
vi ses i 
Jägermeister Baren
Mellem Apollo og pavilion

Værket kunne 
sagtens stå på et galleri

Mette Sandby, professor i kunsthistorie, 
om et iglo-telt med skri� en: “IM HORNY”   
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I hvert fald i de første fem minutter  
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25.000 spaghetti med kødsovs Tema om foreningerne bag maden side 4-5
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Blandt mange gode 
barndomsminder  
står udlandsture  
med fodboldholdet  
som noget af det  
klareste. 

Det var en berusende 
oplevelse at spille 
fodboldkampe under 
varme himmelstrøg 
mod drenge, der 
talte eksotiske sprog. 
Sammen med vores 
forældre brugte vi  
op til afgang adskillige 
weekender på at  

uddele gule, tonstunge telefonbøger  
i nabolaget. 

Arbejdet betød, at alle på holdet kunne 
komme med. For nogle forældre var turen  
et greb i lommen, for andre en lidt for dyr 
fornøjelse. Det skabte samhørighed og 
fællesskab. Det er den slags forpligtende 

spaghetti bidrager du til, at KFUM  
Roskilde, Roskilde Skiklub og Himmelev 
Volleyball Klub kan skabe stærke  
fællesskaber for hundredvis af børn, unge  
og voksne. 

Du holder det fællesskab i live, de 
skaber før, under og efter festivalen. Når 
du tager en bid af burgeren, tager du en 
bid af Foreningsdanmark. Når du slatter 
tomatsauce ned af din hvide t-shirt, bærer du 
Foreningsdanmarks brændemærke. Bær det 
med stolthed.

Roskilde Festival er som bekendt nonprofit. 
Alt overskud går til gode formål og forgylder 
ingen direktører. 

Det samme gælder foreningsboderne.  
I dagens avis fortæller vi om alle de ting,  
du støtter med dine spisevaner. Så invitér  
dine nærmeste på en portion spaghetti  
eller en burger og husk, at du med dine  
spisevaner kan bidrage til, at den næste  
generation af unge drenge og piger får minder 
for livet.

fællesskaber, der giver næring til den danske 
sammenhængskraft. 

Her på dyrskuepladsen i Roskilde bliver 
der gudskelov ikke delt telefonbøger ud.

Til gengæld bliver der hver dag langet 
tusindvis af burgere, lemonader og spaghetti 
over disken af frivillige fra lokale sports-
foreninger.

MINDER FOR LIVET
Hver eneste gang du køber og spiser en  
Dixie burger, en skiburger eller en portion 

Den stærke smag af 
Foreningsdanmark

Illustration: Mikkel Mainz

VEJRET I DAG Køligt og vådt. 
Hyppigere og kra� igere byger 
hen over a�enen. Frisk vind.
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Vi �k et opkald fra en let 
agiteret mor, der skulle ned  
og hilse på i sin 18-årige søns 
camp i L. Både hun og man-
den havde festivalbillet, men 
hendes 14-årige datter var  
ikke på festival, og hende ville 
de også gerne have med. Hun 
�k forklaret muligheden for at 
købe børnebilletter, men det 
var hun ikke helt tilfreds med. 
Hun ville høre, om vi ikke  
i stedet kunne lave en bil-
ligere, skræddersyet løsning, 
så datteren kunne få en billet, 
som varede en times tid. Det 
var den tid, hun skulle bruge 
på pladsen, for hun skulle jo 
nødigt kede sig i bilen i mel-
lemtiden.

Kan man få 
1-times billetter?

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. 

Når du tager 
en bid af burgeren, 
tager du en bid af 
Foreningsdanmark

SEBASTIAN RISBØL 
JACOBSEN
Foto: Andreas Raun

Dine spisevaner er med 
til at holde de fælles-
skaber i live, som de 
lokale sportsforeninger 
skaber før, under og 
e�er festivalen.



Tag nattoget hjem, 
når støvet har lagt sig
Der kører shuttletog direkte fra Roskilde Festivalplads ved 
City Center West hele natten. Togene kører til Roskilde St. 
og derfra videre til København H.

Fra København H kan du køre videre med 
S-toget natten efter fredag og lørdag.
 
Se tiderne i Rejseplanen
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n SPAGHETTIBODEN
Vi har samlet de sjoveste øjeblikke fra Spaghettiboden:
n   Roskilde Festival hyrede et år professionelle kokke 

som konsulenter til madboderne. Spagettiboden � k 
besked på at pynte retterne med en lille dusk bred-
bladet persille. De brugte timer på at plukke persille. 
Men det første gæsterne gjorde, var at tage persillen 
af og smide den på jorden, hvilket � k det til at ligne en 
planteskole foran boden.

n   Under � nalen i EM i 1992 blev fodboldkampen vist i 
baglokalet på et lillebitte � ernsyn, men stemningen 
var i top. Vibeke gik i kølerrummet for at hente forsy-
ninger, men døren smækkede bag hende. Dengang 
var der intet håndtag på indersiden og intet lys i køler-
rummet. Hun måtte vente 20 minutter før den næste 
kom e� er forsyninger og kunne lukke hende ud.

n   En gruppe betjente hang ud i baglokalet og � k spa-
ghetti med kødsovs og øl, mens de ventede på at blive 
kaldt ud på opgave. De var klædt i civil beklædning for 
at blende ind. Én af dem bar kilt uden noget under.

Fotos: Andreas Raun

N år festivalpladsen åbner, er det ikke kun Orange 
Scene, som er målet for de hurtigløbende festival-
gæster. Det samme er den bod, der sælger spaghet-
ti. Den første får nemlig en gratis portion spaghetti 

med kødsovs. Boden styres af Himmelev Volleyball Klub, 
der har været en fast del af Roskilde Festival siden 1981 og 
har altså væsentlig fl ere år på bagen end den gennemsnitlige 
festivalgæst.

Vibeke Hansen og Michael Noe har begge været frivil-
lige i Spaghettiboden i 35 år. Der er dog ingen af dem, 
der spiller volleyball længere.

»Vi har begge været længere tid i boden, end vi 
har spillet volley. En af de frivillige, der hedder 
Inge, har været her alle år, og hun var altså den 
første, der stoppede til volley,« fortæller Vibeke.

Af de i alt 124 frivillige i boden er langt de 
fl este gengangere eller børn af gengangere. Og 
det er dét, der efter deres mening skaber den 
særlige stemning.

»Det er en fed bod at være i, og sådan er det 
bare. Der er jo et liv bag disken, som mange 
ikke ser,« siger Vibeke, mens Michael nikker og 
tilføjer: »Vi har ofte droppet at tage til koncer-
ter, fordi vi har det så godt i bagområdet.« 

KØDSOVS OG FESTIVAL
Vibeke Hansen er iklædt en orange top, som hun 
selv har pyntet med silhuetten af Orange Scene og 
hendes kælenavn ’Vibse’ i sort glimmer. Hun har 
en matchende hættetrøje derhjemme. Der hænger en 
Orange Scene-ørering fra hvert øre. De er også hjem-
melavede og matcher naturligvis den orange neglelak. 
Det er med andre ord ikke kun spaghettiboden, men også 
The Orange Feeling der er krøbet ind under huden på den 
erfarne spaghetti-mutti.

Gennem bodens 38 år har fl ere alternativer til spaghetti 
med kødsovs været på menuen, men intet har opnået samme 
popularitet. Når der er mest travlt, ryger der en portion over 
disken hvert tredje sekund. Og hvis kunderne brokker sig 
over, at deres portion er for lille, får de bare lidt mere. Om 
det er den taktik, der giver stamgæster, kan vi kun speku-
lere i, men folk kommer igen år efter år.

»Vi har jo ligget forskellige steder på 
pladsen, så de år vi er blevet fl yttet, kom-
mer folk og siger, at de har ledt efter os,« 
fortæller Michael.

DEN KONTANTE FORTID
Ud over at placeringen af spaghetti-
boden skifter, er der også sket meget 
med Roskilde Festival og dermed boden 
på 38 år.

»Kan du huske dengang alle betalte 
med kontanter,« spørger Michael og 
kigger på Vibeke. 

»De mønter vejede et ondt år. Og vi sad 
i baglokalet og talte bunker af penge. Når 

vi så skulle i banken, var det de store gutter, 
der var nødt til at bære mønterne. Sedlerne 

puttede vi i en slidt taske og sendte med den 
mindste kvinde. Hende der mindst lignede én 

med 100.000 kroner i rygsækken,« siger Michael.
Himmelev Volleyball Klub vil ikke oplyse det 

præcis overskud, de skaber på en festival, men kalder 
det »tilfredsstillende«. Overskuddet bruges blandt 
andet på udstyr og for at holde kontingentet nede for 
de unge volleyball-talenter.

MARIANNE KLITT JENSEN

Spaghetti-mutti Vibeke Hansen har langet spaghetti med kødsovs 
over disken det meste af sit liv. For hende har boden 
været en fast del af festivallivet, og hun frygter 
den dag, hun ikke kan være med mere.

35 år med 
spaghettiarme
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Mellem 90-100 procent af råvarerne i madboderne  
på festivalen skal være økologiske. Sådan har det  
været i tre år nu. Det var et krav, der i begyndelsen  
fik madboderne til at frygte for deres fremtid. Men  
nu ser det altså ud til, at økologikrigen er slut. 

En af dem, der måtte efterleve de ny og skrappe  
økologiregler, er Dixie-burger. Her har Arne Nielsen 
været med, siden boden åbnede første gang, og han 
synes, det er et godt initiativ. Men selvom idéen er  
god, har det været svært. De har nemlig brugt lang  
tid på at perfektionere opskriften, som de sågar har 
taget patent på.

»Lige pludselig skulle vi jo til at udskifte  
råvarerne, men stadig få det til at smage som  
før. Det var svært, men jeg synes, vi er lykkedes  
med det,« siger Arne Nielsen.

PARMESANOSTEN ER IKKE ØKOLOGISK
I en anden populær madbod, spaghettiboden, har 
de formået at skifte alle deres ingredienser ud med 
økologiske alternativer. Lige bortset fra den lille pose 
parmesanost.

»Det har givet et ordentligt nøk opad på vores udgif-
ter,« siger Vibeke Hansen, der har været i boden i 35 år.

Divisionschef for handel, Lars Orlamundt, husker 
godt økologikonflikten og forklarer her, hvordan det 
blev håndteret.

»Vi tilbød boderne kurser i økologiomlægning,  
som de har kunnet deltage i kvit og frit,« siger han.

Økologikravet blev præsenteret i 2014. Dengang 
skulle 30 procent af ingredienserne i maden være  
økologiske. Det er så gradvist steget hvert år siden. 
Roskilde Festival vil nemlig sætte et bæredygtigt af-
tryk i verden. Fremadrettet vil festivalen også se på 
muligheden for et klimakrav i madboderne. 

AGNES RASMUSSEN

Økologikrigen i madboderne er slut 
Det skabte panik over gryderne, da Roskilde Festival indførte et økologikrav på mindst 90 procent. Trods indledende ramaskrig 
har boderne fundet sig til rette med kravet.

Illustration: Simon Dilling Hansen

For tiende år i træk sælger KFUM’s 
Boldklub Roskilde den krydrede 
Dixie-burger på festivalen. 
Mange lokale foreninger lever af 
festivalomsætningen. 

Når det kommer til mad, har alle gæster 
en festivalfavorit. Den spise der skal indta-
ges mindst én gang, før du rigtig har været 
afsted. Og der er rigeligt at vælge imellem. 
Faktisk er der mere end 600 forskellige valg-
muligheder i cirka 120 forskellige boder for 
den brødflove festivalgæst.

Det er delvist professionelle madboder og 
lokale foreninger. Sidstnævnte gælder blandt 
andet KFUM’s Boldklub Roskilde, der i år 
kan fejre tiårsjubilæum med deres krydrede 
og patenterede Dixie-burger. 

Når KFUM-burgeren kan fylde 10 år, skyl-
des det ikke mindst, at de er lokale, forklarer 
teamleder for Food Gruppen på Roskilde 
Festival, Peter Harboe.

»Pengene er tjent lokalt og bliver brugt 
lokalt, og så har de bare styr på deres shit,« 
siger Peter Harboe. Derfor får Dixie-burger, 
ligesom andre populære boder, en invitation 
til at komme igen året efter, hvor andre skal 
igennem en ansøgningsproces.

Burgeren er udviklet igennem flere måne-
der. Arne Nielsen fra KFUM Boldklub har 
været med fra begyndelsen, og der er lagt tid, 
kærlighed og nøje overvejelser i at udvikle 
den helt rigtige burger, forklarer han.

»Vi mødtes hver onsdag igennem flere 
måneder for at prøvesmage burgere. Der blev 
ændret en smule i opskriften hver uge, indtil 
vi fandt den perfekte opskrift,« siger Arne 
Nielsen.

Sidste år blev der langet 51.000 burgere 
over disken, hvilket giver en omsætning på 
omtrent fire millioner kroner. En million en-
der i boldklubbens pengekasse, når alt er be-
talt. Burgerpengene bruges på anlægsinve-
steringer, som eksempelvis nye tribuner, lys-
anlæg og faciliteter.

SEBASTIAN RISBØL

DIXIE-BURGER FYLDER 10 ÅR: 

Burgerpenge 
betaler for nye 
tribuner og lys 
i den lokale
boldklub
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To dokumentarister søger dig! Find din avis på festivalpladsen
Instruktør Andreas Johnsen og klipper Mik Stampe Fogh er i gang med doku-

mentar�lmen om Roskilde Festival. Derfor søger de dig, der er på festivalen i år, 
som de også kan møde igen til næste års festival. Hvis du har en historie at fortæl-
le, kan du møde op i chill out området foran Gloria torsdag, fredag eller lørdag. Her 
sidder Mik Stampe Fogh klar i en lilla vest mellem 14.00 og 15.30. Filmen ventes 
at få premiere til vinteren 2020.

På årets festival kan du nu få din udgave af Orange Press 
fra avisstandere. Standerne er designet af en arkitekt og er 
lavet specielt til Roskilde Festival. De tre standere er placeret 
ved henholdsvis House of Chroma, Food Court og Trade Zone 
ved Pavilion. Du kan genkende dem på lang afstand, da de er 
tre meter høje og selvfølgelig orange.
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VÆRK NR. 1: 

NØGEN MANNEQUIN
Mette: »Jeg er ikke sikker på, at det egentlig er kunst,  
men snarere et statement om, hvad festivalen også kan 
være: et sted, hvor man kan drikke kvinder fulde og  
være voldelig. På sin egen måde er det et indspark i 
debatten om voldtægt og overgreb. På festivalen kan  
ting ikke være subtile, man skal tale med store  
bogstaver. Og det må man sige, at dette værk gør.«

Daniel og Sasha: »Værket kan læses som en udforskning 
af køn, seksualitet og grænser. En kritisk refleksion over 
nogle bestemte væremåder på pladsen, men det kommer 
an på, hvem afsenderen er, og hvad intentionen er. Det 
er svært at sige, om det er et godt værk, men det stiller i 
hvert fald flere spørgsmål, end det giver svar.« 

Matthias: »Her er tale om en performativ skulptur. 
Værket handler om druk, løssluppenhed og social 
interaktion, men også om machokultur, køn og 
stereotyper. Den lunkne øl hældes i skulpturens  
hoved og indtages fra en hane, der både cementerer  
og skubber til idéer om køn og politisk korrekthed.  
Man kan spørge sig selv, om værket rykker ved noget  
som helst eller bare udspiller og gentager stereotyperne: 
forbruget af det kvindelige køn og egoistisk overforbrug  
i drukkulturens navn.«

VÆRK NR. 2: 

PORT AF PAVILLONER
Mette: »Dette er det mest imponerende værk, og det,  
der er gjort mest ud af. Det forener et formål med det 
praktiske (opbevaring) og æstetik. De seneste 10-20 år  
har vi set en strømning i kunst og arkitektur, der låner 
fra festivalkultur: Moderne arkitekter skeler ofte til 
Burning Man og Roskilde for at finde inspiration til bil-
lige og pragmatiske løsninger på byggeri, der giver plads 
til fantasi og hverdagsliv. Det er snarere de professionelle, 
der er inspireret af amatørerne, end omvendt.«

Daniel og Sasha: »Her har vi et eksempel på, at kreativi-
teten kan blomstre i campingdagene. Værket har en vis 
volumen, så det er svært at ignorere. Det kan ses som en 
kritisk salut til forbrugerismen og tilgangen til, at det 
udstyr, vi medbringer, kun skal holde festivalen ud. Det 
er et godt værk, fordi det synliggør de udfordringer, vi 
har, med forbrug, bæredygtighed og skrald – også uden 
for festivalen.« 

Matthias: »Her er vi ude i en omfattende skulptur og et 
meget stedsspecifikt værk, der tematiserer overforbrug, 
men også en lyst til at give campingoplevelsen en mere 
abstrakt, kropslig dimension. Det er et flot, men også 
uklart værk, som i sidste ende kan virke som en omfat-
tende potensforlænger.«

VÆRK NR. 3: 

TELT MED GRAFFITI
Mette:  »Dette værk er svært at afkode. Ligesom man-
nequinen kan det også være et statement, men det er 
mere tvetydigt, og det lægger sig op ad streetart, der ofte 
benytter paroler fra propaganda og reklamesprog.  Det 
er næppe tilsigtet, men det minder mig om Colonel, der 
tidligere har udstillet netop gule telte med tekst på festi-
valen. Værket ville sagtens kunne stå på et galleri, men 
på festivalen er det også bare udtryk for nogens begær.«

Daniel og Sasha: »Værket sætter ord på en følelse, mange 
går rundt med. Det er et udtryk for, at Roskilde Festival 
kan være et frirum, hvor seksuel drift ikke underkues på 
samme måde, som den måske bliver til hverdag. Det rum-
mer en hungren efter at lære nye mennesker at kende.
Værket er meget sjovt og ligetil, og i modsætning til det 
første værk er intentionen ikke så uigennemskuelig.«

Matthias: »Værket er særligt på grund af sin blottede 
og overskridende natur. Man forstår, at der ikke bare er 
tale om ordinær liderlighed, men en liderlighed der MÅ 
udtales, VIL udfoldes. Værket vækker mindelser om den 
britiske fotograf Gillian Wearing, der portrætterede folk 
på gaden med deres indre svagheder ytret på et ark foran 
dem. Det er skarpt, men også temmelig selviscenesæt-
tende.«

En væg bygget af ødelagte 
pavilloner. Et gra�timaleri på 
en teltdug. Eksperterne vurde-
rer festivaldeltagernes egne 
kunstneriske frembringelser. 

I opvarmningsdagene på Roskilde 
Festival skal deltagerne have tiden 
til at gå, og lige som i stenalderens 
lange vintre, så tyr festivalgæsterne 

til menneskets foretrukne tidsfordriv: at 
skabe kunst. 

Men er campingkunsten overhovedet 
kunst? Orange Press har samlet et panel 
af kunstkyndige hoveder, der giver  

deres vurdering af lejrfolkets  
frembringelser. Panelet består af  
Mette Sandbye, professor i kunsthi-
storie på Københavns Universitet, 
Daniel Toke Hansen og Sasha Carlson 
fra kuratorteamet på Arts & Activism 
på Roskilde Festival samt Matthias 
Borello, Kunstkritiker og kurator  
bag VEGA|ARTS.

Panelet er enige om, at det er svært  
at vurdere værkernes kvalitet og  
væsentlighed uden for kontekst.  
Ikke mindst fordi grænsen mellem 
hverdag, kunst og aktivisme er  
flydende. Meget kunst på gallerier  
og museer mimer det, der findes på  
festivalen.

KAREN DICH

Er det kunst? 1

2
3

Man forstår, at der 
ikke bare er tale om 
ordinær liderlighed, 
men en liderlighed  
der MÅ udtales,  
VIL udfoldes

MATTHIAS BORELLO  
OM TELTVÆRK MED GRAFFITI
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Nordisk 
Cocktail 
Tasting
Pris per 
person 250,-

Sensorisk 
ølsmagning
Pris per 
person 100,-

Dansk 
whisky-
smagning
Pris per 
person 250,-

Dansk  rom-
smagning
Pris per 
person 250,-

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

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

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

Se hele programmet på www.skotlander.com/lounge

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

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

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

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

20kr 
  på en cocktail*

SPAR

Pina 
colada

Blushing 
Russian

Tigers
Milk

RIKKE:
Lav et Roskilde Hostel ved at lave 
dorms i gamle skibscontainere.
Der kan man så købe overnatning 
for en uge. Man får en plads, hvor 
man kan sove, og en kasse til sine 
ting – til en overkommelig pris. 
Flere mennesker på færre 
kvadratmeter og færre dårlige 
iglotelte, der bliver e� erladt. 
Tænker især, det kunne være et 
hit for turister eller andre, som 
gerne vil møde nye mennesker. 
Det er det hostels kan.

Svar:
Mega god ide, det er lige 
præcis i de baner, vi skal 
begynde at tænke. Alternative 
boformer som reducerer 
affaldsmængderne, og hvor vi 
trækker på kendte løsninger, 
som vi ved virker. Så skal vi 
bare roskildefi sere dem.  

LARS NORMAN HESTBÆK:
Start med at forholde jer til det 
grundlæggende problem. For 
problemet er jo ikke curlingbørn 
eller unge menneskers manglende 
ansvarsfølelse. Problemet er jo, at 
det overhovedet er muligt at købe 
campingstole til 25 kroner. Og det 
er endnu mere fucked up, at man 
kan købe et telt for 150 kroner. Det 
er et strukturelt problem. Det bør 
ikke være en god forretningside at 
producere lorteudstyr, og ansvaret 
for det ligger hos politikerne.

Svar:
Det er så rigtigt. Vi skal adres-
sere det strukturelle problem, 
som også lever uden for festi-
valen – og det forbrug og den
 adfærd, det medfører. Vi sam-
arbejder med Spejdersport 
om, at de modtager brugte 
campingstole på festivalen, 

der efterfølgende sælges som 
brugte campingstole. 

BARTEK LACHOWICZ: 
Jeg har en ide til et kupon-baseret 
lotteri, hvor jo mere a� ald, du samler, 
jo højere er dine chancer for at vinde. 
Det kræver, at man laver nogle 
meget synlige steder rundt om på 
festivalen, hvor man kan hente poser 
til a� aldssortering. Andre steder 
skal man så kunne få vejet sit skrald 
og donere det. Du får så kuponer alt 
e� er, hvor meget a� aldet vejer, og 
hvor mange poser du a� everer. Det er 
vigtigt, at prisen er attraktiv nok til at 
folk har lyst til at deltage. Og så bør 
der nok være gratis vand og øl til alle, 
der deltager. 

Svar:
Det er en god ide at tænke i 
legende elementer i forhold 
til at komme af med sit affald 
(gamifi cation). Men vi vil nø-
digt introducere en ny kultur 
baseret på noget-for-noget i 
forhold til at holde festivalen 
ren. Men måske man kunne 
tænke i alternative løsninger, 
som kan skabe incitament.

Hvem tager skraldet?

Illustration: 
Mia Mottelson

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.

Der er ri	  om at være frivillig Fem mulige voldtægter 
Der har været udsolgt på Roskilde Festival i ugevis. Mange har 

været sku� ede over ikke at nå at få billet, men en enkelt er gået til 
absolutte yderligheder for at komme på festival. For hver dag i løbet 
af den forgangne uge er en ung mand cyklet hele vejen fra Kirke 
Hyllinge til Roskilde for at sidde tre- re timer i infocentrets recepti-
on, mens han håbede, at nogen ville tage ham som frivillig. Nu er der 
fundet en frivilligtjans til den dedikerede Roskildegænger.

Politiet oplyste onsdag, at man arbejder med hele fem forskellige sager, der kan være voldtægter. Politiet blev natten til 
onsdag kontaktet af en 18-årig kvinde, der fortalte, at hun havde været udsat for en fuldbyrdet voldtægt af en mand, der 
havde tilbudt hende at sove i sit telt. Omstændighederne omkring to af de øvrige sager var mere uklare, da det drejede sig 
om kvinder, som begge havde ha�  blackout og derfor var i tvivl om, hvorvidt de havde været udsat for overgreb. Den ene, 
en 23-årig kvinde, fortalte, at hun på et tidspunkt havde sat sit glas fra sig, da hun skulle tisse. Da hun igen  k fat i glasset, 
smagte vinen mærkeligt. Resten kan hun ikke huske. Politiet har registreret alle sagerne som mulige sædelighedsforbry-
delser. Ud over de fem sager, der kan vise sig at være voldtægter, melder politiet om en fredelig festival. 
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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.

ORANGE

AVALON

APOLLO GLORIA

»Det skete i morges. Jeg så det ikke ske, 
men da jeg kom ud af teltet var det ene ben 
knækket.«

28-årige Sigrid sidder på en campingstol 
i sin lejr Camp Bye Plastic. Ved siden af 
hende ligger de sørgelige rester af campens 
hjemmebyggede pavillon. Den indeholder 
ikke plastik, men er i stedet lavet af bom-
uld og imprægneret med bivoks og paraffi n. 
Lejren var så stolt af pavillonen, at den 
kontaktede Orange Press for at dele ud af 
deres begejstring.

Men begejstringen blev kort, for i de 
tidlige morgentimer tirsdag gav vinden 
pavillonen en rusketur, der sendte den i 
knæ. Da Sigrid stak hovedet ud af teltet, 
kunne hun konstatere, at den ikke længere 
stod som den skulle. 

»Det er sørgeligt, at den ikke kunne kla-
re det, men også lidt forventeligt, når det 
nu blæser så meget. Nu bærer vi resterne op 

i affaldssorteringen, når vi engang har fået 
sømmene ud. Så gemmer vi overdækningen 
og tager den med hjem, så kan vi bruge den 
igen næste år.«

På trods af at pavillonen måtte bukke 
under for vinden, er humøret stadig højt 
hos Sigrid og i resten af Camp Bye Plastic. 

»Vi syntes, at det var en fed ting, vi 
havde fundet på. Og så ville vi også gerne 
vise, at det ikke er så besværligt. Ingen 
af os er specielt handy, men som vi kom 
i gang, var det faktisk ikke så svært. De 
almindelige pavilloner er vildt latterlige 
på grund af alt det plastik, der bliver brugt 
til dem. Vi har et koncept om ikke at have 
noget plastik med på festivalen, medmin-
dre det er genbrugsplast.«

Campen har dog ikke givet endeligt op på 
projektet og har planer om at give pavillonen 
en hjælpende hånd, inden ugen er omme.

LUCAS INGEMANN JENSEN 

Vinden tog livet 
af hjemmelavet 
pavillon
Camp Bye Plastic bruger kun genbrugsplast. Men hård vestenvind � k 
deres hjemmelavede pavillon i bomuld og bivoks ned med nakken.

Vi har et 
koncept om ikke 
at have noget 
plastik med på 
festivalen, 
medmindre det 
er genbrugsplast

SIGRID
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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”

31-årige Aya Chebbi fra Tunesien 
arbejder hver dag for afrikan-
ske unges rettigheder. 

Hun har blandt andet 
været en af grundlæggerne af Afrikas 
største bevægelse for unge, ‘African Youth 
Movement’, som samler unge aktivister i 
hele Afrika, og arbejder for deres ret til at 
leve det liv, som de ønsker sig.

Aya Chebbis egen kamp begyndte for 
22 år siden.

»Jeg boede i en landsby, hvor pigerne 
skulle undergå et ritual for at beskytte 
deres mødom. Da jeg var omkring ni 
år gammel, var jeg med i ritualet, men 
bagefter stillede jeg spørgsmål ved det, og 
hvorfor vi skulle gøre det,« forklarer Aya 
Chebbi. 

Hun fortæller, at ritualet blot er en af 
mange, undertrykkende hændelser for 
pigerne i landsbyen. 

Aya Chebbi voksede op i en konser-
vativ familie, hvor alle kvinderne bar 
tørklæde og levede livet efter de ældre 
direktiver for korrekt opførsel. Men hun 
gik egne veje og ville træffe egne valg. 
Det banede vejen for hendes aktivistiske 
holdninger.

»Jeg synes, at alle unge skal leve deres 
liv radikalt,« siger Aya Chebbi.

»Min familie så mine handlinger 
som radikale. For eksempel når jeg ikke 
ville have tørklæde på, eller da jeg valgte 
min uddannelse. At leve dit liv radikalt 
betyder, at du ejer din egen krop og dine 
egne beslutninger. Du lever efter dit 
sande jeg som den badass, du er,« siger 
Aya Chebbi. 

‘JEG ER LIGE SÅ MEGET VÆRD 
SOM EN MAND’
Torsdag dukker Aya Chebbi op på House 
of Chroma sammen med den danske 
feminist, Emma Holten. Emnet er 
solidaritet.

»Jeg håber, at folk kommer derfra med 
en følelse af at kunne relatere til andres 
kampe i verden. Emma og jeg repræsente-
rer hver vores del af verden, men folk vil 
kunne se, at problemerne går igen globalt. 
Du er en del af en større verden. Du skal 
være solidarisk for at kunne ændre den,« 
siger Aya Chebbi.

Hun mener, at alle kan være aktivister, 
hvis de vil. Det handler om at stille op 
for sig selv og for andre. Da hun begyndte 
at gå fra barn til voksen, oplevede hun 
vigtigheden af netop dette. 

»Da jeg fi k min menstruation første 
gang, blev jeg ikke længere anset som 
pige, men som kvinde. Jeg skulle opføre 
mig anderledes. Jeg skulle klæde mig 
anderledes. Jeg skulle sidde anderledes. 

Men det ville jeg ikke. Jeg har selvtillid 
og tror på, at jeg er lige så meget værd 
som en mand,« siger Aya Chebbi og 
slår fast:

»I can do whatever the hell I want.«

NØLENDE ACCEPT
Familiens accept har hun ikke rigtig. De 
forstår ikke den vej, hun har valgt.

»Jeg lever for ukonventionelt. De fl este 
i min familie forstår ikke mit job som 
aktivist for menneskerettigheder,« siger 
Chebbi.

Både i 2016 og i 2018 optrådte hun på 
listerne over de mest betydningsfulde, 
afrikanske personer under 40 år. Hun 
har givet utallige interviews til nationale 
og internationale medier og modtaget 
priser for sit arbejde. Anderkendelsen har 
fl yttet forældrenes holdning til hendes 
levevej. 

»Min far har altid givet mig plads til at 
træffe mine egne valg. Jeg kalder ham fe-
minist, selv om han ikke selv ser sig som 
det. Men det er først inden for de seneste 
to år, at mine forældre er blevet rigtig 
stolte af mig.«

SIMONE AUGUSTA LUNDT

Aya Chebbi kæmper for afrikanske unges rettigheder og 
opfordrer unge verden over til at leve livet e� er egne ønsker. 
Radikalt, kalder hun det.

Aya Chebbi: 
»Lev som den 
badass, du er«

n AYA CHEBBI 
n  31 år
n  Født, opvokset og bosat i Tunesien
n  Rettighedskæmper for afrikanske unge
n  Ambassadør ved African Union for Youth
n  Diplomat hos African Union Commission 

Chairperson Cabinet

Foto: Frida Abildgaard

Du er en del 
af en større 
verden. Du skal 
være solidarisk 
for at kunne 
ændre i den

AYA CHEBBI OG EMMA HOLTEN TALER PÅ HOUSE OF CHROMA 
TORSDAG 4. JULI KL. 13.15

Foto: Frida Abildgaard
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“Det værste er at sidde der med  
mobilen i hånden, men ikke at have  

nogen at ringe til.”
 – Trine Hyldgaard –

Trine kæmper med ensomhed.  
Ligesom hver 10. unge mellem 

 16-24 år i Danmark. 

Sammen med Røde Kors  
kæmper Roskilde Festival  
for, at unge kvinder som  
Trine kommer med ind i  

fælles skabet og får et godt  
netværk. 

Gå med i kampen, hvis du også 
tror på fællesskabets kraft. 

SMS FÆLLES til 1290  
og støt Røde Kors’ arbejde for 

udsatte kvinder med  
50 kroner i dag. 

Sammen når vi langt.

I mylderet af veganske mad-
boder ligger en lille, udpint 
foodtruck halvt begravet. 
Menuen byder på tangsalat,  
algeshots og kombu combo, men 
her er ikke åbent. Madvognen er 
stødt på grund i en sandbanke, 
på skroget varsler et grønt  
graffitimonster død ved padde-
hat, og indenfor blinker et skævt 
skilt, som fortæller, at her er 
åbent, ved siden af et makabert 
peacetegn af knogler fra 

biodynamiske får. Apokalypsen 
er over os.

Bag ‘land art’-skulpturen 
Hawwah (Eva på hebraisk) står 
billedkunstner Søren Aagaard. 
Han er uddannet kok og kunstner, 
og på festivalpladsen mellem 
Orange Scene og Art Zone har 
han rejst en skamstøtte over vores 
ødsle og hykleriske madkultur: At 
vi på den ene side vil spise lokalt 
og godt og på den anden side hol-
de opmærksomheden stift rettet 

mod miljøet og klimaet. Desværre 
drukner budskabet i sandet.

Med en kulisseagtig apoka-
lypse-æstetik vrænger Aagaard 
ad streetfood-kulturen, men det 
er uklart, hvorfor værket kun 
foregiver at være en nedgravet 
foodtruck og ikke er det. De be-
malede hjul runger hult på mere 
end én måde, og værkets kritiske 
kommentar er lige så overfladisk 
som kopi-trucken selv. Vi ved 
jo godt, vi er nogle hyklere. Den 
historie har vi hørt før – og langt 
bedre.

Vil man have et ægte, 
kvalmende glimt af verdens 
undergang, skal man i stedet 
blive på dyreskuepladsen lørdag 
nat. Når festivalgæsterne traver 
hjem gennem pløret med dun-
kende tindinger og en stensikker 
forkølelse coming up, står et 
hjerteskærende og troværdigt 
bud på et dystopisk landskab 
tilbage.

Hawwah er installeret på 
festivalpladsen mellem Orange 
Scene og Art Zone lige ved siden 
af House of Chroma. Søren 
Aagaard udstiller desuden 
på Museet for Samtidskunst i 
Roskilde. Udstillingen Sommer 
kan opleves til og med den  
8. september 2019.

KARL EMIL ROSENBÆK &  
STINE NØRGAARD LYKKEBO

Forkølet skamstøtte
n  POLITIKENS 

KUNSTKRITIKERSKOLE
Kunstanmeldelsen er 
skrevet af elever på 
Politikens Kunstkritikerskole. 
Kunstkritikerskolen er et talent-
udviklingsforløb, hvor eleverne 
dygtiggør sig inden for kritik af 
scene- og billedkunst.

Fotos: Andreas Raun

Vil man have  
et ægte, kvalmende 
glimt af verdens 
undergang, skal 
man i stedet blive 
på dyreskue-
pladsen lørdag nat
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Københavns 
bedste streetfood!
Kom forbi Hooked og prøv vores Lobster 
Rolls. Vi står i Foodcourt North til højre for 
Orange scene.

D en 38-årige amerikanske aktivist 
Micah White var den ene af de 
to hovedkræfter bag Occupy 
Wall Street-bevægelsen, der 

tilbage i efteråret 2011 skabte overskrifter 
i aviser verden over med en række op-
sigtsvækkende protestaktioner i centrum 
af New York. 

Inspirationen kom fra det dengang 
heftige Arabiske Forår i Mellemøsten, og 
drømmen var at gøre op med velhavende 
magthaveres indfl ydelse på politik i USA. 
Finanssektoren og den globale kapitalisme 
stod for skud.

»Vi er de 99 procent, der ikke længere 
vil acceptere den ene procents grådighed 

Amerikansk ikon inviterer til workshop for aktivister. 
Hovedbudskabet er: Find på nye metoder 

eller drop det.

Aktivisme 
kræver 

konstant 
fornyelse 
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ideen med skolen er også at fremkalde 
fællesskaber, som er mere kritiske over for 
de metoder, der er dominerende inden for 
aktivisme i dag, mener Micah White. 

»Vi skal gøre noget nyt, og det nye 
er sandsynligvis noget, som de fleste 
vil synes er en dårlig ide. Ingen syntes 
oprindeligt, at Occupy Wall Street var 
en god ide, før det skete. Hvis man finder 
på noget nyt, bliver man nødt til at være 
stædig, selv om andre kan synes, at det er 
en dårlig ide,« siger Micah White.

Workshoppen på Roskilde Festival 
har fokus på, at gæsterne selv deltager. 

Oplægget vil blandt andet handle om 
eksempler på strategier og diskussion af 
aktivisme, der har gjort en forskel. 

Micah White håber, at deltagere går der-
fra med følelsen af, at det er muligt selv 
at gøre en forskel. Han vil gerne opfordre 
til, at deltagerne – hvis de har følelsen af, 
at deres aktivistiske projekter er en god 
ide – tør stole på deres intuition:

»Man opnår mest, hvis man bryder reg-
lerne. Jeg kan ændre verden, hvis jeg stoler 
på mig selv og mine egne evner,« siger 
Micah White.

TRINE BJØRN EGEDE

og korruption,« lød et af bevægelsens 
slogans. Budskaberne spredte sig viralt 
til hele verden. En måned efter den første 
aktion i New York var der indkaldt til 951 
forbundne demonstrationer i 82 lande. 

Men trods den globale opmærksomhed 
var Occupy Wall Street-bevægelsen en 
fiasko, siger Micah White til Orange Press. 

»Occupy Wall Street skabte opmærk-
somhed, men ændrede ikke det, vi havde 
håbet på. Det var ikke nok at gå på gaden 
med bannere og demonstrere. Vi er nødt 
til at tænke nyt, hvis vi vil skabe ægte 
forandringer,« siger han. 

DEMONSTRATIONER VIRKER IKKE
Torsdag gæster Micah White Roskilde 
Festival med en aktivist-workshop, der  
vil fokusere på, hvad der skal til for at 
skabe forandringer gennem folkelig mobi-
lisering. 

Micah White konstaterer, at de senere 
år har vist, at selv om man kan være i 
stand til at involvere mange mennesker 
i en sag, så medfører demonstrationerne 
ikke længere samfundsændringer. »Så der 
skal nye idéer til,« siger han. 

KONSTANT FORNYELSE 
»Man bør helt undgå at bedrive aktivisme 
i samme form, som andre har gjort for  
nylig. Hvis man følger samme strategi, 
som mange andre for nylig har gjort, vil 
man mislykkes,« siger Micah White.

Han er en af grundlæggerne af en 
online-aktivistskole, der forsøger at  
finde nye veje. Activist Graduate School 
har et samarbejde med en række ame-
rikanske universiteter om at udarbejde 
undervisningsmateriale, der tvinger de 
studerende til at tænke i nye baner  
i udførelsen af aktivisme. Samtidig er  
det en skole, hvor alle underviserne selv 
er aktivister. 

VÆR STÆDIG
Målet er at skabe et sted, hvor man kan læ-
re om og idéudvikle på, hvordan man kan 
sætte et større aftryk som aktivist. Men 

n   MICAH WHITE’S GUIDE: SÅDAN BLIVER DU AKTIVIST 
n  Tro på at, det kan lade sig gøre 

Hvis man vil gøre en forskel, skal man tro på, at det virkelig ér muligt. Gennem tiden har 
den herskende tankegang været, at dét at gøre en forskel var umuligt. Men her er det  
vigtigt at tro på, at sådan er det ikke. Et lille skridt er bedre end ikke at gøre noget.  

n  Find noget der påvirker dig selv 
Hvis man bor i Danmark og gerne vil bekæmpe hungersnød i Afrika, kan det godt blive 
svært. Man har ikke nok indsigt eller kan relatere til den problematik. Find derfor noget, 
som påvirker dig. Et eksempel kan være klimakrisen – en problematik som rammer os 
alle sammen. 

n  Udvikl nye metoder til hvordan du kan ændre en problematik 
Opstil en teori og start med at tænke over, hvilke udgangspunkter du har for dit aktivi-
stiske arbejde. Hvem vil jeg påvirke? Hvad vil jeg have ud af det? Prøv dere�er at udføre 
din teori og se, hvad der fejlede. Dere�er kan du justere på de mangler, du havde i første 
omgang, og det forbedrer den. 

n  Protestér ikke på samme måde to gange 
Aktivistisk arbejde er nødt til at udvikle sig for at få ind�ydelse. Derfor kan aktivisme 
fejle, hvis det bliver udført på samme måde som tidligere. Samtidig kan det være svært 
at gå imod de dominerende normer for, hvad aktivisme er. Tænk derfor ud af boksen og 
prøv noget nyt. Gå med din mavefornemmelse, der er intet, der er rigtigt eller forkert.

Det var ikke 
nok at gå på gaden 
med bannere og 
demonstrere. Vi er 
nødt til at tænke 
nyt, hvis vi vil skabe 
ægte forandringer
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Kom og besøg os ved 
Indgang Øst. 

Vi har døgnåbent og kan bl.a. levere frisk 
morgenbrød, kylling sandwich, croissanter, 

pølsehorn, snegle, kaffe, mælk og juice.

Til den lidt større sult har vi 
brunch til kr. 150,-

Spis hvad du vil af
Blandede boller, pålæg, kaffe, the, kakao, 

juice, pølsehorn, wienerbrød, muffins og scrægg! 
Kom sæt dig i vores hyggelige cafe, 

og nyd et godt måltid.

Foto: Brett Stanley

Min bedste booking: 
Weyes Blood

Debuterede i musikgruppen i 2016 og booker 
blandt andet til Rising-scenen. 

Sart 
storladenhed

Min bedste booking i år stifter jeg 
bekendtskab med allerede 1. decem-
ber 2015. En fl ok venner og jeg trop-
per op på Ideal Bar for at se den cana-
diske crooner-favorit Sean Nicholas 
Savage. Vi er i alt for god tid, hvilket 
betyder, at vi har lige akkurat tid nok 
til at se supporten. De fl este af os er 
ikke ligefrem i humør til at vente på 
Savage, så en uopmærksom og rastløs 
stemning spreder sig hurtigt blandt 
os. Da Natalie Laura Mering, aka 
Weyes Blood, går på scenen midt i en 
halvlarmende runde øl i baren, bliver 
min distræte opførsel hurtigt erstat-
tet af et absolut fokus på scenen. 

I min erindring husker jeg hende 
komme nærmest svævende hen over 
gulvet, hvor hun først stopper op 
helt ude ved kanten til det småsnak-
kende, pletvise publikum. Med hår 
bølgende ned til fødderne (igen, som 
min hukommelse tvinger mig til 

at huske det, fakta må her vige for 
fantasien) svinger hun sin guitar over 
skulderen i én, kontinuerlig bevæ-
gelse, der varsler total kontrol og ro.

Den klare følelse af at have oplevet 
noget storslået sidder i mig den dag i 
dag. Og ja, fremad på karrierestien er 
Natalie også svævet videre siden da. 
I april udgav Weyes Blood sin nyeste 
plade ’Titanic Rising’ via legendari-
ske Sub Pop; et album, som allerede 
lader til at have gjort krav på en plads 
i den gode ende af langbordet, når 
årets udgivelser bliver målt og vejet. 

For mig er det mest enestående 
ved Titanic Rising – og egentlig 
essensen af Weyes Blood som artist 
– følgende: På trods af produktionen, 
pengene, setuppet, pladeselskabet og 
alt det andet, som unægteligt er op-
graderet væsentligt fra dengang, jeg 
så hende for første gang, er det den 
samme følelse fra dengang på Ideal 

Bar, der rumsterer i maven, når jeg 
lytter til musikken. Følelsen af en sart, 
suverænt kontrolleret storladenhed, 
som aldrig kammer over til det platte 
eller det forventede, men bevarer sit 
ståsted i det velkendte og nære. 

WEYES BLOOD 
SPILLER PÅ PAVILION 
FREDAG 5. JULI KL.18.00
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Lemaitre lægger op 
til et brag af en fest, 
hvor man kan indfri 
sine disko drømme 
og få motioneret sin 
basarm.

»Vi glæder os til at 
komme tilbage. Vi er super-
spændte,« fortæller Ulrik 
Denizou Lund, den ene 
halvdel af bandet Lemaitre. 

»Folk skal forvente en 
fest. Èn stor fest,« lover den 
anden halvdel af duoen, 
Ketil Jansen. 

På trods af bandets 
franskklingende navn 
er begge medlemmer fra 
Norge og i øvrigt bosat i LA. 

Navnet Lemaitre er taget 
fra manden bag teorien 

om the big bang, George 
Lemaître, og det er præcis 
en slags big bang, de to 
28-årige venner håber på at 
levere på Apollo. 

»Vi har både lysshow, 
blæsere og horn med på 
scenen. Det bliver en disko-
fest,« siger Ketil Jansen.

Med inspiration fra 
blandt andet Basement 
Jaxx og Justice indtog 
Ulrik Denizou Lund og 
Ketil Jansen den elek-
troniske scene i 2010 på 
Soundcloud med den ene 
danseglade single efter den 
anden. Deres første plade 
kom i 2017 og indeholdt 
blandt andet hittet ‘Closer’. 

HEKTISK DANSEFEST 
Selv om begge medlemmer 
af Lemaitre glæder sig til 
deres anden koncert på 

»Det bliver et sjovt show. 
Man kan højst sandsynligt 
lide musikken og have det 
sjovt, selv om man ikke har 
hørt os før,« gætter han.  

Selv om der er gået 
seks år, et album og en 

festivalen, tør de næsten 
ikke at håbe på, at der 
kommer lige så mange 
danseglade publikummer 
som for seks år siden.  

»Vi havde slet ikke reg-
net med, at der ville kom-
me så mange mennesker,« 
siger Ulrik Denizou Lund 
om den koncert, Lemaitre 
spillede på Apollo for seks 
år siden. 

»15.000 mennesker! 
Det var langt over, hvad vi 
havde forventet. Og folk 
var bare klar. Det er så 
vildt, når publikum synger 
med på ens sange. Jeg tager 
altid mine earplugs ud, så 
jeg bedre kan høre dem,« 
siger Ketil Jansen drøm-
mende.

Han tilføjer, at folk altså 
skal dukke op, selv om de 
ikke kender Lemaitre.

håndfuld singler, siden 
Lemaitre sidst stod på sce-
nen på Roskilde Festival, 
skal de stå på den samme 
scene i år. 

Men denne gang er 
Apollo en del af selve 

festivalpladsen, og 
Lemaitre er gået fra at være 
en duo til at have et fuldt 
band på scenen. 

»Vi er ti mand på sce-
nen. Det bliver hektisk,« 
siger Ketil Jansen.

DITTE LINDBLAD  

LEMAITRE 
SPILLER PÅ APOLLO 
TORSDAG KL. 18.00

Norske Lemaitre 
drømmer om big 
bang på Apollo

Det er 
så vildt, når 
publikum 
synger med på 
ens sange. 
Jeg tager altid 
mine earplugs 
ud, så jeg 
bedre kan 
høre dem

KETIL JANSEN
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»Vil i være så venlige at holde kæ	« Travis Scott til morgenmad
Sådan var ordene til en �ok – åbenbart støjende – publikummer 

i baren, da torsdagsaktuelle Robert Plant spillede i byen Bodø  
i Norge i fredags. Udover at tysse på sit publikum havde han ifølge 
Dagbladet også frabedt sig, at der blev serveret alkohol under  
koncerten. Det skal man nok ikke frygte på Roskilde Festival,  
men man kan da håbe, at folk kommer for at høre legenden og  
ikke for at sludre.

Den amerikanske rapper har tidligere lavet 
samarbejde med Nike, Helmut Lang og Jordan 
Brand. Men nu går Travis Scott nye veje og  
lancerer et samarbejde med morgenmads-
brandet Reese’s Pu�s. Pakken kan erhverves 
for 50 dollars. Og så skal man også købe  
mælk til.

Robert Plant

Foto: Ste�en Jørgensen

Bob Dylan
Orange Scene
Onsdag kl. 20.00

Den aktuelle Dylan-
dokumentar ‘Rolling Thunder 
Revue’ slutter med en komplet 
opremsning af samtlige hans 
koncerter siden 1975. Det kan sy-
nes som pedantisk katalogise-
ring, men rummer faktisk en god 
pointe i forståelsen af den legen-
dariske sangskriver. For Dylan er 
og bliver en spillemand, hvor den 
såkaldte never ending tour er et 
livsvilkår. 

Onsdag aften nåede karavanen 
forbi Orange Scene for sjette 

gang, og det blev en smertelig 
påmindelse om, at man ikke 
behøver at fortsætte turnélivet, 
bare fordi man kan. Også selvom 
man er den vel nok største og 
mest betydningsfulde nulevende 
sangskriver i rockhistorien.

For Bob Dylan og hans  
orkester udviste en så udtalt  
ligegyldighed, at man ikke be-
greb, hvorfor i alverden de dog  
gider at blive ved. Slide-
guitaristen Donnie Herron stir-
rede så konsekvent på en iPad, at 
man havde den 78-årige legende 
mistænkt for ikke engang at øve 
materialet igennem med sine  
musikere. Ofte slingrede sam-
spillet i en grad, som var et 
udmattet suppe-steg-is-band 
placeret på Danmarks mest pre-
stigefyldte scene. 

Dylan ønskede tydeligvis hel-
ler ikke at løfte seancen. Han var 
konsekvent parkeret bag klaveret, 
og publikumsinteraktionen 
begrænsede sig til nogle enkelte 
skridt ud mod scenekanten. 

Samme distancerede attitude 
anlagde han sin optræden, hvor 
det var praktisk talt umuligt 
at dechifrere de ord, han spyt-
tede og mumlede uden hensyn 
til sangstruktur. Således faldt 
ellers fornemme sange som 
‘Simple Twist of Fate’ og ‘Girl 
from the North Country’ til 
Dyrskuepladsen med et klask.

Selv når man købte præmissen 
om, at manden gør, hvad han vil 
med sine sange, følte man sig 
forrådt. Han har i årtier været 
kendt for at omarrangere bag-
kataloget efter forgodtbefindende, 

men denne gang var det grelt. 
Ikke kun fordi han hakkede sig 
gennem materialet, men også 
tilsyneladende nød, hvordan 
obstruktionerne forvirrede 
publikum. Dylans skælmske 
smil afslørede, at han vidste 
nøjagtigt, hvad han gjorde, da 
‘Like a Rolling Stone’ cyklede 
radbrækket af sted, og man spot-
tede adskillige koncertgængere, 
der med lige dele målløshed og 
frustration forsøgte at synge med 
og engagere sig. 

I forsvindende få momenter 
var der tiltag til engagement, 
blandt andet i en energisk ‘Gotta 
Serve Somebody’ og ‘Cry a 
While’, hvor Dylan sang med  
den karakteristiske swag, der 
kendetegnede karrierens forma-
tive år.

Men det var ingenlunde nok 
til at vende den matte stemning 
og mærkbare summen fra en 
festivalplads, der blev tiltagende 
rastløs, som den halvanden time 
lange koncert skred frem. Ja, det 
var nærmest tragikomisk, da 
Dylan kvækkede sig igennem 
‘Blowin’ in the Wind’, der som 
ekstranummer indikerede, at 
slutningen var nær. 

Hvis klassikeren havde været 
blot tilnærmelsesvis tro mod 
originalversionen, ville den 
utvivlsomt have forenet folk i 
fællessang og nærvær.

Med sin demonstrative  
dekonstruktion af både bag-
katalog og eftermæle gav Bob 
Dylan os desværre ikke denne 
mulighed. 

MARTIN GRONEMANN / SOUNDVENUE

Fra dekonstruktion til destruktion



1. HVOR FÅR DU DINE ØL FRA? 
a.  Fra mit skoldhede fortelt. Jeg har haft dem med fra Tyskland. 
b.  Fra Tuborg-boden. De er iskolde. 
c.  Jeg fi nder dem som regel i pisrenden, hvor nogen har tabt dem. 
d.  Jeg drikker kun cocktails. 

2. HVOR FÅR DU PROVIANT FRA? 
a.  Fra mit fortelt igen! Jeg har bl.a. rugbrød og Fåborg leverpostej med. 
b.  Jeg prøver de forskellige madboder af – er altid på farten. 
c.  Mad? Er det ikke en festival? Indtager mest fl ydende næring, men fandt
 da en spand med larvechips. 
d.  Jeg spiser kun i Food Court, økologisk selvfølgelig. 

3. HVOR KAN MAN FINDE DIG FREDAG AFTEN KL. 02.00? 
a.  Spiller guitar i en fremmed lejr og skaber nye bekendtskaber. 
b.  Kaster med glowsticks i pitten til Robyn på Orange. 
c.  Sover sandsynligvis min brandert ud (evt. i et hegn langt fra min lejr). 
d.  Sidder i mediebyen og networker. 

4. HVOR ER DIN LEJR? 
a.  I Dream City. Kom endelig forbi og sig hej! 
b.  I Silent & Clean eller Clean Out Loud. 
c.  I G eller L eller deromkring… kan ikke lige huske det.
d. Jeg bor ikke i telt! 

5. KOMMER DU I BAD PÅ FESTIVALEN? 
a.  Jeg hopper da i søen et par gange. Naturens bad. 
b.  Er ikke meget for at stå i kø, så det bliver mest til vådservietter 
 og trucker-bad ved håndvasken. 
c.  Bad? Nogen kastede en øl ud over mig til koncerten i går?
d.  Ja da. Går i bad hver dag. 

FLEST A’ER:
Ligesom Floki er du den selvforsynende type, der nyder lige godt af de 
store og små glæder og ikke bruger meget tid på bekymringer. Der fi ndes 
ikke det, du ikke kan bygge eller krejle dig til.

FLEST B’ER: 
Ligesom Lagertha er du en eventyrer og opdagelsesrejsende med masser 
af gejst og energi. Du ved, hvordan man fester til langt ud på natten, men 
holder din egen lejr ren. 

FLEST C’ER:
Ligesom Ragnar sørger du for, at hver dag er 
en fest, og tager dig ikke af, hvad andre 
synes om din tvivlsomme hygiejne. Du har
få behov og kan fi nde (eller skabe) en fest 
hvor som helst. 

FLEST D’ER:
Ligesom Prinsesse Aslaug har du høje 
festival-standarder. Du længes ikke efter 
at gå på opdagelse nye steder og holder 
dig hellere til det, der virker for dig. 
Du er renere end de fl este #NoFilter. 

ER DU EN OVERLEVER-TESTEN
Vikings, serien om vores eventyr- og kamplystne forfædre, er elsket af de fl este. 

 TEST: HVILKEN SLAGS VIKING ER DU? 

RESULTAT

STREAM ALLE
SÆSONER NU 

©2019 Home Box Offi ce, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Offi ce, Inc. // VIKINGS © 2019 TM Productions Limited / T5 Vikings IV Productions Inc. All Rights Reserved. An Ireland-Canada Co-Production.
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Penelope Isles tager over  
i stedet for Lucy Dacus 

Twitterslagsmål om krop

Lucy Dacus har problemer med stemmebåndet og 
er nødt til at a
yse sin europæiske tour. Penelope Isles 
træder ind i stedet, lyder det fra Roskilde Festival. 
Bandet er et nyt, lovende indierock-band fra Brighton, 
England, hvis janglende, nostalgiske toner så småt har 
fået armene i vejret hos musikelskere i hjemlandet.

Den 21-årige rapper, CupcakKe skælder ud på 
Khloe Kardashian på Twitter. Realitystjernen har 
nemlig i et afsnit af ’Keeping Up with the Kardashians’ 
kaldt Jordyn Woods og Tristan Thompson tykke. Og 
det ville CupcakKe ikke �nde sig i. 

»Hun kalder nogen tykke, men hendes krop er 
lavet af plastik … Jeg må le,« skrev rapperen i et tweet.

CupcakKe

Silvana Imam
Orange Scene
Onsdag kl. 18.00

Der er altid noget særligt 
over åbningskoncerten på 
Orange Scene, og årets 
booking af den svenske 
rapper Silvana Imam er 
nok et af de modigste valg 
længe. For selvfølgelig vil 
en svensk feministisk rap-
per, der er forholdsvist 
ukendt for et dansk publi-
kum, aldrig kunne fylde 
den enorme festivalplads op.

Men det symbolske bud-
skab var stærkt, og Silvana 
Imam kan om nogen føre 
sit budskab frem – om så 
det er en fuckfinger til den 
danske udlændingepolitik 
eller en hyldest til livet og 
kærligheden. 

Koncertens første 
halvdel var en teknisk flot 
og ikke mindst rebelsk 
magtdemonstration 
(selv stagehanden havde 
elefanthue på), og numre 
som ‘Nenene’ og ‘Helig 
Moder’ satte hurtigt gang 

i attituden og bassen, der 
blev yderligere intensiveret 
med en gæsteoptræden 
fra norske Unge Ferrari på 
‘I.M.A.M. pt. 2’ og »pussy 
power penge«-råb fra pub-
likum under hittet ‘Tänd 
Alla Ljus’. 

Og selvom festival-
pladsen langt fra var 
fyldt, eksploderede en 
energibombe, da publikum 
sprang op fra hug- position 
under ‘Vikken Då’.

Det symbolske og 
konceptuelle var gennem-
gående i koncerten, hvor 
tekstbidder blev opløst 
af Silvanas forvrængede 
robotstemme, mens hun 
skiftede fra sort læder- 
look til lyse, spraglede 
klæder, da temaet gled over 
i kærlighed. 

Her blev politiske 
slagord udskiftet med 
autotune-ballader som 
‘Ha Tålamod’ og intime, 
charmerende duetter med 
kæresten Beatrice Eli, 
men desværre forsvandt 
energien også, og en ellers 
mindeværdig koncert slut-
tede en smule uforløst.

NICKLAS KRARUP LARSEN /
SOUNDVENUE

Power Trip
Avalon
Onsdag kl. 23.30

1-2-3-circlepit! Det tog 
ikke Power Trip mange  
sekunder at få et tætpakket 
Avalon-telt i kog. Folk  
var klar til tråd og et belej-
ligt alternativ til Orange 
Scene. Svaret på alles  
bønner kom i form af 
Power Trip, en tight kvintet 
fra Dallas.

Det er paradoksalt 
så forfriskende Power 
Trip kan servere indædt 
old-school smadder. Og 
samtidig i et så autentisk 
omfang, at der ikke er en 
eneste strofe, som ikke 
lyder som enten Death, 

Slayer eller D.R.I. og det 
vel at mærke i deres 80’er 
velmagtsdage.

 Nul point for opfind-
somheden. 11 point for den 
rå og uforfalskede energi. 

Sammenlagt fem ud af seks 
stjerner.

THOMAS GRØNKJÆR

Festbombe fra GhanaRebelsk 
åbning af 
Orange Scene

Ny, oldschool smadder

Santro�
Avalon
Onsdag kl. 19.30

»Do you want to go to 
Africa?« råbte bassisten fra 
det ghanesiske band 
Santrofi. Og det ville publi-
kum gerne, for de sendte et 
brølende ja retur. Snart blev 
der blæst op under et num-
mer, der smagte af god, gæ-

ret palmevin, så den kolde vestenvind uden for Avalon-
teltet stak halen mellem benene. Highlife hedder genren: 
Et gadekryds, der tæller traditionel ghanesisk musik, jazz 
og latinmusik. Man kunne også bare kalde det fest- og 
dansemusik. Fest og dans er, hvad publikum fik fra start 
til slut. Kunstnerisk måske en lidt tyndbenet affære, men 
som affyringsrampe for de kommende koncerter på 
Avalon en næsten perfekt booking.       

KASPER KIRKEGAARD
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Skarpe moves
Maggie Rogers
Avalon
Onsdag kl. 17.30

Det var en veloplagt 
Maggie Rogers, der dansede 
ind på scenen og gennem-
førte en af festivalens første 
koncerter med overbevisen-
de moves. Det klædte hen-
des opløftende sange med 
store synthflader, pumpen-

de bas-grooves og discorytmer i guitar og trommer.
Selvom Rogers dansede hele koncerten igennem, 

var hun dog stadig knivskarp på sine arrangementer. 
Hun kendte (og dansede) ethvert lille break og missede 
sjældent sine linjer, hvilket kun gjorde præstationen mere 
overbevisende. Da hun sluttede med forløsende fælles-
sang på ‘Fallingwater’, løsnede hun alles hofter og gjorde 
publikum klar til fire dages festival.

SIMON BÆKGAARD / SOUNDVENUE
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Tears for Fears
Arena
Onsdag kl. 18.00

Der var lagt op til det 
helt store triumftog, da bri-
tiske Tears for Fears besøg-
te Danmark for første gang 
i små tre årtier. Som en af 
80’ernes største grupper 
har synthpop-duoen været 
med til at forme nutidens 
popæstetik, ligesom de har 
skrevet en lang række san-
ge, der med rette kan kal-
des evergreens.

Et triumftog var det 
også, men kun et halvt et. 

Med et anonymt backing-
band lagde frontmændene 
Roland Orzabal og Curt 
Smith ud med deres største 
hit ‘Everybody Wants 
to Rule the World’, og så 
var der ellers lagt op til 
en storslået popparade. 
Men efter et fremragende 
ridt med minisymfonien 
‘Sowing the Seeds of Love’ 
faldt energiniveauet.

Selvom Orzabal strålede 
som en grand old man med 
dybe rynker og grånende 
løvemanke, var der ikke 
meget publikumskontakt 
fra de fåmælte frontmænd. 
Det føltes, som om de 
holdt sig tilbage, mere af 
bekvemmelighed end af 
nødvendighed.

Synge kan de til dog 
stadig, hvilket vi fik at høre 
i klassikeren ‘Mad World’, 
den smukke ‘Memories 
Fade’ og ikke mindst ‘Bad 
Man’s Song’, hvor der gik 
jazz- og blues-jam i den. 
Men man kan undre sig 
over, at man med et reper-
toire som Tears for Fears’ 
vælger at spille et slæ-
bende cover af Radioheads 
‘Creep’ halvvejs igennem 
koncerten.

Forløsningen kom med 
de afsluttende ‘Head Over 
Heels’ og ‘Shout’, hvor mu-
sikken for alvor blev blæst 
op i den stadionstørrelse, 
den fuldt ud fortjener. Det 
var bare noget sent.

EMIL HANSEN / SOUNDVENUE

Sheck Wes
Apollo
Onsdag kl. 22.00

Det var præcis, som 
alle havde forventet: én 
gigantisk moshpit-fest, 
hvor alle var kommet 
for at hoppe og skubbe, 
og ingen var kommet 
for at lytte. 

Det kan være 
provokerende, når dygtige lyriske rappere får deres 
koncerter terroriseret af et moshpit-hungrende pub-
likum. Men Sheck Wes kan på ingen måde betegnes 
som lyrisk og har heller aldrig selv proklameret, at 
han er det. 

Alligevel gav han sig i kast med at starte, breake og 
afslutte nærmest hvert enkelt nummer med et halvt 
eller helt a cappella-vers, der samlet udgjorde nær-
mest halvdelen af de 36 minutter, den amerikansk-
senegalesiske rapper spillede. 

Kun på den afsluttende ‘Live Sheck Wes’ førte 
a cappella-verset til et perfekt ukontrolleret kaos, 
da beatet endelig kom igen. Men ellers druknede 
soloforsøgene i snak fra publikum og råb fra dj’en, 
særligt i stille numre som ‘ESPN’ og ‘Never Lost’. 
Men når vokalen var båret af beatet, blev larmen til 
flot moshpit-støv, hvirvlet op af numre som ‘Chippi 
Chippi’, ’Gmail’ og den mellemfinger-kastende ‘Fuck 
Everybody’. 

Backingtracket fyldte generelt meget, men på 
den nye single ‘Do That’ brændte Wes endelig igen-
nem som rapper med skarpe, hurtige flows, mens 
afsluttende tracks som Travis Scott-nummeret ‘No 
Bystanders’ og selvfølgelig den legendariske ‘Mo 
Bamba’ opfyldte alle smadder-ønsker til fulde og 
skabte et hidtil uset inferno, kun indkapslet af 
Apollos tunge containere.

NICKLAS KRARUP LARSEN / SOUNDVENUE

Rosalía
Avalon
Onsdag kl. 21.30

Var der nogensinde no-
gen tvivl? Om at Rosalía 
ville levere et show uden 
lige; at hun har det dér eks-
tra, man ikke kan beskri-
ve? Siden hun brød igen-
nem med ‘El mal querer’, er 
det kun gået én vej for det 
spanske stjerneskud. Og 
har man set hende live, er 
det klart hvorfor.

For det var et kompro-
misløst, gennemført show, 
Rosalía leverede på Avalon 
onsdag aften. Fra den 
fortryllende ‘Pienso en tu 

mirá’ til koncerten sluttede 
med ‘Malamente’, var der 
ikke en finger at sætte. Ikke 
ét dansetrin der ramte ved 
siden af, ikke en tone som 
ikke sad, hvor den skulle.

Rosalía, de seks dansere 
og hendes band var en 
velsmurt maskine, uden at 
det blev stift. Blandingen 
af flamenco og popmusik, 
håndklap og 808-tromme-
maskine fungerede perfekt 
ligesom resten af showet. 
På ‘Bagdad’ rakte Rosalía 
armene ud til siden, mens 
en danser holdt mikrofo-
nen op for hendes mund 
– overskudsagtigt og flot. 

Selvom koncerten var 
gennemført ned til mindste 
detalje, var der rum til, 
at Rosalía kunne være til 
stede for publikum, og hun 

var heller ikke bleg for at 
starte en fest med J Balvin-
samarbejdet ‘Con Altura’.

Rosalía kan det hele. 
Når hun ikke dansede, var 
hendes vokal smuk og kry-
stalklar. Som på ‘Catalina’, 
som hun sang a cappella, 
og en vocoder-version af 
‘A ningun hombre’. Hun 
besidder en særlig kraft, 
og hendes melismer, frase-
ringer og intense klang har 
en evne til at bore sig ind 
under brystet. 

Et stykke inde i koncer-
ten sagde hun, at hun var 
beæret over at spille på 
samme festival som Bob 
Dylan, Cardi B og Skepta. 
Men Rosalía er uden tvivl 
havnet lige der, hvor hun 
skal være.

NIELS JUL BRUUN / SOUNDVENUE

Energien forsvandt ud 
af den store genkomst

Rosalía kan det hele
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A capella og inferno

Ulver 
bed sent 
fra sig
Ulver
Pavilion
Onsdag kl. 18.30

En stor del af fascina-
tionen ved norske Ulver er, 
at man aldrig rigtig ved, 
hvad der venter én. Både på 
plade og live. Senest har 
den konstante udvikling 
bundfældet sig til en 
synth-pop/rock, der  
hylder 80’ernes melodiske 
melankoli.

Den seks mand høje 
besætning leverede da også 
en af den slags koncerter, 
der umiddelbart var svær 
at blive klog på. Men i 
skrivende stund er jeg 
splittet imellem oplevelsen 
af nær-perfekte numre 
med dragende livemagi 
og et meget koncentreret, 
næsten stift band, der 
først henmod koncertens 
slutning for alvor kom ud 
over scenekanten.

THOMAS GRØNKJÆR
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Skepta
Arena
Onsdag kl. 20.30

30 minutter før koncert-
start var Arena-teltet fyldt. 
15 minutter før begyndte 
publikum at klappe. Og 
klokken halv ni smed de 
alt, de havde i hænderne, 
og hamrede ind i deres si-
demænd, da grime-vokali-
sten Skepta trådte ind på 
scenen.

Grime nyder nemlig 
en helt særlig status på 
Roskilde Festival. Det 
er grimekunstnere, der 
har stået for nogle af de 
seneste års mest eksplosive 
koncerter. 

Så luften sitrede under 
teltet, før Skepta gik på. 
Som om alle havde én 
plan: at overgå kollegaen 
Stormzys show fra sidste  
år i aggression. Det var  
som at se hooligans, der  
betragter et straffespark, 
der skal skydes: Alle  

ved, at alt går amok lige  
om lidt. 

Og hvad gjorde Skepta? 
Han dominerede. Og hans 
exceptionelt stærke flow og 
stemmekontrol gjorde, at 
moshpitten ikke blev målet 
i sig selv. Den var bare et 
udtryk for det, London-
kunstneren konstant bevi-
ste med mikrofonen: Hver 
stavelse sad, og der var 
ikke brug for backtrack. 
Skeptas egen stemme var 
koncertens fokuspunkt.

Til ‘It Ain’t Safe’ blev 
alt badet i rødt, hvilket 
gjorde, at den nådesløse 
energiudladning føltes 
som et blodbad. Til ‘Gang’ 
skrålede alle med, så selv 
Skepta virkede som om, 
han var overrasket. Og ja: 
Slutnummeret ‘Shutdown’ 
skabte så stor en eksplo-
sion, at moshpits opstod 
uden for teltet.

Det var exceptionelt. 
Selv den mest optimistiske 
tilskuer måtte bukke sig 
i urinstøvet for den totalt 
fejlfri og overlegne mikro-
fonpræstation, Skepta gav.

KRISTIAN KARL / SOUNDVENUE

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

Brug for en

hjem efter festival?

Brug for en

Cardi B
Orange Scene
Onsdag kl. 23.15

De første fem minutter af 
Cardi B’s koncert på Orange 
Scene var nogle af de bedste 
minutter, jeg har set på den 
scene. New York-rapperens 
intro fra debutalbummet 
‘Invasion of Privacy’, ‘Get 
Up 10’, var en krigserklæring 
til publikum på Roskilde 
Festival: Alle, der troede, at 
den tidligere stripper fra the 
Bronx ikke kunne rappe, fi k 
én over nakken. 

Beatet startede, Cardi rap-
pede backstage, og da hun 
gik op på scenen, gik plænen 
grassat. For ja, hun var rent 
faktisk kommet på trods af 
rygter om afl ysning. Og ja, 
hun var tydeligvis forberedt 
på opgaven. Hvert ord sad. 
Cardi B var ankommet. Hver 
bevægelse signalerede, at 
hun var kommet for at sejre. 

Og apropos bevægelser 
så twerkede hun til ‘Money 

Bag’, dansede som en 
trillebør til ‘She Bad’ og 
hældte vand ud over sig 
selv til ‘Drip’. Cardi B 
dansede ikke, hun nærmest 
fl øj rundt. Faktisk var det 
imponerende, hvordan hun 
ikke mistede pusten, når 
hun leverede sine sætninger, 
mens hun fræsede rundt 
på Danmarks største scene, 
med dansere, ild, konfetti og 
alt mulig andet.

Men selvom koncerten 
kun varede omkring 
40 minutter, var det som 
om, hun løb tør for luft 
allerede et kvarter før tid. 
Cardi B interagerede ikke 
voldsomt meget med pub-
likum, og på et tidspunkt 
sagde hun endda, at hun 
frøs en smule.

Det kunne man mærke: 
Vokalen blev mindre skarp 
og hele seancen en smule 
mere mekanisk, da slut-
ningen nærmede sig. Selv 
‘Bodak Yellow’ til sidst 
kunne ikke varme en kold 
Orange Scene op til den 
temperatur, den havde i 
begyndelsen af koncerten.

KRISTIAN KARL / SOUNDVENUE

Sublim start, 
sløv afslutningFo
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En tatovering af Orange 
Scene og første møde med 
sin kone i en nabocamp. 
Andreas Lindberg fortæller 
om sine seneste 30 år på 
festivalen.

»Første gang, jeg kom på Roskilde, 
følte jeg, at jeg kom hjem,« siger 
47-årige Andreas Lindberg, mens 
han drikker en øl i campingstolen i 
Silent & Clean.

Flere og fl ere kommer forbi og 
lægger Tuborg-rammer, peanuts 
og chips i hans skød. Det er gaver 
for at fejre, at han har været på 
festivalen hvert eneste år de sidste 
30 år. Roskilde Festival er en uge 

om året, hvor han bare er sig selv, 
fortæller Andreas, der til daglig er 
web-developer og designer og bor i 
Stockholm. 

»Her kan jeg være lige præcis det 
menneske, jeg gerne vil være.« 

På overarmen har han en 
tatovering af Orange Scene, og for 
24 år siden mødte han sin kone til en 
camp-fest. 

»Roskilde er virkelig en del af mig 
nu,« griner han. Bortset fra at den 
er blevet meget større og mere orga-
niseret, har festivalen ikke ændret 
sig synderligt de sidste 30 år, mener 
Andreas. Den er modnet, men har 
bevaret sin sjæl: 

»Man kan føle kærligheden alle 
steder, og det har i hvert fald ikke 
ændret sig.«

EMILIE KLEDING RASMUSSEN 

30 ÅR PÅ ROSKILDE: 

»Man kan føle 
kærligheden alle 
steder, og det har 
ikke ændret sig«  

Fo
to

: K
as

pe
r H

ed
en

 A
nd

er
se

n

Vi lover, at det kun 
er fordi, vi holder af 
dig, at vi siger det her. 
Og fordi vi har sarte 
øregange, der ikke 
tåler mere Pattesutter 
og Teknopik

Illustration: Mia Mottelson

Så var der dengang, Ronja uforvaren-
de var kommet til at lægge sig i lejren 
ved siden af en dansk popmusiker, som 
var meget, meget glad for sin nye plade. 
Så glad, at musikeren tænkte, at den 

ville vi alle sammen gerne høre klokken 
5.00 om morgenen, og så kom guitaren 
ellers frem. Og larmede. I en time. 

Fire år senere, da bas-anlæggene 
havde meldt deres ankomst på festi-
valen kom Ronja pludselig til at savne 
popmusikeren. Især da hun i et anfald 
af raseri fandt sin dB-måler frem og 
konstaterede, at der var 95 dB i teltet. 
Og at hun aldrig ville komme til at 
sove. Skud ud til jer, Camp NoName og 
Camp Baguette, for syv smadrede natte-
søvne. I lærte Ronja glæden ved Silent 
and Clean.

Vi lover, at det kun er fordi, vi holder 
af dig, at vi siger det her. Og fordi vi 
har sarte øregange, der ikke tåler mere 
Pattesutter og Teknopik. Så nu får du 
lige dagens gode råd fra to sure gamle 
damer på festival, der ikke kan klare 
mere umtiumti.
•  Ren bas uden noget som helst andet 

er ikke musik. Det kan godt være, du 
tror, det er musik, men det er det ikke. 
Spil noget vi kender. Spil den med 
Slayer. 

•  Vuvuzelaer hører ikke hjemme til 
koncerter. Det gør fl øjter heller ikke. 
Tågehorn hører i øvrigt til samme 
sted som vuvuzelaer og fl øjter: på 
bunden af den der vulkan, ‘one ring to 
rule them all’ hviler i.

•  Musik bliver ikke bedre af at blive 
højere. Og musikken, hvor bassen 

fylder mere end alt andet, burde som 
sagt forbydes. Og hvis I alligevel bare 
sidder og forsøger at tale med hinan-
den, så skru dog ned, så I faktisk kan 
høre hinanden.

•  Find en, der kan spille guitar. Der er 
scoregaranti. Find en, der kan spille 
Wonderwall. I gamle dage var der al-
tid en, der kunne spille Wonderwall.

Kan du have en god festival, og smut så 
ud og fi nd nogen, der kan spille 
Wonderwall.

I gamle dage var der altid nogen, 
der kunne spille Wonderwall

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

Illustration: Mia Mottelson

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

Camp of the Year 2019 
Finalen i Camp of the Year nærmer sig. Onsdag blev 

årets community camp afgjort.

SKINKESKOLEN er igen i år med i feltet for deres jagt på 
alle Roskilde Festivals Simon’er. Skinkeskolens Simon-
jagt kulminerede til årets Simon-fest, hvor årets Simon 
blev fundet. 
TEAM CHRISTIANIA er to brødre, der gratis eller for et 
symbolsk beløb cykler festivalens gæster og gæsternes 
bagage rundt i el-cykeltaxaer. 
PRAKTISK SWAG giver gode råd til festivalgængere gennem 
deres Instagram. Samtidig stræber de e� er at samle frem-
mede og forene dem i deres bar.

Årets community camp blev kåret i går i DREAM CITY, og 
dette års vinder er Skinkeskolen.
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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

HU
M

AN
S

  Klassikeren  
Roskilde Nøgenløb, Dream City H52 
Torsdag kl. 14.00
Det evige tilløbsstykke � nder sædvanen tro sted i Dream City. 
Kom forbi og hep på din ven, der garanteret har tilmeldt sig, da 
han var lidt fuldere, end han er nu.

  Frem med kilten  
Folkedans for folket, Settle n’ Share 
Torsdag kl. 18.00 
Så er der folkedans og sækkepibe for fulde gardiner, når Camp 
Kilt inviterer til fest med skotsk tema. De lover, at din drøm om at 
feste som en ægte skotte, vil gå opfyldelse. Så på med kilten og 
din bedste skotske accent og � nd dig en dansepartner, så sørger 
Camp Kilt for sækkepibe, og alt hvad der ellers hører sig til.

  Hjemmebane  
MØ, Orange Scene
Torsdag kl. 22.00
Verdensstjernen vender hjem til Danmark på kort visit fra 
sin verdensturné og sætter gang i festen på Orange Scene. 
Med sit højenergiske sceneshow er der altid garanti for 
en koncert i særklasse. Og hun har tidligere vist, at netop 
Roskildepublikummet har en særlig plads i hendes hjerte. 
Glæd dig til at synge og danse med, når hun fyrer de mange 
velkendte hits af.

Torsdag 4. juli 2019

Orange Press anbefaler
»Det fedeste er, når man går ind 
til en af de mindre koncerter, 
hvor man ikke helt ved, hvad 
der foregår og opdager noget 
nyt musik. Det er dejligt at 
høre de store kunstnere, hvis 
musik, man kender og kan 
synge med på, men det er 
også fedt at opdage nye ting. 
Få en god koncertoplevelse, 
hvor man er 100 procent til 
stede. Der kan opstå et magisk 
øjeblik, hvor alle føler, at de er 
sammen omkring musikken 
og sangene. Både når du står 
helt fremme til en koncert og 
danser, men det gælder også 
de koncerter, hvor man bare 
sidder i græsset, drikker en kop 
ka� e og vågner. Der er en stor 
følelse af fællesskab. Man har 
valgt noget sammen, som man 
gør sammen, og det er Roskilde 
Festival. Det er et fællesskab, 
som breder sig ud over camps 
og ud over hele festivalen. Folk 
er gode til at hjælpe hinanden 
ude i de forskellige camps og 
til koncerterne. Hvis man falder 
eller har det dårligt, er det så 
dejligt, at folk er gode til at 
tage sig af hinanden og tage 
hinanden med.«

LUCAS INGEMANN JENSEN

Sara Klingenberg, 
24 år
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Orange
Press

English

Partying For a Purpose The Orange Magic
Since the beginning of the 70s the 

Roskilde Festival Charity Society has gene-
rated more than €51 million to charity. Your 
beer contributes to humanitarian and cultural 
activities for international organizations. Get 
wasted for a good cause! 

With a capacity for 60,000, the 
Orange Stage is the iconic space in  
which magic happens. It is a 41-years- 
old artwork that takes two weeks for 
about 120 volunteers to build, and 
has come to symbolize Roskilde Festival. 
It is de�nitely more than just a stage. 
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*ASKEW ONE HAS A TALK ON 
THURSDAY 4 JULY AT 20:15
 AT THE HOUSE OF CHROMA.

Askew One (AKA Elliot O’Donnell) has 
left his graffiti mark style around the in-
ner festival area and today he will talk 
about urban art in the 90ies & the IoT 
Century. Do not forget to take a selfie with 
his artwork if you pass by the Food Court! 

ORANGE PRESS (OP): HOW AND WHEN DID 
YOU GET INVOLVED IN GRAFFITI? 
Askew One: I started tagging my name 
around (fake ones, in case I got caught) 
when I was 11 years old.

OP: WHY THIS URBAN ART?
AO: Graffiti was a social art in the early 
90ies. We were just hanging out and on 
the way home we painted our names. 
I just elevated that to art when I was a 
teenager. 

OP: YOU ARE SELF-TAUGHT IN THIS URBAN 
ART, RIGHT? 
AO: I didn’t go to university to study art, 
and it is not needed to have any formal 
education for this art form. When I was 
in High School, my teacher made an 
interesting deal with me: If I passed all 
the courses I could spray paint the entire 
school building.

OP: DID YOU DO THAT?
AO: Yeah. And the following years until I 
finished school.  

OP: AND HOW DO YOU CREATE YOUR ART 
NOW? 
AO: I play and create compositions made 
from analogue and digital techniques, 3D 
scans of random objects and textures from 
the street and freestyle.

OP: WHAT WILL YOUR TALK BE ABOUT? 
AO: I’ll talk about the relationship bet-
ween graffiti and technology. I grew up 

in a pre-internet and post-internet 
age and I come from New Zealand,  
which is an isolated country, so for  
me the Internet helped me to discover 
graffiti in other countries that I didn’t 
know existed, like India, Thailand or 
China.

OP: YOU WERE HERE IN 2008 AS A 
FESTIVALGOER. HOW DO YOU LIKE IT 
THIS TIME? 
AO: Oh man. I already love it. I arrived 
last week and have listened to all kinds 
of music and a lot of parties in my camp 

Askew One is totally chill 
about the talk he will give at 
the Festival. In a conversation 
which was supposed to discuss 
generative art, automation and 
new technologies, the Kiwi artist 
ended up talking to Orange Press 
about the wilderness of this 
music festival. He lived Roskilde 
Festival in the �esh 11 years ago. 

Photo: Rune Svenningsen

ASKEW ONE.

All about Art and 

I enjoyed the 
Festival in 2008, and 
now I got the 
opportunity to come 
back here and be  
part of it

ASKEW ONE

W
ilderness

during the pre-warming days. A lot  
of big speakers playing music at the  
same time – the sound is like an  
airplane taking off or like an engine  
starting. And on top of that, the Lion 
King Disney song playing. This  
festival is wild. 

OP: HOPE YOU SURVIVE TO THE 
WILDERNESS!
»I enjoyed the Festival in 2008, and  
now I got the opportunity to come  
back here and be part of it«

MANUELA RAMOS
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MAKE A RUN FOR IT
Photo: Andreas Raun

Photo: Andreas Raun

Photo: Andreas Raun

Photo: Andreas Raun

Do you remember the scene in The 
Lion King where there is a stampede in 
the gorge, and Simba is down there? 
Then you have a good idea of what it 
looked like, when thousands of festival 
guests made a run for the Orange Stage 
yesterday. Every year this ritual hap-
pens, when the festival gates open. In 
front of the stage the entire stage crew 
stand ready to greet the exited crowds. 
But it is not only about getting the best 
spots for the opening act: The three fi rst 
persons to get to the stage wins a bottle 
of champagne and a special guided tour 
of the Orange Stage.

Photo: Andreas Raun

Photo: Frida AbildgaardPhoto: Andreas Raun

All about Art and W
ilderness
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