Lige fra åbningsnum-
merets første toner drog 
hun os ind ved blot at 
dvæle ved et enkelt sample 
over en monoton baslinje. 
Sangen mundede imidler-
tid ud i et stort, indtagende 
omkvæd og et højloftet 
elektronisk rum. Og det var 
meget sigende for koncer-
ten som helhed, hvor Ingri 
Høyland Kvamstad og band 
ubesværet pendulerede 
imellem de helt intime 

stunder og slagkraftigt, 
bastungt samspil.

Hôy la mestrer de 
tilbagelænede basrund-
gange og tørre elektroniske 
beats, der karakteriserer 
triphoppen. Men det, der 

løftede live-oplevelsen, 
var hendes evne til at 
kombinere det hypnotise-
rende udtryk med drops, 
der fremstod naturligt 
integrerede i sangene, men 
bidrog med dynamik og 

uforudsigelighed. Samme 
effekt havde synth-soloen 
på den ulmende ‘Please’.

Det gennemarbejdede 
udtryk kan umiddelbart 
synes for kontrolleret, men 
på Rising fornemmede man 
i Høylands åbenhjertige 
statements omkring vores 
angstprægede samtid, 
hvordan hun har lagt tid og 
personlighed i sit projekt.

Den ildevarslende 
‘Alone’ lød da også, ligesom 
et angstanfald må føles, 
med et ustabilt pulserende 
beat, stakåndede trom-
mepartier og atonale saxo-
fonstød. Mindre kryptisk 
var den intime ‘Kids’, der 
– baseret på langstrakte, 
summende bastoner og det 
melankolske mantra »the 
kids are not okay« – fik sit 
budskab igennem med stor 
følsomhed.

MARIE ULRICH ØSTERGAARD / 
SOUNDVENUE

Skarpt råbekorAmbitiøst 
R&B-setup

Sådan må et angstanfald føles

Kogekunst
Rising
Mandag kl. 15.30

Det var noget for sig, da 
Kogekunst indtog Rising. 

De to aalborgensere 
skiftede mellem trommer, 
guitar og synthesizere, og 
de sang tilmed begge to. 
Simon Mariegaard med en 
råbende, næsten altid falsk 

sangstemme, og Oskar Krusell med en form for hæs Elvis-
efterligning. 

Som underlægning spillede duoen nogle overbevisende 
gode grooves med tunge og simple trommer, som blev 
suppleret af (til tider) skarpe synthbaslinjer. De viste, at 
når det lød skævt, så var det altså med vilje. Det hele føl-
tes lidt som et eksperiment i at balancere det skæve med 
det skarpe, til tider med lidt for stor vægt på førstnævnte.

SIMON BÆKGAARD / SOUNDVENUE
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Vuggende dansefest
Artifact Collective
Countdown
Mandag kl. 19.30

Countdown-scenen stod i 
poppens tegn, da det seks 
mand høje musikkollektiv 
Artifact Collective hoppede 
fra campingpladsen og ind 
i festivalprogrammet på et 
afbud.

Fra første sekund flød  
de blide toner fra forsanger Victor Oliver Møllers silke-
agtige stemme, mens resten af bandet flot skiftede  
mellem energiske danse-grooves og intimt dryppende 
serenader, der agerede tømmermandskur og opvarm-
ningsfest i ét. 

Visse steder kammede blødheden over, men radio hittet 
‘Light Blue’ genstartede en vuggende dansefest i alle 
himlens nuancer.

NICKLAS KRARUP LARSEN / SOUNDVENUE
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Xenoblight
Rising
Mandag kl. 23.00

Kun halvandet år efter 
udgivelsen af debutalbum-
met ‘Procreation’ fik silke-
borgensiske Xenoblight til-
delt den helt specielle ære 
at lukke og slukke man-
dagens program på Rising. 

Under den kulsorte 
himmel fungerede bandets 
klassiske, velkomponerede 
thrash a la festivalaktuelle 
Testament forenet med 
trykkogt, kompetent 
Carcas-death/grind tåre-
vædende fedt. Og som var 
det en del af produktionen, 

begyndte det sågar at 
støvregne fem minutter før 
start. 

Den lille spinkle og 
fremturende frontkvinde 
Marika Hyldmar satte sig 
øjeblikkeligt i respekt med 
kommanderende attitude 
og øre-til-øre smil. 

Tankerne faldt på 
de første par gange, jeg 
oplevede Arch Enemys 
daværende frontkvinde 
Angela Gossow decideret 
skræmme publikum, 
fordi hendes venlige og 
imødekommende ydre stod 
i så skarp kontrast til de 
fandenivoldske growl og 
smerteskrig, der kom ud af 
munden på hende. Marika 
lod intet tilbage at ønske!

Det samme gjorde sig 
gældende for resten af 

den absurd velspillende 
kvintet. Hvor er det livs-
bekræftende, at se metal-
dyder som bl.a. duellerende 
twinguitarer ophøjet til 
Rasmus Clemmensen og 
Mikkel Jepsens niveau.

I koncertens samtlige 
45 minutter opildnede et 
oplagt band et oplagt pub-
likum, som igen opildnede 
et oplagt band. En energisk 
vekselvirkende og opad-
gående spiral, der bl.a. re-
sulterede i en spontan wall 
of death under premieren 
på et helt nyt nummer.

Opgjort i talent pr. 
kvadratmeter vil jeg vove 
den påstand, at jeg ikke 
har set et ligeså overbevi-
sende ungt dansk band på 
Roskilde Festival ... ever!

THOMAS GRØNKJÆR

Josiah Konder
Rising
Mandag kl. 17.00

Rising-området tog 
sig ud som en gudsfor-
ladt, forblæst prærie 
mandag eftermiddag, 
ganske godt castet til 
Josiah Konders teatral-
ske og stampende mør-
kemandsrock. 

Sekstetten med sanger og guitarist Julius Ernst 
i front lyder ikke sjældent som soundtracket til en 
skæbnetung western med eksotisk, klaprende percus-
sion og Ennio Morricone-klingende guitarakkorder.

Bandet var i dagens anledning udvidet med fire 
medlemmer og var helgarderet med både saxofon, 
klaver, cello, flere percussionister og guitarister 
samt tre korsangere. Efter en lidt lad start med ‘The 
Bastard Within’ fra sidste års stærkt oversete debu-
talbum ‘Songs for the Stunned’ smeltede hele kol-
lektivet sammen i den smadrede sjæler ‘Fall Away’. 
Her skinnede inspirationen fra Nick Cave igennem i 
det klassiske, klaverbårne balladeformat såvel som i 
Julius Ernsts dramatiske croon og kropssprog.

Frontmanden har forstået effekten af at kaste sig 
på knæ og fægte med armene, men han fremstod en 
anelse distanceret med et fraværende blik og spora-
disk mikrofon-mumlen imellem numrene.

Josiah Konders sange er dog så rige på temposkift og 
dynamiske detaljer, at bandet aldrig helt tabte momen-
tum. På den fremragende ‘Running in Light’ blødte 
guitarakkorderne om kap med den galopperende 
percussion, og ‘The Calm of Your City’ angreb med 
marchtrommer og intens vokal uden at tabe pusten. 
Andre sange fremstod mere rodede som ‘Let the Night 
Come Seeping In’, hvis dekadente harmonikatema blev 
erstattet af et guitarcrescendo uden den store effekt.

MARIE ULRICH ØSTERGAARD / SOUNDVENUE

M. Rexen
Rising
Mandag kl. 20.00

Sjældent har så glad et 
menneske stået på en  
scene. Med vilde øjne, 
krøllet overskæg og en 
bred hat bød M. Rexen  
velkommen til aftenens 
show som en stolt cirkus-
chef. Hans store smil og 
energiske armbevægelser 
efterlod ingen tvivl om, at 
vi havde en munter ople-
velse i vente.

I albumform er Michael 
Rexen svær at definere, 
fordi han blander elemen-
ter fra nærmest alle genrer 

sammen og trækker på 
udtryk fra både vestlige 
og mellemøstlige himmel-
strøg. 

Live samlede den dan-
ske verdensmands musi-
kalske smeltedigel sig til et 
yderst velfungerende hele, 
der nok var omskifteligt, 
men aldrig diffust. Bag sig 
havde han et otte mand 
stort orkester med fire blæ-
sere, der visuelt havde et 
broget udtryk, men spillede 
fint sammen.

Rexen selv var dog klart 
koncertens fokuspunkt. 
Som en energisk gospel-
prædikant havde han 
publikum i sin hule hånd, 
og et lille »halleluja!« 
blev det også til under-
vejs. Hans sikre stemme 
leverede upåklageligt til 

de lette numre, men brille-
rede især, når stemningen 
blev pompøs og nærmest 
musicalagtig.

Selv om han måske ikke 
har de store hits i bagagen, 
var publikum hyppigt med 
på fællessang og -råb, og 
faktisk var stemningen 
allerbedst under den 
håndfuld sange, man 
ikke kendte i forvejen. 
Eksempelvis var et nyt 
nummer med omkvædet 
»Me and my friends, we 
like dancing« en oplagt 
feststarter. Og festes  
måtte der, når først  
hornene blæste, og vær-
tens stemme gjaldede ud 
af højtalerne.

MORTEN KILDEBÆK /  
SOUNDVENUE

Exceptionelt

Cirkuschef og verdensmand
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Smådistancerede 
sjælere

Sømmet 
i bund
Rebecca Lou
Rising
Mandag kl. 18.30

Som et kanonslag brage-
de Rebecca Lou og hendes 
veloplagte band ud på  
scenen med fræserrock-
nummeret ‘Not 4 You’. 
Sømmet var helt i bund fra 
starten, og de fire rock-
musikere så sig aldrig til-
bage, før sidste kanonslag 
lød 45 minutter senere. 

Lous bombastiske 
sceneoptræden og rå vokal 
var musikkens varemærke, 
og hun leverede både over-
bevisende rockballader 
og skramlet punk uden at 
blinke. 

Afslutningsvis beløn-
nede hun storsmilende 
det oplagte publikum med 
at hoppe ned fra scenen 
og blæse forreste række 
omkuld til punkhymnen 
‘Bitch U Look Good’ og 
efterlod os tørstige efter 
mere.

JAKOB MATZEN / SOUNDVENUE
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Peter Hvalkof har været booker på Roskilde Festival siden 1996. 
Han købte sin første billet til festivalen i 1974 og blev frivillig i 1980. 

Morten ville 
have elsket 

denne koncert
I mange år har en ting været helt sik-

kert. Hvert eneste forår, når den endelige 
line-up for årets Roskilde Festival, lå klar, 
ville jeg få en opringning, en sms eller en 
mail fra Morten Lindberg alias Master 
Fatman. Altid handlede det om, hvor me-
get han glædede sig til at se især de brasili-
anske artister, vi var lykkedes med at få 
hevet ombord. Om det så var oldtimers 
som Dona Onete, avantgardejazzere som 
Meta Meta, skønne sangerinder som Ceu, 
eksperimenterende eventyrere som DJ 
Dolores & Orchestra Santa Massa, storby-
hiphoppere som Bnegao & Os Seletores de 
Frequencia, samba romantikere som 
Orquestra Imperial, tropicálialegender som 
Tom Ze (som jo desværre to gange har måt-
tet melde fra) – hver eneste gang var Morten 
begejstret. 

I år er det så Morten, der må melde fra. 
Mortens glæde ved musikken fra det 

store portugisisktalende land i Sydamerika 
var ikke til at tage fejl af. Hans kendskab 
til musikken derfra og ikke mindst hans 
pladesamling var enorm. Begge dele delte 
han gerne med andre. På Roskilde Festival 
men også på spillestedet Alice CPH / 
Global CPH, var Morten klar til at DJ-
supporte, hvis der var brasilianske artister 
på scenen. Man behøvede ikke at ringe. 
Morten tog selv kontakt.

Derfor var det med stor forventning at 
jeg, da vi endelig efter fl ere forsøg fi k landet 

en aftale med ‘sambarockens fader’ Jorge 
Ben Jor – en musiker Morten i fl ere omgang 
havde talt varmt for – så frem til en ovenud 
begejstret kommentar fra Morten. Og så 
døde han halvandet døgn før offentlig-
gørelsen. Det var næsten ikke til at bære.

Jorge Ben Jor (han blev oprindelig 
kendt som Jorge Ben i Brasilien, men 
måtte tilføje Jor, da hans royalties på 
grund af navnelighed fejlagtigt røg ind 
på popguitaristen George Bensons bank-
konto) har været stærkt medvirkende til at 
defi nere den moderne brasilianske musik 
med et mix af samba, bossa nova, soul, 
funk og vestlig pop. Hans sange er elsket 
og er lavet i alverdens coverversioner. 
Han har været med hele vejen fra den 
lokale ”samba blocco”, gennem kirkekor 
via de små klubber i Rio til de store 
både nationale og internationale scener. 
Gennem sine tekster og i sin musik har 
han forholdt sig til alt fra alkymi til livets 
mening og kampen mod AIDS. Og han 
er om nogen fodboldens musiker, hvilket 
bl.a. har resulteret i en hyldestsang til 
hans favoritklub ”FLAMENGO”. 

Denne koncert er tilegnet Morten. Han 
ville have elsket den. 

JORGE BEN JORGE 
SPILLER PÅ ORANGE SCENE, 
TORSDAG 4. JULI KL. 16.00

Min bedste booking: 
Jorge Ben Jor
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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.

Camp of the Year 2019 

Jeg skal måske på date i 
løbet af ugen. Det er med en 
mand, jeg har skrevet med, 
som også er på festival. 
Jeg har aldrig før været på 
Roskilde Festival for at � nde 
en kæreste. Men jeg forestiller 
mig, at det er nemmere at gå 
på date her end derhjemme. 
Her er masser at lave, og jeg 
behøver ikke tænke lige så 
meget over tøj og makeup. 
Det er mere afslappet.

De to forrige år har jeg 
ha�  en kæreste, som også 
var med, men det har jeg så 
ikke i år. Festivalstemningen 
gør noget for intimiteten i et 
forhold, og man oplever en 
masse sjove ting sammen. 
Det savner jeg lidt. Men så 
gør jeg det jo bare med min 
veninde i stedet.

Jeg har været her de sidste 
10 år, og for mig er kærlighed 
på Roskilde Festival først og 
fremmest mine venner. Men 
det er også fællesskabet og 
den gode stemning, hvis man 
kan kalde det kærlighed.

MARIANNE KLITT JENSEN

Aggi Teinholt, 
54 år
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Nogle lejre gør lidt mere ud af Roskilde Festival end andre, 
og igen i år dyster netop de lejre om den fornemme titel 
‘Camp of the Year’. Tirsdag var følgende camps nominerede:

CAMP STODDER for deres morsomme stodderagtige frem-
toning i babytøj. I campen drikker man kun af sutte� aske 
og går naturligvis med ble. 
AVENGERS CAMP for deres gennemførte stil og deres 
eventyrlige præsentationer af diverse helte fra Tintin til 
klassiske superhelte. 
DR. COWBOY’S VILDE RODEO for deres skønne saloon, hvor 
man kan hvile sig i selskab med diverse støvle- og hatte-
beklædte cowboys.

Vinderen af årets tema blev afgjort mandag i DREAM 
CITY, og dette års temavinder er Dr. Cowboy’s Vilde 
Rodeo’s saloon.
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ORGANIC SHOTS

Råstoff Pomegranate
Råstoff pure liquorice
små sure Sour Melon

10 tubes

175 dkk
INCL. REFUND

UNIT PRICE  22 DKK INCL. REFUND

Aladdins Kebab
Central park south

Aladdins

Lounge

Illustration: Mia Mottelson

Festival er som alle andre fester en 
glimrende anledning til at kysse på 
søde og lækre mennesker. Karen har for 
eksempel scoret to kærester på Roskilde 
– dog med ti års mellemrum. Efter en 
sejlende Björk-koncert i 2007 ankom 
hun til sit telt, der ligeledes sejlede, og 
måtte derfor overnatte i den unge mands 
telt indrullet i hans varme hættetrøje 
og ditto arme. Og efter en på en anden 
måde våd aften i mediebyen lykkedes 
det at charmere en anden mand med 
hendes svømmende øjne og ballekorte 
lædershorts. 

Og nu vil vi så bare virkelig gerne 
sikre os, at du har styr på det der med at 
score. Det er jo så træls at blive valgt fra, 
fordi man er en klam stodder M/K. 
•  Lad være med at befamle fremmede 

mennesker. Bare fordi vi står tæt på 
hinanden i pitten, er min krop ikke 
et tag-selv-bord. Det er heller ikke en 
åben invitation til lige at mærke, om 
jeg rent faktisk har lavet mine squats, 
at jeg står alene i en barkø, fordi jeg 
henter øl til mine venner. 

•  Lad være med at løfte på mig. Ja, jeg er 
160, og det er nuttet. Jeg ved det godt. 

Men du kan godt fi nde ud af at more 
dig med dine egne venner, uden at 
jeg skal frygte for at blive fysisk 
samlet op og stukket af med, hver 
gang jeg bevæger mig rundt på 
camping.

•  Når folk er så fulde, at de ikke kan stå 
på benene, så må du meget gerne følge 
dem hjem, men lad være at lægge dig 
ind i deres telt. Det er for helvede 
heller ikke særligt sjovt at knalde med 
en, der er bevidstløs. I øvrigt plejer 
den slags at hedde voldtægt. 

•  ‘Go røv’ er hverken en kompliment 
eller en pick-up line. Det er bare en 
understregning af, at du er en taber, 
der ikke kan fi nde på noget bedre. 

•  Hvis to kvinder lader som om, de 
er lesbiske, bør du nok stoppe med 
at prøve at score dem. Der er større 
chance for, at de går hjem med hin-
anden, end at de går hjem med dig. 
Ps. Din seng er den vej.

Kan du have en rigtig god festival, og 
husk at opføre dig ordentligt, når du 
skal score.

Flirt ordentligt 
(og forstå et nej)

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

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. 

Det er for 
helvede heller ikke 
særligt sjovt at 
knalde med en, der 
er bevidstløs



Tirsdag 2. juli 2019 25– GIV AVISEN VIDERE

“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.

Orange Press anbefaler
  I’m your biggest fan  
Ungdomsmagasinet SEIN, FLOKKR 
Tirsdag kl. 12.00
Har du også stået foran Orange Scene og grædt, mens 
dit store idol stod på scenen? Tirsdag formiddag sætter 
SEIN fokus på fankulturen. Esther, som er kæmpe fan af  
musikeren Mads Kristiansen, møder the man himself på  
scenen. E�erfølgende har du mulighed for at bidrage til  
‘fan-alteret’ og tilbede dit største idol – om det så er Bob  
Dylan, din mors hund eller ham den søde fra nabo-campen.

  Menneskelæsning  
Biblioteket, Dream City, H46 
Tirsdag kl. 13.00 
Nu kan du låne en transkønnet, en politibetjent eller et 
adoptivbarn. Menneskebiblioteket i Dream City inviterer 
nemlig til læsning af ægte mennesker. Test dine 
fordomme om kristne i frikirken, folk med bipolar lidelse 
eller en anden bog i samlingen. Der er garanti for gode 
historier, så på med læsebrillerne!
 

  Navngiv en baby  
Camp Nam, Dream City H43
Tirsdag kl. 13.30
Du har måske øvet dig i at undfange en baby på 
festivalen, men har du navngivet én? Nu har du 

chancen! Kristian og Jose�ne er nemlig  
blevet forlovet og gi� på festivalen. Nu vil de afsløre 
kønnet på deres baby og byder på pink og blå drinks. 
Kom og sig tillykke og hjælp med at navngive den nye 
festivalgænger.

  Hårdtslående doom-metal  
Alkymist, Rising
Tirsdag kl. 17.00
Er du også træt af dakkedak-musik og �øde-pop? Så 
stem guitaren ned, lad jorden ryste og drik alkymistens 
bryg af ond, hårdtslående doom-metal. Alkymist er et 
ungt band bestående af erfarne metal-musikere med 
animalske bandnavne som Düreforsög og Franklin Zoo 
på CV’et. Det bliver ondt. Det bliver godt.

  Københavnsk  
  undergrundshiphop  
NATKAT, Countdown
Tirsdag kl. 18.30
Hvis dit højdepunkt på festivalen i 2017 var A Tribe 
Called Quest, og du bare generelt synes, hiphop var 
federe i gamle dage, så er NATKAT din kop øl. De 
unge ordsmede og beatsnedkere spiller jazzy, funky 
hiphop der sætter gang i ’hop, hop’-råbene til live-
koncerterne. Vær der – eller vær kedelig.

Tirsdag 2. juli 2019

Tip 
redaktionen

Har du en god historie, du gerne vil dele med os her på Orange Press? Eller må-ske 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.

Vi har i vores camp lavet et nyt fænomen. At ta øl-
bong på hovedet under vandet nede i badesøen ved 
C. Det er aldrig set før. Tror jeg.

Kh christian og de andre fra Camp bong bong land

Vi har lavet et akustisk område i K. Der er ikke rig-
tigt længere plads til, at man kan hygge om en guitar, 
så Anders har plaget og plaget og fået lov til at være 
diktator over, hvem der ligger i k39. så alle lejre er 
analoge, men der er stadig støjklager.
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Orange
Press

English

Voxpop: Festivalgoer Have Their Say 

Illustration: 
Mia Mottelson

O�  cially, the time of glit-
ter and � ower headdres-
ses is here. We want you 
to enjoy Roskilde Festival 
although we need to spa-
re a thought for ensuring 
that our party at Roskilde 
Festival does not end up 
in a massive hangover for 
Mother Nature. 

Roskilde Festival 
goes Green
P roviding the greenest festi-

val experience possible is a 
big deal. Roskilde Festival 
is making some social and 

environmental efforts to set up the 
future lines of a sustainable festival. 
Step by step, the Festival tries to 
reduce emissions, consumption of 
resources and ensure equality for 
all. It is a long process in which 
festivalgoers have a role to play too.

WHAT IS ROSKILDE FESTIVAL DOING 
TO GO GREEN?
Music festivals can be a sustaina-
bility nightmare. Roskilde Festival 
has adopted a sustainable philo-
sophy that goes through the whole 
organization. Sanne Stephenson, 
Sustainable Manager, gave Orange 
Press a glimpse of the environmen-
tal targets of this strategy: 

»The most visible challenges in 
regards to the potential negative 
environmental impact of the festival 
is how the campsite looks like after 
the Festival is over. It is a big thing 
for us!”

This year, the festival has added 
reusable cups and more sustainable 

community camping areas that 
encourage better culture around 
waste management. The objective: 
Reducing waste in general, inclu-
ding plastic waste, and focus on 
consumption behavior. 

»This is one of the reasons why 
we have reusable glasses this year 
instead of throwaway cups. What 
we have had previous years were 
single-use biodegradable cups. 
Introducing these reusable glasses 
we will save 20 tons of waste this 
year,« Sanne tells Orange Press. 

»However, the real challenge of 
plastic waste is the tents that festi-
valgoers put up. This is a lot of pla-
stic, and the tents make the biggest 
waste if you leave them behind.«

SUSTAINABLE CAMPING AREAS
Roskilde Festival has given a power 
boost to the up-and-coming clean 
and environmentally friendly camp-
sites. Grounds set aside for Leave 
No Trace, Clean Out Loud, and Dust 
N Spirit have grown in size – more 
than 28,000 campers – and popu-
larity this year. No more images of 
camping areas full of tents and air 

mattresses bulldozed after people 
departed. 

For Sofi e and Tor, environmental 
students at DTU, being part of a 
sustainable camping area makes a 
difference: »We have chosen ‘Leave 
No Trace’ to try to be as eco-friendly 
as possible. At least we are not 
leaving any mess.« 

At home they also tried their 
best to reduce waste, electricity 
and water consumption. »From 

my perspective, the entire festival 
should be ‘Leave No Trace’. If you 
carried your stuff all the way here, 
you can also carry it out,« Sofi e adds. 

LONG WAY TO GO
Roskilde Festival encourages 
festivalgoers to have an exit plan for 
cleaning up the camp and bringing 
everything home – instead of run-
ning away once the party ends. 
But this is easier said than done: 
»We don’t have any specifi c exit 
plan, but we won’t leave trash 
around,« is the average answer 
when you ask around.

From previous editions to this 
year, the awareness has increased. 
Yet, other initiatives such as plastic 
waste are still of very high impor-
tance and thus an extra effort will 
be made to increase awareness at 
the upcoming festival. Festivalgoers 
should therefore keep this in mind: 

The overall objective is to look 
at how you can reduce waste. It 
is important to clean up, but the 
next step is to start reducing 
your waste«.

MANUELA RAMOS

If you carried 
your stu�  all the 
way here, you can 
also carry it out

SOFIE,
DTU STUDENT

I do not think that I will bring 
my blue mattress. I will leave eve-
rything here 

Each tent has an assign-
ment on the last day, and we will 
make a layer cake (traditional 
Danish dessert) from le� overs. 
Probably it won’t be edible, 
but it will raise awareness of 
food waste

I guess we were younger and 
we though that Roskilde Festival 
was about throwing your beer can 
over your shoulder, but now we ask 
ourselves why we would do that. 
It is just gross

The are so many people 
whose job is cleaning up that I do 
not think about doing that. I will 
bring my tent back though 

Laurits at West City, 
surrounded by empty tuna cans Stéphane at West City

Mia, who volunteered picking 
up trash years ago Amalie at Leave No Trace
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Two young photographers, 
Najma and Behzad, were given the 
opportunity to shoot photography 
for Orange Press through the help  
of Turning Tables. 

Najma is 19 years old with a 
Somalian background, and Behzad 
is a 22 year old refugee from 
Afghanistan. They planned to work 
around the theme of ‘Social Safari’ 
with an analysis of Roskilde Festival 
from the perspective of �rst time 
attendees. 

Within the frame of this theme 
they narrowed their project down 
to two simpler subsets: The Orange 
Feeling and Solidarity.Najma Behzad

Social 
 Safari

The 
Orange 
Feeling 

and
Solidarity

Photos: Najma and Behzad



Roskilde 
er udsolgt!
Det er
Tuborg ikke…
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