
vi ses i 
Jägermeister Baren
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Tag nu bare dit lort med hjem Eller � nd dog på noget fornu� igt at gøre med det side 13
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Robyn overbeviste 
alle om, at hun er 
dronning af klubben
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Kære Roskilde 
Festival.

Jeg var 14 år og 
døde ligt forelsket. 
Sådan som man tror, 
at man aldrig bliver 
det igen. Det var min 
første koncert hos 
dig. Volbeat spillede. 
Og pludselig, til en 
klichefyldt udgave af 
country-slageren ‘I 
Only Wanna Be With 
You’, stod jeg og tudbrø-
lede til tonstung guitar-
rock. Fordi jeg stod ved 

Orange Scene. Fordi Volbeat var soundtracket 
til mine unge teenageår. Og fordi min kæreste 
efter sommerferien skulle til Tyskland i et 
helt år. En uoverskuelig tidshorisont for en 
14-årig. Da sendte du en mand iført en grim 
band T-shirt mod mig. Storsmilende gav 
han mig et kæmpe kram. Før han hoppende 
forsvandt ind i den nærmeste mosh-pit.

noget-for-noget kultur. Du bryder vores  
facader ned, bygger os op af minder og  
kaster os i armene på hinanden. Du lærer os 
ikke at kræve det perfekte, men at elske det 
uperfekte menneske, der tilfældigvis står ved 
siden af os.

Ja, du har dine skavanker. Når du er værst, 
rydder du ikke op efter dig selv, er grænse-
overskridende, mangler manerer – og du 
burde drikke mindre. Men for det meste er 
du lige, som du skal være. Som for præcis et 
år siden, da jeg stod til en fest på camping-
området – og igen var dødeligt forelsket. Du 
satte Poul Krebs på anlægget. Så kiggede vi 
hinanden i øjnene, mig og den smukke, kloge, 
gode kvinde, som jeg var forelsket i. Og vi 
blev enige om at sådan nogen som os, vi har 
brug for en kæreste. Også selvom jeg virkelig 
hader Poul Krebs. Men til gengæld elsker jeg 
hende. Også i dag.

Nu er du næsten slut for i år. Men jeg  
håber, at vi må – og kan – tage lidt af din ube-
tingede kærlighed med hjem og dele ud. Til 
vi ses igen næste år.

Kære festival. Kære du. Ja – dig, der læser. 
Det er dét, du kan. Trøste en dreng med et 
knust hjerte i fremmede arme. For når du er 
allerbedst, er du ren kærlighed. En kærlighed, 
som ikke kræver. Som når du giver hende på 
160 cm pladsen foran dig. Når du rækker mig 
dit lommetørklæde, fordi jeg har headbang-
induceret næseblod efter fransk dødsmetal. 
Når du sender titusindvis af mennesker mod 
Orange Scene – velvidende at det kan gå så 
galt, men at det går så godt. Du forventer 
ingen tjenester igen. Du er en fuckfinger til 

Et kærlighedsbrev til 
Roskilde Festival

Illustration: Mikkel Mainz
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Kim er blevet serveret sit 
livs bedste �æskestegs-
sandwich af sin potentielle 
soulmate. Desværre �k han 
hverken fat i hendes e�ernavn 
eller telefonnummer. Vi er  
blevet spurgt til råds: Kan vi 
oplyse hendes navn? Eller  
i det mindste e�erlyse hende 
for ham? Da det jo selvfølgelig 
ikke er en mulighed, har Kim 
besluttet, at hans næste træk 
må være Facebook og den 
helt store kærligheds-
erklæring. Så hermed er  
advarslen givet videre: Signe, 
watch out, din soulmate leder 
e�er dig.

Kærlig 
e�erlysning

Hver dag bringer Orange 
Press den bedste historie 
fra det forgangne døgn hos 
Roskilde Festivals infocenter, 
som hvert år får opkald 
fra hundred vis af bekym-
rede, vrede eller spørgende 
festival gæster – eller deres 
forældre. 

Du forventer 
ingen tjenester igen. 
Du er en fuck�nger til 
noget-for-noget kultur

TROELS BOLDT 
RØMER
Foto: Sophia Juliane Lydolph



1. HVOR FINDER MAN DIG KL. 09.00 LØRDAG MORGEN?  
a.  Jeg forsøger slukøret at pakke lejren sammen, mens
 jeg drikker en doven øl.

b.  Min lejr er taget hjem, så jeg sidder hos naboen 
 og spørger ind til deres ferieplaner. 

c.  Jeg står nede ved søen og laver yoga, imens jeg 
 sender positive tanker ud i universet. 

d.  Jeg er stadig til rave et sted i C. 

2. HVAD HAR DU FÅET TIL MORGENMAD I DAG?  
a.  Æg og bacon – rigtig meget af det! 

b.  Teltvarme øl og TUC-kiks. 

c.  Frugt, grøntsager og en sund, politisk diskussion.

d.  Et eller andet jeg lige kunne fi nde (og eftersmagen
 af det, jeg fi k til aftensmad).

3. HVORDAN SER DIT MUSIKPROGRAM UD? 
a.  Jeg har set mange halve koncerter, for jeg vil så
 gerne se det hele. Mit hoved dunker stadig.

b.  Jeg havde planer om at se 22 koncerter, men det
 blev måske til 10. Øv. Har den sygeste FOMO. 

c.  Jeg har prøvet lidt forskelligt, opsøgt nye indtryk
 og mødt spændende mennesker.

d.  Jeg har hørt hvad som helst med en fed bas.
 Er der andre scener end Apollo egentlig? 

4. HVAD LAVER DU OM FORMIDDAGEN I LEJREN? 
a.  Spiller ølbowling/et spil, vi selv har opfundet
 eller læser avisen.

b.  Ligger bare i teltet og kigger på min telefon eller
 sover i skyggen af en Agora. 

c.  Starter en fællessang eller diskuterer meningen
 med livet med forbipasserende. 

d.  Er ikke sikker på, det her er min lejr, men
 ølbongen får maks. 

5. HVORDAN HAR DU DET, NÅR DU LANDER I DIN EGEN SENG IGEN? 
a.  Er stadig fl ov over, jeg sagde hej til en fremmed i
 kiosken. Nu er jeg sunket sammen med en pose chips. 

b.  Ligger under dynen med 3 pizzaer og kigger
 melankolsk gamle Insta-stories igennem. 

c.  Påbegynder min obligatoriske juicekur og har startet en
 Facebook-gruppe: ”For alle os, der elsker mangfoldighed”. 

d.  Jeg regner ud præcist hvor mange dage, timer og
 sekunder, der er til næste festival! 

FLEST A’ER:
De klassiske tømmermænd er din fjende (og din bedste ven). Kroppen er 
træt, hovedet værker, og du har bare brug for at slappe af med et godt grin. 
Vi anbefaler: The Offi ce US, Silicon Valley og Sex and the City. 

FLEST B’ER: 
Du bliver ramt af den tungeste post-festival-blues. Det hele er forbi, 
og du sidder tilbage med en tom følelse. Det er hårdt at være dig.
Din bedste løsning er at omfavne elendigheden. 
Vi anbefaler: Chernobyl, Euphoria og The Handmaid’s Tale. 

FLEST C’ER:
Din festival har været spækket med berigende oplevelser, og du har fået 
en åbenbaring (hvis ikke fl ere). Du har brug for at fi losofere og fundere. 
Vi anbefaler: Westworld, The Leftovers og True Detective. 

FLEST D’ER:
Tømmermænd er en by i Rusland for dig, for festen slutter aldrig. 
Vi anbefaler: Californication, Billions, Vikings og Entourage.

TØMMERMÆNDS-TESTEN
Når festivalen er forbi, og støvet har lagt sig, har de fl este brug for at restituere på sofaen. 
Tag testen og fi nd ud af hvilket seriemaraton, der passer bedst til dine tømmermænd. 

 TEST: HVILKET SERIEMARATON PASSER TIL DINE FESTIVALSTØMMERMÆND? 

RESULTAT

VI SES I
MORGEN

©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. // Billions © Showtime Networks Inc. All rights reserved. // © 2019 MGM 
Television Entertainment Inc. and Relentless Productions LLC. All Rights Reserved. // VIKINGS © 2019 TM Productions Limited / T5 Vikings IV Productions Inc. All Rights Reserved. An Ireland-Canada Co-Production.
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Kærlighed
i teltet

Aino: Jeg havde et ret stort angstanfald i teltet i 
år, efter at jeg kom tilbage fra en fest. Jeg har al-
drig haft angst på en festival før, men jeg tror, det 
skete, fordi vores telt lå lige ved siden af gangen, 
så jeg var bange for, at nogen ville vælte ned oven 
i teltet. 

Det er ikke en side, jeg har vist til særlig 
mange mennesker. Normalt bliver jeg set 
som den stærke, der drikker øl, er sam-
men med drengene og er ovenpå. Det 
var kun, fordi det var i det rum, 
hvor kun Michael var der. 
Der blev teltet helt sikkert 
et andet rum, som 
virkelig var vores. 
Når sådan noget 
sker, er det rart 
kun at dele 
telt med sin 

kæreste. Så ville det være mærkeligt at bo i et 
stort seksmandstelt.

Michael: Jeg lå og sov, da Aino kom ind og 
havde brug for at snakke med mig. Så lå vi 

bare der. Man skal ikke snakke så meget i 
sådan en situation, mest lytte. Og så lagde 

jeg mig yderst ud mod gangen.

Aino: Du var en gentleman. My hero! 
Der er ikke noget værre end at 

have et angstanfald alene.  
Jeg hyperventilerer mest  
bare, og bagefter er jeg helt 
udmattet. Så er det godt  
bare at ligge i ske og have 
en stor mand på næsten  
to meter, der holder  
om én.

Fotos: Jesper Houborg / Tekst: Anna Hjortdal og Jesper Houborg

Aino, 23 år
Michael, 25 år
Bor i telt sammen i C 
med Michaels venner.
Har været kærester i fem år.
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Hvorfor giver I kun en krone tilbage, når 
vi køber et krus til fem kroner?  
»Det er en udbredt misforståelse, at 
krusene fungerer som pant. Du køber et 
krus for fem kroner, som vi køber tilbage 
for en krone. Festivalgæster køber altså 
et krus til fire kroner, som de kan fylde 
op igen og igen. Og de fire kroner går så 
til, at vi kan vaske og genbruge krusene 
op til 25 gange og bagefter omdanne dem 
til blandt andet plastikkasser.«

Kan du ikke forstå, at folk er  
utilfredse over det?
»Nej, det er jo et spørgsmål om bæredyg-
tighed. Folk skal se bort fra pantsystemet 
og i stedet se krusene som en investering 
i miljøet.«  

Er det ikke besværligt at bære sit krus 
rundt, indtil man vil have en ny øl?
»Du kan sagtens gå hen til en hvilken som 
helst bod og enten få en ny drink eller 
sætte kruset ind på dit chiparmbånd. Så 
har du stadigvæk et gratis krus dagen efter.  
Så hvis du bliver ved med at indlevere og 
bytte dit krus, betaler du sådan set kun 
fire kroner på en hel festival – uanset hvor 
meget du drikker. Du kan også overføre 
krus til en andens armbånd.«  

Ender krusene med at blive returneret  
– eller lander de bare på jorden?
»Vi får rigtig, rigtig mange krus tilbage. 
Det kan vi se på vaskemaskinen – eller 
vores ‘opvasker på steroider’, som vi kal-
der den. Den er i fuld gang, og i øjeblik-
ket vasker vi næsten 9.000 krus i timen. 
Men der er selvfølgelig gæster, som er 
lige glade, og som køber en fadøl og smi-
der kruset på jorden til pantsamlerne.«

Hvordan er de nye glas at drikke fra 
sammenlignet med de gode gamle?
»De er helt klart bedre, det siger vores 
gæster også. De er væsentligt mere stive 
og hårde i formen, og det gør dem meget 
mere behagelige i forhold til de gamle, 
som var alt for bløde. Jeg nyder min fadøl 
meget mere nu.«

EMILIE KLEDING RASMUSSEN

20-årige Maja Klit mistede sin 
mor til kræ	 for et år siden.  
I dag er hun på festival med både 
øl, musik og sorg i kroppen.

»Min mor hørte Tears for Fears, da hun 
var ung, så det var vigtigt for mig at se 
dem i onsdags. Hun var med til koncerten. 
Men det er hun selvfølgelig hele tiden,« si-
ger Maja Klit. Hun er 20 år, og som så 
mange andre unge har hun den sidste uges 
tid drukket øl og været til koncerter. Men 
hun har også været ked af det. Sådan er 
det, når man er i gang med at bearbejde 
sorgen efter et stort tab. 

For lidt over et år siden mistede Maja 
sin mor til kræft. I den seneste uge har 
hun skullet finde balancen mellem at feste 
med vennerne og samtidig give plads til 
sorgen i den ellers så festlige og sorgløse 
festivalverden. 

FÆLLESSKAB OG MUSIK ER 
SORGBEARBEJDENDE 
Sorg og fest kan være svært at få til at 
hænge sammen. Men det har stadig været 
vigtigt for Maja at tage af sted. Det er der 
især to grunde til: Fællesskab og musik. 

Man kan dykke mere ned i Majas  
oplevelse og det at give plads til sorgen 
midt i festen i minidokumentaren ‘My 
Roskilde, without you’. Filmen kan ses på 
Roskilde-festival.dk og på festivalens 
Facebookside.

CLARA HENNECKE MIKKELSEN

»For mig handler det meget om at være 
en del af et fællesskab. Både det med mine 
venner og det store festivalfællesskab. Det 
er vigtigt for mig at være sammen med 
dem, jeg holder af og at skabe minder med 
dem,« siger hun.

Derudover har koncerterne en helt 
særlig betydning, fortæller Maja: 

»Når man er i sorg, har man ofte brug 
for at være sammen med mennesker  
uden nødvendigvis at snakke en masse. 
Derfor er koncerter rigtig gode. Man  
nyder musikken og hinandens nærvær 
sammen.«

MANGLER RUM TIL SVÆRE TANKER
Det er dog heller ikke altid let at være på 
festival med sorg i bagagen. Ind imellem 
får Maja brug for en ro, der er svær at finde 
på festivalen. 

»Jeg lå en aften i teltet og kunne ikke 
høre mine egne tanker – de blev overdøvet 
af et pulserende beat. Så jeg tog hjem,« 
fortæller Maja og tilføjer: 

»Jeg ville ønske, der var nogle steder, 
hvor der var rum til at tale om svære 
emner, rum til at være ked af det. Jeg føler 
nogle gange, at det er mere socialt accep-
teret at opføre sig skørt, end det er at være 
ked af det.«  

Roskildes nye genbrugsplast-
glas koster fem kroner. Men når 
du a�everer det tilbage, får du 
kun en krone retur. Teamchef 
for pant, Jan Bechmann,  
forklarer hvorfor.

Maja bearbejder 
sorg midt i festen

PANTCHEF AFLIVER MYTER 
OM FESTIVALENS NYE KRUS: 

»Det er ikke 
pant, men en 
investering  
i miljøet«

Når man er i sorg, 
har man o�e brug for at 
være sammen med 
mennesker uden 
nødvendigvis at snakke 
en masse. Derfor er 
koncerter rigtig gode. 
Man nyder musikken og 
hinandens nærvær 
sammen

MAJA KLIT

»Jeg føler nogle gange, at det er mere socialt accepteret at opføre sig skørt, end det er at være ked af det på festival,« fortæller Maja, 
der har mistet sin mor til kræ�. 

Foto: Kristine Bang Nielsen
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J ournalist og debattør Sanne 
Cigale Benmouyal er jøde. 
Hun er født i Danmark i 
1985, og så er hun uddannet 

cand.mag i historie. Hendes far er 
marokkansk jøde, men fl yttede til 
Israel. Deror er hun halvt israeler, 
halvt dansker. Hun har familie 
spredt ud over hele Europa, men 
voksende antisemitisme har fået 
hendes franske familie til at fl ygte 
til Israel, og Europa-Kommissionen 
siger, at der er alarmerende stig-
ninger i antisemitiske handlinger i 
stort set alle Danmarks nabolande. 

Nu vil hun have, at vi snakker 
om antisemitisme for at stoppe det 
i opløbet, og derfor lavede hun i 
2018 DR2 programmet ‘Jøde!’. I dag 
optræder hun i House of Chroma 
med et show, hvor hun fortæller om 
jødisk identitet som et forvirrende 
koncept og den antisemitisme, der 
i mange år fi k hende til at lyve om 
sit jødiske ophav. 

ET LIV I SKYGGEN AF FRYGT
Når du i dag indtager scenen kan 
publikum forvente et humoristisk 
show, men idéen til det udspringer 
jo af noget, der ikke er sjovt. For 
du gemte i mange år din jødiske 
baggrund af frygt for repressalier. 
Hvad skete der, e� er du lavede 
‘Jøde!’?
»Da jeg stod offentligt frem og talte 
om at være jøde, blev min indbakke 
et meget ubehagelig sted. Det var 
ikke sjovt. Jeg troede, at jeg kunne 
forberede mig på, hvor alvorligt det 
var. Jeg modtager mange beskeder, 
hvor folk kalder mig ting som jøde-
luder og har også fået dødstrusler.« 

Hvad er den værste besked, 
du har modtaget?
»Folk der vil halshugge mig. Min 
families adresse blev delt på net-
tet med en opfordring om at slå 
os ihjel. Jeg har haft hemmelig 
adresse, siden jeg lavede program-
met, men den bliver stadig delt på 
nettet. Den bliver delt med jævne 
mellemrum med budskabet om, 
at det står enhver frit for at 
dræbe mig.« 

Du fortalte engang i en klumme, at 
din deltagelse i programmet var 
det hårdeste, du nogensinde havde 
prøvet. Har du fortrudt det?
»Nej. Men jeg stopper med at lave 
de her shows snart. Jeg kan ikke 
byde min familie og kæreste at leve 
i frygt. Efter jeg er færdig med det 

her show, vil jeg dog alligevel rejse 
rundt på landets gymnasier og 
snakke med eleverne om antisemi-
tisme. Jeg ser mit show som public 
service, for det er et ekstremt alvor-
ligt emne. Og derfor er humor en 
god måde at formidle det på. Al god 
satire udspringer af noget ekstremt 
alvorligt.«

Hvad vil du gerne fortælle 
med dit show?
»Modsat dokumentaren 
går jeg mere humori-
stisk til spørgsmålet 
om, hvad det vil sige at 
være jøde. Dokumentaren 
er jo virkelig sort og på 
mange måder brutal. 
Den handler meget om 
angst, og hele den 
frygt, der hersker i det 
jødiske samfund, som 
en skygge af alt det, ens 
forældre har været 
igennem. Men der er in-
gen jøder, der kan svare 
på, hvad det vil sige at væ-
re jøde. Derfor vil jeg angribe det 
spørgsmål på en lidt sjov måde. Det 
er altid en lang forklaring med fa-
miliens historie og de kulturelle 
tilhørsforhold, mens mine muslim-
ske veninder nemt kan sige, at de er 
muslimer, fordi de tilbeder Allah. 
Der er mange sjove forviklinger i 
jødisk identitet.«

JAKOB KJØGX BOHR

OPLEV SANNE CIGALE 
BENMOUYAL LØRDAG 
6. JULI KL. 15.45 
I HOUSE OF CHROMA.

Inde i pressezonen, der ligger skjult fra resten af festivalpladsen, står Sanne Cigale Benmouyal og gemmer sig under et træ. 
Ikke fra regnen, men fra menneskerne. Det er første gang i sit liv, hun er på festival, og hun er »chokeret over, hvor mange 
mennesker her er!«

»Min families adresse blev 
delt på nettet med en 
opfordring til at slå dem ihjel«

Jeg kan ikke byde 
min familie og kæreste 
at leve i frygt

SANNE CIGALE BENMOUYAL, 
JOURNALIST OG DEBATTØR 
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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

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

Mikroplast og 
kønsdivergerende søheste

Collage med queerkant:

Det virker forlokkende: Gå ind i 
Glorias foyer, kravl ind under en 
sengehimmel af fi skenet og læg dig 
til rette i en vandseng. Her vil en vi-
deoprojektion af sensorisk farvespil 
og parrende bløddyr oversvømme 
dit sind, når hovedet drejer lidt for 
hurtigt rundt efter den tredje ølbong.

Når du ligger der og kigger 
op på Anne Duk Hee Jordans 

hyperæstetiske videoværk Ziggy 
& The Starfi sh, vil lyden fra Gloria 
uværgerligt trænge sig på og blande 
sig med de dansende søstjerner 
og hvirveldyr. Det er en fi n, lille 
bemærkning om arternes forbun-
dethed og sansernes påvirkning af 
hinanden.

Men der er også noget, der 
skurer. Det er som om økoæste-
tikken overstyrer kunsten her 
i slutningen af 2010’erne. 
Den økologiske sensibilitet 
fremstår efterhånden som 
et vandmærke, der ikke afslører 
andet end kunstnerens eget 
klimaengagement. 

Ved siden af videoværket står 
collagen Changing Sex in Ecology. 
Det lyder måske som en feber-
redning i 11. time af folkeskolens 
projektuge, men den ligefremme 
skoleplanche-formidling fungerer 
faktisk overraskende godt.

På collagen kan man gå på 
opdagelse i spøjse skævheder. 

Små tekster og billeder fortæller 
om kønsoverskridende søheste, 
mikroplast og patriarkalsk mod-
stand fra dydige, albanske kvinder 
i mandetøj (burrnesha på albansk).

Formidlingen er kort og bag-
stivsvenlig, uden at den udvisker 
kønskampens dagsorden.

Måske er det bare mig, der er 
mæt, men fortællinger om økolo-
gisk samhørrighed behøver altså 
ikke at blive lullet suggestivt ind 
fra vandsengens leje.

KARL EMIL ROSENBÆK

Anne Duk Hee Jordans to kunstneriske bidrag til Roskilde Festival overstyrer i økokritikken, 
men reddes af collagens nysgerrighed og interesse for arternes påvirkning på hinanden.

Foto: Kasper Heden Andersen

■  ANNE DUK HEE JORDAN 
Anne Duk Hee Jordan er født i 1978 i Sydkorea. Hun bor og arbejder i Tyskland, hvor hun også er 
uddannet fra Akademie der Künste og Institut für Raumexperimente. Hun arbejder tværmedielt 
med et særligt kunstnerisk fokus på det � erartslige, posthumanistiske og økokritiske. 

Anne Duk Hee Jordans bidrag til festivalen indgår som en del af en større, tværkunstnerisk sanseinstal-
lation med titlen Sensorium: A Laboratory for the Deceleration of the Body and for a New Politics of the 
Senses. Udstillingen � nder sted i Glorias foyer og i Ambereum.

■  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.
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Foto: Anna Hjortdal

Gamle luftmadrasser, 
ødelagte campingstole, 
flade øldåser og cigaret-
skodder. Hvert år efterla-
des over 2.000 ton affald 
på Roskilde Festival. 
100.000 hjerner tænker 
bedre end én, og derfor 
har vi hele ugen bedt om 
jeres idéer til, hvad I, jeres 
nabocamp, Roskilde 
Festival og samfundet ge-
nerelt kan gøre for at løse 
problemet.

Vi har løbende præsen-
teret idéerne for Roskilde 
Festivals programleder 
for bæredygtighed, Sanne 
Stephansen, som her svar-
er på, hvad hun tager med 
videre efter festivalen.

Hvad har været den eller 
de bedste idéer?
Én deltager kunne
huske, at vi havde nogle 

skraldeparader engang. 
Dem har vi faktisk flere af 
end nogensinde før. Det 
er interessant, at nogen 
siger »hey, det tror jeg 
stadig virker.« Så skal vi 
bare have mere af det. Det 
deltagerinvolverende og 
det legende kan være med 
til at skubbe på adfærden. 

Andre gode idéer hand-
ler om, hvad vi grundlæg-
gende kan gøre ander-
ledes i de systemer og 
strukturer, vi har på 
festivalen, når vi tilbyder 
overnatning. Kan det  
for eksempel hedde  
‘Rent a tent’ i stedet for 
‘Get a tent’? 

Er der noget, I vil gå 
videre med?
Mange af ideerne spejler 
sig godt i det, vi selv har 
på tegnebrættet, så det har 

været rart at få bekræftet, 
at vi går i den rigtige 
retning. Vi kommer nok 
ikke til at gå videre med 
belønningsstrukturerne, 
for det tror vi ikke på 
er den bedste løsning. 
Fællesskabet kan være 
med til at rykke ved det 
her, og det skal være af 
lyst og engagement mere 
end belønning. 

En del festivaldeltagere 
har skrevet, at derburde 
være �ere skraldespande. 
Vil I sætte �ere skralde-
spande op i fremtiden?
Det er interessant, for i 
forhold til sidste år, hvor 
vi havde omkring 3.500 
skraldespande, så har vi 
cirka 5.000 i år. Så der 
er allerede mange flere 
skraldespande. Det er am-
bitionen og intentionen, 

at man skal kunne se en 
skraldespand, uanset hvor 
man står i campingområ-
det. Jeg har været rundt og 
kigge og synes, at jeg ser ri-
geligt med spande. 5.000 er 
mange. Så kan man sige, at 
hvis de ikke er synlige, må 
vi se på, hvor vi strategisk 
placerer dem. 

Man kan selvfølgelig al-
tid få flere skraldespande, 
men vi kan også støde på 
en regulær udfordring i 
forhold til materiel. Når vi 

skal have fat på de affalds-
containere, der står på vo-
res 11 sorteringsstationer, 
skal vi og vores partnere 
på renovation ud at finde 
dem. Og så tømmer vi altså 
Fyn og Sjælland for alt, 
hvad der er af containere. 
Det er ikke nogle, der bare 
står og ikke bliver brugt til 
noget. 

Kvantiteten er selvføl-
gelig nødvendig, men jeg 
tror ikke nødvendigvis, 
at det er den største 

udfordring. Hvis vi skal 
affaldsudfordringen til 
livs, handler det ikke om, 
hvordan man kommer af 
med sit affald, men hvor-
dan man undgår, at ting 
bliver til affald.

ANNA HJORTDAL

Bæredygtigheds-
kaptajnens 
yndlingsidéer

Skraldeparader og ’Rent a tent’:

SE NOGLE AF JERES   

 MANGE IDÉER PÅ   

  MIDTEROPSLAGET
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1.  FESTIVALENS SIDSTE DAG 
KALDER PÅ EN SIDSTE 
NADVER. HVAD SKAL DU 
HAVE?

A.  Gorms Pizza. Og der skal ve-
sterhavsost på. Sidevognene 
skal være en drink med en 
slags frugt. 

B. Mors mad. Tak. 

C.  Jeg forkæler mig selv med en 
skiburger. Men det er kun 
fordi, jeg ikke kan nå ned 
og hente rugbrød i campen. 
Adventure is out there! 

2.  SOLEN STÅR OP. SIDSTE 
DAG PÅ ROSKILDE FESTIVAL 
VENTER PÅ DIG. HVAD GÅR 
DIN FORMIDDAG MED? 

A.  Jeg vågner veludhvilet, og 
spiser en god morgenmad. 
Inden frokost tager jeg ind 
på pladsen.

B.  Jeg bruger formiddagen på 
at samle mod til at pakke 
mine ting ned. Måske det 
er nemmere, hvis jeg bare 
efterlader det hele? 

C.  Musikprogrammet bliver 
nærstuderet, imens jeg 
spiser en rugbrødsmad.  

3.   HVILKE KONCERTER SKAL 
DU TIL I DAG?

A.  Jeg skal i hvert fald nå 
koncerterne på Orange 
Scene. 

B.  Måske kan jeg høre en 
koncert eller to i baggrund-
en, når jeg går op til toget. 
Men jeg regner ikke med det. 

C.  Listen er lang. Jeg vil gerne 
nå både Tomoko Souvage og 
Liraz, The Cure og Marina. 
Årh! Hvorfor ligger koncer-
terne også på samme tid?!

4.   HVOR MEGET AF DET, DU HAR 
TAGET MED PÅ FESTIVAL, SKAL 
DU HAVE MED HJEM IGEN? 

A.  Jeg tager det hele med hjem. 
Jeg har alligevel kun haft en 
mulepose med. Måske jeg 
smider min para-
ply ud, hvis jeg 
ikke gider at slæbe 
på den på vej hjem

B.  Jeg tager kun 
mine essentielle 
ejendele med hjem. 
Soveposen og 
teltet er alligevel 
så klamt, at det 
ikke er værd at 
genbruge. 

C.  Jeg tager alle mine 
ting med mig hjem. 
Dem tager jeg med 
til alle de andre 
festivaler, jeg 
skal til henover 
sommeren.  

Hvem er du på festivalens 
sidste dag?

Illustrationer: 
Simon Dilling Hansen

DITTE LINDBLAD

FLEST A’ER: 
LØRDAGSBILLETTEN: 

Du er her kun lørdag, og der-
for skal den ikke have for lidt. 
Du skal synge med på Scarlet 
Pleasure og svinge træbenet 
til Janelle Monae foran 

Orange Scene. Dankortet 
bliver brugt uden be-
kymring, og mon ikke 
du er at fi nde på enten 
’Spot Bar’ eller ’Rom 
og Cigar bar’ på de 
sene nattetimer?  

     FLEST B’ER: 
DESERTØREN:  

Så for søren. 
Regnen har fundet 

vej ind i dit 
telt, og 
tømmer-
mændene 

er næsten 
overman-

dende. Du har 
taget for mange ølbongs 
og drukket cirka 100 shots 

for meget. Du efterlader 
højst sandsynligt 
både telt, sovepose 
og luftmadras lørdag 
morgen og tager toget 
hjem for at sove. Du 
er ikke skuffet over 
at skulle hjem, for 
warm-up dagene er 

alligevel de fedeste. 
#RIPminlever 

FLEST C’ER: 
FESTIVALSPEJDEREN:  

YES! Endnu en dag på Roskilde 
Festival! Du starter morgenen 
ud med at planlægge dagens 
koncerter med dine venner, og 
i står trofast klar til fællessang 
på Gloria kl. 10.30. Resten af 
dagen går du pladsen tynd, spi-
ser rugbrødsmadder og drikker 
rigeligt med vand. Der er intet, 
der kan ødelægge dagen i dag. I 
morgen pakker du alle dine ting 
stringent sammen og rydder din 
plads op helt ned til mindste 
cigaretskod.  
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THE COLLECTION - RF19 MERCHANDISE  
OUT NOW IN THE OFFICIAL SHOPS

H vert år bliver der efterladt 2.400 ton affald på festivalens campingområde. Det svarer til vægten af den  
ikke helt spinkle Frihedsgudinde i New York. Ti gange vel at mærke. Og det koster otte millioner kroner  
at rydde op – millioner, der går fra festivalens overskud og dermed fra gode formål. 

Et sejlivet rygte på Roskilde Festival er, at de efterladte telte og soveposer automatisk bliver doneret til  
velgørende formål. Så let er det desværre ikke at gøre en god gerning. Næsten alle 2.400 tons affald bliver nemlig 
brændt af – bortset fra farligt affald som bilbatterier. Så hvad skal du gøre med efterladenskaberne fra ugens  
strabadser? Her er fire muligheder.             TROELS BOLDT RØMER

Roskilde Festivals 
milliondyre skrald
Alt, hvad der bliver e	erladt på campingområdet, bliver til a�ald. 
Her er �re måder at komme af med skraldet på.

1) BRING IT HOME
Det klart mest bæredygtige alternativ for festivaldeltageren, der har muskelmasse nok tilbage, er at slæbe alt det grej ud, som blev slæbt ind. Dog o�est minus en masse dødvægt fra øl. Bonussen er, at du sparer penge på nyt grej til næste festival. Men hvad nu hvis lu�madrassen er punkteret, eller exit-planen er gået i vasken? Bare rolig – der �ndes andre muligheder.

2)  GENBRUGS-
     STATIONER 3)  SÆLG DIN 

CAMPINGSTOL 
TIL EN SPEJDER

4)  DONÉR 
SOVEPOSEN 
TIL ET GODT 
FORMÅL

Sidste år var der syv. Nu er der ti. Og 

de er endda bemandede med over 300 

frivillige, som er klar til at hjælpe dig 

med at få dit skrald sorteret i de helt 

rigtige containere. Stationerne ligger 

blandt andet ved agora C, E og L samt 

ved Settle’n Share, Clean out Loud 

og badesøen. Tjek kortet i festival-

guiden eller din app for at �nde alle 

genbrugsstationerne. Der er helt 

sikkert én tæt på dig.

Spejdersport køber i år brugte camping-stole for en �ad 10’er og regner med at modtage op mod 6.000 stykker. Alle Spejdersportstande modtager stole, der dog skal være i nogenlunde brugbar stand.

Selvom soveposen ikke 

automatisk går til velgørenhed, 

hvis du e�erlader den i campen, 

så har du stadig mulighed for at 

give en god nats søvn videre. I 

både Leave No Trace, DustxSpirit 

og Clean out Loud er der opsat 

markeder, hvor det er muligt at 

bytte sit grej til noget nyt – eller 

donere det til Røde Kors, et 

børnehjem i Ukraine eller andre 

organisationer.

Foto: Anna Klode

TAG-DIT-LORT-

MED-HJEM-GUIDE
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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.

M usikeren Liraz bor ikke længere 
i sit hjemland, Iran. Det gør 
hun ikke, fordi det ikke er lov-
ligt som kvinde at udtrykke sig 

kunstnerisk og frit i landet. Liraz’ situa-
tion er desværre ikke enestående. Derfor 
har nonprofitorganisationen FreeMuse 
taget kampen op for at beskytte basale 
rettigheder for musikere som hende. I år 
har festivalen tilsluttet sig dén kamp ved 
at donere 1,5 millioner kroner til organi-
sationen. Derudover indleder parterne et 
treårigt samarbejde.

Kunstneres frihed har været helt af-
gørende for festivalen, siger talsperson for 
Roskilde Festival, Christina Bilde, fredag 
eftermiddag, da donationen bliver givet.

»Roskilde Festival havde aldrig været 
dét, den er i dag, uden ytringsfriheden. 

Hvis vi ikke hjælper FreeMuse med at 
skabe et fundament, hvad er vi her så for?« 
spørger hun retorisk.

KUNSTNERISK FRIHED
Roskilde Festival tror på, at kunst og 
musik skaber fællesskaber, rykker grænser 
og viser nye veje. Derfor er festivalen glad 
for at kunne donere et større pengebeløb 
og glæder sig til samarbejdet.

FreeMuse, der dokumenterer krænkel-
ser af den kreative ytringsfrihed og lægger 
pres på stater, som krænker musikeres 
basale rettigheder, kalder samarbejdet »en 
fantastisk mulighed.« 

»Vi vil gerne skabe en platform, hvor 
kunstnere kan mødes og hjælpe hinanden, 
og hvor de får et talerør. Samtidig vil vi 
gerne invitere ikke-kunstnere ind til at 

Roskilde Festival 
støtter kampen 
for udsatte 
musikeres frihed 

Foto: Kasper Heden Andersen

Organisationen FreeMuse, der arbejder for  
retten til at udtrykke sig kreativt, har modtaget  
1,5 millioner kroner af Roskilde Festival. 
Derudover indgår parterne et treårigt sam-
arbejde for at beskytte kunstneres rettigheder.
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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

Når du næste år skal fyre den af på 
sociale medier med billeder af dine 
venner, der drikker ølbong eller nyder 
’the orange feeling’, bliver det ikke under 
#RF20, selvom man kunne fristes til at 
tro det, når nu kalenderåret skriver 2020. 
For næste år er det 50. gang, at Roskilde 
Festival � ytter ind på dyreskuepladsen, 
og derfor bliver hashtagget for næste års 
festival ændret til #RF50.

Tag 
Roskilde 
Festivals 
runde 
fødselsdag

#RF50

støtte kunstnerisk ytringsfrihed. Jo større 
netværket bliver, jo større en stemme får 
FreeMuse til at presse stater til blandt an-
det at løslade fængslede kunstnere,« siger 
Delphine Pawlik, der er programleder for 
FreeMuse, som har eksisteret siden 1998.

AMBASSADØR FOR KUNSTNERISK 
YTRINGSFRIHED  
Lige præcis netværket for kunstnerne er 
det, der bliver styrket med donationen 

fra Roskilde Festival. FreeMuse lancerer 
et ambassadørnetværk med fokus på at 
forsvare retten og friheden til at udtrykke 
sig som musiker. Det kommer til at hedde 
Artistic Freedom Defenders.

»Vi har jo altid været her. Men nu kan 
de her penge altså hjælpe os med at udvide 
og få endnu fl ere mennesker ind. Og der 
kan Roskilde Festival også hjælpe, fordi 
de har et fantastisk globalt netværk af 
kunstnere, aktivister og kunstentusiaster. 

De står ved vores side de næste tre år med 
deres ekspertise,« siger Delphine Pawlik 
og tilføjer:

»Kunstnerisk udtryk er en fundamental 
menneskerettighed. Det er en del af folks 
kultur. Det er en del af deres hverdag. Så 
når man fjerner den mulighed for kunst-
nerisk ytringsfrihed, dikterer man, hvad 
folk må føle, og hvad folk må opleve. Og så 
fjerner man folks identitet.«

DITTE LINDBLAD 

Roskilde 
Festival havde 
aldrig været dét, 
den er i dag, uden 
ytringsfriheden. 
Hvis vi ikke 
hjælper FreeMuse 
med at skabe et 
fundament, hvad 
er vi her så for?

CHRISTINA BILDE, TALSPERSON 
FOR ROSKILDE FESTIVAL

Foto: Kasper Heden Andersen

De store smil var fundet frem, 
da organisationen FreeMuse 
modtog halvanden million 
kroner fra Roskilde Festival.
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Hans Philip sang om kærestebrud Første trailer til serien om Wu-Tang Clan er klar
E�er �re succesfulde år var det pludselig slut for samarbejdet 

mellem Hans Philip og producer Jens Ole McCoy, der tilsammen 
udgjorde Ukendt Kunstner. Fredag a�en vendte Hans Philip  
tilbage på Arena som soloartist, og vi �k en noget  
mere melankolsk oplevelse. En tredjedel af hans nye plade tager 
nemlig udgangspunkt i et kærestebrud, fortæller han i et  
interview til Politiken.

Ghostface Killah, Method Man, RZA og resten af Wu-Tang Clan, der fredag spillede 
Orange Scene op, bliver portrætteret over 10 afsnit i en serie med titlen ‘Wu Tang: An 
American Saga’. Serien følger klanens oprindelseshistorie i start-90’ernes New York og 
har præmiere i starten af september. Den første trailer er nu tilgængelig på YouTube.

Foto: Ste�en Jørgensen

Wu-Tang Clan
Orange Scene
Fredag kl. 22.00

Det er køligt nok at erstatte ét 
aflyst hiphopnavn (Chance the 
Rapper) med kongerne af aflyste 
shows: Wu-Tang Clan. Klanen er 
selvfølgelig et legendarisk navn, 
der har præget hiphoppen som få 
andre, men lige præcis det med 
alle sammen at dukke op til et 
liveshow har ikke hørt til New 
York-kollektivets styrker.

Det lå derfor lidt i kortene, 
at de ville dukke forsinkede op 
uden alle medlemmer. Men det 

var godt nok ærgerligt, at det 
var lige præcis Method Man og 
Raekwon – de måske to vigtigste 
skakbrikker på hele Wu-brættet – 
der ikke dukkede op i Roskilde.

Men selv, hvis Meth og Rae 
havde været i storform, ville 
de ikke kunne have reddet den 
totale katastrofe, New York-
gruppen leverede på Orange 
Scene. Dette var Wu-Tang Clans 
klart værste optræden på dansk 
jord i de sidste ti år.

Vokalerne var mikset skidt, så 
niveauerne på stemmerne vari-
erede meget i volumen. Men selv 
den bedste lydprøve ville ikke 
kunne have fjernet indtrykket 
af Inspectah Deck, der mumlede 
sit legendariske åbningsvers 
på ‘Triumph’, Masta Killa, der 

snøvlede sine vers væk, eller 
pinlige RZA, der virkede mest  
fokuseret på at fyre champagne 
ud over det hele og spille elen-
dige covernumre.

Hvad i alverden var pointen 
med alle de covers? Beatles, 
Nirvana, Eurythmics – alverdens 
random gamle smaskere fik en 
tur gennem maskinen. Men  
hvorfor? Der var absolut ingen 
grund til, at en af verdens bedste 
hiphopgrupper nogensinde  
spillede totalt tilfældige pop-  
og rockhits. De garvede og 
respekterede rappere så fuld-
kommen fortabte ud, mens 
radio hittene fyrede ud gennem 
højtalerne. Det var pinligt og 
unødvendigt, og det var et klart 
tegn på, at den aldrende klan 

ikke har mange flere tricks 
tilbage i ærmerne.

Det skal dog siges, at sangenes 
styrke stedvist skinnede igen-
nem. Det er svært ikke at nikke 
med nakken, når det djævelske 
beat fra ‘Severe Punishment’ 
brager løs, og en klassiker som 
‘Duel of the Iron Mic’ vakte da 
også en lille smule gejst, selv 
om vokalen ikke skar igennem 
med fortjent styrke. Ghostface 
Killah – klanens stærkeste kort, 
siden Raekwon og Method Man 
var væk – prøvede også at give 
fadæsen energi.

Men det sørgeligste var, at 
evnerne tydeligvis ikke var 
der mere uden de to rappere. 
Hitklassikeren ‘C.R.E.A.M.’ led 
en trist død, fordi Raekwon  

ikke var med, og det samme skete 
for åbningssangen ‘Gravel Pit’, 
som manglede Method Mans 
stærke vers.

De mest opildnende øjeblikke 
kom, da Ol’ Dirty Bastards søn 
rappede farens vers. Selv om han 
gispede efter vejret efter hver 
anden linje, var han en bedre  
vokalist end de fleste Wu-
rappere, hvilket ærligt talt var 
sørgeligt at bevidne.

Til sidst brugte den fallerede 
hiphopgruppe endda en masse 
tid på et overlevere en kage til 
RZA og Inspectah Deck, der 
begge havde fødselsdag. De 
skulle hellere have givet den til 
publikum – så havde de da fået 
lidt mere ud af koncerten. 

KRISTIAN KARL / SOUNDVENUE

Klanen fejlede katastrofalt
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Robyn
Orange Scene
Fredag kl. 01.00

Robyn var alt, man hav-
de turdet håbe på, fra det 
øjeblik hun tronede frem 
som en statue på Orange 
Scene fredag nat. Som hun 
stod indhyllet i violet røg 
og omgivet af store, hvide 
skulpturer, var der noget 
højtideligt over hele sean-
cen lige fra begyndelsen, 

og efter halvanden times 
intens klubstemning og 
forløsende popeufori var 
man fyldt op af ærefrygt – 
og samtidig føltes det, som 
havde man været i selskab 
med en af sine allerbedste 
venner. 

Robyn fremførte de 
to første sange ‘Send To 
Robyn Immediately’ og 
titelnummeret fra hendes 
2018-album ‘Honey’ med 
lukkede øjne og en næsten 
frygtindgydende alvor, 
men så snart ‘Honey’ havde 
ringet ud, åbnede sven-
skeren op med et drilsk 

glimt i øjet og startede 
en kavalkade af hits fra 
bagkataloget. Sangene 
fra ‘Honey’-albummet fik 
selskab af ‘Body Talk’-
repertoiret og endda  
også af den energiske ‘Be 
Mine’ fra den helt tidlige 
Robyn-æra. 

Selv om en god del af 
publikum nok var kom-
met for at skråle med på 
Robyns mest poppede klas-
sikere, gav hun også plads 
til en længere klub-passage 
med numrene ‘Between 
The Lines’, ‘Love Is Free’ og 
et remix af ‘Don’t Fucking 

Tell Me What To Do’, hvor 
hun viste sig som sit  
allermest legesyge og  
dansende selv i selskab 
med en imponerende 
mandlig danser.

Koncerten kulmine-
rede dog med klassikerne 
‘Dancing On My Own’, en 
smuk og spændingsopbyg-
gende udgave af ‘With 
Every Heartbeat’ og den 
sørgmodige ‘Missing U’. 
Her overbeviste Robyn alle 
om, at hun er dronningen 
af klubben – med hvert et 
hjerteslag. 

SOFIE KOCK AUKDAL / SOUNDVENUE

Weyes Blood
Pavilion
Fredag kl. 18.00

Den unge, amerikanske 
sangerinde Natalie Mering 
gav en drømmende og me-
lodramatisk opvisning på, 
hvordan man leverer sto-
isk, elegant retro- og futu-
ristisk pop med en kølig 
distance til publikum og 
sit eget talent.  

Selvom Mering, der går 
under kunstnernavnet 
Weyes Blood, både var 
lun og sjov, efterlod 
hun publikum med et 
smertestik i hjertet. Oven 
på et fundament af sagte 
klaverakkorder demonstre-
rede hun på ‘Used To Be’, 
hvordan sødme og coolness 
kan gå hånd i hånd, når 

man besidder en stilsikker 
vokal og har tasken fuld af 
gode melodier. 

Med numre som ‘Seven 
Words’ og ‘Picture Me 
Better’ dykkede hun ned i 
sølet på den uforløste kær-
lighed, og samtidig lagde 
hun så meget tyngde i sine 
sungne ord, at der uden 
tvivl blev spildt en tåre  
eller to blandt publikum.  

Mering havde en unik 
evne til at lyde svært 
vemodig og boblende let 
på én og samme tid. Hun 
forvaltede legende let 
sine næsten påtrængende 
retro-hymner med så stor 
naturlighed, at det virkede, 
som om hun var født på en 
scene med et instrument 
i hånden og en mikrofon 
foran munden. 

Efter en magtdemonstra-
tion i catchy omkvæd og 
genkendelige vers gav hun 
plads til et covernummer 

af The Beach Boys. Med 
‘God Only Knows’ viste 
hun tydeligt, hvilket band 
og album, der med sikker-
hed var med til at forme 
hende som musiker.

Afslutningsvis og efter 
en kort introduktion af 

hendes velspillede band 
gled Mering og co. over i 
‘Do You Need My Love’, 
som netop denne solskins-
aften fremstod som en af 
den moderne tids store 
kærlighedsmanifester.

JAKOB MATZEN / SOUNDVENUE

Varmhjertet klubdronning

Svært vemodig og boblende let 
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Aldous Harding
Avalon
Fredag kl. 15.00

Med en mystisk gri-
masse, der var lige dele 
manisk og genert, ind-
tog Aldous Harding 
scenen med selvtillid 
og skrøbelighed. Den 
newzealandske folk-
pop-sangerinde skrue-

de straks op for intensiteten og stoppede tiden – men 
desværre kun for en kort stund. Hardings minimali-
stiske spøgelsesfolk blev så krumbøjet og dæmpet, at 
hun aldrig rigtigt formåede at trænge ordentligt igen-
nem. Selv på hitsinglen ‘Barrel’ tabte hun pusten og 
forsvandt ind i en verden, som ikke havde plads til 
andre end hovedpersonen selv. Hardings fine, spinkle 
sange egner sig til en intimkoncert – de var ikke klar 
til festivalrammen.

JAKOB MATZEN / SOUNDVENUE

Misery Index
Pavilion
Fredag kl. 22.30

Bag Misery Index’ 
totalt sprækkeløse lyd-
mur gemmer sig en 
kompleks omgang kon-
tant amerikansk døds-
metal med heftige mu-
sikalske og ideologiske 
grind- og punkinfluen-

ser inspireret af guderne i Napalm Death. Live står 
det lynhurtigt klart, at bandets trumfer er et nådes-
løst tromlende groove og et fuldstændig forrykt trom-
mespil fra Adam Jarvis, der også slår sine folder i Pig 
Destroyer og Scour (sammen med festivalaktuelle 
Phil Anselmo). 

Til trods for et halvtomt telt til at starte med 
gik Misery Index til stålet og leverede en mere end 
overbevisende koncert. Kontant som et koldblodigt 
nakkeskud.

THOMAS GRØNKJÆR 

Minimalistisk 
spøgelsesfolk

The kill in Roskilde
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Vampire Weekend
Orange Scene
Fredag kl. 19.30

Efter 45 minutter skete 
det endelig: Stemningen 
blev som ved et trylleslag 
vendt, og det var så sande-
lig heller ikke et minut for 
tidligt. Den første halvdel 
af Vampire Weekends kon-
cert på Orange Scene var 
nemlig en dødssejler, man 
ikke kunne engagere sig i.

Der var dømt teknisk 
ekvilibrisme, da Brian 
Robert Jones fyrede op for 
ekspansivt guitarlir på 
‘Sunflower’ og ‘Sympathy’, 
men lige lidt hjalp det. 
‘How Long’ klaskede til 
jorden, og det var frustre-
rende, at en tindrende juvel 
som ‘Step’ bristede som en 
sæbeboble, mens band og 
publikum kæmpede for at 
finde en fælles kemi.

Det virkede praktisk 
talt heller ikke som 
om, Ezra Koenig følte 
sig komfortabel i rollen 
som frontmand for en 

tusindtallig festivalforsam-
ling. Forsangeren havde 
et fraværende, sjælløst 
blik i øjnene, og hans 
moderate publikumsinter-
aktion virkede kunstig og 
pligtskyldig.

Bedst som Vampire 
Weekend truede med at 
forsvinde ind i indfor-
stået nørderi, som man 
kender det fra rytmisk 
konservatorium, og ens 
irritation tog til i styrke, fik 
fire effektivt affyrede skud 
i form af ‘Harmony Hall’, 
‘Diane Young’, ‘Cousins’ 
og ‘A-Punk’ aktiveret det 

engagement, man i den 
grad tørstede efter.

Et vendepunkt, som fik 
én til at krydse fingre for, 
at de ville holde kadencen. 
Det var heldigvis tilfældet 
med en ulmende ‘Ya Hey’ 
og ‘Jerusalem, New York, 
Berlin’, som trak tæppet 
for. Man sporede nærmest 
et lettelsens suk hos Ezra 
Koenig over, at koncerten 
var slut.

Vi var også lettede 
– men mest fordi en halv-
hjertet indsats heldigvis 
blev vendt på halvvejen.

MARTIN GRONEMANN / SOUNDVENUE

Halvhjertet indsats 
vendte halvvejs
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Jada
Avalon
Fredag kl. 13.00

Fem minutter i ét kunne 
man mærke det. Alle var stå-
et ‘tidligt’ op og stod nu ved 
Avalon i forventning om et 
brag fra Jada, som det sene-
ste år har taget turen støt op-
ad fra højdepunkt til højde-
punkt. Countdown-scenen 
i 2018, dette års NorthSide, 
et stærkt debutalbum sid-
ste uge – og nu på Roskilde 
Festivals hovedprogram.

Jada satte ikke en fod for-
kert i de 75 minutter, hun 

optrådte. Med sig havde 
hun et fedt band, skarpe 
korsangere og en god por-
tion tricks i ærmet. Med de 
på forhånd uddelte vifter, et 
nummer i gynge samt både 
en mor og en ven på scenen 
gav hun en varieret koncert 
med så mange elementer, at 
det er umuligt at beskrive 
det hele. Men fælles for 
dem alle er, at de aldrig tog 
fokus fra det, vi var kom-
met for: Jadas imponerende 
stemme og hendes lækre 
vuggende soulpop.

Der var ikke en finger at 
sætte på musikken. Bandet 
leverede de dybe basser, 
tunge grooves og cool r’n’b-
akkorder til perfektion, og 
hendes tre korsangere lød 

som noget, man normalt 
kun hører på studieindspil-
ninger. Og så var der Jada 
selv. Selv om hun i sin over-
vældelse havde svært ved at 
finde ord mellem sangene 
var hun sikker på hver en 
lille frasering – selv da hun 
crowdsurfede hele vejen fra 
mixerpulten til scenen, lød 
hun som en drøm.

Og så havde hun kontakt 
til sit publikum. Hun fik 
tydeligvis ekstra energi 
af den varme modtagelse, 
og det gjorde det skarpe 
show til en samtidigt 
nærværende oplevelse. 
Jada cementerede sig som 
Danmarks næste super-
stjerne med stil.

SIMON BÆKGAARD / SOUNDVENUE
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Heave Blood & Die
Gloria
Fredag kl. 00.15

Ja, denne sene natte-
time kunne man ikke 
klandre Heave Blood  
& Die for ikke at spille 
højt, heller ikke for  
ikke at spille tungt, 
men Tromsø-kvintetten 
var stillet en svær  

opgave.
Gloria virkede afventende, næsten sovende – må-

ske endda helt sovende henmod slutningen af sættet. 
Først dér opstod der for alvor publikumskontakt.

Alligevel stod jeg tilbage med oplevelsen af et 
ungt, lovende band, der ikke ulig andre samtidige 
norske rock og metal bands, serverer en inspireret 
musikalsk cocktail, der primært trækker rødder til 
punk og støjrock, men glimtvis også helt over til New 
Orleans og sludge.

Næppe det sidste vi har set til HB&D.
THOMAS GRØNKJÆR

En svær opgave
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Bring Me the Horizon
Orange Scene
Fredag kl. 16.00

Der var klassiske rock-
positurer, power stances, 
headbanging og svingen 
rundt med guitaren foran 
en mur af forstærkere. Men 
der var også koreograferet 
backingdans, kostumeskift, 
fællessang og farvestrålen-
de grafik på storskærmen. 
Bring Me the Horizons 
koncert var stilforvirret, 
men det giver mening, når 
man ser på, hvordan grup-
pen på få år er gået fra at 

være et stort metalnavn til 
at krydse over i popterrito-
riet og få mainstream- 
anerkendelse.

På Orange Scene 
balancerede gruppen 
som linedansere mellem 
stadionrockens bombast, 
metallens konfrontation 
og poppens brede appel 
– bedst symboliseret ved 
frontmand Oli Sykes’ trøje, 
der forestillede et motiv af 
Shakira tilsat sortrandet 
metal-font.

Det var ikke altid 
lige elegant. Langt fra. I 
begyndelsen lignede de en 
discountudgave af Slipknot, 
som de stod i ens kedel-
dragter og tæskede igennem 
‘Mantra’ og ‘The House of 

Wolves’ blandt maskerede 
dansere og ild. Men som 
show-extravaganza’en 
blev nedtonet, voksede de 
rene popskud ‘Medicine’ 
og ‘Mother Tongue’ med 
ekstra tyngde fra guitarerne 
og blev større under den 
orange teltdug.

Højdepunktet kom, da 
frontmand Oli Sykes invi-
terede en ung mand op på 
scenen for at synge med på 
metalbangeren ‘Antivist’. 
Lamslået stod han pludse-
lig i bar mave og fik sit livs 
oplevelse, som han grow-
lede og skreg sig effektivt 
igennem nummeret. Det 
var et vedkommende og 
medrivende øjeblik – men 
også et af de få minde-
værdige, der reelt var.

Med genrehopperiet 
kunne det gå begge veje 
for Bring Me the Horizon. 
Forunderligt nok endte det 
mest et sted midt imellem.

EMIL HANSEN / SOUNDVENUE

Jungle
Arena
Fredag kl. 16.00

»Last time we were here, 
we had one of the best 
shows of our lives,« sagde 
en solbrilleklædt og dåse-
ølsdrikkende Tom 
McFarland kort inde i 
Jungles optræden. Han og 
barndomsvennen Josh 
Lloyd-Watson besøgte sidst 
festivalen i 2015, og efter fi-
re års pause var kimen lagt 
til endnu en festlig gen-
nemgang af deres 70’er-
funkede popperler.

Med sig havde briterne  
fem bandmedlemmer 

– heraf to korsangere og en 
fyr på bongotrommer – og 
deres sammenspil var helt 
igennem stramt og strøm-
linet. Ikke en fod blev sat 
forkert i det lummerlækre 
og groovede lydbillede.

Selv om det havde 
været interessant, hvis de 
havde bevæget sig længere 
væk fra sangenes noget 
enslydende studieversions-
strukturer, er det svært at 
kritisere det gennemførte 
udtryk, hvor også scenogra-
fien passede til retrostilen 
med gyldent bagtæppe og 
lysende lamper, der glim-
tede som pailletter.

Undervejs tog 
frontmændene vante 
virkemidler i brug som for 
eksempel at sige »tusind 
tak« på dansk. Og hver 

gang fik det en hujende 
modtagelse af det ovenud 
feststemte publikum. Med 
så catchy et bagkatalog 
kunne Jungle næsten ikke 
undgå at få folk med sig, og 
hele Arena-teltet var fyldt 
med fællessang, vrikkende 
kroppe og nikkende hove-
der fra start til slut.

Til sidst røg den i forve-
jen fantastiske stemning 
et ekstra nøk i vejret med 
kæmpehittet ‘Busy Earnin’, 
der fik den svedende men-
neskemængde til at hoppe 
i samlet flok og nynne med 
på sangens karakteristiske 
horn. Lloyd-Watsons afslut-
tende ord beskrev det gan-
ske præcist: Der må være et 
helt særligt forhold mellem 
Jungle og Roskilde Festival.

MORTEN KILDEBÆK / SOUNDVENUE

Konfrontation vs. 
masseappel

Lummerlækker 
e�ermiddagsfest
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Frigørende 
sex-fest
Cupcakke
Apollo
Fredag kl. 12.00

»It’s kind of funny, but  
I think you’re gonna enjoy 
this«, sagde Cupcakke  
inden ‘Spiderman Dick’. Og 
det kan man sige om hele 
rapperens koncert. Hun er 
kendt for sine til tider  
næsten vulgære tekster,  
der slibrigt går i dybden 
med diverse sex-relaterede 
situationer og handlinger. 
Men Cupcakkes ellers nær-
mest groteske sange virke-
de frigørende, sjove og op-
rigtige, og de blev leveret 
med stor selvsikkerhed og 
selvfølgelighed som på høj-
depunkterne ‘Duck Duck 
Goose’ og ‘Deepthroat’. 
Cupcakke er et kærkom-
ment og befriende bekendt-
skab, der fejrede alt det, 
man normalt ikke snakker 
for højt om.

NIELS JUL BRUUN / SOUNDVENUE

En hård, hypnotiserende 
rocktilstand

Yves Tumor
Gloria
Fredag kl. 20.15

Den amerikanske 
heksedoktor inden for 
eksperimenterende, 
elektro-akustisk mu-
sik, Yves Tumor, leve-
rede fredag aften en af 
sine intense, soniske 
seancer på Gloria-

scenen. Her fremmanede han de hidsige lyddæmoner, 
der hjemsøger hans musik. Og han havde absolut in-
gen problemer med at påkalde sig den kraft og energi, 
som de næres ved. 

Ganske vist startede Yves Tumor i det poppede hjørne 
med nummeret ‘Honesty’ fra hans seneste album, men 
gennem albummets titelnummer, ‘Licking An Orchid’, 
forsvandt han med det samme ind i en hård, hypnotise-
rende rocktilstand, som han ikke lod sig ryste ud af igen. 

Yves Tumors desperate kærlighedstekster, gode 
publikumskontakt og imponerende fingernemme 
guitarspil gjorde op for, at hans vokal var mere end 
rusten i begyndelsen af settet. Til gengæld var hans 
stemme som forhekset på falset-nummeret ‘Lifetime’. 
En gang imellem opstod der endda også fri passage 
for den ellers lidt anonyme baggrund af noise og 
synth som på nummeret ‘Noid’. 

Der hersker ingen tænkelig tvivl om, at Yves Tumor 
med vilje havde gjort det til rockguitarens aften. Hans 
tilbedelse af dette instrument blev grundigt bevist 
for det proppede Gloria, da han også spillede et par 
smagsprøver på sin nye musik, som bar præg af en an-
derledes, nærmest postrocket langsomhed og tyngde.

Der gjaldt det samme for Yves Tumors koncert, 
som gør sig gældende for moderne spiritualitet: Nogle 
fans fik vist ikke helt det, de var kommet efter, mens 
andre fik sig en gedigen positiv overraskelse.

SOPHIA HANDLER / SOUNDVENUE
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Underworld
Arena
Fredag kl. 23.30

På samme måde som den 
sunkne by Atlantis er 
Underworlds musik blevet 
til et sagnomspundet festi-
valfænomen. Fredag nat 
steg den britiske elektroni-
ske duos musikalske un-
derverden op til overfladen 
med en nostalgisk og stor-
slået klublyd, der netop 
mindede om et mytologisk 
samfund – hvis ikke fra 
oldtiden, så fra 90’erne.

De to frontmænd Karl 
Hyde og Rick Smith 

sørgede for, at opstigningen 
forløb helt efter planen. 
De første numre, der duk-
kede op af dybet, var en 
blanding af Underworlds 
glatte retro-electronica og 
nyudgivede housebaskere, 
der lød som starten på et 
usædvanligt velsammensat 
dj-set. Men det var så live, 
som det overhovedet kunne 
blive.

De to æresprofessorer in-
den for elektronisk musik 
viste trods alderen impo-
nerende stamina. Sammen 
skabte de en perfekt storm 
af Smiths synths og Hydes 
sustainede vokal, og det 
trofaste pit-publikum 
kvitterede med at byde 
dem hjerteligt velkom-
men tilbage til Roskilde. 

Hyde grinede spontant og 
roste energiniveauet under 
teltet, hvor euforien fra 
nummeret ‘Always Loved 
A Film’ allerede var smittet 
direkte af.

I det hele taget fastholdt 
Underworld den dedike-
rede del af publikum med 
overskudsagtig dagligstue-
snak mellem bassens drøn. 
Og selv om folk gik lidt  
til og fra, sørgede duoen 
for, at alle havde en fest 
undervejs. En fest, der  
selvfølgelig kulminerede 
med klassikeren ‘Born 
Slippy’. Volumenen var 
i vejret, hænderne var i 
vejret, humøret var i vejret 
– alt var i mere end skøn-
neste orden.

SOPHIA HANDLER / SOUNDVENUE

Hans Philip
Arena
Torsdag kl. 19.00

Skærmene varslede en 
’high energy concert’, men 
det kunne ikke være mere 
forkert. For Hans Philip 
forsøgte ikke – som nær-
mest alle andre rappere  
lige nu – at skabe mosh-pits 
eller galskab. Han gik den 
modsatte vej og gav en kon-
cert, der var høj på følelser, 
usikkerhed og eftertænk-
somhed.  

Den tidligere frontmand 
fra Ukendt Kunstner fulgte 
den nedbarberede lyd fra 
soloalbummet ‘Forevigt’ og 

skabte et intimt moment 
midt i Roskildes konstante 
tumult. Et øjeblik, hvor 
følelserne ikke bare sad 
uden på tøjet, men forplan-
tede sig gennem hele det 
tætpakkede telt.

Hans Philips vokal var 
imponerende sikker og 
flersidig, men bevarede det 
nærmest bekendende og 
samtalende toneleje, der 
har gjort hans soloprojekt 
så stærkt. Samtidig beviste 
han, at charmen tydeligvis 
er intakt ved at indlede 
sange som bossanova-
nummeret ‘Et studie i over-
tænkning’ med drilske 
dansetrin. 

Det var fascinerende 
at se en kunstner smide 
al sikkerhed over bord 
og kaste sig ud i noget så 

selvudleverende. Hans 
Philip droppede rap-perso-
naen, der klædte ham som 
et skræddersyet jakkesæt, 
og han turde stå foran os 
med sine nøgne følelser.

Til sidst blev alt forløst 
i en gåsehudsfremkal-
dende opførsel af Ukendt 
Kunstner-sangen ‘Langt 
væk’ – nummeret, der 
bedre end nogen anden 
danner bro mellem Hans 
Philip før og nu. 

Og Arena elskede det. 
‘Saa blaa’ og ‘Siger ingen-
ting’ blev nærmest fælles-
sangsseancer. Hans Philip 
sang sin blues, og hele teltet 
følte den med ham. Det var 
en af den slags koncerter, 
som man instinktivt følte, 
man ville huske.

KRISTIAN KARL / SOUNDVENUE

Mytologisk klublyd

Forvandlingen 
er fuldbyrdet
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Kåd 
eufori fra 
Belize 
The Garifuna 
Collective
Avalon
Fredag kl. 21.00

Måske fik man det bed-
ste endorfintrip fredag af-
ten i Avalon-teltet. 
Publikum var i hvert fald 
kåde af eufori, da The 
Garifuna Collective fra det 
lille mellemamerikanske 
land Belize spillede deres 
überinciterende solskins-
musik, der har rod i garifu-
na-folkets unikke, men og-
så udryddelsestruede, mu-
siktradition betegnet ‘pun-
ta’. Inden for en time for-
måede de ni musikere at 
smede publikum sammen 
ved hjælp af eksotiske per-
kussioninstrumenter, call-
respons-vokaler, svedig 
funk og rituel Garifuna-
stepdance, så det gav god 
mening, at aftenens sidste 
nummer hed ‘Together As 
One’. Orange feeling? Ja, 
for pokker!

KASPER KIRKEGAARD

Fra pop-eksperimenter
til afro-rock

Dawda Jobarteh
Gloria 
Fredag kl. 15.00

Midt imellem to 
numre på Gloria for-
klarede en smilende 
Dawda Jobarteh, at han 
er påvirket af såvel 
rock og jazz som afri-
kansk musik. Han kun-
ne såmænd også have 

nævnt eksperimenterende pop/rock, for koncerten 
begyndte med et tre numre langt indie-præludium 
med deltagelse af CTM (Cæcilie Trier), mens Dawdas 
eget band var parkeret ude backstage.

Ideen til optakten blev undfanget for et år siden, 
da han optrådte som special guest til CTM’s koncert 
på netop Roskilde Festival. Og nu ville de så gentage 
succesen under et nyt koncept.

Med afsæt i Cæcilie Triers hjemsøgte vokal 
og cellospil blev vi præsenteret for to prunkløse 
kompositioner, der befandt sig i et melankolsk og 
lyrisk landskab. Første nummer hvilede på en mørk, 
ildevarslende cello-drone og Dawdas enkle, harmo-
niske koraspil, og der opstod en spændende kontrast. 
Holdt op imod Dawdas egen musik synes der at være 
et tigerspring til Triers nordic noir, men faktisk gav 
det god mening; Dawdas egen musik kan nemlig også 
have et blåt tvist, ikke mindst som det kommer til 
udtryk i hans vokalarbejde.

Efter forspillet med CTM gik Dawdas band på 
scenen – bassist, trommeslager og percussionist. 
Tempoet blev sat mærkbart i vejret, ligesom ko-
raen fik lidt ekstra strøm at lege med i de ofte ret 
rockede versioner af den mande-tradition, Jobarteh 
udspringer af. Bortset fra lidt lydproblemer i starten 
fungerede opskriften ret godt, og vi blev budt på både 
Mingus-jam (Better Get Hit In Your Soul) og solo-
udflugter fra bandets ghanesiske trommeslager, inden 
publikum slusedes ud i solskinnet igen.

KASPER KIRKEGAARD
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I det mindste 
brænder folk ikke telte 
af mere – på den 
måde er der da noget, 
som er bedre end 
i gamle dage

Illustration: Mia Mottelson

Da vi begyndte at gå på festival, var 
det stadig med livet som indsats at læg-
ge sig til at sove den sidste nat. Horder 
af møgpunkere hærgede 

campingområderne og satte ild til deres 
telte. Og mayhem var over os hele nat-
ten, mens forhutlede trætte gymnasie-
elever slæbte slidte rygsække hjem til 
forstæder og jyske småbyer. I det mind-
ste brænder folk ikke telte af mere – på 
den måde er der da noget, som er bedre 
end i gamle dage.

Nu er det igen lørdag på festival, og 
du har tømmermænd. Det har vi også. 
Og hvis du var hjemme hos din mor, 
ville hun nok belære dig om, hvad 
alkohol gør ved kroppen. Men det er du 
ikke, og så er det jo godt, at vi er her. For 
selvom vi snart er færdige med at lyde 
som jeres mødre, skal I ikke snydes for 
de sidste omsorgsfulde råd: 
•  Tag sko på: Du vader i andre menne-

skers pis, og jeg gider ikke løbe efter 
samaritterne, fordi du har trådt på en 
pløk. Jeg foretrækker at gå, så jeg ikke 
spilder min øl.

•  Lad for helvede være med at tage ryg-
sæk på til koncert – især inde i pitten. 
Vi er nogen, på 160 cm, der er trætte 
af at få dine taskestropper i øjnene (ja, 
det var en træls koncert med Arcade 
Fire i 2017)

•  Lad være med at sove foran Orange. 
Vi kommer i tvivl om, hvorvidt du er 
død, syg eller en klaphat.

•  Festivalen uddeler ikke støvmasker 
eller gummistøvler. Du er på 

festival, ikke på koloni med børne-
haven.

•  Din mor skal ikke ringe til festival-
ledelsen, fordi du ikke fi k den 
teltplads, du drømte om. Eller fordi 
du ikke fi k lov at slå telt op under 
højspændingsledningerne. Hvis du er 
gammel nok til at tage på festival, så 
kan du også klare dig uden din mors 
hjælp. Vi er her jo.

Kan du have en god sidste festivaldag, 
husk at få nok ud af den, og husk at tage 
dine ting med hjem i morgen og ryd op 
efter dig selv! 

Og det var mor.

De sidste rester 
fra de riges bord

Omkring 700 festivalgæster, frivillige og en enkelt udvik-
lingsminister stillede sig fredag sammen foran Orange 

Scene, hvor de skabte et kæmpe menneskebanner med 
ordene Solidarity Now. Mellemfolkeligt Samvirke stod 

bag menneskebanneret.

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. 

  Girlpower  
Girls are awesome, 
House of Chroma
Lørdag kl. 12.00
Musikbranchen er i den grad overrepræsenteret 
af mænd. I denne talk gæster Karen Vincent 
fra SheCanPlay, Jenny Rossander (Lydmor) og 
lydtekniker Jessica Petersen, hvor de snakker 
om, hvordan det er at være personen bag 
artisten. Girls Are Awesome er et initiativ, der 
skal lø� e kvinder i musikbranchen, og her på 
Roskilde Festival vil de dele deres inspiration 
og viden.

  Et brag af en balkanfest  
DŽAMBO AGUŠEVI ORCHESTRA, 
Avalon 
Lørdag kl. 15.00 
Har du brug for et frisk pust? Så tag en ven 
under armen og kom til et brag af en fest 
med toner fra et af Balkans hotteste orkestre. 
DŽAMBO AGUŠEVI ORCHESTRA er en blanding 
af traditionel tyrkisk, balkanmusik med 
inspiration fra swing, jazz, pop- og � lmmusik. 
Bandet formår at appellere til et bredt 
publikum på tværs af alle aldersgrupper 
og starte en fest med deres kra� fulde og 
energifulde musik.

  Sorg og sex  
Amalie Langballe, House of Chroma
Lørdag kl. 18.30 
Med sine personlige klummer og kronikker har 
journalist og forfatter Amalie Langballe delt 
personlige erfaringer om både sex, sorg og 
voldtægt. Hun er aktuel med den auto� ktive 
roman ”Forsvindingsnumre” om den unge 
Agnes, der kompenserer for tabet af sin mor 
og prøver at forsvinde gennem sex. Amalie 
Langballe holder talk, hvor hun spørger sig selv, 
om det har været det hele værd – at udlevere 
sig selv og sine følelser til hele Danmark. Kom 
med til et oplæg, hvor du kommer helt tæt på 
den hudløst ærlige forfatter.

  Japansk psykedelisk rock  
Kikagaku Moyo, Pavilion 
Lørdag kl. 00.30
De startede som gademusikere, hvor de 
spillede i Tokyos gader. Men siden 2012 
har succesen taget fart for det japanske 
psykedelisk rockband. Bandet formår at 
kombinere alle de gode elementer fra 70’erne. 
De består af en særlig krydret blanding af raga, 
spych, freefolk og krautrock. Så er du klar på 
guitar ri£ s og guitar/orgel jams, så skal du helt 
sikkert tage et smut forbi Kikagaku Moyo.

Lørdag 6. juli 2019
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Solidaritet 
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Camp of The Year winner: »We are so excited«
‘Camp of the Year’ is the title given 

to the camp with the best vibe, most 
love, creativity and the best parties.

This year, a camp with the truly 
bizarre name ‘SkinkeSkolen’. »We are 
so excited; we don’t know what to do 
with ourselves,« says the winners.

But the name? The people from 
camp SkinkeSkolen has an explanation:

»We chose the name because our 
friend was bad at getting boys, so we 
started a school to teach her to �irt.«

Every year the camp picks a guy’s 
name, throws a party, and gives a 

crown to all with that name. Some 
guys have come for years: »They 
change their fake id every year to  
the name we’ve chosen.« 

Camp of the Year is an annual com-
petition held by the festival itself.

ESTER ROSE WADSWORTH 
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At one time or another, 
everyone has had that 
hidden pocket of darkness 
inside them. It builds up over 
the years, the raw feeling 
of despair and sadness, to 
the point where you know 
it has to come out, one way 
or the other. So you package 
it up into a neat box with 
everything that was bringing 
those internal struggles into 
the world, and then you watch as it 
explodes around you. This happens 
to everyone. This is what was ex-
pressed through Robert Smith’s 
masterpiece from 30 years 
ago. This was ‘Disintegration’.

I n 1989, The 
Cure shocked 
the world 
with the release 

of ‘Disintegration’. Their 
previous album, ‘Kiss Me Kiss 
Me Kiss Me’, was a wide variety of 
genres put together, leaning heavily 
into pop overtones. ‘Disintegration’ 
tells a completely different story.

According to the Danish DR P6 Beat radio 
host and The Cure mega-fan, Camilla Jane Lea, 
the album could be described as a masterpiece 
that allows »everything dark in the human soul to come 
out onto the record.« 

When something with that much passion and power 
is listened to, it can come as quite a shock. Camilla Jane 
Lea describes this feeling as one of claustrophobia, as if 
the album is surrounding you to a point where you have 
»a hard time catching your breath.«

An album this powerful has to start 
with a shock to the senses. And that is 

exactly what ‘Disintegration’ does. The first track, 
‘Plainsong’, lets the listener know exactly what kind of 
journey they are embarking on with the opening chords. 

»The perfect opening of the universe that I didn’t 
know existed,« Camilla Jane Lea recounts. »It draws 
you in and holds you.« The song has the ability to bring 
out every emotion that you have. It digs past the surface 
and gets to the real emotion and darkness we bury deep 

down, and makes the listener wear it  
on their sleeves for the remainder of  
the album.

There isn’t a track on the album  
that does not seamlessly fit this  
perfect puzzle. Interwoven, they  
move in and out with flawless place-
ment. Peaking at No. 2 on the Billboard 
charts, ‘Lovesong’ became the hit  
single of the album, speaking to  
everyone’s longing to be loved purely  
and simply, however far away,  
eternally. 

Many young people may know 
The Cure from the occasional ‘Friday 

I’m in Love’ on the pop stations or from 
digging through their parents’ old  

records. But they are truly missing out  
on The Cure’s greatest work. To be truly 
moved, elevated and transported or to find 
the connection you need on your worst  

days, ’Disintegration’ is the cure.
Roskilde festival goers are in for the  

celebration of a lifetime with The Cure’s  
upcoming performance. Robert Smith is 

known for being an outgoing and clever 
performer who comes alive in front of an 

audience. 
»These are people who really want  

to be on stage. The Cure is there to 
create a show that you will never 

forget and will leave you always 
craving more,« Camilla Jane  

Lea says.
You may think that 
you don’t have 72 

minutes to listen 
to the entire 
album, but 

before you know 
it, you will be halfway 

through without a single  
complaint. You will not be able to resist 

once ‘Plainsong’ leaves you completely  
vulnerable. And, immediately after, 

‘Pictures of You’ brings out the waterworks  
as you think of lost love. 

What happens when you let everything  
inside of you out? The good, the bad, the  
ugly… there is something out there that is 
swimming in the same deep water as you. 

‘Disintegration’ proves that there is an 
audience that needs to know that someone else is  

feeling the same way. The world is not always the perfect 
portrait that a simple pop song creates. Robert Smith lets 
the listener know that it is perfectly fine occasionally to 
take a deep dive into melancholia, and maybe even try 
letting it out every once in a while.

NICK BUTLER

The 30th Anniversary of The Cure’s 
‘Disintegration’



MARLEEN LAANEP  
FROM ESTONIA
Is helping to set up the 
Ambereum area. First-time 
volunteering at Roskilde 
festival. 

Have you been in other 
festivals before?
This is a completely first 
time experience at any 
festival for me. My utter 
best experience is 
to have been to such a 
crazy camping site. That 
is definitely something to 
look back to. 

How was the Danish 
behaviour at Roskilde 
Festival?
As much as I have seen, 
the Danes are really wa-
steful. Their way to treat 
the camping site and the 
festival area is insane. 
But, on the other hand, 
they seem really conside-
rate and they would most 

likely help if somebody 
is in trouble. You get the 
good with the bad in this 
festival.

Did you have any 
expectations before 
coming here? 
I tried to come here with 
an open-mind thinking 

’this is going to be 
a lot of party, a lot of 
music, a lot of weird 
stuff’, and it has definitely 
been that. 

What memory do you 
want to keep forever?
I climbed to a sound 
system to dance.

MARINA GEORGATI  
FROM GREECE
Is working at Taco’s canteen. 
First time at the festival. 

Have you been in other 
festivals before?
I have been to quite a 
lot of festivals in Greece 
although they are quite 
smaller and they don’t 
have any big international 
names like they do here 
at Roskilde Festival.

Did you have any 
expectations before 
coming to the festival?
I expected that it would 
be crazy – and it is  
crazy. I didn’t expect 
such a huge amount of 
people. To be honest, 
I was surprised about 
how big the festival area 
actually is.

Were you surprised by 
the Danish behaviour 
here? 
The Danes smile much 
more at the festival and it 
becomes easier to interact 
with them. Everybody 
wear costumes and glitter.

Are you taking a special 
memory with you 
forever? 
I love volunteering at the 
camp sight and walking 
from one stage to another 
in the dust. What a unique 
experience!

HAMISH STRAATMAN 
FROM AUSTRALIA
Is selling train tickets for 
DSB. Second time at Roskilde 
Festival.

Did you have any 
expectations before 
coming to the festival?
I expected that it would 
be pretty crazy and  
that it would be complet-
ely different to what you 
normally see in Denmark. 

Have you been in other 
festivals before?
Yes but I don’t think any 
of them are remotely on 
the same level as Roskilde 
Festival. The Australian 
festivals are normally just 
music, but the big thing 
here is the camp and it is 
quite unique in its way. 

How did the Danes behave 
at Roskilde festival? 
It is different to any normal 
Danish lifestyle. There are 
no boundaries here, and 
people do what they want 
and they are much more 
friendly and approachable 
after a couple of drinks. It 
is quite nice that they have 
this one week a year when 
they go absolutely crazy. 
And it’s not just young 
people. 

What memory do you take 
with you from the festival?
There is always something 
interesting or strange to 
see and everything I’ve 
experienced has been good.

HRISTO PALHUTEV  
FROM BULGARIA 
Is working with Mombay, 
at the Food Court. He only 
came to Denmark for the 
festival. 

Have you been to other 
festivals?
I went to a similar festi-
val in Romania but I’ve 
never been to anything 
nearly as big as this 
one. There is a feeling of 
belonging to something 
massively here.  

Did you have any 
expectations before 
coming to the Festival?
A friend of mine told me 
about Roskilde Festival. 
She told me about how 
crazy it is and I love music 
so it seemed like a great 
opportunity for me. 

Were you surprised by 
the behaviour of the Danes
at the festival?
Everybody is there to 
help you, to share beers 
with you and they are so 
nice all the time. It is like 
a big family partying 
together. 

Do you have a memory 
to keep?
I partied hard at 
Unicorn Camp for the 
LGTBQ party.

Not only Danish people have answered the call of a week-long 
journey of freedom. Festivalgoers from all around the world also 
partook in these non-stop days of craziness. A common way to 
describe their experience: ‘Insane Dope Party’.

If Roskilde Festival is already difficult to describe for a 20-year-in-a-row  
festival-goer, imagine how hard it is for a first-timer foreigner. Orange Press  
moved to the volunteer camp and gave some voice to those international and  
brave ones who survived the festival.

MANUELA RAMOS CACCIATORE 

Spot on the 

International 

Volunteers
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MARLEEN HRISTO

MARINA HAMISH
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