
vi ses i 
Jägermeister Baren
Mellem Apollo og pavilion

Gør det mig til 
en god mor, når jeg 
køber 10 jägerbombs 
til mine børn?

Mødre deler ud af tiltrængt omsorg 
på festivalpladsen   side 8

Travis Scott endte med at have publikum i sin hule hånd    side 24

Timing, energi 
og visuel dynamik

Nu ryger lorten videre Nyt spildevandsanlæg skal tage sig af festivalens enorme a� øringsmængder side 4

Foto: Kristian Gade
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Det er sin sag at  
befinde sig ude i den 
virkelige verden! Jeg 
befinder mig i en lind 
strøm af historier om 
utilgivelige vilkår for 
mennesker, vi ikke kan 
favne, fuldstændig me-
ningsløst had imod 
fremmede, vi ikke for-
står, og en mystisk til-
gang til at holde plane-
ten lidt ved lige. Folk 
spærrer deres følelser 
inde og kigger væk, 
hvis blikke mødes. Dag 

efter dag. Og det føles ærlig talt ikke, som om 
der er noget, som ændrer sig til det bedre. 
Tværtimod. 

Men én bestemt uge om året bliver tingene 
sat skak. På Roskilde Festival fokuserer man 
på at gå forrest med det gode eksempel. Her 
bliver der år efter år eksperimenteret med 
nye tiltag, der kan favne skæve eksistenser 

lavede nogle helt fantastiske billeder til 
Orange Press. 

Den unge kvinde Pipaluk var her for at 
servere en trerettersmenu, der er udtænkt 
som en symbolsk rejse gennem hendes liv. 
Hun er blevet kastet mellem plejefamilier og 
institutioner, siden hun var lille. Middagen 
er hendes måde at bearbejde livet på, og det 
hyldes her på festivalen. 

Når det kommer til at tilfredsstille vores 
fysiske behov, så er bæredygtighed tænkt ind 
alle steder. Maden er næsten hel økologisk og 
serveres i genbrugsmaterialer, årets festival-
taske er lavet af gamle telte og man tænker 
bare, ‘hvorfor ser resten af samfundet ikke 
sådan ud?’

Så når det bliver søndag, og musikken bog-
staveligt talt er stoppet, vil jeg lade ekkoet 
ringe ud i de andre 51 uger. Jeg vil kæmpe 
den gode kamp. Hjælpe hvor jeg kan. Jeg vil 
ta’ mig selv i nakken, når øjnene er på vej ned 
i jorden. Sige hej til min nabo, folde vrangen 
ud på min grå jakke og lade virkeligheden se 
det fine for med blomster indenfor.

og skabe eftertænksomhed og debat. Herude 
oplever jeg, at der bliver satset på de svage i 
samfundet, og at de bliver betragtet som en 
ressource.

I år er organisationen Turning Tables  
eksempelvis på besøg. De arbejder med ud-
satte unge og hjælper dem med at få  
deres ideer og drømme ud i verden. De  

Hjem er en uge om året
– resten er bare et ekko

Illustration: Mikkel Mainz

VEJRET I DAG Af med gummi-
støvlerne igen – solen og 
varmen er tilbage. Frisk vind.
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Vi �k et opkald fra en foræl-
der, der var på vej på pladsen 
for at levere øl og forsyninger 
til sin søn. »Kunne det mon  
lade sig gøre at komme lidt 
tættere på pladsen med bilen 
eller eventuelt selv gå ind og 
levere de mange og tunge  
forsyningerne?« ville den  
betænksomme forælder  
vide. Men sådan fungerer det 
ikke desværre. Sønnen og 
kammeraterne måtte selv  
bevæge sig op til parkerings-
pladserne og slæbe forsynin-
gerne tilbage til lejren.

Må vi lige 
bære øl ind 
til vores søn?

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. 

Herude oplever 
jeg, at der bliver  
satset på de svage  
i samfundet, og at de 
bliver betragtet som 
en ressource

DANIEL 
REX-DYBMOSE
Foto: Frida Abildgaard



1. ALEXANDER SKARSGÅRD SPILLER DEN VOLDELIGE PERRY I  
 BIG LITTLE LIES. HVILKEN SKARSGÅRD KAN MAN IKKE FINDE  
 I EN SERIE PÅ HBO NORDIC? 
a.  Bill Skarsgård
b.  Stellan Skarsgård
c.  Gustaf Skarsgård
d.  Bill, Stellan og Gustaf er alle at finde på HBO Nordic. 

2. NICOLE KIDMAN SPILLER PERRYS HUSTRU.  
 HVILKEN ANDEN HBO NORDIC-SERIE ER HUN OGSÅ MED I? 
a.  Top of the Lake
b.  True Blood
c.  Game of Thrones
d.  True Detective

3. EN SKUESPILLER-LEGENDE SLUTTER SIG TIL DET  
 STJERNESPÆKKEDE CAST I SÆSON 2. HVEM? 
a.  George Clooney
b.  Meryl Streep 
c.  Barbra Streisand
d.  Glenn Close

4. LAURA DERN SPILLER RENATA I BIG LITTLE LIES. HUN SPILLER 
 OGSÅ HOVEDROLLEN I EN ANMELDERROST HBO-FILM FRA 2018, 
 SOM FORTÆLLER DEN RØRENDE HISTORIE OM ET OFFER FOR  
 SEKSUELLE KRÆNKELSER. HVAD HEDDER FILMEN?  
a.  Say Her Name 
b.  The Tale 
c.  O.G. 
d.  Native Son

5. ZOË KRAVITZ SPILLER ROLLEN SOM BONNIE. HVILKET ÅR 
 SPILLEDE HENDES FAR, LENNY KRAVITZ, PÅ ROSKILDE FESTIVALEN? 
a.  1990
b.  1992
c.  1994
d.  1996

BLÆR DIG MED DIN SERIEVIDEN-QUIZZEN
Den prisvindende serie Big Little Lies tager udgangspunkt i et mord og udstiller, 
hvordan hemmeligheder og løgne både kan splitte et samfund ad og bringe 
mennesker tættere sammen. 

SVAR:  1:d   2:a   3:b   4:b   5:a
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©2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

STREAM DEN
NYE SÆSON NU 
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S øsætte den brune kutter. 
Kaste stammer i mosen. 
Krænge en bøf ud af 
baglommen. Kært barn har 

mange navne. Uanset om vi kalder 
det bæ eller blomster, kan vi ikke 
løbe fra, at alle mennesker laver 
lort. Også på festival. Faktisk så 
meget at Roskilde Festival nu har 
sin egen ekstra opbevaringstank, og 
kommunen har gravet kilometervis 
af kloakrør ned i jorden under dit 
telt og camp. 

Det kræver nemlig en mastodont 
af et anlæg og infrastruktur at 
holde på de mængder af afføring, 
du og din lejr hver dag pumper ud 
med spildevandet. Og med festi-
valens nye pøllepausestation, som 
efterfølgende sender hele svineriet 
til Bjergmarkens Rensningsanlæg, 
har de fået den største af sin slags 
på Sjælland. 

Det er der også behov for, for rea-
liteten er, at det er en belastning, der 

giver det nærmeste rensningsanlæg 
hård mave.

Roskilde Kommune har derfor  
i samarbejde med festivalen og  
det transkommunale forsynings-
firma Fors A/S gravet knap 30 kilo-
meter kloakledninger ned i jorden 
under dine fødder. Udover privat 
gylletank og ledningsnetværk er 
der blevet placeret 26 forsyningsøer 
rundt omkring på Dyrskuepladsen, 
hvor man kan tilkoble toiletvogne, 
der kræver rindende vand eller 
badevogne. Alt sammen, så du 
og dine venner kan gøre krav på 
porcelænstronen. 

Roskilde Kommune har i alt 
investeret 2,8 millioner kroner i  
at alt kører som smurt, når du  
drejer den næste Roskilde-vase. 
Hvis du skulle savne de gamle 
grønne plastiktoiletter, kan de 
stadig findes enkelte steder på 
eksempelvis parkeringsplads- 
erne, hvor det ikke er muligt at 
lægge rør. 

IKKE MERE ’I SIDDER  
OG PRUTTER, VI KOMMER  
OG SUTTER’  
Tanken skal altså rumme hele 
baduljen, indtil det nærmeste rens-
ningsanlæg får smøget ærmerne op 
og tager fat på den ordentlige om-
gang, som Danmarks fjerdestørste 
by efterlader på otte dage.

Før i tiden var det slamsugernes 
job at køre svineriet til rensnings-
anlæg, men nu kan det tage en slap-
per i venteposition i tanken, der er 
placeret bag skatescenen. 

Det betyder samtidig også, at 
Roskilde Festival ikke skal ansætte 
nær så mange slamsugere til at 
stikke snablen i festivaltoiletterne 
for at tømme dem, og der skal 
heller ikke trækkes slanger med 
drikkevand rundt på pladsen.

Så hvis du er tilfreds med ud-
skiftningen af klistrede, blå miljø-
toiletter til tryk-og slip-luksus, kan 
du spadsere op og give din nye, 
4500m3 store betonven et klap på 
skulderen.

             DITTE LINDBLAD

En sejlivet myte bliver 
a�ivet – igen.

Lysene på festivalens toiletter er 
IKKE kameraer. Faktisk er de bare 
sensorer, som lyser grønt eller rødt 
for at vise, om toiletternse er optage-
de eller ej. Det understreger Roskilde 
Festival, fordi sidste års rygte stadig 
hersker på pladsen. I 2018 fjernede 

en større gruppe festivaldeltagere 
sensorer til en halv million kroner, 
fordi de troede, det var skjulte kame-
raer, der filmede tissende gæster. Og 
nu vækker de små lysende sensorer 
bekymring igen. 

En 20-årig mand fra København 
oplyste til politiet, at han havde 
opdaget et ‘kamera’ på et af toilet-
terne og havde taget sagen i egen 
hånd, ødelagt og afmonteret det. 

Roskilde Festivals divisionschef, 
Henrik Bondo Nielsen, pointerer 
endnu engang, at der er tale om en 
sensor. »Vi har ingen meldinger om, 
at der skulle være skjulte kameraer 
installeret på toiletterne,« skriver 
han. »Men hvis man ser noget 
mistænkeligt, skal man henvende 
sig til vagterne, så de kan tjekke op 
på sagen.« Hver sensor koster 3.000 
kroner stykket.

Illustration: Mia Mottelson

Fuld af lort
Der bliver produceret umanerligt meget a�øring i løbet af en festival. Faktisk så meget 

at det nu bliver opbevaret i Dyrskuepladsens private spildevandstank. 

Realiteten er, 
at det er en
belastning, 
der giver det 
nærmeste 
rensningsanlæg 
hård mave

■  426 ELEFANTER I 
EKSKREMENTER
Roskilde Festival hverken tæller 
eller vejer mængden af a�øring. 
Derfor har redaktionens egne 
talknusere kigget på festivalens 
brune tal: Hvis den gennemsnitlige 
gæst lægger en daglig dosis festi-
valpølle på 400 gram, vil 32.000 
kilo lort se dagens lys hver dag 
på Roskilde Festival, hvis vi altså 
antager, at 80.000 af festivalens 
gæster med partoutbillet går på 
toilet og laver nummer to én gang 
om dagen. På festivalens otte 
dage bliver det til 256.000 kilo 
pølser. Det svarer til to fuldvoksne 
blåhvalers vægt. Eller vægten af 
426 afrikanske elefanter. Og her 
tæller vi altså hverken frivillige 
eller endagsbilletgæster med.

Myten om toiletovervågning spøger stadigvæk
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I Camp Vision kan beboerne næ-
sten ikke se. Men med en blin-
destok, en ny app og hinanden 
klarer de alligevel festivalens 

udfordringer.
Når Jesper Mathiesen står foran 

Orange Scene, kan han kun se 
en orange silhuet af scenen og 
mennesker, der står tæt ved ham. 
Han kan ikke se kunstnerne, der 
optræder, sceneshowet, eller hvor 
den nærmeste ølbar er. 27-årige 
Jesper Mathiesen er født med et 
synshandicap. Alligevel er han på 
festivalen for tredje gang. Han er 
her for at bo i en fed camp, høre  
sin yndlingsmusik og mærke  
stemningen. Ligesom alle 
andre.

»Jeg går meget 
op i musik, og 
på festivalen 
får jeg mu-
ligheden 
for at høre 
det live. 
Min ynd-
lings-
scene er 
Arena, 
fordi det 
foregår 
inde i tel-
tet. Der kan 
jeg mærke 
stemningen 
– også når det 
går vildt for sig. Det 
er så fedt,« siger Jesper 
Mathiesen.

I år bor han i Camp Vision  
sammen med sine kammerater  
fra Dansk Blindesamfund Ungdom, 
DBSU. De har slået sig ned i 
HandiCamp-området, der er  
lavet til folk med handicap,  
som gerne vil bo på festivalen. 

»Det er fedt at være tilbage  
på Roskilde Festival. De andre  
år boede jeg med mine venner i  
det almindelige campingområde, 
men det er mere overskueligt at  
bo i HandiCamp. Også selvom  
det kan være svært at finde et  
toilet, den gode festivalmad og  
de koncerter, man glæder sig til,« 
siger han. 

DE TALENDE SKILTE 
Rundt omkring på festivalen, er  
der kommet talende skilte, der  
kan guide mod et toilet og for- 
klare, hvor man befinder sig. Det er 
appen ’Blinfo’, som Dansk Blinde-
samfund Ungdom og Blindecenter 

Bredegaard i år har fået etableret  
på festivalen. De har inviteret 
Jesper Mathiesen og syv andre  
unge med på festivalen for at teste, 
om skiltene rent faktisk taler.

Ved broen mellem East og West 
bimler og bamler alles telefoner 
pludseligt.

»Jeg kan godt høre broinforma-
tionen nu!« råber en af de unge be-
gejstret. App’en giver ham nem-lig 
informationer, hver gang han  
går forbi et talende skilt. 

Informationerne bliver læst  
op, og denne gang får han at vide,  
at han skal over i højre side af  
stålbroen, hvilket er noget,  

han ikke vidste før.
    »Lad os se, om vi 
kan komme over 

den bro. I går 
nat faldt jeg,« 

siger Gustav 
Kallan, 
der også 
er en del 
af Dansk 
Blind-
esamfund 
Ungdom. 

STYR PÅ 
SHITTET 

Arm i arm 
støtter Gustav 

og Jesper sig 
til hinanden over 

broen. Det begynder 
at regne, så gruppen søger 

ly i vodkabaren, hvor de bestiller 
kander med kulørte drinks med 
mynte i. De otte unge griner og 
joker. 

»Det er blindsmagning, det 
her,« lyder det højlydt fra Kim 
Enevold Sørensen, der er formand 
for foreningen, og fortsætter i det 
humoristiske hjørne:

»Vi burde lave et talende skilt, 
der viser vej til vodkabaren!«   

Testen af de talende skilte  
slutter ved udgangen på Darupvej,  
og endnu en gang får de unge  
informationer på mobilen. Dagens 
test gik godt. Men den viste også,  
at der er langt til total uafhængig-
hed og tilgængelighed for unge  
med synshandicap, som ønsker  
at være en del af The Orange 
Feeling. Men det stopper ikke 
Jesper.

»Jeg har styr på shittet. I hvert 
fald til det modsatte er bevist,«  
konkluderer han.

SIMONE AUGUSTA LUNDT

Gode gamle råd er 
klassikere af en grund,  
så husk på din barnelær-
dom, og lad vær med at 
drikke ukendte festivald-
rinks serveret af komplet 
fremmede. Politiet har få-
et henvendelser fra �ere 
festivaldeltagere, der har 
indtaget drinks, de har få-
et af fremmede. Politiet 
advarer også imod at stil-
le sine drinks/øldåser/
shotglas/vand�asker 
uden opsyn – hellere tag 
dem med ind på toilettet 
end at stille dem ude  
foran toiletvognen.

Drik kun det, 
du kender

Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

Fotos: Frida Abildgaard

Jeg har 
styr på shittet. I 
hvert fald til det 
modsatte er 
bevist.

JESPER MATHIESEN

På festival 
i blinde
I Camp Vision kan beboerne næsten ikke se. Men med  
en blindestok, en ny app og hinanden klarer de alligevel 
festivalens udfordringer.
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NANNA CLAUSEN, 17 ÅR 
Generer a� aldet på 
festivalen dig? 
»Jeg tror mest, det er tanken, 
der generer mig. I praksis tænker 
jeg egentlig ikke så meget over 
det. Hernede er det ligesom 
normalen.«

Gør du selv noget for, at der 
skal være mindre a� ald? 
»Jeg gjorde det helt sikkert mest 
i starten. Der samlede vi sam-
men i de dér røde skraldeposer 
i campen. Men jo klammere der 
bliver, jo mere ligeglad bliver 
man også.« 

Kan festivalen gøre mere?
»Der er ikke ligefrem en skral-
despand på hvert hjørne. Men 
jeg tror også, at det er gæsternes 
indstilling, der skal ændres.«

BENJAMIN DYBDAL, 22 ÅR 
Generer a� aldet på 
festivalen dig? 
»Det gør det. Vi har virkelig 
forsøgt at rydde op. Og jeg forstår 
ikke, hvordan der kan blive ved 
med at komme nyt affald.« 

Hvad har I gjort?
»Vi samler sammen i skralde-
sækkene. Men det hjælper ikke 
så meget, når andre ikke gør det. 
Så fl yver deres skrald bare ind i 
vores camp.« 

Kan festivalen gøre mere? 
»Der bliver helt sikkert gjort 
noget. Jeg har set mange med 
Roskildeveste, som samler 
skrald. Men jeg synes til 
gengæld ikke, at der er så 
mange affaldscontainere.« 

HANNAH KETZEL, 19 ÅR 
Generer a� aldet på 
festivalen dig? 
»Det gør det. Men jeg er også 
blevet lidt immun over for det. 
Jeg har et helt andet forhold til 
skrald her end derhjemme.« 

Gør du selv noget for, at der 
skal være mindre a� ald? 
»Altså, jeg kunne nok godt 
gøre mere. Men vi samler skral-
det i vores camp. Så tager vi
lige 10 minutter, hvor alle
samler sammen.« 

Kan festivalen gøre mere?
»Jeg tror, det er ret svært med 
livsstilen hernede. Men jeg 
synes, det fungerer godt med 
affaldsstationerne og de skralde-
poser, der bliver delt ud.« 

MALTE CLAUSEN, 16 ÅR
Generer a� aldet på
festivalen dig? 
»Det generer mig ikke rigtig. 
Selvfølgelig ville det være rarere 
uden. Men man er jo selv skyld 
i det.« 

Gør du selv noget for, at der 
skal være mindre a� ald? 
»Jeg gør ikke noget. Der blæste 
en rød sovepose ind i vores camp 
i går, og den ligger her stadig.« 

Kan festivalen gøre mere?
»Jeg synes egentlig, de gør 
det meget godt. Inde på festival-
pladsen er der helt rent. Herude 
er det lidt sværere, for folk er 
ligeglade. De tænker: ’Det er jo 
Roskilde’.«

SONJA FURU

CHRISTIAN ELLEGAARD:
Da jeg startede med at komme 
på festival i starten af 80’erne, 
handlede omtalen primært om 
den kærlighed og sammenhold, 
festivalen bød på. Det ændrede sig
i starten af 90’erne – og særligt 
e� er storm  odregnen i 1991 – 
til stort set udelukkende at handle 
om, hvor meget a ald, der blev 
e� erladt. Jeg mener, det medfører, 
at mange af de unge mennesker, 
der kommer nu, kommer med en 
indstilling om, at det handler om 
at svine så meget som muligt.

Svar:
Vi oplever heldigvis, at fl ere og 
fl ere af vores deltagere vil noget 
andet. 28.500 vælger at bo i 
clean-områder i år – det er 3.000 
fl ere end sidste år! Så er der 
en anden vej, og vi oplever en 
kæmpe opbakning til områder, 
der fordrer en mere positiv 
affaldskultur. 

NATASJA WEXØE KELLER:
Jeg var på en festival engang, hvor 
en uddannet gruppe af frivillige 
kørte rundt på teltpladserne med 
en skraldebil og arrangerede lege 
og konkurrencer, som man kunne 
deltage i, hvis man a  everede en 
stor pose med a ald fra sin lejr. 
Det skete i forbindelse med den 
skraldeindsamling, der alligevel 
skulle ske ved de opstillede 
skraldespande. Det var både 
underholdende at se på og at 
deltage i, og vinderholdet vandt 
en ramme øl.

Svar:
Og det sker stadig! Vi har 
en stor gruppe af frivillige, 
som dagligt laver skralde-
parader og tager dialogen 
med deltagerne. Det er inter-
essant, om der kunne lægges 
et eller andet konkurrence-
element oveni, så fl ere blev 
engageret.

KENNI DARLING JENSEN
I kunne jo starte med at kigge lidt 
på festivaler andre steder i verden. 
I Tyskland får man eksempelvis 
udleveret skraldesække ved 
indgangen, og så på den sidste dag 
kan man komme og a  evere sit 
skrald ved opstillede depoter. Så 
får man enten noget merchandise 
eller lidt penge per pose, man 
kommer med. Det fungerer godt, 
og der er helt rent e� er festivalen. 
Men mentaliteten er nok også lidt 
anderledes på Roskilde Festival, 
hvor alt altid skal være så kaotisk 
som muligt.

Svar:
Det er helt rigtig set, at vi kan 
hjælpe og inspirere hinanden! 
Derfor er vi også i netværk med 
andre festivaler på tværs af 
Europa og her i Danmark, hvor 
vi alle bidrager med løsninger 
og viden i forhold til affald og 
sortering. Der burde være poser 
tilgængelige på campingområ-
det til at samle affald – og el-
lers fi ndes de ved alle tårnene. 
Vi har prøvet en noget-for-
noget-tilgang. Det virker bare 
ikke rigtig, og vi mener ikke, at 
belønning er vejen frem.

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.

VOXPOP - AFFALD

Festivalgæst om skraldet: 
»Hernede er det ligesom normalen«

1. Et særligt frirum 
»Roskilde Festival et frirum på 
godt og ondt. Hierarkier bliver 
vendt på hovedet, strukturer 
udlignet, og almindelige for-
hold – for eksempel hvordan vi 
håndterer a� ald – forsvinder.« 

2. Det impulsive tager over 
»Vi mennesker opererer i to 
systemer – det impulsive og 
det rationelle – og vi tager ikke 
på festival for at være ratio-
nelle; eksempelvis i forhold til 
a� aldssortering.«  

3. Social proof 
»Social proof er, når vi kopierer 
andre menneskers adfærd. Når 
vi ser andre smide a� ald, så 
tænker vores system underbe-
vidst: ’Det er okay at gøre det 
her.’ Det bliver en forstærkende 
negativ spiral.« 

4. Festivalgæsterne skal 
nudges
»Roskilde Festival kunne 
eksperimentere med at 
nudge deres gæster. Et tydeligt 
eksempel er Clean Out Loud, 
hvor der er � ere a� aldsspande 
og � ere medarbejdere, der 
deler skraldesække ud.« 
   SONJA FURU 

Antropolog: 
Derfor sviner 
du så meget 
på Roskilde 
Festival

Campingområdet er mærket af en snart ugelang fest. Det � yder med nedtrådte øldåser, ødelagte pavilloner og 
tomme nudelbokse. Vi har spurgt festivalgæsterne, hvad de tænker om al skraldet. 

Antropolog 
Kristo� er Ravnbøll 
sætter nogle ord på, 
hvad der sker, når vi 
synes, det er helt i 
orden at svine.

Fotos: Kasper Heden Andersen
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Midt i din festtunge og 
forpligtelsesfrie festivaluge 
kan mors varme selskab være 
afgørende for at overleve 
festivalstrabadserne.

Det er dit første år på Roskilde, og du 
hungrer efter frihed og forældreløse 
dage i den bagende sol. Dage, hvor dine 
forældre ikke holder regnskab med dit 
alkoholforbrug, og hvor der ikke er noget 
værelse, der skal ryddes op for at undgå 
brok. Du kan ikke forestille dig, at dine 
forældre skulle dukke op ud af det blå, 

mens du står på hovedet i campen og 
tager en ølbong. 

Men i takt med at ugen skrider frem, 
begynder du at savne mors varme, 
friturefrie madanretninger, og da hun 
ankommer sidst på ugen, springer du 
hurtigt til. Overmæt af lunkne bajere 
og for mange cigaretter sidder I i ro og 
fred foran Meyers på festivalpladsen. 
Din mor har købt et stort, nærmest ægte 
måltid og en kop kaffe til dig, og du kan 
endelig falde ned et øjeblik i din mors 
varme, tålmodige selskab. For mor kan 
for det meste være alt: en god veninde, et 
varm skulder og det helt rigtige selskab.

KRISTINE PLECHINGER TÜCHSEN

Mad mig, 
mor, jeg har 
ingen penge 
tilbage

»Det kan være lidt anstrengende, når hun hæn-
ger lidt for længe ud i campen, men det er lidt 
dejligt med sådan en curlingmor, der kan fylde 
mig med mad.«

Jonas (27) og hans mor Kirsti (59)

»Jeg er enormt glad for, at hun også deler 
Roskilde-glæden med mig. Så forstår hun også 
bedre, hvorfor det er så vigtigt for mig at være 
af sted«

»Jeg har tænkt over, om det gør mig til en god 
mor, når jeg køber 10 jägerbombs til mine børn.«

Frederikke (23) og hendes 
mor Christine (51) 

»Det har været en anden indgang for mig at få 
lov at komme på festival med Eva. Hvis jeg af 
andre grunde end vores årlige mor-datter-tur var 
startet med at komme på Roskilde Festival i min 
alder, havde jeg nok bare købt en endagsbillet.«

Catherine (52) og datteren Eva (20)
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»Jeg har kunnet mærke, at mine døtre lige har 
villet nå at have det lidt for sig selv først de 
første år. Men nu er de begge langsomt 
begyndt at lukke mig ind i deres festival-
oplevelse, og måske en dag synes de, det er 
lidt sejt at have mor med.«

Dorthe (59) og døtrene 
Nanna (29) og Kristine (21)
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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

For andet år i træk sætter Roskilde 
Festival fokus på, hvor klimabelastende 
din morgenmad eller late-night-tøm-
mermandsmåltid er. Det er blevet et 
krav for festivalens madboder at oplyse, 
nøjagtigt hvor stort et klimaaftryk deres 
retter efterlader, hvilket bliver gjort på 
en lækker skala på selve boderne.

Men er klimavenlig gastronomi 
også lig med velsmag, og kan det 

overhovedet klare at komme en tur i 
moshpit? Orange Press har testet nogle 
af festivalens mest grønne retter, så du 
kan være klædt ordentlig på til at gå 
klimabevidst på opdagelse i den store 
madjungle. Vi vurderer retterne ud 
fra pris, klimaaftryk, smagsoplevelse, 
mætheden efter måltidet, og selvfølgelig 
hvor festivalvenlig anretningen er.

DANIEL NIEBUHR

OP tester:

Spis dig mæt, mens 
du skåner klimaet

POKEBOWL
BOD SYNGJA
PRIS 95 KR. 
CO2-SCORE 0,40 
MÆTHED 560 G
SMAG 
FESTIVALVENLIG
Syngjas laksepokebowl kombinerer 
en uhørt stor mængde mad med 
et væld af lækre smagsnuancer.
Prisen er selvfølgelig også i det høje 
leje, og så gør både plastskål og 
-bestik ikke meget for klimavenlig-
heden.

VEGAN SOUP
BOD DELLEBODEN
PRIS 35 KR. 
CO2-SCORE 0,11 
MÆTHED 485 G
SMAG 
FESTIVALVENLIG
Suppe fungerer bare ikke som festi-
valmad, og jeg måtte ty til at drikke 
mit måltid for også at kunne indtage 
det vedlagte, tørre stykke brød.
Når det så er sagt, så brillierer 
veganersuppen med testens laveste 
klimaa� ryk. 

VEGANSK WRAP
BOD HJALTES
PRIS 35 KR. 
CO2-SCORE 0,06 
MÆTHED 175 G
SMAG 
FESTIVALVENLIG
Nemt, billigt og let at snuppe med 
på farten. Hjaltes veganerwrap 
stiller kun den allerletteste sult, men 
udmærker sig samtidig ved at være 
mest skånsom over for klimaet og 
samtidig en perfekt delesnack for to 
sultne sjæle.

FALAFEL ROLL
BOD GAZA GRILL
PRIS 59 KR. 
CO2-SCORE 0,11 
MÆTHED 375 G
SMAG 
FESTIVALVENLIG
Festivaldebutanterne hos Gaza Grill 
disker med deres falafelwrap op 
med testens bedste pakkeløsning.
Ingredienserne spiller utroligt godt 
sammen, og for så festivalvenlig en 
anretning er dine 59 kroner stadig 
ganske godt givet ud. 

KEVIN VEEGAN
BOD COCKS & COWS
PRIS 85 KR. 
CO2-SCORE 0,06 
MÆTHED 200 G
SMAG 
FESTIVALVENLIG
Størrelsen på Cocks & Cows’ 
veganer løsning stemmer på ingen 
måde overens med prisen. Klima-
a� rykket er dog sammen med 
veganerwrappen helt i bund, og den 
klejne snack kan hurtigt fortæres 
uden de store udfordringer.
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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

Her er de nominerede til 
årets Camp of the Year

I årets dyst har der været 58 tilmeldte camps, og feltet har været fyldt med kreativitet, 
god stil og kærlighed. Nu er det blevet tid til den endelige � nale, hvor årets camp skal � ndes. 
De nominerede er:

CAMP OF THE YEAR-FINALEN 
FOREGÅR I DREAM CITY, 
FREDAG 5. JULI KL. 12.00

•  CAMP NAM (DC)
•  AVENGERS CAMP (D39)
•  DR. COWBOY’S VILDE 

RODEO’S SALOON 
– Årets temavinder (DC)

•  KENNED AND THE JUICE 
(F91)

•  CAMP MASH-UP (P45)

•   CAMP LAISSEZ FAIRE 
CHAIR REPAIR 
– Årets Environmental 
camp (D46)

•  TEAM CHRISTIANIA 
(CARAVAN EAST)

•  PRAKTISK SWAG 
(D39)

•  SKINKESKOLEN 
– Årets community camp 
(Clean out loud) 

 •  GLITTER AND FREEDOM (K)
 •  CAMP PARADISE HOTEL 

(C108)
•  CAMP BODEGA – Årets 

Happening camp (DC)

Roskilde Festivals fyldige 
samtidskunstprogram sværmer 
for det performative og for den 
sansemættede installations-
kunst. Og det giver mening. 

I en verden af træthed og 
tømmermænd er det svært med 
de gamle kunstmedier. De taler 
kun til ét sansespor: synet. Det 
kræver i reglen ro og fordybelse 
at trænge ind dér.

Ikke desto mindre er det, 
hvad billedkunstner Ida Sønder 

repræsenterer i lige så høj grad 
en 90’er-poesi af girl power, som 
de helt unge i dag dyrker med 
bøllehat, stumpede stropbluser 
og kittenheels.

Roser af jern er svejset på 
rammerne, hvide sommerfugle 
fl yver stereotypt i den lilla nat. I 
en syntese af tider og æstetikker 
lukker Thorhauge klichéerne 
ind, så voldsomt og sjovt, at de 
frisætter os fra påduttede ideer 
om skønhed.

Thorhauge forsøger med sine 
fem malerier ‘Not Stopping for 
Death’. 

Og hvilke! Nok har Thorhauges 
symboler og arketyper – kvinder, 
heste, hekse og halvmåner – 
noget anakronistisk over sig. 
Symbolladet, naivistisk og vel-
forsynet med farver trækker hun 
tydelige linjer tilbage til store 
fauvistiske malere som Matisse.

Men der er også en stor 
frisættelse på spil. Malerierne 

Thorhauge afvæbner de 
mandlige kunstnerkoryfæer 
deres pensel med sine bred-
skuldrede, primitive kvinder 

og tager kvindemotivet tilbage. 
Tilbage til et sted, hvor blikket 
tilhører kvinden selv, og hvor 
hun kan være både heks og 
engel, smuk og grim eller mand 
hvis hun vil.

Værkseriens titel siger det så 
godt: Døden er udskudt. Her er 
livet. Udødelig er ungdommen. 
Maleriet ligeså.

STINE NØRGAARD LYKKEBO

Ida Sønder Thorhauges 
værkserie ‘Not Stopping 
for Death’ � nder du 
i passagen mellem Gloria-
scenen og Food Court.

Udødelige stropbluser ■  POLITIKENS 
KUNSTKRITIKERSKOLE
Kunstanmeldelsen er 
skrevet af elever på 
Politikens Kunstkritikerskole. 
Kunstkritikerskolen er et 
talentudviklingsforløb, hvor 
eleverne dygtiggør sig inden for 
kritik af scene- og billedkunst.

Fotos: Em
il Lyders

Thorhauge 
afvæbner de 
mandlige 
kunstner-
koryfæer deres 
pensel med sine 
bredskuldrede, 
primitive kvinder 
og tager kvinde-
motivet tilbage
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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 

Illustration: Mia Mottelson

til Netto i Roskilde og trak smatspor 
rundt på klinkegulvene for at fi nde de 
billigste øl, discountsupermarkedet 
kunne tilbyde.

Vi kan godt forstå, at I gerne vil fi nde 
billige øl, så der er råd til fl ere. Vi ved 
godt, at en festival kan tære hårdt på 
SU-økonomien. Og vi ved det godt, vi 
kommer til at lyde som jeres mødre. 
Men det kan simpelthen ikke betale 
sig at køre dåseøl ind på pladsen i en 
indkøbsvogn. I kommer bare til skade, 
og så bliver det først for alvor svært at 
drikke øl. Så her følger et par tips til 
ølshopping.  

•  Indkøbsvogne hører ikke hjemme på 
camping – og slet ikke på broen. Du 
risikerer at komme til skade eller at 
skade andre. Og du skal altså både 
passe på dig selv og på andre.

•  Brug en trækvogn, hvis du absolut 
skal have noget på hjul. Sækkevogne 
vælter og indkøbsvogne hører til i 
supermarkeder. Barnevogne er i øvrigt 
primært til børn.

•  Hvis du ikke selv kan slæbe dine øl, 
kan du heller ikke drikke dem. Køb 
dem løbende, eller skift til noget 
andet ind i mellem. Så bliver de heller 
ikke alt for varme.

Der var et år, hvor Karen var på det 
løbende hold, da hegnet ventede, mens 
resten vogtede øllageret. Senere samme 
år ankom hun i mudrede gummistøvler 

•  Øl er billigere på campingområdet 
end i Bilka, så spar kræfterne til at 
slæbe og gem dem til at snave, drikke 
og feste.

•  Øl købt på festivalen er ofte kolde.
•  En kold øl er bedre end tre teltvarme. 

Jo den er.

Kan du have en god festival, og und så 
dig selv en kold øl på pladsen.

Kan du ikke slæbe dine øl, 
kan du ikke drikke dem

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

billige øl, så der er råd til fl ere. Vi ved 

år ankom hun i mudrede gummistøvler 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. 

Vi ved godt, at en 
festival kan tære hårdt 
på SU-økonomien. 
Og vi ved det godt, 
vi kommer til at lyde 
som jeres mødre. Men 
det kan simpelthen 
ikke betale sig at køre 
dåseøl ind på pladsen 
i en indkøbsvogn
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“Jeg tvivlede på, 
om jeg kunne 

leve af min 
drøm.”

Barbara Moleko, 
sanger

Find det,
du er god til

hojskolerne.dk

HVAD SKAL
DU EFTER 
ROSKILDE?

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

Voksne kvinder 
græder også

Foto: Hans Zeuthen

Sidste år spillede Jada 
på Countdown, og pub-
likum var rørt til tårer. I 
år er hun tilbage. Denne 
gang på Avalon og med 
en ny plade, der er en på-
mindelse – ikke mindst til 
hende selv – om, at det er 
helt okay at vise følelser. 

»Det føles helt vildt at skulle 
spille på Avalon. Det var ubegri-
beligt at få lov til at spille på 
Countdown sidste år, og jeg hav-
de slet ikke regnet med at blive 
inviteret igen,« fortæller Emilie 
Molsted, der igen i år skal optræ-
de på festivalen under kunstner-
navnet Jada. 

Den 26-årige sangerinde, 
sangskriver og producer har ellers 
haft fart på frem mod festivalen. I 
efteråret blev hun syg med stress, 
i januar vandt hun P3’s talentpris 
i januar, og natten til fredag i sid-
ste uge blev hendes længe ventede 
debutplade pludseligt frigivet. 

»Jeg har arbejdet på pladen i 
lidt over to år, men jeg føler mig 
stadig som en meget ny artist. Jeg 
havde ikke lyst til at kridte banen 
for meget op på forhånd. Jeg ville 
hellere slippe pladen som en over-
raskelse. Det tog noget af presset 
af for mig,« forklarer sangerinden. 

Lidt presset har det dog været, 
for pladen skulle være ude 
inden Roskilde Festival.

»Det er vigtigt for mig, at jeg 
kan forbinde mig med publikum. 
Når jeg selv går til koncert, op-
lever jeg, at jo mere musik jeg 
kender, jo større energi udgår 

der fra mig til scenen. Så bliver 
jeg en del af koreografi en,« 
fortæller hun. 

PUBLIKUMS TÅRER
Jada elsker at optræde for pub-
likum. Og sidste års koncert 
på Countdown var en særlig 
oplevelse.

»Der var rigtigt mange, der 
græd. Jeg kunne selvfølgelig se 
det fra scenen, men jeg modtog 
også massevis af videoer på 
Instagram fra folk, der havde 
grædt. De ville bare fortælle, at de 
havde haft en vild koncert, og at 
de var blevet rørt,« fortæller hun. 

Sangerinden ved ikke, hvad 
hun skal forvente sig af koncerten 
fredag. Men hun glæder sig. 
»Jeg elsker at se publikum 
reagere. Det er helt tydeligt, når 
de overgiver sig til det, vi laver 
på scenen. Det kan være, de 
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Foto: Petra Kleis

griner, det kan være, de græder. 
De er velkomne til at give slip og 
reagere. Vi skal nok gribe dem,« 
smiler hun.

Tårerne fylder meget – også 
hos Jada selv. Den nye plade hed-
der ’I Cry a Lot’, og det gør hun, 
bekræfter hun: 

»Jeg græder, når jeg er glad, 
sur, bliver bange – og selvføl-
gelig, hvis jeg er ked af det. Det 
kan lyde dramatisk, og ofte tror 
folk, at der er noget galt. Men for 
mig er det bare et køligt fact, at 
jeg græder meget. Pladen er en 
påmindelse – ikke mindst til mig 
selv –  om, at det er helt okay.«

Pladen handler ifølge Jada om 
at være menneske i begyndelsen 
af tyverne. 

For, som hun siger, hun har 
ikke prøvet andet. Men den 
handler også om relationer, om at 
ses med en fyr, der er en kæmpe 
player, føle sig ensom, savne  
og elske sine venner, blive  
forelsket og være bange for at 
blive såret.

DET VIGTIGSTE ER AT VÆRE  
TIL STEDE
Det er ikke kun sangene, Jada 
står for. Det er også store dele 
af produktionen, for det hele 
hænger sammen.

»Jeg får mange og store im-
pulser, mens jeg komponerer. 
Ideer til, hvordan det skal 
akkompagneres visuelt. Derfor 
har jeg en finger med i det hele: 
video, fotos, mit tøj, mit bands 
tøj. Der er dem, der synes, at det 

er vildt, men for mig er det helt 
naturligt. Jeg kan ikke forestille 
mig, hvem der ellers skulle gøre 
det,« fortæller hun. 

Måske skyldtes det det 
store arbejde med pladen, at 
Emilie Molsted i efteråret blev 
sygemeldt med stress. I dag er 
hun frisk igen, men sygdommen 
er i hendes bevidsthed, og hun 
arbejder på at begrænse presset 
på sig selv.

»Jeg har droppet det med at 
forsøge at være perfekt og god 
til alt. I stedet øver jeg mig på at 
være til stede. Jeg kan tydeligt 
mærke, at hvis jeg begynder at 
bekymre mig – eksempelvis om 
albummet – så er jeg ikke til 
stede, og det bliver svært at navi-
gere. Jeg løser ikke problemerne, 
når jeg er bekymret, jeg bliver 
bare snotforvirret og får angst. 
Når jeg opdager, at jeg bekymrer 
mig, så forsøger jeg at lade 
problemerne være og fokusere 
på noget andet, så jeg kan være 
til stede og løse ting,« forklarer 
hun. 

Derfor bekymrer hun sig hel-
ler ikke forud for koncerten: 

»Jeg kan jo ikke vide, hvordan 
det vil gå. Måske glemmer jeg 
teksten, eller måske kommer  
der ikke et eneste menneske?  
Jeg kan ikke vide det, og jeg kan 
ikke forberede mig på andet end 
at være til stede.«

KAREN DICH

JADA SPILLER PÅ AVALON 
FREDAG 5. JULI KL. 13.00

Jeg elsker at se 
publikum reagere.  
Det kan være, de griner, 
det kan være, de græder. 
De er velkomne til at 
give slip og reagere. 
Vi skal nok gribe dem
                   JADA
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N år man hører, at en højskolelærer 
skal indtage scenen på Roskilde 
Festival, leder det måske mere 
tankerne hen mod Grundtvig og 

fællessang end eksperimenterende, elek-
tronisk musik. Men fredag kan du godt 
pakke sangbogen til side, når LOWLY 
indtager Pavilion.

En af frontfi gurerne er højskolelæreren 
Soffi e Viemose, der til daglig arbejder på 
Roskilde Festivals Højskole. Et af hendes 
mål for undervisningen er at få eleverne 
til at stoppe med at tro, at de skal lave 
musik på én helt bestemt og rigtig måde. 
Den samme regel gælder i bandet. 

Soffi e Viemose får selv masser ud af 
mødet med eleverne på højskolen.

»Jeg får meget inspiration, særligt når 
nogen laver nogle fucked-up ting,« siger 
hun grinende. 

LOWLY er et projekt for fem ambitiøse 
musikere, der er stødt på hinanden på 
musikkonservatoriet i Aarhus. 

Bandmedlemmerne har alle andre 
musikprojekter bag sig, så det skorter 
ikke på erfaring og forskellige musiske 

udtryk. Anmelderne har da også været 
imponerede over bandets skarpe musi-
kalske udtryk og brud med de klassiske 
genrekasser.

Soffi e Viemose siger, at mødet med 
den elektroniske musik satte hende fri. 
Computeren gjorde hende til en selvstæn-
dig musiker, der for alvor kunne give 
kreativiteten frit løb.

MERE UDADVENDT
Soffi e Viemose er egentlig meget intro-
vert, men mødet med bandmedlemmerne 
i LOWLY gjorde noget særligt for hende:

»Jeg er blevet mere udadvendt. Jeg har 
en sikkerhed i de andre i bandet. Mine 
idéer bliver skubbet op af dem,« fortæller 
hun om særligt guitarist og sanger Nanna 
Schannong, der kommer med en bag-
grund i støjrock.

Selv om hun er blevet mere udadvendt, 
vurderer Soffi e Viemose, at det altid 
går skævt, når hun forsøger at tale til 
publikum.

Af samme grund skal vi til fredagens 
koncert på Pavilion forvente en 
minimalistisk optræden med uforbe-
holdent fokus på musikken. Og en glad 
højskolelærer:

»Alle er åbne, og folk på Roskilde 
Festival elsker musik. De kommer forbi 
og er interesserede og nysgerrige. 
Man føler sig som musiker godt taget 
imod.«

THILDE HØYBYE

LOWLY
SPILLER PÅ PAVILION
FREDAG 5. JULI KL. 14.00

Kvintet fra konservatoriemiljøet i Aarhus byder på genrebrydende eksperimenter og uforbeholdent fokus på musikken.

Højskolelærer lover at være 
stille mellem numrene

■ LOWLY 
Bandet består ud over So�  e 
Viemose af Nanna Schannong, 
Kasper Staub, Thomas Lund 
og Ste� en Lundto� . 

Jeg får meget 
inspiration, særligt 
når nogen laver 
nogle fucked-up ting

SOFFIE VIEMOSE
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THE COLLECTION - RF19 MERCHANDISE  
OUT NOW IN THE OFFICIAL SHOPS

Bandet fra 
Baltimore er en 
frådende MMA-
kæmper med knyt-
næveslag til hele det 
politiske spektrum

Min bedste booking: 
Misery Index

Claes Roepstor�  har været frivillig booker 
på Roskilde Festival siden 2008. Hans første 
frivillige tjans var i 2002, og opgaven gik ud 

på at skrive bandbeskrivelser til guidebogen. 

En knusende 
maskine

Få kan som Misery Index på én gang 
være fællesråb med hvide knoer og 
blodsmag i munden – og samtidig være 
groovy as fuck! Blandt andet derfor er 
dette amerikanske dødsmetalband mit 
bud på min bedste booking. Bandet 
skriver skarpe, samfundskritiske tek-
ster, har skabt en genrebrydende lyd og 
leverer en fed fest live. På den måde er 
Misery Index for mig indbegrebet af en 
perfekt Roskilde Festival-booking.  

Bandet fra Baltimore er en frådende 
MMA-kæmper med knytnæveslag 
til hele det politiske spektrum og 
springskaller til både traditionelle og 
sociale medier – en tydelig udstilling 
af hykleriet hos alle, der søger magt 
eller indfl ydelse over andre.

Misery Index er på et toppunkt 
med de seneste udgivelser, ikke 
mindst ‘Killing Gods’ fra 2014 og det-
te års ‘Ritual of Power’, som må være 
kandidat til et af årets bedste album. 
De har virkelig defi neret deres egen 

lyd trækkende på deathmetal, grind-
core, men også med hentydninger 
til heavy metal af den gamle skole 
og thrash. Det gør Misery Index til 
en knusende maskine med en særlig 
rytmik, en klar fornemmelse for 
melodi og nogle temmelig catchy 
omkvæd, der naturligvis bedst råbes. 

Misery Index’ groove er skabt i det 
imponerende sammenspil af meget ef-
fektive guitarrifs og en helt enestående 

trommeslager i Adam Jarvis. Hans 
kunnen er et helt show værd og en 
medvirkende årsag til, at det er tredje 
år i træk, han spiller Roskilde Festival 
– vel at mærke med tre forskellige 
bands: Pig Destroyer, Scour og Misery 
Index (hvem sagde Damon Albarn?)

Det bliver så smukt, når Misery 
Index river Pavillon rundt. For derefter 
at rive den midt over. 

MISERY INDEX 
SPILLER PÅ PAVILION
FREDAG 5. JULI KL. 22.30



du pynter dine ord med fake fur og similisten

imens du taler og taler, fordi du ikke har nogen til at afbryde dine tanker.

jo mere du fortæller om dig selv, desto mindre ved jeg om dig.



Foto: Emil Hougaard / Tekst: Sarah Marie Winther

jeg har set en håndfuld mennesker nøgne.

det er en slags hemmelighed, vi deler, imens vi fortsætter

med at vokse indad.



alle de hjernedøde rejsninger, man når at røre ved, og den ensomme smag af 

sved og kød. hvor mange gange skal vi lukke øjnene sammen,

før jeg tør sige til dig, hvordan jeg har det?



Foto: Emil Hougaard / Tekst: Sarah Marie Winther

at finde frem til det bløde ved et andet menneske,

at turde ligge blottede som smuttede mandler.

de smukkeste ting er dem, der ikke er nogen at takke for.
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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.

Du kender 
stereotyperne 
– men hvem er 
du selv?

COLDPLAY-LÅSEN 
Også kendt som kærestelåsen og den 
stående ske – klassikeren for komfortsø-
gende kærestepar, der låser sig om hin-
anden og synkront vugger til musikken. 
Ofte kendetegnet ved let hoftesvingning 

og overdreven fletning med 
fingre. Stillingen er fuldendt, 
når begge parter frembringer 
et lille, hemmelighedsfuldt 
smil og med drømmende øjne 
nok koncentrerer sig mere om 
kærligheden end musikken.

EMILIE KLEDING RASMUSSEN

SMADDERMANDEN 
Du er ikke i tvivl, hvis du 
står ved siden af smadder-
manden: Koncertgængeren, 
som til alt fra metal til dybt 
følt indie ikke kan holde 
sin indre headbanger inde. 
Hænderne er 90 procent af 
tiden placeret så langt væk 
fra kroppen som muligt, og 
hovedet er ofte i konstant 
bevægelse. Det er muligt, at 
kast med ølkrus er involve-
ret. Forvent også et minibad, 
hvis du står i nærheden af 
smaddermanden – og håb 
på, at det er vand. 

KLATREABEN 
Typen, der altid søger det højeste punkt til koncer-
terne. Tilfældige skuldre til master, tage på boderne, 
et par ølrammer – alt kan bruges. Kreativitet er i 
højsædet, og personen er formentlig til den lave side 
på centimeterskalaen, men det er ikke et must. Til gen-
gæld har klatreaben med garanti et velvoksent behov 
for opmærksomhed og 
en forkærlighed for at 
udfordre autoriteter-
ne, når vedkommende 
bliver hevet ned af vagter 
i orange veste, som lige er 
liiiiidt trætte af akrobatikken.  

VIPPEN
Den mere stillestående lytter, som nøje 
udvælger enkelte kropsdele til bevægelse, 
eller som minimum vugning i takt med 
musikken. Ofte er højre fod i spil, men 
det kan også være et par fingre eller di-
skrete nik med hovedet. Dette er også ofte 
typen, som forsøger at nynne med på alle 
numrene – ofte lidt ude af takt – og måske 
faktisk ikke rigtigt ved, hvem der spiller. 
En afmålt klassiker af en koncertstilling, 
hvor man ikke taber ansigt, men hvor 
man dog er i fare for at se malplaceret ud 
under metalkoncerterne.

Koncertfolket 
i fire stillinger
Illustration: Simon Dilling Hansen
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  Erotisk sokketeater  
Biblioteket i Dream City H46 kl. 12.00
Har du glemt, hvad ‘Fi�y Shades of Grey’ handler om, eller 
spekulerer du på, hvor sexede sokker egentlig kan være? Du får 
alle svarene foræret ved Biblioteket i Dream City, der garanterer 
en beskidt og lodden stemning, når deres sokkedukker 
udfolder alle sa�ige detaljer af Anastacia og Christian Greys 
kærlighedsforhold i deres dukketeater. 

  Skumfest hos brandmændene  
Dream City Firedepartment og Camp Marius 
Zoo Tårn kl. 14.00 
Selv om pladsen er åben, og du bruger det meste af din energi 
på at danse til svedige beats foran Orange Scene, er der stadig 
gang i campingfesterne. Hop i badetøjet, smut forbi Dream City 
og få dit skum på. Du �nder årets skumkalas foran Zoo-tårnet, 
og der er sørget for både søde sommertoner og selvfølgelig 
1000 liter skum.
 

  Rapworkshop om klimaet  
Talk Scenen kl. 18.45-19.30
Vil du lære at sige din mening over et fedt beat? Vil du have tunet 
gennemslagskra� til, når du diskuterer klima med vennerne? Så 
drøn ned til Talk-scenen, hvor Rapolitics vil stå for både rim- og 
�owøvelser, så du kan blive den bedste klimarapperske udgave 
af dig selv.

Fredag 5. juli  2019

Orange Press anbefaler

Det er første gang, jeg er her i 
50 år. Dengang delte jeg kondo-
mer ud i forbindelse med AIDS-
epidemien. Da jeg så al skraldet 
de første dage, �k jeg et chok. 
Derudover ved jeg ikke, hvad 
jeg synes om de store anlæg. 
Det får folk til at virke meget 
asociale på mig. De er søde og 
rare, men smider en masse af-
fald rundt omkring og spiller høj 
musik. Derfor er festivalen en 
meget ambivalent oplevelse. 
Jeg er utrolig glad for at opleve 
stemningen og kreativiteten. 
De forskellige kunstformer er 
meget inspirerende, og det 
er imponerende, hvad de kan 
nå at bygge op. Fællessangen 
foran Orange Scene var en 
fantastisk oplevelse. Det er 
sammenhold og solidaritet, 
der er temaet her på Roskilde. 
Men det er jo også solidaritet at 
passe på miljøet, og det er der 
vist nogen, der har glemt.

EMMA SØRENSEN

Bo Bertelsen,  
73 år
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Flere kvindelige teknikere, tak Travis Scott er mest streamede 
Roskilde-navnDen franske sangerinde Héloïse Letissier, forsanger 

i Christine and The Queens, er gået til kamp for mere  
ligestilling i musikbranchen. Og denne gang foregår 
kampen ikke på scenen. Det næste skridt er nemlig, at 
kvinder får �ere tekniske job som producere og lyd-
teknikere, mener Letissier.

Torsdag nat indtog Travis Scott Orange Scene, og han er vældig popu-
lær. Faktisk er han den mest populære af alle Roskilde-navnene, hvis 
man skal stole på Spotify. Travis Scott topper nemlig ifølge Ga�a en top 
10-liste over mest streamede Roskilde-navne på musiktjenesten. MØ, 
Hans Philip og Cardi B optræder også på listen.

Travis Scott

Foto: Christian Hjorth

Mø
Orange Scene
Torsdag kl. 22.00

Møs aktuelle status som etable-
ret og evigt likeable verdens-
stjerne er et tveægget sværd. På 
den ene side er det blevet sværere 
for hende at overraske og ruske  
i os. Når gårsdagens hovednavn 
på samme scene er en twerkende, 
silikonepumpet rap-amazone fra 
The Bronx, kan selv de kækkeste 
Diplo-hooks virke pæne. Men at 
Mø er blevet folkelig, betyder på 
den anden side, at hun, ja, har 
folket med sig. Vi har hendes  

ryg. Således også under hendes 
koncert på Orange Scene torsdag 
aften.

Her mødte vi umiddelbart en 
mere koreograferet Mø, end vi 
har været vant til. Hun indledte 
sin storstilede koncert stående 
med kappe og bredskygget hat 
bag hegnet ind til den forreste 
plæne. Den højtidelige effekt  
med sangerindens ryg vendt 
imod os på storskærmene og 
hendes efterfølgende vandring 
igennem mængden op til scenen 
virkede stærkt inspireret af 
Beyoncés Coachella-bedrift 
tidligere i år. En smule storheds-
vanvid må efterhånden også 
være stjernen vel forundt, men 
det var alligevel en lettelse at 
høre Karen Marie Ørsted skrige 

»Roskilde!« efter de lidt indstu-
derede leveringer af ‘Purple Like 
the Summer Rain’ og ‘Imaginary 
Friend’.

Herfra var alt, som det plejede. 
Mø dansede, sang og charmede 
sig igennem de nye sange fra 
‘Forever Neverland’ og klassikere 
som ‘Pilgrim’ og ‘Kamikaze’. 
Skulle man have været i tvivl, 
stod det hele vejen igennem 
klart, at Mø har perfektioneret 
sin popformel med skarpladte 
omkvæd og skæve instrumentale 
hooks, der går lige i hofter og fød-
der. Det var hyggeligt og festligt 
og en smule forudsigeligt.

Sangenes gennemslagskraft 
blev desuden udfordret af 
lydniveauet, der i koncertens 
første halvdel var så lavt, at 

undertegnede blev distraheret  
af lyden af våde regnjakker,  
der gnubbede imod hinanden. 
Blandt andet den ellers så høj-
energiske ‘Glass’ blev offer for 
den sløje lyd og landede under-
ligt uforløst.

Men når Møs andet besøg 
på Roskilde Festivals største 
scene ikke blev visket helt ud 
af regn og rutine, skyldtes det, 
at Karen Marie Ørsted – som 
altid – var velforberedt, ydmyg 
og i festhumør. Dansefesten blev 
brudt op af anderledes indslag, 
som da hovedpersonen satte sig 
bag klaveret og ømt og kompetent 
spillede sig igennem balladen 
‘Mercy’, eller da ‘Turn My Heart 
to Stone’ blev skudt af sted med 
en saxofonsolo.

Men det største es var det 
obligatoriske Spice Girls-cover 
‘Say You’ll Be There’, hvor Mø 
kastede sig ud i synkrondans 
med barndomsveninden Josefine 
Struckmann Pedersen og 
Danmarks varmeste popstjerne 
lige nu, Jada. Det møde gav 
rigtig god mening, da Jada synes 
at videreføre den sårbare og 
upolerede stil, Mø i sin tid intro-
ducerede. De unge kvinders hvin 
bag mig (»Gud, det er Jada!«) 
understregede desuden, at Jada er 
en velvalgt veninde.

‘Blur’, ‘Don’t Leave’ og ‘Final 
Song’ udgjorde en meget Mø-
agtig finale med crowdsurfing, 
konfetti og fællesdans. Vi vil alle 
gerne danse med Mø. 

MARIE ULRICH ØSTERGAARD / SOUNDVENUE

Mø havde folket med sig
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Brockhampton
Arena
Torsdag kl. 23.45

På få år har Brockhampton  
markeret sig som tidens 
nok vigtigste hiphopkol-
lektiv. Og det er ikke en 
status, de mister foreløbig. 
Sent fredag aften demon-
strerede de hvorfor.

Omkranset af to semi-
guddommelige hænder 
besteg de seks hyperaktive 
rappere en trappe, der steg 
op mod storskærmen, der 
blot blev brugt til at sætte 
stemningen med enkelte 
motiver: En lyseblå himmel 
med sporadiske skyer, en 

skinnende måne på en sort 
nattehimmel.

Det var en både fysisk 
og symbolsk opstigning for 
Brockhampton, der i ens, 
glinsende sølvuniformer 
kunne ligne en flok nørder, 
der har taget skoleklassens 
fysikprojekt lidt for seriøst. 
Sandheden er dog snarere, 
at de er en kollektiv skaber-
enhed, der hører hjemme 
på scenen – og sammen.

Musikken var dog i 
fokus i det stramt koor-
dinerede show. Der var 
hurtige overgange mellem 
numrene, konstante 
udvekslinger af vers og nok 
så mange mindeværdige 
omkvæd. Der var hårdtslå-
ende bangers med ‘Queer’ 
og ‘Honey’, fællessang 
under ‘Gold’ og ‘Bleach’ 

og en større alsidighed 
med ‘Weight’ og ‘1998 
Truman’, der kombinerer 
følsom autotune-sang med 
drum’n’bass-udbrud og 
tunge, grimey produktioner.

Det var dynamisk, 
medrivende og effektivt, 
og mens medlemmerne 
fyrede rundt på scenen 
som løsgående projektiler, 
supplerede eksplosive røg- 
kanoner de slagkraftige skift.

Der var hele tiden noget 
at se på og lytte til, og 
Brockhampton viste, at 
man sagtens kan lave en 
koreograferet hiphopop-
træden, der er både show 
og koncert, uden at det 
går ud over hverken un-
derholdningen, elegancen 
eller musikken.

EMIL HANSEN / SOUNDVENUE 

Travis Scott
Orange Scene
Torsdag kl. 01.00

Da Travis Scott blev an-
nonceret til Roskilde 
Festival, var det et state-
ment. For første gang skul-
le en af de største rappere 
fra den nye trap-generati-
on, der elsker autotune og 
moshpits, og som sætter 
showet før live-vokalen, 
indtage festivalens største 
scene.

Det lignede en opskrift 
på uhæmmet fest. Men det 
imponerende ved Travis 
Scotts Orange-show var 
faktisk, at han havde en 

fantastisk sans for timing, 
og ikke bare gik efter den 
nemme forløsning.

Han fyrede ikke alt sit 
krudt af på én gang, men 
lod sikre festsange som 
‘Butterfly Effect’ og ‘Sicko 
Mode’ blive afbrudt af 
stille passager med numre 
som SZA-sangen ‘Love 
Galore’ eller Tame Impala-
samarbejdet ‘Skeletons’. 
Og han formåede at finde 
den gyldne balance mellem 
hits som ‘Zeze’, hvor han er 
gæsteartist, og fanfavoritter 
som det tidlige kulthit 
‘Mamacita’.

På den måde skabte den 
amerikanske rapper dy-
namik i sin optræden. Og 
de mange udbrud af laser, 
røg og ild, der konstant fløj 
ud fra scenen, gjorde også 

sit til at skabe fremdrift i 
koncerten.

Timing, energi og visuel 
dynamik sørgede for, at 
Travis Scott endte med at 
have publikum i sin hule 
hånd. Men der var des-
værre også noget hult ved 
selve koncerten. 

For det er svært at 
komme udenom, at Travis 
Scotts vokal var en ano-
nym, autotunet tingest, der 
susede gennem sangene 
som et vildfarent spøgelse. 
Og hans karisma var langt 
fra lige så opildnende som 
pyroteknikken.

Derfor var koncerten 
en fantastisk opvisning 
i effekter og timing, der 
samtidig afslørede hoved-
personens begrænsninger.

KRISTIAN KARL / SOUNDVENUE

Kollektiv opstigning

Laser, røg og autotune 
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Hårdt  
rockangreb  
fra Mali

Fatoumata Diawara
Avalon 
Torsdag kl. 21.00

Som var det et usynligt 
vink fra en gudinde, satte 
publikum sig pludseligt på 
hug under aftenens sidste 
nummer, som samtidig er 
Fatoumata Diawaras stør-
ste hit, ‘Sowa’. Måske delte 
de hendes tanker om ret-
færdighed, fred, kvinderet-
tigheder og vigtigheden af 
skolegang. Temaer, som går 
som ledetråde igennem 
sangerindes sange med af-
sæt i en betændt afrikansk 
virkelighed.

Musikalsk er koncerten 
på Avalon en hårdtslående 
udflugt, hvor musikken 
spiller med rockmusk-
lerne. Der er ild i guitaren 
og kul i bassen. Undervejs 
savnede man dog den mere 
lavmælte og eftertænk-
somme Diawara, som også 
er en side af sangerinden 
– ikke mindst på debutpla-
den, ‘Fatou’.

KASPER KIRKEGAARD

Kalejdoskopisk rave
Jon Hopkins
Avalon
Torsdag kl. 23.30

Det var, som om Jon 
Hopkins havde fået 
stillet den betroede op-
gave at komponere et 
bastungt soundtrack til 
torsdagens regnfulde, 
danske festivalnat. På 
Avalon fik den 

Grammy-nominerede producer i hvert fald hurtigt 
forberedt publikum på en episk lydoplevelse.

Koncerten havde ikke været i gang i mere end to 
minutter, før han besluttede sig for at skrue lydstyr-
ken helt i vejret. Og der blev den siddende gennem 
stort set hele koncerten. 

Med de solide, ambiente albumserier, som Hopkins 
har i bagagen, kunne man måske have forventet en 
koncert med mere plads til at trække vejret. Men i 
stedet for at indbyde til kollektive vejrtræknings-
øvelser sørgede han for at bringe publikums puls 
op på højde med lydniveauet. Til det formål brugte 
han flere af sine mest dansevenlige numre som 
‘Everything Connected’ og ‘Emerald Rush’.

Jon Hopkins forvandlede Avalons romantiske 
scenetæpper til en kalejdoskopisk lydkulisse. Her 
skabte han et måske lidt stereotypt, men helt igen-
nem fuldent rave. 

Iført en Roskilde-orange sweater gik han nærmest 
i et med det tegnefilmsunivers, der kørte bag ham – 
men som i øvrigt aldrig føltes som en flad baggrund. 
En opmærksomhedskrævende serie af visuals rakte 
konstant ud efter publikum med sine neonfarvede 
fangarme af stroboskoplys. 

Også klubhittet ‘Open Eye Signal’ blev, som 
Hopkins’ andre mest streamede numre, spillet i 
forlænget udgave. De mange, langtrukne stigninger i 
intensitet fik koncerten til støt og roligt at samle sig 
til et solidt, elektronisk live-set.

SOPHIA HANDLER / SOUNDVENUE
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Sharon Van Etten
Avalon
Torsdag kl. 15.00

Som en mekanisk menne-
skedukke trådte den ameri-
kanske singer/songwriter 
Sharon Van Etten ind foran 
et fyldt Avalon. Gradvist løs-
nede hun dog op for krop og 
sjæl og manede en så tyk 
melankoli frem, at man næ-
sten kunne røre den. Herfra 
inviterede hun alle ind i sin 
verden af hjerteflænsende 
begravelsesballader.

Efter åbningsnummeret 
‘Jupiter 4’ var Van Etten 

forvandlet fra en krop i 
slowmotion til et fuld-
blodsmenneske, der med 
sammenbidt desperation 
sang electrorock-nummeret 
‘Comeback Kid’ med sådan 
en kraft, at det øjeblikke-
ligt gav et kollektivt jag  
i publikums hjerter. 

Efter tre stærke sange fra 
dette års mere elektronisk 
orienterede album ‘Remind 
Me Tomorrow’ hev hoved-
personen guitaren frem og 
fremførte den dæmpede 
‘One Day’. Men når hun ikke  
havde hænderne og kroppen 
fri til at trænge ud over scene - 
kanten og krænge sjælen 
ud, blev udtrykket en anelse 
udvandet, og hun mistede 
en smule af den tænding og 

gnist, der var fyret op for i 
åbningssekvensen. 

Van Etten fik dog pustet 
liv i gnisten igen på ‘Malibu’, 
hvor hun sammen med 
trommernes ildevarslende 
rytme og en buldrende bas-
figur udviklede nummeret 
til en sørgmodig støjsump. 
Ubemærket gled bandet over 
i en tung og hårdtpumpede 
rockversion af ‘Hands’, hvor 
amerikaneren overlegent de-
monstrerede, hvor kraftfuld 
en sangerinde, hun er.  

Efter en time takkede 
Van Etten af med en sønder-
rivende udgave af ‘Serpents’, 
der på flotteste vis slog fast, 
at hun mestrer at være både 
blød og hård på samme tid.

JAKOB MATZEN / SOUNDVENUE

Jorge Ben Jor
Orange Scene
Torsdag kl. 16.00

Med et fodboldtørklæde 
dekoreret med dannebrog 
og påskriften DANMARK 
hængt løst om halsen,  
trådte brasilianeren Jorge 
Ben Jor ind på Orange 
Scene og slutter sig til sit 
allerede kampklare band. I 
øjeblikket er det intet min-
dre end en drøm, der går i 
opfyldelse, i hvert fald for 
alle os, der har fulgt man-
den i flere eller måske 
mange år.

Til trods for at Jorge 
Ben Jor er jævnaldrende 
med Bob Dylan holder han 

sig forbløffende godt, og 
selvom vokalen har fået 
patina siden glansårene i 
1960’erne og 1970’erne og 
ikke helt kan ramme sam-
me høje tinder som tilforn, 
synger han overraskende 
træfsikkert af en 77-årig. 
Sammen med sin stemme 
guidede han publikum 
rundt i sit imponerende 
livsværk, backet lydhørt 
op af sit band, der foruden 
trommeslager, tangentspil-
ler, bassist og percussionist 
talte to musikere på diverse 
blæserinstrumenter.

Første halvdel af 
koncerten bød på en del 
sange arrangeret i en easy 
listening-lækker staf-
fage, der sender tankerne i 
retning af Burt Bacharach. 
Heldigvis og takket være 
Ben Jors lettere raspende  

og charmerende, snakke-
agtige fraseringer – ligesom 
førnævnte Bob Dylan 
– endte det ikke i lutter, 
musikalsk flødesovs uden 
smag. Fra og med kæm-
pehittet ’Mas, Que Nada’, 
indspillet i 1963, bevæger 
koncerten sig hen imod 
et mere om ikke rocket så 
broget udtryk, og da bandet 
trækker sangen ’Take it 
Easy my Brother Charles’ 
op af hatten, opstår der 
spontan dans og hop på 
festivalpladsen. Også  
klassiske Jorge Ben-sange 
som ’Pais Tropical’,  
’Que Pena’ og ’Ponta 
de Lança Africano 
(Umbabarauma)’ får vi at 
høre, før koncerten bliver 
kronet med røvballedisco-
hittet ’Taj Mahal’.

KASPER KIRKEGAARD

Hjerte�ænsende 
begravelsesballader

Obrigado, Brother Jorge
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Forudsigeligt 
kaos

Cult Leader
Gloria
Torsdag kl. 18.30

Med et bandnavn som 
Cult Leader og sangtitler 
som f.eks. ‘Great I Am’  
var der lagt i ovnen til  
en megalomanisk rund-
barbering.

Igennem hele koncerten 
praktiserede bandet en 
start-stop dynamik, hvor 
de bedst som man troede 
man havde regnet dem ud 
skiftede retning fra kulsort 
kaotisk hardcore til et ned-
tonet, forsimplet folk-agtigt 
pusterum.

Der var ikke en finger at 
sætte på håndværket, men 
hvad der startede som en 
respektindgydende tornado 
af lys og lyd og et veritabelt 
sansebombardement, ud-
viklede sig gradvist til en 
mærkværdigt forudsigelig 
vekslen imellem kakofo-
nisk kværnen og kedsom-
meligt klemteri.

THOMAS GRØNKJÆR

Diesel-Denzel 
tændte op
Denzel Curry
Apollo
Torsdag kl. 20.30

Fra åbneren ‘Zuu’ 
satte ild til en ellers 
regnfuld Apollo-scene, 
hældte Denzel Curry 
kun mere benzin på 
bålet, som koncerten 
skød frem. Curry er en 
af de tilbageværende 

fra Soundcloudrap-revolutionen, og han har bestemt 
den rå, aggressive, voldsomme og til tider næsten 
ubehagelige energi, som kendetegner bevægelsen.

Han er en solid rapper, men fik ikke vist det meget 
frem – det skete oftest på a cappella-stykker, som 
blev klistret på bagenden af numre. Det her var en 
rapper, der ikke gik op i at rappe, men i at facilitere 
den totale, nærmest katarsiske energiudladning med 
hoppen og moshpits.

Og Denzel Curry har numrene og karismaen til 
det – sange som ‘Ricky’, ‘Aloha’ og ‘Speedboat’ er 
som skabt til, at han kunne lave den karakteristiske 
nedtælling til de øresønderrivende og befriende 
smadrede drops og selv hoppe rundt på scenen.

I en sjov ping-pong med DJ Posh inden ‘Sumo’ 
valgte de hver en side af publikum og fik pladsen til 
at dyste om, hvem der kunne gå mest amok – nok ind-
øvet, men ikke desto mindre effektivt. Der var steder, 
hvor Curry dyrkede et mere traditionelt rapudtryk, 
som på ‘Black Ballons’ og ‘Sirens’, men det var klart 
den smadrede Curry, der fungerede bedst.

Som mange hiphopkoncerter var fokusset på festen 
forudsigeligt og, paradoksalt nok, i fare for at blive lidt 
kedeligt. Men efter en overbevisende tretrinsraket af 
‘ULT’, XXXTentacions ‘Look At Me!’ og en eksplosiv 
‘Ultimate’ var det dog tydeligt, at han er en af de rap-
pere, der kan få den her type show til at fungere.

NIELS JUL BRUUN / SOUNDVENUE
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Testament
Arena
Torsdag kl. 16.00

37 år efter at en af 
thrash’ens mest vedholden-
de bannerførere Testament 
blev dannet, står bandet for 
blot anden gang på 
Roskilde Festival. Sidst var 
i 1995, og med undtagelse 
af en lille albumtørke i 
start-00’erne har Testament 

kontinuerligt spyttet det 
ene gennemførte thrash-
opus efter det andet ud lige 
siden. Dette blev eftertryk-
keligt bevist i dag med de 
tre åbnere hentet fra 
‘Brotherhood Of The 
Snake’ og ‘The Formation 
Of Damnation’.

Hvor det har knebet 
med anerkendelsen, har 
Testament altid leveret 
varen kvalitetsmæssigt. Og 
bandet stiller da også med 
Roskilde Festivals mest 
vanvittige band-lineup i 
år. Udover fyrtårnet af en 

forsanger Chuck Billy og 
verdensklasseguitarduoen 
Eric Peterson og Alex 
Skolnick huser Testament 
pt. trommefænomenet 
Gene Hoglan og blærerøvs-
bassisten Steve Di Giorgio. 
Stærkere holdopstilling 
findes ganske enkelt ikke  
i thrash! Og spilleglæden 
fra de fem gutter var også 
til at få øje på. (Til trods  
for en lidt mærkelig mørk 
lyssætning uden søgespots.)

Testament ikke bare 
bestod lakmustesten – at 
forene hele Arena. Med 

en sætliste der virkede 
helt specielt skruet sam-
men til Roskilde Festival 
og favnende hele kar-
rieren, forvandlede de 
en i udgangspunktet sløj 
efter middagstid til en 
thrashmetallisk ekstase.

Sætlisten var måske 
ikke helt perfekt (hvorfor 
‘Electric Crown’?) og lyden 
kunne have været bedre. 
Men det er bagateller set 
i forhold til den fest, som 
Testament leverede. Mere 
af den slags Roskilde. Tak.

THOMAS GRØNKJÆR

Artigeardit
Apollo
Torsdag kl. 12.30

Man havde sine bange 
anelser før Artigeardits 
Apollo-show, der ikke bare 
lå tidligt på dagen, men og-
så skulle fremføres under 
tilbagevendende regnbyger. 
Det påvirkede dog hverken 
den unge, sortklædte rap-
per eller det fremmødte 
publikum, som var mere 
end klar på at starte dagen 
ud med et skud melodisk 
hiphop.

Siden Artigeardit 
gæstede Countdown på 
sidste års festival, har 
han gennemgået en fin 
musikalsk udvikling, hvor 
den lyriske rap fra debut-
albummet ‘Vildedage’ er 

blevet suppleret med mere 
feststemte bangers på et 
par ep’er. De to aspekter 
spillede stærkt sammen 
denne eftermiddag, hvor 
publikum – alt efter, hvor 
tæt på scenen man stod 
placeret – enten var kom-
met for at feste og moshe 
eller for bare at synge med 
på de catchy omkvæd med 
en formiddagsdrink i hån-
den. Artigeardit viste med 
stort overskud, at fest og 
hiphop-vellyd ikke udeluk-
ker hinanden.

Når man sammenligner 
med sidste års lidt hæse 
optræden, var rapperens 
levering denne gang mere 
sikker. Den tilbagelænede, 
men stadig karismatiske 
attitude klædte ham 
fremragende, og han 
havde tæt kontakt med det 
dedikerede publikum. Den 
medbragte trommeslager 
var samtidig med til at 

sætte ekstra kraft i de mere 
eftertænksomme numre, 
hvilket for eksempel gjorde 
‘Bedrehalvdel interlude’ 
til et overraskende festligt 
bekendtskab.

‘Vildedage’ og ‘Nyevenner’  
lagde en solid stemning 

fra start, og energien eska-
lerede passende støt med 
nyere, trappede numre 
som ‘Tempo’ og ‘Airbag’. 
45 veloplagte minutter 
med Artigeardit var den 
perfekte start på dagen.

MORTEN KILDEBÆK / SOUNDVENUE

Thrashmetallisk ekstase

Perfekt start på dagen
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Barselona
Avalon
Torsdag kl. 13.00

Rud Aslak og 
Rasmus Theodor havde 
tydeligvis taget en be-
slutning om at levere et 
særligt Roskilde-show 
med et syv m/k stort 
band, der storsmilende 
hjalp popduoen igen-

nem det spraglede bagkatalog. Den udvidede instru-
mentering med strygere og blæsere klædte de flotte 
sange fra ’Legebørn’-albummet.

Aslak var som vanligt selvsikker, men han lagde 
hurtigt solbrillerne og fremstod som et lille kraft-
center af taknemmelighed og spilleglæde. End ikke  
et strømsvigt kunne dræbe gejsten. Ethvert bands 
største koncertmareridt, men her på pudsig vis et 
perfekt punktum for en setliste stærkt optaget af 
livets og kærlighedens mulige ophør.

MARIE ULRICH ØSTERGAARD / SOUNDVENUE

Søren Huss
Arena
Torsdag kl. 14.00

Søren Huss åbnede 
torsdagsprogrammet 
på Arena med en nær-
værende seance, hvor 
det netop var den  
moderne trubadurs  
almengenkendelige 
hverdagsbetragtninger, 

man havde brug for til at starte endnu en dag på festi-
valen. Til publikums store begejstring gæstede Nik & 
Jay ’Af sti af sted’, hvor det rustikke udtryk fik et 
friskt touch af hiphop.

Selv om en energisk fremdrift også prægede dele 
af koncerten, var det dog de intime og afdæmpede 
sange, der gjorde stærkest indtryk. Efter en klimaks-
søgende ’Ingen appel’ var det således den nedbarbe-
rede ’Opvasken’, som samlede folk i fællessang.

MARTIN GRONEMANN / SOUNDVENUE

Gejsten trumfede 
strømsvigt

Eertænksom 
eermiddag
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Robert Plant and 
the Sensational 
Space Shi�ers
Arena
Torsdag kl. 21.00

Det havde været den 
nemme løsning at fodre et 
imødekommende publi-
kum med en sikker færd 
gennem klassikerne, men 
Robert Plant ville det hel-
digvis anderledes.

For selv om vi fik store 
Led Zeppelin-sange som 

‘When the Levee Breaks’, 
‘Black Dog’ og ‘Babe, I’m 
Gonna Leave You’, var dis-
se smagfuldt omarrangeret, 
så genkendelsesglæden 
blev vakt samtidig med, 
at ens nysgerrighed blev 
skærpet.   

Plant spillede således 
ikke åbenlyst på sin tjans 
som frontmand i 70’ernes 
største rockband, men  
lod snarere fortiden imple-
mentere naturligt der,  
hvor han befinder sig  
musikalsk i dag. 

Således var den konven-
tionelle rockbesætning eks-
panderet med folkinstru-
menter som mandolin, fiol, 

banjo og dulcimer, hvilket 
svøbte materialet i et mel-
lemøstligt mystisk skær på 
‘Carry Fire’s hypnotiske 
halvtoner. Udvidelsen i 
sortimentet hørtes også på 
‘Little Maggie’, hvor den 
ene af The Sensational 
Space Shifters’ guitarister 
tog teten med en overlegen 
rockabilly-solo. 

En tilgang, som 
bevirkede, at Arenas 
teltdug flere gange var på 
bristepunktet af publikums 
jubel. Koncerten føltes  
som én lang kropslig puls, 
hvor man konstant blev 
mindet om den fortryl-
lende kraft, livemusik kan 

have, når den gribes an 
med et sådant overskud  
og formidles så livs-
bekræftende og inklude-
rende, som Robert Plant og 
hans band gjorde torsdag 
aften.  

En rutineret rock-
løve forstår at slutte på 
kogepunktet, og Robert 
Plant takkede af med den 
mere end 80 år gamle 
folktraver ‘Gallows Pole’, 
som blev den endegyldige 
cementering af, hvordan 
fortiden kan funkle i nuets 
flammer.

MARTIN GRONEMANN /  
SOUNDVENUE

Rockhistoriske stjernestunder
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Tirzah
Gloria
Torsdag kl. 20.00

De første druknede mus 
var dårligt blevet sluset ind 
på Gloria, før de blev mod-
taget af Tirzahs duvende, 
elektroniske r’n’b-rytmer. 
Med knitrende synth og vi-
suals i brændte nuancer 
forsøgte hun at lyntørre de 
udefrakommende. Men 
grænsen mellem våde lyt-
tere og tør artist blev aldrig 
ophævet. 

En anelse nervøst gen-
nemførte hun ‘Guilty’ hen 
over det snakkesalige,  
stadig tilstrømmende 

publikum, men allerede 
på efterfølgeren ‘Do You 
Know’ stod hun mere 
sikkert støttet af sin egen 
samplede vokal. Tirzahs 
filterløse, halvmørke 
stemme lød som så manges 
dagen derpå, når man 
stadig er let omtåget, og 
det fungerede bedst, når 
hun styrede selv og ikke 
gik i duet-dialog med den 
næsten usynlige mand bag 
elektronikken.

Under ‘Fine Again’, hvor 
hun stod alene mellem 
synth og bas, tyssede publi-
kum spontant på hinanden. 
Det førte dog først til gynge-
bevægelser, da hun halvvejs 
i settet affyrede sit samtids-
electropophit ‘Holding On’.

Tirzahs slørede bal-
lader, tilsat akustiske, 

melankolske molakkorder, 
blev afviklet en anelse 
samlebåndsagtigt, men 
heldigvis fik også enkelte 
klubnumre fra hendes tid-
ligere ep’er plads, og to 
gange vendte hun sig også 
for at spille håndperkus-
sion på congas og chimes i 
det der virkede som impro-
viserede indslag. 

Tirzah gav én lyst til 
at viske sine egne fysiske 
grænser ud og lade sig 
favne af hendes private 
popsfære. Den kunne dog 
kun rumme forreste del af 
publikum. Via stemmen 
holdt hun en spinkel kon-
takt til de distraherede gæ-
ster, bestemt ikke hjulpet 
af uhensigtsmæssige hylere 
fra mikrofonen undervejs.

SOPHIA HANDLER / SOUNDVENUE

Spinkel publikumskontakt
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Julien Baker
Pavilion
Torsdag kl. 18.00

Amerikanske Julien 
Bakers melankolske 
guitarsange blev ud-
fordret af høj musik fra 
den nærliggende 
Apollo-scene, og  
desværre i en sådan 
grad, at man knapt nok 

kunne høre hvilke lyde, der kom fra Baker selv.
Omstændighederne alene burde ikke definere hele 

koncerten og Bakers optræden, men det var tydeligt, 
at hun kæmpede sig gennem settet, og gåpåmodet 
dalede sang for sang. Selv om der var enkelte højde-
punkter, som for eksempel den flotte ‘Rejoice’ og 
titelnummeret fra hendes seneste album, ‘Turn Out 
the Lights’, hvilede der desværre en næsten ubekvem 
stemning over Pavilion-teltet hele vejen igennem.

SOFIE KOCK AUKDAL / SOUNDVENUE

Anstrengt 
guitar-
melankoli
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Bevæger du dig i området mellem Arena og Orange Scene, kan du 
ikke undgå at støde på kunsten. Den skal sanses, bruges og særligt 
indsnuses. Det er missionen for Art Zone på årets festival. 

I Sensorium i Glorias foyer er det særligt lugtesansen, du skal tage i 
brug. Installationen Smeller’s Corner er skabt af den norske kunstner 
og kemiker Sissel Tolaas. 

Her kan du gå på opdagelse i alverdens dufte og lugte. For eksem-
pel lugter en slagmark fra første verdenskrig af gammel stald og gylle. 

Det er dejligt, men også kvalmende at opleve Smeller’s Corners 50 
forskellige dufte, der sætter næsen på overarbejde – også lang tid efter 
du har haft den tæt på værket.

BO HØJLAND

Din lugtesans kommer på overarbejde, når du dykker 
ned i årets kunstprogram.

Kom og snif til 
første verdenskrig

Fotos: Kasper Heden Andersen

Illustrationer: 
Mia Mottelson

KRISTINE 
PLECHINGER 

TÛCHSEN

Illustrationer: 
Mia Mottelson

KRISTINE 
PLECHINGER 

TÛCHSEN

1.  I ER LIGE ANKOMMET PÅ 
CAMPINGPLADSEN. HVAD ER 
PLANEN? 

A.  Nu har I trods alt ligget i kø i 
lang tid, så det er vigtigt lige 
at sørge for, at ingen føler sig 
presset, sultne eller dehydre-
ret. Heldigvis har du smurt 
en god håndfuld håndmadder, 
du hjerteligt deler ud af. 

B.  Pavillonen - den fi kser du! 
Fire ben, lidt gaffatape - den 
er hjemme. Og så er det med 
at slå klapstolen op og knappe 
den første øl op. 

C.  Hvis vi lige starter med at 
sikre os, at anlægget spiller, 
er det også vigtigt lige at sørge 
for, at øllen bliver drukket, 
mens den er kold. 

D.  Du har fuldstændigt styr på 
situationen! Du fordeler an-
svarsområderne mellem dine 
venner, så I kan nå det inden 
for en tidsramme på 45 minut-
ter. Det skal I nok alle sammen 
blive glade for.

E.  Du viser vennerne alle de ge-
niale ting, du lige kom på at pak-
ke ned i tasken. Op med et par 
gode lyskæder og så skal I da næs-
ten lige starte med en lille gin 
og tonic. 

F.  Du fi k lidt for meget i køen, så 
det er nok i virkeligheden bedst 
lige at starte ud med en lille 
lur. Du spotter et opstillet telt i 
nabocampen. Der kunne da sik-
kert godt være plads til dig.

2.  EN KONFLIKT HAR SPREDT 
DÅRLIG STEMNING I CAMPEN: 
DIN ENE VEN HAR NEMLIG 
TAGET NOGET AF EN ANDENS 
PESTO UDEN AT SPØRGE. 
HVAD GØR DU? 

A.  Det er vigtigt, vi får sat begge 
parter ned over for hinanden, 
så vi kan snakke om det helt 
stille og roligt. 

B.  Der er ingen grund til, at de 
begge bliver så hysteriske 
omkring det. Du går ud og 
køber en ny pesto, og så må de 
selv fi nde ud af, hvad de gør 
med den. 

C.  Du synes, de begge opfører sig 
barnligt, så du kommer til at 
sige nogle mindre pæne ting 
og da konfl ikten derfor spidser 
til, stiller du op til en omgang 
beerpong. 

D.  Du har fuldstændigt 
styr på situationen 
og fortæller dine 
venner, at du 
sagtens kan se 

sagen fra begges sider: Det er 
rart at kunne dele, når man er 
venner, men det er en god idé, 
hvis der bliver spurgt om lov 
næste gang. 

E.  Du deler øl ud for at skabe lidt 
god stemning igen. 

F.  Selvom du pænt prøver at sige, 
at det hele nok skal gå, kommer 
ordene forkert ud og skaber en 
endnu mere akavet stemning.

3.   HVILKEN KONCERT GLÆDER 
DU DIG MEST TIL I ÅR? 

A.  Robert Plant 
B. Bob Dylan 
C. Skepta 
D. Robyn 
E. The Cure 
F.  Du er mere til opvarmnings-

dagene.

4.  HVILKE FEM TING HAR DU 
TAGET MED PÅ FESTIVAL? 

A.  Et tæppe, et halvt supermar-
ked, Nescafé, panodiler og 
solcreme.

B.  Flere ruller gaffatape, lom-
melygte, et kortspil, 

   

en lille hammer til pløkker 
og en dåseåbner. 

C.  En ølbong, bordtennisbolde, 
et anlæg, en masse lightere og 
nogle pølsehorn, din mor har 
bagt til dig. 

D.  Ørepropper, affaldssække, 
knækbrød med pesto, en po-
werbank og en køletaske. 

E.  Lyskæder, twister, håndsprit, 
kondomer og lommetørklæder. 
(Du har taget en masse med, 
for folk plejer altid at glemme 
dem.) 

F.  Øl, vodka, tequila, rom og 
underbukser. 

5.  DER ER EN, DER HAR LAGT 
EN KÆMPE LORT I MIDTEN 
AF CAMPEN. DU FANGEDE 
FAKTISK VEDKOMMENDE 
PÅ FERSK GERNING. 
HVAD GØR DU? 

A.  Du trækker personen til side 
og fortæller, at det altså ikke 
er så lækkert at lægge en lort 

i campen. 

B.  Du fjerner lorten og siger ud 
i campen, at den næste til at 
skide i campen selv skal 
samle lorten op. 

C.  Du råber ud, at det er skide-
klamt og afslører, hvem
der gjorde det. 

D.  Du indkalder til et lille 
campmøde, hvor du for-
klarer, at det er lettere at 
leve under samme pavillon, 
hvis man tager ansvar for
egne handlinger. 

E.  Du siger til den person, som 
har gjort det, at du godt ved 
det, men de skal ikke være 
fl ove over det - det kunne ske 
for enhver. 

F.  Du kommer til at sprede 
rygtet om lortens ejermand. 
Du kommer bare til at sige 
det forkerte navn.

HVEM ER DU I

FLEST A’ER: 
DU ER MOR MED STORT M 

Du er den omsorgsfulde og 
moderlige fi gur i campen, 
der sørger for, at ingen bliver 
mast i moshpits eller går 
ned på knækbrødsmadder. 
Dine arme er altid klar til en 
krammer, og hvis man bli-
ver væk et sted på pladsen, 
skal man ringe til dig. 

FLEST D’ER: 
DU ER STORESØSTEREN 
DER HAR STYR PÅ DET

Du kan godt lide at be-
tragte dig selv som lidt af 
en leder. Du synes selv, du 
har en personlighed, der 
bliver taget alvorligt, og 
når der ikke er andre, der 
tager ansvaret, gør du det 
glædeligt. I dine noter på 
telefonen kan man fi nde 
en pakkeliste, en ‘hvad 
mangler jeg til festival’-
liste samt en plan over, 
hvordan du skal nå alle de 
koncerter, du gerne vil se. 

FLEST B’ER: 
DU ER EN HANDY-FAR 

Du er campens Mr. Fix-it! 
Du er ansvarsfuld, og folk 
ser op til dig, fordi du 
handler frem for bare at 
snakke. Du er heller ikke 
bleg for at fortælle dine 
venner, at de skal stramme 
ballerne. 

FLEST E’ER: 
DU ER DEN SEJE TANTE

Du er smart, forstående og 
sjov. Du har altid pakket 
det helt rigtige, som ingen 
havde tænkt på at pakke. 
Du formår ikke at tage så 
meget ansvar, men på trods 
af det fremstår du moden. 

FLEST C’ER: 
DU ER DEN USTYRLIGE 
LILLEBROR 

Du er kommet for at have 
en fest. Roskilde Festival 
er din yndlingsuge på året, 
for her kan du slå sig fuld-
kommen løs og glemme tid, 
sted og forpligtelser. Man 
kan fi nde dig alle og ingen 
steder, for der er aldrig 
nogen, der ved, hvor du er, 
og din telefon er altid gået 
død. 

FLEST F’ER: 
DU ER DEN FULDE ONKEL

Det der med lige at stoppe 
med at tylle bajere, mens 
legen er god – den har du 
ikke lige lært endnu. Du 
har et hjerte af guld, men 
efter en halv fl aske vodka 
formår du altid at få sagt de 
forkerte ting. Til gengæld 
har du det sjovt.

NON-PROFIT
SINCE 1972

FAMILIEN ROSKILDE?





Fredag 5. juli 201930 NON-PROFIT
SINCE 1972

Orange
Press

English

■ CATEGORIES 
This categories this year are:
■  Best Themed Camp (We honor the e� ort put into an awesome and fully 

complete camp theme) 
■  Best Community Camp (Be good to others and we will be good to you. 

Take the Orange Feeling to the next level)
■  Best Happening Camp (The most epic and unique party, gathering, 

competition - you name it, but don’t forget to invite us)
■  Best Environmental Camp (The give-back-to-nature-award! Think 

green, organic, cleanup, waste free, animal friendly, tree-hugging...)

What The Duck? Wanna open Orange Stage?
If you’re a Roskilde Festival veteran, then you have seen or heard 

about the infamous Orange Stage duck. It is positioned proudly at the 
front and center of the main stage. This year, you can meet a brand 
new duck, and, unlike the Orange Stage duck, this one will talk to you! 
The duck, powered by arti� cial intelligence, will give you recommen-
dations about the festival program based on your mood or your pre-
ferred genres. You can � nd the duck near Gloria and Art Zone!

Every morning throughout the festival you can 
take part in the opening of Orange Stage. At 10.30, 
everyone is invited to sing their hearts out. The past 
� ve years, the sing-a-long tradition has taken place 
at Gloria, but this year the succes has moved to the 
iconic Orange Stage.

I f the answer to the questions above 
is YES, your camp may be one of the 
nominees to win the Camp of the Year 
of Roskilde Festival 2019. This year 58 

camps has competed for being the best. The 
most fantastic and crazy ideas shaped into a 
camping slot. Some of them have been buil-
ding their camps since springtime because 
they know that the glory of being the best 
one, 10 full festival tickets, a tour on Orange 
Stage and the beerbong trophy are at stake. 

NOT JUST A COMPETITION
Being Camp of the Year is more than just 
winning a prize. Solidarity and community 
spirit are the values behind this competition. 
It started 11 years ago to honor the special 
comunity spirit of the festival, explains Mille 
Ørsted, head of the Camp of the Year crew 
and responsible for the fi nal.

»Team spirit, a good idea and the Orange 
Feeling. We usually love when camps open 
up, share what they have and include the 
comunity« 

She has been part of the competition for 
the last fi ve years and she knows exactly 
what the secret formula to win is:  

»Something creative. Uniqueness. But 
also this ‘sharing is caring’ spirit, inclusive 
camping and solidarity spirit.«

MEET SOME OF THE NOMINEES
Camp of the Year has run for more than 10 
years, although not everything has been 
seen yet. Four categories are running this 
year: Best Themed Camp, Best Community 
Camp, Best Happening Camp and Best 
Environmental Camp.

From glitter to saloons and chair repair, this 
year’s competition will be a diffi cult one to 
decide. Campers are becoming professionals 
at delivering orange spirit in the camping 
area and judges will have to choose the best. 

You can witness their triumph (or failure) 
in a funny and dynamic fi nale that will take 
place Friday, 5th of July at 12:00 PM in 
Dream City.

MANUELA RAMOS AND NICK BUTLER

Did you share your cold beer with your neighbours? Did your camp throw 
the most epic and unique party, or did you squeeze your brain to have an 
awesome camp theme? The Camp of the Year � nale is coming and 
it is time to watch the top camps shine!

Finding the Di� erence 
Between a Great Camp 
and the Best
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The Naked Run
Genitals Through the Eyes of an American

T he average American does not 
want to be naked in public. Most 
of them don’t even want to be 
naked in private. Things work a 

bit different in the United States when it 
comes to nudity. Society in general tends 
to be on the more prudish side when it 
comes to the human body, in the sense 
that they would prefer if certain portions 
were constantly covered. Americans 
will not even shower without clothes 
on, unless it is a private shower made for 
one person (which makes the showering 
system at Roskilde Festival a bit odd for 
Americans). The thought of having to 
run down a makeshift track in the nude 
would make most Americans run away 
in fear. This is what makes the annual 
Naked Run such a special event from the 
view of an American. People are as happy 
as ever, and absolutely ready to strut their 
stuff for the world to see.

WARMING UP
On a rainy Thursday afternoon, a group of 
people come together with one common 
goal: To run naked across the muddy 
roads of Dream City. The Naked Run is an 
annual event sponsored by Dream City’s 
Camp Crazy Legs, in which competitors 
gather to see who has got the fastest legs 
while also braving the elements in the 
buff. The race consists of 30 runners total 
(15 female and 15 male), and the prize for 
the top finisher of both groups is a ticket 
to Roskilde Festival 2020.

The streets of Dream City were 
unusually empty leading up to the race, 
as people were taking shelter from the 
storm. Campers had traded their regular 
festival clothes in for raincoats and 
hoodies, in a stark contrast to the impen-
ding nudists. The typical smell of trash 
and piss in the camping area had been 
masked by the rain which was coming 
in sideways due to the strong winds. If 

the thought of nudity hadn’t scared off 
an American from racing, the inclement 
weather would have done the trick. But 
here in Denmark, festivalgoers were still 
excited to strip down to their roots.

As the start of the race drew near, the 
rain stopped, and happy campers began to 
converge around the track with beers in 
hand. Though the rain had subsided, the 
wind was as strong as ever. The thought 
of anyone being fully exposed to this 
weather seemed absurd.

THE FINAL STRETCH
It was minutes before the race. Crowds 
were now lined up and down the hill 
to view the track. And, of course, the 
rain once again began. Raincoats were 
put back on, but – simultaneously – the 
contestants who had stripped themselves 
of everything came strutting down the 
runway. They paraded through the track, 
as the crowd waved and cheered, even-
tually ending up at the front stage. Every 

member of the group was decorated with 
paint, many with full hand prints on their 
backsides. Other contestants were wea-
ring partial costumes, including a man 
wearing a Batman mask and another wea-
ring a monkey mask. The runners were 
met at the stage by their own personal 
drill sergeants. Campers, dressed up in 
US Army uniforms, instructed and yelled 
at the nude people as they went through 
their pre-race workout. 

After finishing their drills, the group 
filed out and went to the starting line. 
The track was arranged in a traditional 
oval, and the racers were to do two full 
laps. The countdown started and when 
the counting most likely got to the Danish 
word for zero, the runners were off. The 
nudists were turning the corners of the 
track with the intensity of someone who is 
either incredibly drunk or really in need of 
a festival ticket. Each contestant looked as 
though they were having the time of their 
lives, no matter if they were first or last.

QUEUE THE CONFETTI
And after two quick laps, it was over. 
It felt as though the race had not even 

started, but the confetti in the air  
and screaming fans told another  
story. The runners took the stage  
once more as Queen’s ‘We Are the 
Champions’ blared over the speakers. 
Bottles of champagne were brought  
out for the winners, and after a short 
struggle to open them, the contents  
were sprayed all over the crowd.

In an interview after the race,  
Caroline Sofie Larsen of Denmark,  
the female 2nd place runner, descri- 
bed the race as »challenging, boundary-
breaking, and empowering.«

»Not that many people participate, 
which I think is kind of sad because  
being naked is not that big of a deal.  
If people want to challenge themselves  
and others, then I think they should  
do it!« said Caroline.

Name a better way for an American  
to celebrate freedom on the Indepen-
dence Day of The United States,  
The Fourth of July, than to cheer  
along as people from another country  
felt the most free as they could  
possibly be.

NICK BUTLER

An American student travels across the world 
and is met with a bunch of dicks 

�opping in the wind. 
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