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Mødes vi
ved ZUSA?
Kollektivt kunstprojekt
i kørestolshøjde
side 5

Vi kan alle
sammen føle
fløden i hjertet
Beboerne i Camp Fløde tager et
kærligt opgør med dakkedakkulturen side 16-17

Foto: Cecilie Olsen

vi ses i
Jägermeister Baren
Mellem Apollo og pavilion
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Den bedste
curlingven
Kort efter midnat bliver vi
kontaktet af en yderst bekymret festivalgæst, der har
mistet sin kammerat: »Det er
bare, fordi min kammerat fik
det dårligt og gik ud for at
brække sig. Men han er sgu
ikke kommet tilbage. Så jeg
ville bare høre, om han er
okay?« Bekymringen for hans
syge, forsvundne ven bliver
dog hurtigt overskygget af, at
turen i ølbowling nu er nået til
ham. Og da der alligevel ingen
hjælp er at hente i infocenteret,
foreslår han, at han jo lige kan
prøve at skrive til ham på
Messenger og slutter derefter
samtalen med: »Go’ festival
– jeg elsker jer sgu!«
Hver dag bringer Orange
Press den bedste historie
fra det forgangne døgn hos
Roskilde Festivals infocenter,
som hvert år får opkald
fra hundredvis af bekymrede, vrede eller spørgende
festivalgæster – eller deres
forældre.

Dag

Aften

Morgen

16° 17° 12°

VEJRET I DAG Lidt eller nogen
sol, men også mulighed for
kortvarige byger. Frisk vind.
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Solidaritet smurt ind
i glimmer og pisstøv
Unge i dag arver et samfund med kæmpe udfordringer. Aldrig har det været vigtigere at handle sammen
i meningsfulde fællesskaber. Jeg er selv en del af den ungdom og pissetræt af at få at vide, at ungdommen nu
til dags ikke er solidariske.
Solidaritet er, når du
ikke nøjes med at spørge personen, der ligger
indsyltet i en appetitlig
blanding af Mokaï og
galdesyre på campingområdet, om hun er
okay, fordi du skal
skynde dig til balkandance-off i C27. Men i
stedet er det, når du tilkalder samaritterne og
sidder med hende så
THILDE HØYBYE
Foto: Daniel Rex-Dybmose
længe, det er nødvendigt. Det er, når du stiller dig skulder ved skulder med ham, der er
blevet råbt hadefulde ord efter, selvom du så
måske selv står for skud. Eller når du opfordrer dine balstyriske venner til at tage den et

Solidariteten får
muligvis et andet ansigt
på festival – smurt ind i
glimmer og pisstøv – men
konceptet er det samme
nøk ned til en metalkoncert, før nogen kommer galt af sted. Du handler, selvom det måske ikke er i din direkte, umiddelbare interesse, men fordi det er det rigtige at gøre.

UNGE ER HISTORISK SOLIDARISKE

Jeg er træt af at få at vide, at unge ikke længere er solidariske. Det er ganske enkelt

ikke rigtigt. Vi er solidariske både på festival
og derhjemme.
Unge i dag vil hinanden, og vi vil et samfund med et trygt fællesskab. Jeg og mange andre har brugt meget af studietiden på at arbejde
for ordentlige vilkår for vores medstuderende.
Det kan godt være, at vi ikke kan recitere Louis
Pio eller gengive alle historiske nedslag i fagbevægelsens kamp, men vi er stadig historisk
fællesskabssøgende. Hver uge står vi sammen.
Vi støtter den ven, der bliver presset til ikke at
holde frokostpause på jobbet. Vi hjælper den
medstuderende, der er blevet unfair behandlet.
Vi organiserer os i nye fællesskaber, og vi
kræver handling fra magthaverne.
Solidariteten får muligvis et andet ansigt
på festival – smurt ind i glimmer og pisstøv –
men konceptet er det samme. Og her kan vores
generation i dén grad godt være med.

© 2019 HBO Nordic AB and Memfis Film International AB. All Rights Reserved.

ANNONCE

HVOR FLINK ER DU-TESTEN
Gösta er den første svenske HBO Nordic-serie og handler om verdens (måske)
flinkeste fyr, Gösta, og de folk, der udnytter hans venlighed på det groveste.
TEST: HVOR FLINK ER DU?
1. DU STÅR I VERDENS LÆNGSTE KAFFEKØ. EN STIV
TEENAGER SNYDER FORAN I KØEN. HVAD GØR DU?

5. DET BLÆSER OP, OG NABOLEJRENS PAVILLON ER VED AT BLÆSE VÆK.
HVAD GØR DU?

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

Siger ”Der er faktisk en kø her” og peger strengt.
Kigger irriteret på ham. Alle her har jo brug for kaffe.
Siger ikke noget. Han har sikkert rigeligt at slås med.
Siger undskyld, fordi han skubbede til dig på vejen forbi.

2. DU FALDER I ET SVENSKERHUL.
HVAD GØR DU?
a.
b.
c.
d.

Griner bare. Det er mig, der har gravet det!
Bliver rasende og skælder ud på de båtnakker, som har gravet det.
Skynder dig videre, inden de ansvarlige kan nå at tage billeder af din
elendighed.
Kravler værdigt op, byder den ansvarlige lejr på øl fra tasken
og forklarer dem tålmodigt, hvorfor de bør fylde hullet op igen.
Nogen kunne jo komme til skade.

3. DER LIGGER EN FREMMED MAND OG SOVER I PISHEGNET.
HVAD GØR DU?
a.
b.
c.
d.

Løber begejstret hen og tager en selfie med ham.
Han trækker vejret, så du går bare videre.
Det er jo et voksent menneske.
Stikker ham et glas vand, spørger, om han ved, hvor han bor og tager
fat i en campingvagt.
Henter en iskold cola til ham og stikker ham dit telefonnummer,

4. DU SER NOGEN, DER SMIDER EN HALV BAKKE POMFRITTER PÅ JORDEN.
HVAD GØR DU?
a.
b.
c.
d.

Tager tilløb og sparker til den, så der flyver pomfritter ud over de
festivalgæster, som går forbi.
Løber hen og spiser resterne #FreeFood. Smider derefter den tomme
bakke på jorden.
Samler den selvfølgelig op og smider den i den nærmeste skraldespand.
Samler den op, løber efter dem og forklarer, at du godt kan forstå, det ikke
er nemt at være ung i dagens Danmark. Så spørger du, om de har noget
andet skrald, du også lige skal tage med.

Stjæler pløkkerne fra den, så du kan sætte din egen pavillon bedre fast.
Fanger den og laver et jakkesæt ud af pavillondugen og gaffatape.
Lægger den ned i deres lejr under noget tungt, så den ikke flyver væk.
Får en fremmed til at holde den, mens du spæner op i Festivalgear for at
købe stormpløkker til dem.

RESULTAT
FLEST A’ER:
Man skal ikke løbe om hjørner med dig. Du finder dig ikke i noget pis.
Det er jo fint nok for dig, men dine medmennesker ville nyde godt af lidt
mere empati fra din side.

FLEST B’ER:
Du sætter dig selv og dine nærmeste først og er ikke den varmeste øl i
forteltet. Måske du kunne være en anelse venligere overfor fremmede?

FLEST C’ER:
Du er simpelthen en stand-up person, der er opmærksom på dine
omgivelser og spreder masser af god stemning. Keep up the good work!

FLEST D’ER:
Du er en sand Gösta. Ekstremt politisk korrekt og utroligt forstående. Du er
overdrevet flink til det punkt, hvor du måske giver folk kvalme. Skru lige ned
for charmen, makker, og pas på, at folk ikke udnytter din venlighed.

STREAM
GÖSTA NU
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Foto: Sidsel Lehn Mehlsen

Regnbueaktivister
i farveoprør
Kunstnerkollektiv fra São Paulos LGBTQ+-miljø indtager
under årets Roskilde Festival en regnbuefarvet
sæbeboble i Art Zone.

H

ouse of Chroma ligger
som en stor, farvestrålende sæbeboble i
midten af Artzone.
Den er bygget som en gennemsigtig dome, hvis overflade brydes
af geometriske former i alle
regnbuens farver.
Bag boblen står den brasilianske installationskunstner Eli
Sudbrack, som normalt optræder
under aliaset og kunstnerplatformen AVAF. Han har inviteret
kunstnere fra São Paulos
LGBTQ+-scene til at optræde med
ham på festivalen, mens danske
stemmer som Emma Holten og
Theis Ørntoft også lægger vejen
forbi scenen i løbet af ugen.

FARVER KAN FORENE OS

Mens gule kraner sætter de
sidste farvestrålende plader

Vi må aldrig
glemme, at der
ikke er et eneste
sted i verden, hvor
du kan føle dig
100 procent fri til
at være den, du vil
ELI SUDBRACK

fast uden på domen, hænger de
brasilianske kunstnere ud på farvede bænke indenfor. ’Chroma’
betyder farve på græsk og Eli

Sudbrack er netop
kendt for sine
enormt farvestrålende værker. Men
farverne skal ikke
mistolkes som fest,
sjov og ballade.
»Folk tænker på farver som
overfladiske, men det er en stor
fejl, for farver kan være meget
dybe,« siger Eli Sudbrack.
Han mener, at farver kan forene folk og fungere aktivistisk,
og han ønsker at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan LGBTQ+samfundet bliver opfattet rundt
omkring i verden.
»Idéen om, at farver er sjovt, at
vi har fest hele tiden og altid er
glade, underminerer aktivismen,
følelsen af fællesskab, af glæde
og melankoli i LGBT-miljøet og
den politiske økonomi i glæde,«

supplerer Bruno Mendonça fra
lydkunstduoen Boca de Cabelo.

OGSÅ RELEVANT I DANMARK

Kunstnerne kombinerer Mavi
Velosos spoken-words om køn
og identitet, Boca de Cabelos
lydkunst, og i midten af det
hele laver Natasha Princess bate
cabelo, der er en slags headbanging, som ifølge kunstnerne
er udbredt i latinamerikanske
dragmiljøer.
Men selvom kunsten har
rødder i Brasilien, er den også
relevant i Danmark, mener Eli
Sudbrack.

»Vi ved ikke, hvordan
virkeligheden er for queermiljøet i Danmark, men vi må aldrig
glemme, at der ikke er et eneste
sted i verden, hvor du kan føle
dig 100 procent fri til at være
den, du vil,« siger han.
»Selvom du er i et land, hvor
mange af dine daglige rettigheder er garanteret, betyder det
ikke, at der ikke er spørgsmål,
der bør rejses.«
ANNA HJORTDAL

AVAF OPTRÆDER I HOUSE OF
CHROMA ONSDAG 3. JULI
KL. 19.15 OG 21.45
Foto: Sidsel Lehn Mehlsen

AKUSTISK CAMPOMRÅDE:

»Der er gået så
meget dialog tabt
med de store
musikvogne«
Lydtrykket fra campingområdets
højtalere høres kun svagt ved
badesøen i campingområde
K. Her har såkaldte akustiske
camps slået sig ned. De vil
have mere dialog og mindre
smaddermusik.

af campingområdet er fjernt. Her i K er de
populære musikvogne nemlig bandlyst.
Kun akustisk musik er så at sige tilladt.
»Der er gået totalt konkurrence i de
store anlæg,« siger Anders Bak Mejlvang,
som fik ideen til det akustiske område
for snart to år siden. Han var træt af, at
det var blevet næsten umuligt at føre i en
samtale uden at blive overdøvet af en musikvogn, som absolut skulle spille højere
end nabocampens.

Guitaren bliver slået an, og de andre om
bordet stemmer i. Én puster i en harmonika, en anden slår på et rødt klokkespil,
mens en tredje spiller på et vaskebræt.
»Hvad så? Er I klar?« En ny gæst iført
en gul kasket og en guitar om skulderen
slår sig ned ved bordet.
Hver dag klokken 14 holder lejren ved
badesøen fællesjam. Lydtrykket fra resten

AFVIST TIL CLEAN OUT LOUD

I flere år boede Anders Bak Mejlvang og
de andre i lejren i Clean Out Loud, men
for to år siden fik de afslag på deres ansøgning. Der var simpelthen ikke flere
pladser.
»Det er så åndssvagt, at man kan blive
afvist til Clean Out Loud,« siger Anders Bak
Mejlvang. »Der burde være plads til alle.«

Lejren måtte tilbage til smatten,
som Anders Bak Mejlvang formulerer
det. Det år boede de i G, hvilket blev
en øjenåbner for Anders Bak Mejlvang.
Campingområdet havde ændret sig.
Fællesskabet, solidariteten og dialogen
var væk.
»Der er gået så meget dialog tabt med
de store musikvogne,« siger han.
I år er det akustiske områdes andet år på
festivalen. Sidste år var de knap 100 mennesker. I år bor de 250 festivalgæster. Og
Anders Bak Mejlvang er godt tilfreds med
områdets placering lige ned til badesøen.
»Vi får rigtig mange badegæster forbi.
Der kommer ofte gymnasieelever, og de er
så søde,« siger han og slår en streng på
guitaren. »De har fået blæst hovedet helt
af i L og vil bare gerne sidde og høre en
sang.«
SONJA FURU

Der er gået
totalt konkurrence
i de store anlæg
ANDERS BAK MEJLVANG

– GIV AVISEN VIDERE
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ZUSAMMEN løfter vi bedst

Graffitikunstneren ZUSA’s nye mødested er en del af Roskilde Festivals
kunstscene i år – et projekt, der aldrig var kommet på benene, hvis det
ikke var for fællesskabet.

P

å en stor åben plads syd for staldene på festivalpladsen knejser store, farvede buer op i alskens
varianter med ordet ZUSA skrevet gentagne
gange henover.
Du er på en togperron, og her kan du sætte dig på store
malede blokbogstaver, der former det samme ord.
Du vil opleve, at kunstinstallationen måske minder
dig om et sted, du har været før. Den lader sig nemlig
inspirere af Vesterport Station, som med sine store buer
har været lærred for nogle af de største danske graffitikunstnere gennem tiden.
Det er gadekunstneren Anders Thordal, der i 80’erne
satte et ordentligt kick i Københavns gadekunst, og som
siden har spredt aliasset og kunstnernavnet ZUSA - en
forkortelse for Zusammen – ud over bybilledet.
Med pladsen ønsker ZUSA at skabe følelsen af et
venterum. Et sted, hvor man mødes på farten og skruer
tempoet helt ned. For tid er ikke noget, Anders selv har
meget af. Anders sidder nemlig i kørestol, efter han i
90’erne blev ramt af sklerose.
Det har gjort, at Anders har hentet masser af hjælp til
tilblivelsen af sine værker. En hjælp, som har udviklet sig
til det fællesskab, ZUSA i virkeligheden er.
»Det handler om at kombinere kræfterne på den helt
rigtige måde,« fortæller Lars Pedersen, der er kurator på

ZUSA-udstillingen, og som
tidligere har brugt ZUSA på
festivalens kunstscene.

FESTIVALEN ER
FÆLLESSKABETS ARENA

Selvfølgelig er
det intenst,
men der skal
mange folk til
at løfte det

Når vi går på festival,
tilslutter vi os fællesskabet.
Vi er pludselig mange, der
skal bo på forholdsvis lidt
plads. Det er derfor nogle af
kerneværdierne i Roskilde
Festivals filosofi, at vi pasTAO NØRAGER
ser på hinanden og hjælper
til, hvor vi kan. »Det er
netop derfor, at værket passer så godt ind, « mener Lars.
Det er nemlig et værk, der gerne skal fungere som et
opholds- og et mødested for festivalens gæster. ZUSA
håber på, at stedet kan fungere som en navigation på
årets festival.
»Det kunne være så fedt, hvis folk for eksempel aftalte
at mødes ved ZUSA,« forklarer Lars.
Han fortæller, at værket er bygget og malet af et større
hold af frivillige og andre kunstnere.
Anders har blandt andet hevet en god del gamle venner fra graffitiens storhedstid med sig på holdet, og du
kan også være heldig at spotte et træk eller 10 fra den
japanske gadekunstner Aiko, der er fløjet hertil fra New
York for at være med. For ZUSA er ikke et one-man-job,
men et hold, der ønsker at samarbejde bedst muligt for
det bedste resultat.
»Selvfølgelig er det intenst, men der skal mange folk
til at løfte det,« fortæller Tao Nørager, der har været en
del af holdet de seneste syv år og en del af dette projekt
fra det første møde i februar.

Som et medlem af holdet har han også portrætteret
Anders’ kunstneriske virke og sygdom gennem flere
større filmprojekter.

DRØMMEN OM EN MERE HANDICAPVENLIG FESTIVAL

Hvert år ser Anders selv meget frem til Roskilde Festival.
Men det er en stor udfordring, at festivaler er bygget
så meget op om at stå op til koncerter og at stå i lange
køer. Med de erfaringer ønsker ZUSA at skabe en mere
mangfoldig kunstinstallation, der måske kan sætte gang
i nogle processer, som kan ændre den handicapvenlige
oplevelse på flere områder.
»Det kan selvfølgelig være svært at arbejde med nogle
af de hindringer, der kommer af at have en handicappet
kunstner, men det er bare ikke det, der skal stoppe os,«
siger Lars Pedersen.
Han mener desuden, at der er blevet taget alt for få tiltag for at fremme festivaloplevelsen for kørestolsbrugere.
I kontrast til at der er blevet kastet et skarpt lys på diversitet de senere år, er den handicappede festivalgænger
stadig meget ekskluderet. Derfor er der også blevet lavet
en handicaprampe på ZUSA-pladsen.
Så et eller andet sted på vej fra én koncert til en anden,
bør du stoppe op ved ZUSA og give dig selv lov at stå stille – bare et lille øjeblik.
KRISTINE PLECHINGER TÜCHSEN

■ KOM FORBEREDT
På Roskilde Festivals hjemmeside kan du finde to ud af
fire webisodes, der omhandler ZUSA’s historie og følge
værkets tilblivelse. Videoerne af tilrettelagt og filmet af
Tao Nørager, der tidligere har lavet en hel dokumentar
om ZUSA.
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Shopping
med bedre
samvittighed
Selvom shopping og
bæredygtighed typisk
er modpoler, bestræber
mange danske mærker sig
på at skabe lækre produkter,
der passer på kloden.
Her er vores bud på ting til
ønskelisten, du finder på
festivalen.
Krible Krable
T-shirt, Danish
Fair Fashion
Køb en T-shirt, og
plant et træ, der
kan få skoven til
at krible og krable
med insekter. For hver
solgte T-shirt hos Danish Fair Fashion
bliver der plantet et træ. Nu kan du altså
shoppe løs og gøre noget godt for de
danske insekter, som er guld værd i
naturens kredsløb. Find T-shirts til både
mænd og kvinder i Green Design Market.

Solbriller
uden plastik,
WoodWorld
De fleste almindelige
solbriller er lavet af
plastik, men
WoodWorld går
tilbage til naturen og
producerer solbriller af
bæredygtigt træ. Deres
mission er at klæde
danskerne lækkert
på og samtidig værne
om kloden. Find dem i
Green Design Market.

Grøn Glitter, Eco-sparkles
Glitteret findes i alverdens farver, men er
alle grønne på den bæredygtige måde.
Glitteret er nemlig bionedbrydeligt, så
jorden og vandet slipper for din glitterfest i al evighed. På den måde kan du
og din camp overstråle alle uden klimaskam. Find det i Green Design Market.

Den nye brugte
læderjakke,
Pelechecoco
og Better
World Fashion
Skindjakken er
en klassiker, men
nu kan du købe
den med bedre
samvittighed. Både
Pelechecoco og Better World Fashion
pakker dig ind i lækre designerjakker,
som er lavet af genbrugt læder. Begge
kalder sig de mest bæredygtige i
verden. Hvis du for eksempel køber din
jakke hos Better World Fashion kan du
spare omkring 340 liter vand, 16 kg
Co2, 6 kg aff ald og 3,75 kg kemikalier
i forhold til en almindelig læderjakke.
Find dem i Central Park og i Trade Zone.
SIMONE AUGUSTA LUNDT

Vi skal komme
overforbrug
til livs med
genbrugstøj
Forbrugeren har magt til at ændre den måde, vores tøj og sko bliver
produceret på. Hvis vi genbruger og efterspørger kvalitetsprodukter, kan
vi være med til at passe på klodens ressourcer. Det mener Jette Skov fra
Frelsens Hær Redesign, der sammen med 17 andre bæredygtige
virksomheder og organisationer er en del af det nye Green Design Market.

J

Foto: Andreas Raun

ette Skov arbejdede hos
Frelsens Hær, inden
det blev cool at slentre
fra butik til butik for at
fi nde genbrugsguld med veninderne. Allerede i 1998 blev
hun opmærksom på behovet
for at mindske aftrykket på
kloden og fi k arbejde som butiksassistent i organisationens
butikker.
I dag er hun leder af Frelsens
Hær Redesign. Et projekt,
hun startede efter mange år
i genbrugsbranchen, hvor hun
blev opmærksom på de fejl og
mangler, der også eksisterer
i arbejdet med genbrugstøj.

Et non-foodmarked med
miljømæssige og socialt
bæredygtige produkter.
■ Huser 18 mindre virksomheder heriblandt Frelsens
Hær, Vintage og Redsign,
Danish Fair Fashion og
Tekstilrevolutionen.
■ I den 700 m2 store hal kan
du finde alt fra børnetøj,
yogabukser genbrugstøj og
en bæredygtig pensionsopsparing.
■ Du fi nder Green Design
Market mellem Gloria og
Avalon.
■

Skov arbejder med bæredygtighed hver dag, handler
det for hende ikke om, at folk
skal lægge hele deres liv om.
Man kan starte med plastikposerne og mådehold.
»Vi skal have det dejligt og
nyde de ting, vi har. Derfor
spiser jeg også en bøf i ny og
næ. Men generelt handler det
om mådehold. Lidt er også
godt. Hellere en lille smule
god kvalitet end store mængder dårlig kvalitet. Det giver et
negativt fodaftryk.«

FORBRUGEREN HAR
STOR INDFLYDELSE

Jeg håber,
at de næste
generationer
ikke skal tænke
over, om de lever
bæredygtigt.
Fordi det er bare
fuldstændig
naturligt, at det
gør man bare
»Jeg kunne simpelthen ikke
håndtere, at der var et affaldsprodukt, der blev brændt,«
siger Jette Skov, der gennem
sit arbejde kæmper for at få
reduceret den enorme affaldsmængde, som også kommer ud
af at donere sit tøj til genbrug.
Hun er i år på Roskilde
Festival for at sprede budskabet om bæredygtigt forbrug
gennem sin stand ved Green

■ GREEN DESIGN MARKET

Jette Skov sætter en ære i, at alt det tøj, der afleveres til genbrug hos
Frelsens Hær, bliver brugt. Ellers lever de ikke op til deres ansvar.
Design Market, der åbner på
festivalpladsen i dag.

START MED MÅDEHOLD

Der er rigtig mange ting, man
kan lave om på for at blive en
mere bæredygtig forbruger.
Jette Skov startede selv med

at sætte sig målet om aldrig at
købe en plastikpose igen.
I starten vraltede hun
tit hjem fra supermarkedet
med jakkelommerne fyldt
til bristepunktet, fordi hun
havde glemt sit indkøbsnet
derhjemme. Men selvom Jette

Du har som forbruger større
magt, end du selv går rundt og
tror. Jette Skov mener nemlig,
at det er forbrugeren, der har
magten til at gøre tekstilproduktionen mere bæredygtig.
Og hvis der kommer et ønske
fra dem, producenterne tjener
deres penge på, så skal der
nok komme ændringer.
»Hvis vi stod sammen som
forbrugere og fortalte, at vi
ville have tøj med gode miljøhensyn, så kunne vi med tiden
lægge pres på industrien,«
siger hun.
Der bliver købt og solgt
mange tekstiler op til et
festivalbesøg. Ikke kun det tøj,
folk køber, men også i form af
telte, liggeunderlag, soveposer,
køletasker og så videre.
Derfor er det også vigtigt at
rykke ved folks holdning til
tekstilproduktion på festivalen, mener Jette Skov.
»Green Design Market vil
få mange til at tænke over
problemet og få en masse
til at tale om det. Så bliver
vores projekt både en naturlig
forlængelse af den grønne tankegang samt en naturlig del af
det liv, vi skal til at leve nu.
Og det er megafedt,« fortæller
Jette Skov.
Hvis det står til hende, vil
det i fremtiden slet ikke være
en mulighed at købe produkter, der ikke er produceret
under ordentlige forhold eller
af bæredygtige råvarer.
»Jeg håber, at de næste
generationer ikke skal tænke
over, om de lever bæredygtigt. Fordi det er bare fuldstændig naturligt, at det gør
man bare.«
DITTE LINDBLAD

– GIV AVISEN VIDERE
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Kan en enkelt dåse blive til fem høns eller noget andet, mere brugbart for en festivalgænger?
Orange Press har undersøgt, hvor langt man kan bytte sig for en øl.

Hvad kan jeg
få for min
dåse?

1

7

En enkelt øl. Det var, hvad vi
havde, da vi begav os ud blandt telte
og pavilloner i G med én klar mission: Vi ville se, hvor fede eller nyttige ting vi kunne bytte os frem til
på én time.
Der gik ikke lang tid, før vi fi k øje
på det første mål. Sværdet. Ægte sølv
og nogenlunde rent. Det måtte vi
have. »Nej!« var ejermandens svar,
da vi foreslog at bytte med vores
dåsebajer. Heldigvis pressede resten
af campen på, og ejermanden bukkede under. »Vi har alligevel også
selv stjålet det,« lød det.
En stor, oppustelig poolflamingo
lyste op blandt nogle tibetanske
munke, og vores næste mål var fundet. Et sølvsværd for en mulig karriere som Instagram-influencer var
dog ikke et ligeværdigt byt, mente
campen. De ville kun tilbyde os at

2

bytte med vennen Jeppe, men han
ville nok blive svær at bytte videre.
Vi gik skuffede videre.

BADEBASSIN PÅ BESTILLING

»Flot sværd,« råbte en ølbowler
kort efter. »Ja, ikke? Vil du have
det for din parasol?« spurgte vi og
blev mødt med spontan latter og
forfærdelsesudbrud. En parasol for
et sværd var udelukket. Det eneste,
der ville være godt nok, var, hvis vi
skaffede et badebassin. »Og det skal
være stort nok til, at vi kan ligge i
det«, lød det fra ølbowlerne.
Sværdet begyndte at blive svært
at komme af. Men så vendte lykken! Camp Lalandia var vilde med
våbnet, og derfor var de også villige
til at opgive deres ellers vigtigste
rekvisit: et stort badebassin. Efter
et større arbejde med at få bassinet

3

4

tømt for ukendte væsker, kunne
vi triumferende bære det hen til
parasolcampen, hvor vi blev modtaget med et overrasket bifald. Og så
blev vi parasolejere.

EN VELLYKKET FEMDOBLING

Netop som det seneste byt var i hus,
åbnede himlen sig. Pludselig var en
solparasol ikke så nem at få afsat.
Efter et par forsøg, hvor vi skruede
op for forhandlingscharmen med
gloser som »moderigtig parasol – ingen sære pletter«, søgte vi slukørede
ly i Dream Citys lokale Bodega.
Bingo! Campen bag disken kunne se
idéen i at bruge parasollen ved deres
udeservering og gik med til at bytte
med fem dåseøl. Målet blev nået og
sløjfen bundet: Én øl blev transformeret til fem. Skål for det!
CLARA HENNECKE MIKKELSEN

5
Fotos: Emil Hougaard

ROSKILDE RYKKER
MEYERS RYKKER MED
I år er det ti år siden, vi første gang gik i flæsket på festivalpladsen
med sprød gris i bolle og snurrende bagværk. Roskilde har rykket
ved Meyers, og i år rykker vi endnu længere. Helt bogstaveligt.
Fremover finder du os nemlig ved Avalon.

AVALON

ORANGE
APOLLO

GLORIA
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Fotos: Kristine Bang Nielsen

Ren camp
fra en beskidt
samvittighed
I

horisonten letter en pavillon
fra en lejr med en hale af
skrald efter sig, og beboerne
griner og skriger. Som en
slags absurd scene fra ‘American
Beauty’ flyver pavillonen kortvarigt rundt til lyden af musik
– dog en anden kaliber end den,
der spilles i kultklassikeren.
I campingområde G bor
Mathias Schmidt Wolfsburg
med sine venner. Golfbolde,
dåseøl, akvavit og resterne
af makreldåser flyder på jordbunden i deres lejr.
»Jeg ved jo godt, at det ikke
er særligt attraktivt,« griner han.
På den anden side af stilladsbroen ved togbanen bor Oliver
Holst i Clean Out Loud. I hans
lejr står tre skraldespande, der
flittigt bruges, så hans lejr er
nydelig, og hele campingområdet ligeså. Han kan godt
genkende den måde, Mathias
Schmidt Wolfsburgs lejr ser

ud på, for sådan plejede han
selv at bo.
»Jeg var træt af at lede efter
mine ting i bunkerne i vores lejr
og komme til at træde i et eller
andet, man virkelig ikke har
lyst til at træde i. Det er en ret

Man føler, at
man kan komme
af sted med det.
Men jeg vidste
godt et eller
andet sted, at
det var forkert
OLIVER HOLST

Mange steder ligner campingområdet allerede
noget, der er løgn. Men hvorfor i alverden gider folk
feste i deres eget skrald? Vi har talt med to fyre,
der bor på hver sin måde – med og uden skrald.

Mat hias

imponerende mængde skrald,
der hvert år bliver efterladt på
festivalen. Tænk på, hvor
mange penge festivalen bruger
på at gøre rent. Hvis vi nu
hjalp lidt mere til, kunne de
penge blive brugt på nogle
andre fede ting,« fortæller
Oliver.

EN FLUGT FRA
HVERDAGENS PLIGTER

De to gæster eksemplificerer den debat om
skraldeproblemet, der i
voksende grad fylder på
Roskilde Festival. Men hvad
er årsagen til, at nogle gæster
bor midt i skraldet, mens andre
rydder op hver dag?
»Det er kun noget, vi gør, fordi
det er ude af normen. Hele området her er jo bare en losseplads.
Det ord, der falder mig ind, er
’splat’. Jeg ville jo aldrig bo
sådan her til dagligt. Det er også

O l iv e r
det, der er appellerende ved
det. Men vi tager alle vores ting
med hjem igen. Vi efterlader hverken telte eller luftmadrasser,«

fortæller
Mathias
Schmidt
Wolfsburg.
Men det
kan føles som
en dråbe i havet at
rydde op i sin lejr, når
man bor i et af de hærgede områder, forklarer
Oliver Holst.
»Da jeg boede her
selv, så min lejr i grove
træk også sådan her ud.
Vi prøvede at gøre det
rent, men vi endte med
at give op, fordi det ikke
hjalp, når alle omkring os
stadig svinede. Folk slipper
deres normer og gør ting, de
normalt ikke har lyst til. Man
føler, at man kan komme af
sted med det. Men jeg vidste
godt et eller andet sted, at det
var forkert.«
JAKOB KJØGX BOHR
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Vi kunne
ikke bare
droppe Camp
Bodega
PER ANDERSEN

DONATIONER OG STORSKÆRMSVISNING

Per skønner, at der blev brændt for en værdi af cirka
170.000 kroner. Bodegaen var nemlig lagerhal for Dream

AGNES RASMUSSEN

Emilie
Bertelsen,
20 år

HUMANS

I marts brændte Camp Bodegas
hjemmebyggede bodega ned til grunden.
Nu er den genopbygget med hjælp fra
hele Dream City.

Det er mit første år på
Roskilde, så jeg har ikke vildt
meget erfaring med det hele,
men jeg kan allerede mærke,
at der er en helt speciel
stemning. Det er virkelig nice
at være her. Folk vil gerne
have en god festival; altså en
god festival sammen, og det
kan man godt mærke. Vi er
generelt gode til at respektere hinanden. Jeg har ikke
oplevet noget ubehageligt
overhovedet. Måske lige
udover, at der var nogen,
der stjal vores sækkevogn.
Det var ikke særlig fedt. Men
da vi så mødte nogle piger,
der spurgte, om vi ikke ville
passe på deres ting, satte vi
os derover, mens de var på
toilettet. Vi havde jo selv lige
oplevet, at der var nogen, der
stjal fra os, så selvfølgelig
ville vi gerne hjælpe dem.
Der var vi ligesom de gode
naboer, der passede på de
andre. Man er generelt en god
nabo, når man respekterer
hinanden og overholder de
grænser, vi hver især har. Man
har sin egen plads i larmen og
skraldet, og midt i det skal der
være plads til alle.

EMMA MARIE BRIX LAURSEN

Foto: Cecilie Olsen

Bodegastemningen
lever atter

Bag baren i bodegaen i Dream City hænger dele af en
træplade. ‘Camp of the Year’ står der. Det er trofæet fra
dengang, hvor Camp Bodega blev kåret som årets bedste
camp i Dream City. Og så er det det eneste, der er tilbage
fra den gamle bodega.
I marts brændte bodegaen ned til grunden. Den er
en af de bygninger i Dream City, som står på campingområdet året rundt. Bodegaen havde overlevet fem
festivaler, før der blev sat ild til den.
»Jeg blev enormt skuffet og følte en form for tomhed.
Det er en meningsløs handling,« siger Emil Nielsen, der
bor i Camp Bodega.
»Det var skideirriterende. Så måtte vi jo lave vores
planer helt om,« siger Per Andersen, der også bor i Camp
Bodega.

City og fyldt til loftet med
rekvisitter fra 11 camps.
Men de gav ikke op.
»Vi kunne ikke bare
droppe Camp Bodega.
Vi ville have den op at
stå igen. Det skulle
bare lykkes,« siger Per
Andersen.
De indsamlede 30.000
kroner gennem donationer. Roskilde Festival gav en masse træ, de havde i
overskud, og så fi k de tilbudt hjælp fra de andre camps i
Dream City.
»Folk løftede i flok. Det understreger bare det fællesskab, der er på festivalen,« siger Emil Nielsen.
Og så gik de ellers i gang. Ved siden af deres fuldtidsjob har de arbejdet i 10 weekender plus det løse på at
bygge en ny bodega i Dream City.
»Det var en kæmpe forløsning, da vi på den ottende
arbejdsweekend endelig var nået så langt, at vi kunne
sætte en storskærm op derinde og se Champions Leaguefi nalen,« siger Emil Nielsen.
Søndagen før festivalen var de færdige. Flere i Camp
Bodega har ikke haft fri siden starten af april. Men
selvom de er trætte, er de ikke hævngerrige.
»Vi har ikke behov for at få et ansigt på, hvem der har
gjort det. Vi gider bare ikke have, at det sker igen,« siger
Emil Nielsen.

– GIV AVISEN VIDERE
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Foto: Cecilie Olsen

BRUD EFTERLYSER
SIN GOM:
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»Jeg har ventet på
ham i et år«
Julie blev gift sidste år på Roskilde Festival. Men hun har mistet gommens
nummer og ved desuden ikke, hvad han hedder. Nu er hun taget på
festival igen for at finde manden.
Det var egentlig ikke meningen, at Julie Gindrup skulle på
Roskilde Festival i år. Men en
uge før festivalen mindede hendes veninde Nanna Kjær hende
om, at hun jo skulle fi nde sin
mand. Julie blev nemlig gift under VM-ottendedelsfi nalen mellem Kroatien og Danmark sidste
år. Danmark tabte, men Julie
vandt sig en ægtemand. De to
veninder var faldet i snak med
to fyre foran storskærmen i East.
»De ville virkelig gerne score
os,« siger Nanna, som var brudepige til brylluppet.
Den ene mand, ville gerne
kysse med Julie, men hun var
ikke helt overbevist. Det blev
hun, da han gik ned på knæ og
friede til hende.
»Han havde en ring, som han
sagde, var hans bedstemors. Jeg
ved egentlig ikke, hvorfor han
havde den,« siger Julie. Men viet

blev de af veninden Nanna og
gommens forlover. Og manden
fi k sit kys.
Julie har ikke taget mandens
efternavn, for hun kan ikke
engang huske hans fornavn.
»Min fornemmelse er, at han
hed Frederik,« siger Julie.
»Ja, eller et andet godt dansk
navn – Emil? Christian?« foreslår Nanna.
Julie har mistet den telefon,
mandens nummer var på. Hun
har også mistet ringen.
»Jeg har måske ikke været
verdens bedste kone. Jeg har
ikke været så tro, som jeg burde
have været, men jeg har ventet
et år på ham,« siger Julie.
Nu efterlyser hun sin gom.
Han havde et symmetrisk ansigt
med markerede kindben og kæber. Håret var lysebrunt og sad
ifølge Julie lidt for godt. Øjnene
var måske blå.

Brudepigen Nanna efterlyser
også gommens forlover, som hun
har fortrudt, at hun ikke kyssede til bryllupsfesten.
Hvis du kender manden, så
send en mail til redaktionen på
orangepress@roskilde-festival.dk.
AGNES RASMUSSEN

■ EFTERLYSNING
Her er, hvad vi ved om gommen:
■ Han afsluttede sin bachelor på
CBS sidste sommer.
■ Både ham og hans forlover
havde Hawaii-skjorter på.
■ Han kyssede Julie under
ottendedels finalen ved VM
mellem Danmark og Kroatien
foran storskærmen i East.
■ Han ved, hvem Thomas Burø er.

THE COLLECTION - RF19 MERCHANDISE
OUT NOW IN THE OFFICIAL SHOPS
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Nu skal L være ren og høflig
Eleverne fra Roskilde Festival
Højskole er blevet dumpet ned
i den mest snavsede og buldrende del af festivalen for at
sprede renlighed og venlighed.
Men det er ikke altid lige let.
»Wuhuuu!« lyder det, da en fyr i bar
overkrop og overalls kaster to lyserøde
poser med skrald op i en trillende ladbil. Glædesråbet kommer fra cirka 20
højskoleelever fra Roskilde Festival
Højskole.
Til lyden af
bastung hiphop
samler de skrald
og uddeler

lyserøde skraldeposer. Som i en parade
går de gennem de støvede stier og suger
for en stund opmærksomhed til sig fra
de camps, de passerer i det nye område
Dust X Spirit.
»Det hedder det, fordi vi ikke er lige
så pæne som de andre. Vi ligger jo i
L,« fortæller Karla på 20, der er elev på
højskolen og medarrangør af skraldeparaden.
L er et såkaldt rødt område, hvor
der er mere skrald end i mange andre
områder. Det vil Roskilde Festival gerne
prøve at ændre. Derfor er eleverne fra
Roskilde Festival Højskole i år blevet
placeret lige midt i det hele.
»Vi har to missioner: Vi skal forsøge
at gøre området mere bæredygtigt i
forhold til skrald og i
forhold til det sociale.

Det handler om godt naboskab,«
fortæller Karla.
Eleverne har derfor lavet fællesområder, fællesspisning og andre aktiviteter for at skabe samhørighed. Og så
prøver de at inspirere til at samle skrald
ved hjælp af det daglige skraldeoptog.

GRISE I PSYKO-OMRÅDET

Skraldeparaden har formået at få
beboerne i Dust X Spirit til at være
mere opmærksomme på deres eget
aftryk på omgivelserne – og ikke mindst
at gøre noget ved det.
»Vi er grise i vores lejr,« udbryder
Emil på 20 år, der for lidt siden kom løbende med en lyserød plastikpose halvt
fyldt med skrald. Selvom oprydning
ikke står øverst på listen i hans camp, fik
skraldeoptoget ham nemlig til at samle
skrald og smide det op på ladet.

Emil og de andre festivalgæster i
Dust X Spirit vidste på forhånd ikke,
at området ville blive specielt, før de
plantede deres pløkker. Til forskel for
Clean Out Loud og Silent & Clean har
man nemlig ikke kunnet booke eller
ansøge om plads.
Det giver udfordringer, som Filip
på 23 fra Roskilde Festival Højskole,
fortæller: »Der er blevet stjålet sofaer
og tagget på fællesområdet. Og ikke
alle er gode til at rydde op.«
Karla er enig med ham i, at det stadig
kan være svært for festivalgæsterne
i området at udvikle en oprydningsmentalitet. Med et smil kalder hun L
et psyko-område, men tilføjer, at folk
alligevel har taget godt imod dem.
»Rom blev jo ikke bygget på en dag,«
afslutter hun.
LIVA POLACK

Foto: Rune Sveningsen

Foto: Andreas Raun

Foto: Andreas
Raun

Foto: Rune Sveningsen

Foto: Rune Sveningsen

Hvem tager skraldet?
Brug ølkassen som solhat, gem værdierne i makreldåsen og
brug pavillonen som regnponcho. 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.

Illustration:
Mia Mottelson

JAS:

Jeg finder de mange cigaretskod
superirriterende. Kunne man ikke
dele lommeaskebægre ud. Jeg
var selv chokeret over, hvordan
venteområdet så ud efter den første
dag. Tusinder af ventende folk
havde efterladt deres skrald. Der
var ikke én eneste skraldespand at
se. Så selvom man ville smide sit
skrald i en skraldespand, var det
ikke muligt. Hav en god festival.
Svar:
Vi tester lommeaskebægre igen i
år i samarbejde med Clean Out
Loud. Tidligere har erfaringen
desværre været, at det var lommeaskebægrene, der flød over
det hele, (så både skodder, plast
og metal fra lomme askebægere
flød). Men vi giver det et skud
mere! Og hvis det er en succes,
så ser vi på, om og hvordan vi
kan udbrede løsningen.

PETE SOUNDERSON:

Måske I skulle gentænke og
organisere hele campingområdet
med alt udstyr, så ingen behøver at
have deres eget udstyr med. Hvert
telt får et nummer, som man kan
findes på billetten. Hvis campen
ikke er pæn og ren efter festivalen,
får hele campen et 3-årigt forbud
mod at komme på festival.
Svar:
Meget interessant forslag
og tanker, vi selv leger med.
Vi taler netop om, hvordan vi
ville kunne tilbyde lejeløsninger nogle steder på pladsen.
Når deltagerne ikke investerer
i gode campingprodukter, som
de tager med hjem, kunne det
meget vel være, at der var behov for overnatningsløsninger,
som netop var lejebetinget.
Vi vil dog hellere putte depositum på end en straf.

MARIA KATHRINE NIELSEN:

Hvad med at gøre hele campen til
Silent & Clean eller Clean Out Loud.
Og så klip armbåndet på dem, der
går og smider skrald. Aggressivt,
men formentlig effektivt.
Svar:
Tænk hvis vi kunne nå derhen,
hvor normen var clean, og at
man aktivt skulle vælge skrald
til og ikke omvendt. Det er
et eller andet sted dét, der er
ved at ske. I 2019 bor 28.500
deltagere i områder, der sætter
fællesskab og god affaldsskik
højt! Det skal vi klart have
mere af. Og fra at have 1.000,
der boede i et sådan område
i 2008, så er det en fantastisk
udvikling at 28.500 vælger
sådanne områder til i 2019.
Det går den rigtige vej.

SAMMEN OM RESPEKTEN
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Flødedrenge til kamp
mod dakkedak
For flødedrengene i Camp Fløde handler festivalen om at sprede kærlighed med
flødemusik og tage et kærligt opgør med dakkedak-kulturen på camping.
»Store fede patter, det er ikke fløde. Fløde handler om
at være en gentleman og sætte kvinden først,« udbryder
flødeformand, Aske Knudsen.
De syv flødedrenge med 100 års roskildeerfaring tilsammen er enige om, at man skal være en gentleman på
festivalen – og ikke kun over for pigerne. Det handler
om at hjælpe sine naboer og invitere folk indenfor til
flødefest.

MERE FLØDE, MINDRE DAK

Det er kunstnere som Mariah Carey, Alicia Keys og
Marvin Gaye, der strømmer ud af højtalerne i lejren.
»Folk er trætte af dakkedak og Pattesutter. Det handler for os om at modarbejde dakken og få kærligheden
tilbage på camping. Så det er en krig imod dak og en
krig for kærligheden,« fortæller flødedreng Pil Knudsen.
De sørger for at sætte flødemusik på fra tidlig morgen,
så de omkringliggende kan få en flødeblød start. Og så
står den ellers på fællesflødesang, og om aftenen kan
folk komme og danse tæt og måske finde kærligheden
midt i al fløden.
At fløden trækker damer til, er der ifølge Marcus
Turunen, ingen tvivl om:

»Det er helt sikkert damernes fest. Enhver fest kræver
damer. Og så kommer fyrene til, når de ser, at dakken
sgu ikke giver nogen bonus. Den giver technopik. Men
kommer man herhen, så kan vi alle sammen synge med,
og vi kan alle sammen føle fløden i hjertet.«

FØLELSESFLØDE

Selvom det med fløden kan synes en kende lummert,
understreger flødedreng Sune Bald, at Camp Fløde ikke
er et scoringsprojekt:

Folk er trætte af dakkedak
og Pattesutter. Det handler for
os om at modarbejde dakken
og få kærligheden tilbage på
camping
PIL KNUDSEN

“Jeg troede, jeg skulle
være lærer.”
Tina Müller, sportsjournalist

HVAD SKAL
DU EFTER
ROSKILDE?

Find det,
du er god til
hojskolerne.dk

– GIV AVISEN VIDERE
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»Der er masser af
kærlighed i dakkedak«
Dakkedak er ifølge Camp Go’ Nabo både damevenlig og kønsneutral.

T
BO HØJLAND

Dak Over
Damer. Dak
Over Diller
MAGNUS JUHL ANDERSEN

DAMER OG DAKKEDAK

Magnus Juhl Andersen garanterer også, at der er damer i dak:
»De synes, det er fedt, når man render rundt i sit dakkekluns:
stramme leggins og shorts. I øvrigt har vi et kønsneutralt
udtryk i lejren – DOD – som står for Dak Over Damer og Dak
Over Diller. Alle skal have lov til at være her – bortset fra
flødedrengene.«
Go’ Nabo arrangerer også technoyoga hver dag kl.12.00,
og talsmanden forsikrer, at det er et kæmpe hit hos damerne:
»Alle pigerne står hernede. De synes, det er hammergodt lige
at få rystet det sidste af alkoholfeberen fra i går af sig ved at
ligge på en papkasse og dyrke noget yoga til hård techno.«
På flødedrengenes bemærkning om technopik, trækker han
bare på skuldrene og tilføjer tørt: »Jeg tænker, at de skal møde
hende, jeg scorede i går. Hun var fi nt tilfreds.«
BO HØJLAND

Brug for en
hjem efter festival?
Hent TAXA 4x35 app’en eller ring 35 35 35 35 og kom godt hjem!

Foto: Jesper Houborg

»Nej, sådan er det ikke tænkt, men vi hjælper selvfølgelig gerne folk, der kommer på festival som single.«
Men at være flødet i 2019 er ligeså meget en mental
tilstand, som det er at være en gentleman.
»Fløden er også at være i kontakt med sine følelser. Det
er sgu ok at græde til fløde. Vi græder til Mariah Careys
’Hero’ hver gang,« slutter flødedreng Sune Bald.

alsmand for Dream City-campen Go’ Nabo, Magnus
Juhl Andresen, har intet tilovers for Camp Flødes
opgør med dakkedak: »For os handler det om at være
en god nabo. Vi spiller luksusmusik hele dagen. Det
er megahård tramp, hardcore og dakkedak. INTET fløde!«
understreger han.
Go’ Nabo er en af de permanente lejre i Dream City og nyder
stor opbakning blandt festivalens gæster, når de arrangerer
fester og events. Talsmanden mener, at de netop spreder den
gode stemning: »Vi kommer alle for at brænde hjernen ud, og
ved at høre det musik, vi hører, giver vi kærlighed til folket.«
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Du er
koncertens
vigtigste
instrument
En god livekoncert består ikke blot af et færdigt
produkt, som kunstnerne sender ud. Den er langt
hen ad vejen et resultat af faktorer som stemning,
energi, øjeblikket – og dig.

H

jertet banker til bassen. Alt
er lys og lyd. Verden udenfor
er glemt. Du kender det
godt; den virkeligt, virkeligt
gode koncert. Dén, hvor livemusikken falder i ét med publikum, og
alt – scenen, bevægelserne, tonerne
– passer sammen.
Men den gode livekoncert er
ikke bare et envejsprodukt, vi som

publikum kan møde op til og suge
til os, sådan som vi ellers kan, når vi
går i biografen og ser en film. Den gode koncertoplevelse er nemlig noget,
der bliver skabt i nuet, og som kan
påvirkes af et hav af faktorer – ikke
mindst af energien mellem kunstner
og publikum. Det fortæller Dan Lund
Hvidtfeldt, som til efteråret forsvarer
det ph.d.-projekt, han har skrevet

– GIV AVISEN VIDERE
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Foto: Jesper Houborg

Musikalske
koncerter må ikke
misforstås som et
færdigt og afsluttet
kreativitetsprodukt
DAN LUND HVIDTFELDT,
PH.D.-STUDERENDE FOR
ROSKILDE FESTIVAL

Publikums store betydning for
koncertoplevelsen viser sig også ved,
at den hverken må blive for kontrolleret eller for sikker. Der skal være
noget på spil ligesom i en spændingsfilm, forklarer Dan Lund Hvidtfeldt:
»Som Tomas Høffding fra
WhoMadeWho fortalte, så er det
præcis ligesom at se Bruce Willis
kæmpe mod terrorister i Die Hard.
Når han at detonere bomben?
Overlever han? På samme måde,
skal publikum rives med af spændingen, når guitaristen kæmper med
sin solo. Klarer han den? Det gør
han jo nok, det ved vi alle, men vi
må gerne føle, at det ikke er for nemt
og for sikkert.«

DIGITALE INSTRUMENTER KAN
VÆRE FOR PERFEKTE
for Roskilde Festival og Aalborg
Universitet om noget så abstrakt
og alligevel relaterbart for alle
festivaldeltagere som musikalitet
og kreativitet.
»Musikalske koncerter må ikke
misforstås som et færdigt og afsluttet kreativtitetsprodukt. Det er ikke
bare noget, man kan vise frem for
folk. Musik på en scene er i langt
højere grad en flygtig og organisk
proces. Det er noget, der sker nu
og her, og som du skaber med
dem, du er i rum med. Hvis en
kunstner står over for et publikum,
der ikke giver sig hen, så påvirker
det i høj grad den musik, der bliver
skabt til koncerten. Ja, og omvendt.
Det går jo begge veje,« forklarer han.

I forbindelse med sin ph.d. har Dan
Hvidtfeldt talt med en række danske
bands, som har optrådt på Roskilde
Festival, heriblandt WhoMadeWho,
Trentemøller, Cancer, Jacob Bellens,
Gents og Soleima. En af kunstnerne
beskrev i den forbindelse den vellykkede koncert som at bevæge sig som
en linedanser højt oppe på en tynd
line. Og blandt andet derfor kæmper
mange musikere med brugen af computerinstrumenter under en koncert
– nogle vælger af samme grund helt
at lade de digitale lyde blive hjemme
i studiet, selvom de fleste kunstnere
skaber rigtig meget musik fra computerens tastatur.
»Man kan som musiker blive
hjulpet rigtig meget af computeren
og komme tættere på et godt og musikalsk resultat. Det er fedt. Men med

■ FAKTABOKS
Dan Lund Hvidtfeldt har de
sidste tre år skrevet ph.d. for
Roskilde Festival og Aalborg
Universitet om musikalitet og
kreativitet. Han har i projektet
interviewet en række danske
kunstnere som Trentemøller og
WhoMadeWho og blandt andet
fundet frem til, at den vigtige,
sociale energi mellem kunstner
og publikum forsvinder, hvis en
koncert bliver for kontrolleret
og for perfekt.

alle mulighederne, som computeren
giver, følger også en risiko for, at man
helt får dræbt den sociale energi,
der opstår med publikum. Hvis
showet bliver afviklet helt risikofrit,
fordi computeren på den ene eller
anden måde holder sammen på det
hele, så mister publikum interessen,«
fortæller Dan Hvidtfeldt og tilføjer:
»Det er altså mest af alt en social
udfordring, jeg taler om, ikke en
æstetisk, for der er jo masser af
superfed, elektronisk livemusik.
Udfordringen er bare – modsat
traditionel, analog musik med
trommer, bas og guitar – at få de
her nuller og ettaller til at falde
lidt fra hinanden og få skabt nogle
huller. Og det kan være vildt svært
at gøre på en levende og musikalsk
måde.«
CLARA HENNECKE MIKKELSEN
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Alle prøver at lyde
ligesom Arctic Monkeys,
selvom du er opvokset
i Dublin. Det er, som om
at de prøver at genleve
andre menneskers
historier og fortid

Never mind
the Brexit.
Here’s the Irish!
På sporet af Dublins sjæl, James Joyce og en ny irsk identitet. Fontaines D.C. er måske på vej mod
noget stort. Båret af stærke tekster og ikke alt for mange akkorder.

I

starten af februar spillede irske
Fontaines D.C. på Ideal Bar i
København – og i øvrigt dagen efter
på Tape i Århus. Nu er Ideal Bar
langt fra byens mest prangende spillested,
og da bandet efter koncerten stod
i garderoben og drak øl med publikum,
mens de solgte T-shirts, vidste man jo
godt, at det ikke er stjernenykkerne, som
trykker endnu.
Men mon ikke størstedelen af publikum – en god blanding af herboende irere,
briter og musiknørder – havde fornemmelsen af, at det her kunne blive ret stort.
Om det bliver rigtig stort er selvfølgelig
for tidligt at sige. Men torsdag er de på
Roskilde, og så er man jo på vej.
Siden februar har de med egne ord
fået set »halvdelen af USA og halvdelen af Europa fra en tourbus,« efter

debutalbummet, ‘Dogrel’, udkom i april.
Det mest iøjnefaldende aktiv er selvfølgelig forsanger Grian Chatten, som med
en blanding af nærvær, besættelse og
eksplosiv introverthed giver mindelser
om Ian Curtis fra Joy Division. Men det
var i ligeså høj grad den kollektive glæde
ved at spille solid rock’n’roll med tydelige
punkreferencer. Og samtidig er tekstuniverset og melodierne niveauer over
genrens gennemsnit.

DRØMME FRA PUBBERNE

At Fontaines D.C. har arbejdet meget
med teksterne er ikke så overraskende,
da bandmedlemmerne i første omgang
mødtes på universitetet om en fælles
interesse for lyrik. De var alle sammen
kommet til Dublin udefra, og James
Joyces og W.B. Yeats’ hjemby har været

hele udgangspunktet for det første
album. Faktisk står D.C. for Dublin
County.
»Vi synes alle sammen, at Dublin er
et inspirerende sted. Men også et hårdt
sted, hvor der var meget, vi ikke forstod.
Sangene er et forsøg på at finde mening
i alt det,« fortæller guitaristen Carlos
O’Connel, der som navnet antyder er halvt
spansk og halv irsk.
»Vi har forsøgt at tage alt ind, hvad
byen har at byde på; værdsætte historierne, man hører ude på pubberne, og de
ting, som oftest forsvinder dagen efter.
Dublin er også hård ved sine indbyggere.
Og sangene er også et forsøg på at forstå
noget af det,« siger Carlos O’Connel,
der klart vedkender sig byens litterære
arv, som der er tydelige referencer til
i teksterne.

Men ud over teksterne forsøger
Fontaines D.C. også at være loyale
over for Irlands musikalske arv. Carlos
O’Connel nævner irske folkbands som
The Dubliners, (ja, du kender ‘Fields of
Athenry’, hvis du nogensinde har set
engelsk fodbold), eller sangeren Luke
Kelly, mens der selvfølgelig er mere åbenlyse musikalske referencer til amerikansk
og britisk punkrock som Ramones eller
Sex Pistols.
Men egentlig var det skuffelsen over
musikscenen i Dublin, der fik drengene til
at sætte lyd til lyrikken.
»Der var mange bands, der lavede
meget kompliceret musik. Og alle talte
om, at musikerne var så dygtige. Vi kan
lide rock, man kan spille med tre akkorder. Samtidig bliver tingene meget
ens, når man synger på engelsk. Alle
prøver at lyde ligesom Arctic Monkeys,
selvom de er opvokset i Dublin. Det er,
som om at de prøver at genleve andre
menneskers historier og fortid. De har
ikke ret meget på hjerte. Det er lidt
meningsløst,« siger Carlos O’Connel, der
trods alt mener, at der også er en modstrøm på Dublins musikscene, som de selv
blot er en del af.

PÅ VEJ FREMAD – MEN OMGIVET
AF TRUMP OG BREXIT

For ligesom mange andre steder i Europa
er der en stemning af opbrud i Irland, og
at folk vil tage skæbnen i egen hånd
– også når drømmene fra pubberne er lagt
i seng. Ellers som Fontaines D.C. skriver
i sangen ‘Big’:
»Dublin in the rain is mine. A pregnant
city with a catholic mind.«
Det var en reference til dén folkeafstemning, der blev holdt sidste år, og som
blev et afgørende opgør med den katolske
kirkes omklamring af irsk politik og
sundhedsvæsen. Her sagde et stort flertal
ja til en forfatningsændring, der gav parlamentet bemyndigelse til langt om længe at
liberalisere abortlovgivningen.
»Det var en vigtig begivenhed for Irland
og et symbol på, at de katolske værdier
ikke dominerer alting mere. Selvom
du stadig møder ret ekstreme katolske
synspunkter, er det ret markant, det som
er sket,« siger Carlos O’Connel, der som
mange andre irere er bekymrede over det
kommende Brexit, risikoen for en hård
grænse til Nordirland og risikoen for, at
den gamle konflikt mellem protestanter og
katolikker blusser op igen.
»Vi burde være ligeglade med Brexit,
men det påvirker jo Irland, fordi det hele
sker nord for os. Der har allerede været for
meget blod og had, så selvfølgelig bekymrer det os. Irland er på vej fremad, selvom
vi ligger mellem to lande, som gør det
modsatte: Storbritannien med Brexit og
USA med Trump. Vi er ved at forandre os,
og det faktum, at forandringen kommer
nedefra – fra almindelige irere – er noget,
vi kan være stolte af«, fortæller Carlos
O’Connel.
MICHAEL RACHLIN

– GIV AVISEN VIDERE
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Min bedste booking:
Denzel Curry

Samfundskritisk
energibombe
Florida! Oh yes, solskinsstaten
hvor vi skal sydpå – lige udenfor
Miami – for at kunne fi nde en af
mine yndlingshiphoppere lige nu.
24-årige Denzel Curry er ikke
ny i hiphoplandskabet, men for os
i musikgruppen viste han virkelig
format og karakter, da han sidste år
droppede ‘TA1300’. Det album fi k
med berettigelse stor opmærksomhed, og han havde nææææsten ikke
behøvet at udgive ‘ZUU’ for et par
måneder siden for at overbevise hele
verden om, at han er the next big
thing. Og dog – ‘ZUU’ er for mig klart
et af årets album indtil videre, og jeg
har svært ved at se, at den skulle ryge
ud af min top 5, når året render ud.
Den indeholder en række bangers,
er langt mindre følsom og introvert
end hans tidlige albums, og så har
han skruet op for tempoet i sine vers.
Albummet beretter om det at have
hjemve efter noget – vel vidende at
det, man savner, IKKE er sundt at

Denzel er
superstærk på
lyrikken, og på
scenen er han en
energibombe, hvor
han sammen med sit
crew er kendt for
intense koncerter
sigte efter. Det er ret massivt, og man
mærker tydeligt hans kritik af politiet i hans fortællinger om det hårde
miljø, som hans hjemby i det sydlige
Florida byder på.
Denzel er superstærk på lyrikken,
og på scenen er han en energibombe,
hvor han sammen med sit crew er

kendt for intense koncerter. Da vi så
ham i foråret på Vesterbro, var luftfugtigheden således rigtig tæt. Kort
sagt forventer jeg en stor og varm
oplevelse på Apollo, når han torsdag
indtager vores nydesignede scene.
Det bliver klart en af de koncerter,
man ikke ønsker at misse.

DENZEL CURRY SPILLER
PÅ APOLLO TORSDAG 4. JULI
KL. 20.30

BÆREDYGTIG FISK
TIL DIN FESTIVAL
Find LETZ SUSHI sammen med Gorm’s Pizza
i Hal 45 – til højre for Orange Scene.

ØKOLOGISK RIS & BÆREDYGTIG FISK

Har været i musikgruppen på Roskilde
Festival siden 2011 – først som frivillig
tilknyttet. Fast inventar i organisationen
siden 2014.
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Cardi B med skarptskåren
energiudladning

Mere fokus på
moshpits end
på musikken
Flexlikekev
Countdown
Tirsdag kl. 15.30

Foto: Steffen Jørgensen

EMIL HANSEN / SOUNDVENUE

RASMUS SCHACK, COHNNY JAZZ OG KATRINE RING SPILLER TORSDAGLØRDAG KL. 10-13 VED MINDESTEDET, SOM DU FINDER VED AVALON.

Melodiske støjperler
Linn Koch-Emmery lod
med det samme sin fuzzeLinn Koch-Emmery de, 90’er-inspirerede indieRising
pop gjalde ud over pladsen.
Tirsdag kl. 15.30
På trods af at den unge
svensker ikke opfi nder den
dybe tallerken, har hun ikke desto mindre formet et
solidt greb om virkemidlerne, der selvsikkert fører faklen
videre fra Pavement og The Pains of Being Pure at Heart.
Og selv om koncerten sluttede med en klimakssøgende
og indtagende tur rundt i støjcentrifugen, var helheden
også en showcase i hendes begrænsninger. Når hun droslede ned for energien i ‘You & I’, tabte koncerten således
momentum. Heldigvis var tempoet for det meste af tiden
højt, og det var på denne energiske bølge, at Linn KochEmmery befandt sig bedst.
MARTIN GRONEMANN / SOUNDVENUE

Hypnotisk valkyrieridt
Foto: Peter Troest

»Moooshpit! Moooshpit!«
Sådan lød det igen og igen,
efter Flexlikekev havde
indtaget Countdown-scenen.
Den dansk-britiske rapper
var ikke bare kommet for at
rappe, han var kommet for
at skabe en fest.
Og en fest, det fi k han.
Den unge rapper havde
fart på, og med boomende
bas, tunge beats og tyk
autotune på vokalen tog
publikum godt imod de
gentagne opfordringer om
at holde energien oppe.
Det kom bare overhovedet ikke til musikkens
ret. Flexlikekevs lyd er
relativt alsidig, som den
kombinerer mumblerap
og dyster drill med undertoner af UK rap, men under
lydtrykket fra bassen blev
producer Phatfaces beats
desværre reduceret til en
omgang generisk trap, hvor

den største musikalske
spænding lå i, hvornår
beatet droppede, så man
kan kunne hoppe løs igen.
Festen tog et nøk op, da
Flexlikekev selv hoppede
ud til publikum og blev ét
med massen, men at han
følte behov for af brøle riffet fra ‘Seven Nation Army’
ikke bare én, men fi re
gange i løbet af koncerten
for at få folk med, var også
et tegn på, at musikken
ikke var nok i sig selv.
Gæsterapper
Madmanmax gjorde god
figur på den fængende
‘Guap’, men gæstebidragene tog en drejning mod
det værre, da en gut i fuldt
Adidas-tracksuit og elefanthue joinede scenen på
en guitar, hvis diskante lyd
skar i ørerne, som han med
begrænsede evner forsøgte
at rocke sangene op med
shreddende soli.
Fokus var med andre
ord mindre på musikken
og mere på pitten. Det var
en skam, for evnerne hos
Flexlikekev fejler bestemt
ikke noget.

Roskilde Festival har oprettet et mindested til ære for Morten Lindberg
alias Master Fatman, der døde tidligere i år. Her kan man opleve forskellige
DJ’s vende plader i Tykmesterens ånd og beundre et portræt malet af
graffi tikunstneren MPO. Morten Lindberg var en kær ven af festivalen og har
både spillet live, DJ’et og givet kosmiske krammere på festivalen.

Foto: Christian Hjorth

Når Cardi B går på scenen i aften, bliver det med cirka
50 minutters overvældende intensitet. Hun har netop
optrådt i Norge, hvor hendes koncert efterlod de fleste
forpustede. Så meldingen fra Roskilde Festivals bookingansvarlige er at komme tidligt, så du får det hele med.

Kosmisk kondolence

Foto: Steffen Jørgensen
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Boundaries
Rising
Tirsdag kl. 20.00

At krydse en formidabel
Roskilde-debut af på to-dolisten må være den ultimative forløsning for ethvert
upcoming band, og den
københavnske kvintet
Boundaries gjorde præcis
dette med en yderst overbevisende optræden.
De tre guitarister, Simon
Kjær, Emil Sylvester
og Morten Danielsen,
udgjorde affyringsrampen
til det massive, kuldslåede
og hypnotiske valkyrieridt,
som Boundaries drog ud
på. Fra start viste bandet
stor autoritet, så det var
selvfølgeligt, at man fi k
associationer til en ung

Steen Jørgensen, når forsanger Mads Grene betvang
scenen med sikre barytonfraseringer og myndige
knytnævneslag i luften.
Omend bandet påberåber sig postpunk-

prædikatet, excellerede de
bestemt også uden for dette
genrefelt. Anført af Jacob
Brøndlunds stammeagtige
trommemønster fremstod
‘Endless Chase’ som en
veleksekveret krydsning

Mall Girl imponerede
gevaldigt med selvsikkerMall Girl
hed, musikalsk legesyge
Rising
og ikke mindst eksperimenTirsdag kl. 18.30
terende, genreudfordrende
sange. De fi re nordmænd
jonglerede med både
jazzede harmonier, smadrede guitaroutroer og charterferiestemning, og det hele
blev gjort med smil og åbne arme fra frontkvinden
Bethany Forseth-Reichberg.
Klædt i lyserødt lignede gruppen et edgy tyggegummipopband, mens deres attitude nærmere mindede om et
progressivt rockband – og netop den kombination gjorde
Mall Girl til noget specielt på scenen. En bjergtagende,
højenergisk smeltedigel af en Roskilde-debut.
SOFIE KOCK AUKDAL / SOUNDVENUE

MARTIN GRONEMANN / SOUNDVENUE

Foto: Peter Troest

Bjergtagende eksperimenter

mellem kraut og støjrock,
ligesom ‘Always a Way’
selvsikkert stræbte mod
shoegazens massive
klimakser.
Hele koncerten fremstod
som en symfoni, hvor
stigninger og fald var nøje
tilrettelagt. Således byggedes der mod slutningen
op til det store crescendo,
hvor den hypnotisk ekspansive ‘Push’ særligt
viste Boundaries som et
frådende bæst med appetit
på og åbenlyst talent til
meget mere.
Da koncerten kulminerede i en frydefuld
lavine af feedback,
lyste taknemmelighed
og velfortjent triumf ud
af Grenes store smil,
mens han kiggede på
sine band kammerater og
publikum, der ville have
ekstranumre.

– GIV AVISEN VIDERE
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Foto: Christian Hjorth

En glad poppræstation
Ea Kaya
Countdown
Tirsdag kl. 17.00

andet under ‘Talking’, men
på ‘Tied Up’ kunne hun
heller ikke helt levere de
relativt svære, Sia-agtige
vokallinjer i omkvædet. I
momenter viste Ea Kaya
dog, at hun har en rigtigt
flot stemme: ‘4 AM’ var et
højdepunkt i koncerten, og
danskeren var klart bedst,
når musikken gav hende
plads til at vise, hvad hun
kunne – i stedet for at
drukne vokalen i lidt for
meget af det hele.
På trods af vanskelighederne formåede Ea Kaya
og hendes band dog at
skabe en fest. Energien var
i top, og hovedpersonen
viste sig som en lovende
performer, der nok kun bliver bedre de næste par år.
SIMON BÆKGAARD / SOUNDVENUE

Foto: Kristian Gade

Foto: Steffen Jørgensen

Det var en energisk Ea
Kaya, der gav koncert tirsdag eftermiddag. Klædt
helt i orange dansede hun
skiftevis rundt om mikrofonen, hen til bandmedlemmerne og ud til publikum, og hun var tydeligt
glad for at stå på scenen –
nærmest hjemmevant.
Sammen med bandet
genskabte hun lyden fra
sin velproducerede debutep ‘Fragile But Strong
As Hell’ fra tidligere i år,
og på Countdown blev

det fyldige lydbillede
hovedsageligt båret af dyb
bas, store synthesizere og
bombastiske trommer.
Det hele lød godt, og
det var, udover en enkelt
underlig start på ‘Remedy’,
en ret tjekket produktion,
hvor backingtracket ikke
tog overhånd, men bakkede
musikerne og Ea Kaya
solidt op.
Ea Kayas udgivelser har
været præget af overbevisende vokalpræstationer,
men på Countdown virkede det desværre som om,
at hun ikke altid kunne
leve op til den høje barre,
hun har sat for sig selv.
En del af problemet var,
at hendes stemme indimellem druknede i den
producerede lyd, blandt

Funken vendte tilbage
Natten var ikke
faldet på, men det beNatkat
høvede den heller ikke.
Countdown
For en stuvende fyldt
Tirsdag 18.30
plads affyrede rapgruppen Natkat salver
af støvet hiphop, der
emmede lige så meget
af dovne søndage og lunkne dåseøl som af rowdy
fester og drukture til de tidlige morgentimer.
Natkats lyd er et throwback til 90’ernes guldalderperiode i hiphop, hvor Den Gale Pose og Østkyst
Hustlers styrede dansk rap, og hvor dj-legender som
Pete Rock, Prince Paul og DJ Premier cuttede gamle
funk- og soulplader op og lagde lyd til den amerikanske betonjungle. Det er med kasketten omvendt på,
højrearmen vuggende op og ned i takt til rytmen, og
det er uden mumlen eller moshpits, at frontrapper
Frej Le Funk i et stilsikkert flow leverer velskrevne
rim om bongkogere og baggårde.
»Funken er tilbage ligesom i de gode gamle dage«,
lød det proklamatorisk, og det må man sige, at den
var for en stund, mens Le Funk veloplagt manøvrerede scenen bakket op af beatmager Floppykat og
livegæsten G-Mon.
Den røgede atmosfære blev suppleret af livetrompetisten Henrik Jørgensen, der både understøttede beatmaskineriet elegant, ligesom han tilføjede
ekstra riller af jazz til nummeret ’Dyb’, der blev
yderligere lounget og tilbagelænet.
Det var en triumf for Natkat, der efter dagens
koncert kan siges at være trådt direkte ud af den
københavnske undergrund og ind på den nationale
hiphopscene som et navn, der ikke bør ignoreres. Så
kan det godt være, deres musik ikke er så kunstnerisk
nyskabende – men den er til gengæld forbandet velskåret og effektiv.

Vanvittig
vellyd
Alkymist
Rising
Tirsdag kl. 17.00

THOMAS GRØNKJÆR

EMIL HANSEN / SOUNDVENUE
Foto: Kristian Gade

Alkymist huser medlemmer fra hedengangne
Düreforsög, Gas Giant og
Detest, og det er da også
sjældent, at Rising lægger
planker til så erfarne folk.
Men Alkymist er en ny og
frisk konstellation med en
ny og frisk kærlighed til
dommedag.
Det buldrer og brager,
som doomgenren foreskriver, men så dirrende
dystopisk, at Alkymist i
processen skaber sin egen
niche i et frekvensområde,
der får salig Peter Steele
til at nikke anerkendende
hinsides.
Med vanvittig vellyd
fra første strofe skal det
faktisk ikke været meget
højere eller tungere, før
kinderne blafrer og solbrillerne rasler af.

Energisk hiphop med
internationalt snit
Rosegold
Countdown
Tirsdag kl. 14.00

Et vindblæst publikum
på en tidlig eftermiddag kan
på papiret være nærmest
utaknemmeligt at varme
op. Men tirsdag rev den
dansk-britiske brødreduo
Rosegold papiret midt over
og leverede en sand fest,
hvor der både var plads til
højenergisk rap, moshpits og
følsomme r’n’b-fraseringer.
Sammen skaber brødrene Joshua og Ephraim
Duncan et af den danske
scenes mest velproducerede internationale udtryk.

Men takket være den
skarpe dynamik fra bandet
og ikke mindst de imponerende og energiskabende
breaks fra trommerne, blev
livelyden udvidet fra de
ellers stramt kontrollerede
produktioner fra indspilningerne.
De to brødre jonglerede
konstant mellem rap og
sang, hvilket skabte både
skarpe kontraster og stærke
fællesindsatser, der i sig
selv var rigeligt til at fylde
scenen ud. Som da rapperen Ephraim styrtede ind
på scenen og kickstartede
festen med sine gnistende
linjer på ‘Priorities’ efter
en intimseance på hug med
Joshuas smørbløde stemme
over den smukke ‘Head
over Heels’.

Men alligevel havde
duoen medbragt et hav af
gæster, der hver især gav
et nyt skud energi og på
højdepunktet fik publikum
til at skråle i kor om »new
chains« til en vild, armvippende hiphopfest.
Et af duoens største
hits, ‘The One I Need’, fik
overraskende nok aldrig
helt sat gang i hofterne
i menneskemængden, men
stilstanden var hurtigt
glemt, efter Ephraim under
den løsslupne ‘Gorillas’
byttede plads med en
heldig festivalgæst for
selv at starte de store
støvhvirvlende moshpits,
der afsluttede koncerten på
toppen.
NICKLAS KRARUP LARSEN /
SOUNDVENUE
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Sure gamle
damer på
festival
Ronja og Karen har været mere på
festival end de fleste. 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 Roskildegæster.

Ryd op efter jer!
Sidste år vågnede vi klokken 05 ved
nogle ukendte lyde. Der var bas. Og folk,
som snakkede. Og øldåser, der blev åbnet. Den slags er ikke normalt i Silent &
Clean på det tidspunkt af døgnet.

Overhovedet. Da en pigestemme kort
efter proklamerede, at hun ville tisse
på naboteltet, blev det for meget for
Ronja. Karen, der stadig lå i teltet, kunne herefter høre, hvordan Ronja væltede
ud af teltet og fandt en skrævende
20-årig i færd med at tisse på hendes
telt. Ved siden af den 20-årige lå bunker
af affald.
Efter en kort reprimande skulle man
tro, at lejren med de 20-årige, festivalkåde unge havde fattet konceptet med
Silent & Clean – her er rent og stille.
Men det havde de så ikke.
Og nu lyder vi måske i højere grad
end nogensinde før som din mor: Du
skal nemlig rydde op på dit værelse. Og
du skal rydde op efter dig selv. Vi siger
det nok mest, fordi vi godt kan lide dig.
Og så siger vi det, fordi vi er fucking
trætte af at skulle rende rundt i affald
til knæene. Så ryd op efter dig selv!
• Blå luftmadrasser, der efterlades,
bliver gravet ned. Nej, de bliver ikke
sendt til en flygtningelejr i Djibouti,
og nej, de går heller ikke til hjemløse
eller nødlidende andre steder på planeten. De bliver gravet ned, fordi de er
så fyldte med giftige stoffer, at vi ikke
engang må brænde det af. På en måde
kan man sige, at de blå luftmadrasser
lidt er Roskildes svar på atomaffald.

• Du bliver syg af skrald, og når du bor
midt i det, tigger du nærmest om ondt
i maven. Derudover er der jo ingen,
der gider snave med en person, der
har boet i en rede af pizzabakker og
øldåser i en uge. Ingen.
• Halvfyldte glas med sukkerholdige
drinks, madrester, tis og andre festivalefterladenskaber bliver sygt
klamme i 25-30 graders varme. Det
lugter. Det tiltrækker hvepse og fluer
og alskens kryb. Og selvom du måske
er på jagt efter nogen at dele telt med,
forestiller vi os ikke, at det var en
rotte, du var på udkig efter.
• Og hold nu for Guds skyld op med at
pisse alle steder – særligt på andre
menneskers telte. Selv hvis du rent
faktisk bogstaveligt talt er en hanhund, er tis ikke en valuta, som
giver dig ejerskab over ting. Og
selvom det er klamt, at du pisser
alle steder, kan vi til nøds acceptere,
at du tisser i hegnet. Vi kan til
gengæld ikke leve med, at du skider
i hegnet.
Kan du have en rigtig god festival, og
husk: Du har ikke ryddet op efter dig
selv, når du kaster dit madpapir og dine
brugte drinkskopper en halv meter fra
nærmeste skraldespand.

Illustration: Mia Mottelson

Hvor fa’en har de gjort af Apollo?
Illustration: Simon Dilling Hansen

Festivalpladsen ser ikke ud, som
den plejer. Her er alt, du skal
vide for ikke at fare vild.
Når du vælter ind på pladsen for første
gang, skal du ikke tro, at det bare er dig,
der husker forkert i forhold til sidste år.
For der er flyttet rundt på tingene og kommet helt nye områder. Apollo har pakket
sin scenekuffert og har overtaget Avalons

plads. Til gengæld er Avalon rykket mod
det nordøstlige hjørne, hvor der aldrig har
ligget en scene før.

Hele to nye kunstscener ser også dagens lys i år. House of Chroma ligger lige
i hjertet af Art Zone øst for Orange Scene
og lægger hus til talks, performances,
workshops og musik.
Ambereum, der om dagen er til kunst
og afslapning og om natten natklub, ligger
mellem Art Zone og Arena.
Lige nord for Orange Scene er der
også åbnet en helt ny indgang, så du ikke
behøver gå hele vejen udenom, hvis du
kommer den vej fra.

Du er måske allerede faldet over
Central Park, der er festivalens måde at
blive lidt mere storbysmart på. Parken
spiser et stykke af festivalpladsen, men
giver til gengæld god mulighed for at tage
en slapper.
Hvis du er forvirret på et højere plan,
så bare rolig: Orange Scene ligger, hvor
den plejer.
SOFIE HVIID

– GIV AVISEN VIDERE
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Flirteworkshop

Feministisk selvforsvar

Biblioteket i Dream City H46
Onsdag kl. 13.00

Agora ved Flokkr
Onsdag kl. 13.00

Har du brug for lidt ekstra hjælp til at score, når
promillen stiger? Mangler du nogle gode tips og tricks,
så du undgår at få smidt øl i hovedet, når du ligger an
på hende den lækre sidst på aftenen? Biblioteket og
Everyday Sexism Project Danmark deler ud af deres
sjove og lærerige erfaringer, som sikrer begge parter
en sjov oplevelse under teltdugen.

Identificerer du dig som kvinde eller LGBT+ person,
afholder Rainbowroom et event for dig med fokus på at
forsvare sig imod den vold, kvinder og kønsminoriteter
fortsat udsættes for. Derudover vil der blive startet en
samtale om verbal grænsesætning samt en analyse
af volden, der er behov for at forsvare sig mod. Det er
ikke nødvendigt at være i god form, så kom alligevel,
selvom du ikke synes, du er det.

Klimatalent

Publikum åbner Orange Scene

Åbning af Tuborg Corner

Forum i Leave No Trace
Onsdag kl. 14.30

Onsdag kl. 17.35

Kom kloden til undsætning og vind en billet til Roskilde
Festival 2020. Talentkonkurrencen udfordrer dine
kreative evner til at fortolke klimaproblematikken
underholdende og innovativt. Hvis du har brug for lidt
inspiration, foreslår vi skraldekunst eller CO2-neutral
musik som for eksempel flaskepusteri eller spil på
hjemmelavede instrumenter af materialer fra pladsen.

Tag din yndlingsven under armen, og vær med til at
åbne Orange Scene med massiv fællessang foran
scenen. Temaet er danske sange, og på Facebook har
festivalen taget imod forslag fra alle, der havde lyst til
at byde ind med deres bedste festivalsang. Musikken
leveres af et kyndigt band, som får til opgave at lede os
alle sammen gennem fællessangen.

Mellem Pavillion og Gringobar
Onsdag kl. 17.00
Nyd en kold øl, mens du får trimmet skægget eller
dekoreret neglene. I Tuborgs nye område bliver der
budt på både hygge, afslapning og sjove spil, mens
du også kan blive nusset lidt om og nyde en af de
mange øl fra hele Tuborgs portefølje.

Råstoff ORGANIC SHOTS

EAST, WEST & SOUTH CITY - NEAR THE CAMPSITES

SPAR

20kr

på en cocktail*
Pina
colada

150 dkk

1 btl
shots

facebook.com/smaashots

1 btl
shots

180 dkk

facebook.com/Raastoff

Blushing
Russian

Tigers
Milk

Mød os i Art Zone, overfor Food Court, her har vi et udvalg af
kolde coktails, varme drinks og mocktails.
*Ved aflevering af denne voucher får du 20.- rabat på en af
vores 5 cocktails.
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Re-use your cup!
Being a sustainable, eco-friendly
festivalgoer is cool, and Roskilde
Festival knows it. This year, the
festival is ditching plastic straws
as an accessory to your drinks,
and cups will be re-used. Leave
no cup behind!

Cleanliness is the new black

Photo: Christoffer Rosenfeldt
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The camping area is slowly getting cleaner.
In 2019, Roskilde Festival has provided a power boost
to the clean and environment-friendly campsites.
Areas reserved for Leave No Trace, Clean Out Loud
and Dust X Spirit have grown in both size and popularity this year with more and more festivalgoers
adapting to a new and more green festival mindset.

Photo: Cecilie Olsen
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Mino Danmark dared people
to talk about prejudices and
dance it off afterwards in their
first event at the festival.

In a positive protest against prejudice,
Mino Danmark – an organization working
with minorities – arranged its very first
event at Roskilde Festival with surprising
results.
»People who I assume were hetero
hesitated to join in, because there were
pride flags everywhere,« stated Eliyas
Kayon – one of today’s organizers from
Mino Danmark.

He stood with a megaphone on
stage, and anyone who dared could
come up and talk about the prejudices
that they have faced in their daily lives.
»We tried to include as many people
as possible, especially those who would
not feel safe anywhere else. In this
event we said that, for this, everyone
should leave their judgements at
home,« said Eliyas.

If they chose, they could take the stage
and dance it off. An idea perhaps inspired
by Taylor Swift’s ‘Shake it Off’.
»It was so freeing! I saw it in their eyes.
People let go of ideas that had oppressed
them. We threw glitter and were yelling.
It was so fun,« said the organizers after
the event.
To be a minority is difficult, but to
be a minority that has additional

challenges, means that you need to have
allies. It’s important not to push people
away, butto draw them in. The feeling at
Mino is that it is distance between people
that causes discrimination, because we
don’t understand each other, and we
don’t talk. So, when we have the opportunity to talk to each other and feel
with each other.
ESTER ROSE WADSWORTH

Unicorns and rainbows: First Pride at Roskilde

D

espite the stormy clouds
and that Danish wind
that once in a while
whips up and blows
unhindered across the flat
countryside, sound boxes were
on, pride flags were hoisted
high, and a pride parade danced
for the first time through the
camping grounds of Roskilde
Festival.
This parade was led by
Unicorny Camp known by the
two, three-meter-high unicorns
that made a type of doorway
into their camp. The camp has

been around since 2013 and
Unicorny Camp says that they
are »the biggest and queerest
LGBTQ camp that Roskilde has
ever seen.«
They have made their own
type parade for the last two years, but this year, it was the real
deal. »Copenhagen Pride was
given access to Roskilde and
has their own rainbow room.
So, we teamed up; Unicorny
Camp and the Rainbow Room.
This is what I’ve wanted
ever since I started to be the
organizer of this camp. To bring

Pride to Roskilde,« said Anne
Storgaard Harrit, organizer
from Unicorny Camp.
The parade began at The
Rainbow Room and traipsed
down to Unicorny Camp.
Arriving, where were the
unicorns? Apparently, a Dream
City tragedy hit many of the
elaborate camps and their handmade structures which were
stored in a building belonging
to Camp Bodega. Bodega – an
iconic landmark of Dream City
– caught fire earlier this year,
and the unicorns burnt with it.

Instead, Unicorny Camp
teamed up with an organization called Emergency
Architecture who designed and
helped the campers to build a
new structure for their camp.
This new pavilion is insanely
creative, skewed, as well as
truly beautiful. Looking up, it
frames the sky between a mass
of beams pointing upwards.
Furthermore, the design represents the right to self-expression
and is also a gender-neutral
structure.

ESTER ROSE WADSWORTH

This is what
I’ve wanted ever
since I started to
be the organizer
of this camp. To
bring Pride to
Roskilde
ANNE STORGAARD HARRIT

– GIV AVISEN VIDERE

Onsdag 3. juli 2019

27

W
The Death of
Business Casual
Normally, it is quite easy to pick a Danish person from a crowd. The first step is
to find the person who is dressed as though they are about to arrive fashionably
early to a business meeting. But at Roskilde Festival, things look quite different.
THE QUEEN OF
GREEN, GAMORA:
RIKKE HOLST
What inspired you to
wear this outfit?

»We have an Avengers
theme in our camp, and
– because of my red hair
– of course I’m Gamora.
It took a couple of hours
to do the makeup. This
is the fi rst day, we have
dressed up this year.«

Have you worn wild
styles in the past?

»My camp picks a new
theme every year, but
because Avengers has
been so hyped both last
year and this year, we
chose the same thing.
Two years ago, we did
Star Wars, and the
year before that we did
Batman. Actually, I believe we did Batman two
years in a row. It was all
the different characters:
Batman, Robin, The
Joker, Harley Quinn.«

hen walking around the streets of any
major city in Denmark, it seems as though
everyone is trying to outdress each other,
no matter what they are doing. It’s not
unusual to see locals biking around the streets of
Copenhagen wearing a full suit.
This all changes when the gates open and the festival grounds of Roskilde are flooded with the happiest
people on earth.
Danes throw responsibility to the wind and let
their wild side out at Roskilde Festival. This includes
their commitment to proper attire. Streetwear becomes
heavily prevalent at the festival, but some camps go
even further to plan themes, which can include fullon costumes. Orange Press had the opportunity to interview a few campers who truly dove head-fi rst into
festival fashion.

NICK BUTLER

A BARREL OF MONKS: TOKE MADSEN (BLUE), TOBIAS THOMSON (RED), ALEXANDER HAS (GREEN)
Can you explain your
outfit for me?

»We were basically two
friends that started this
shitty thing, and then we
got other shitty people
to be a part of it. We’re
monks. We don’t know
what sex is. We try to stop
people from drinking and
sinning.« Toke.

What do you boys
preach?
• »Spreading the
good religion of
beer.« Tobias.
• »But no sex.
Unless it’s
protected
by God, of
course.

That’s why we wear our
crosses.« Alexander.
• »We’re blessing the
people at the festival.
Let them be drunk, but
not sinners.« Toke.

What inspired you to
wear these outfits?

• »I think probably
none of us are actually
religious. None of us
really gives a shit. We’re
taking the piss out of
religion, because this
is one place where
you can do it.«
Toke.

• »We had to be aware,
because we were about to
buy one of these in white,
and that’s not cool. That’s
a bit over the edge.«
Alexander.
• »It’s a good sight. You
can fuck around, and
people get it. When
they see us, they smile.
Everyone gets a bit of a
better festival. That’s the
goal: To bring a lot of joy
around. And a beer. Beer
works.« Toke.

Have you worn wild
styles in the past?
»We’ve been prisoners before.

Last year, they gave
out those prison suits
for free. We made a
pavilion into a prison
by adding broken
pavilions around it,
and then we were
prisoners inside. The
police came by and they
were like, ‘Do you want
a selfie?’ and we were
like ‘Fuck yeah, we
want a selfie!’« Toke.

What are your day jobs?

• »Many of us are
studying, right?« Toke.
• »Yeah, I study at
university in town.
Alexander.
• »I’m a data
analyst.« Tobias.

THE ELUSIVE
UNICORN MAN:
TORD BERTRAM
TEIEN
Can you explain your
outfit for me?

»I got a unicorn jumpsuit with red sunglasses
and some tattoos.«

What inspired you to
wear this outfit?
»All the drinking!«

Have you worn wild
styles in the past?

»No, I don’t really dress
up. This is my fi rst year
at the festival!«

What is your day job?

»I drive trucks during
the summer, and I’m
studying to be an electrical engineer.«

THE ELUSIVE U

NICORN MAN

What is your day job?

»I’m a pediatric nurse.«

THE QUEEN OF GREEN,

GAMORA:

A BARREL OF MONKS
Photos: Andreas Raun

