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Efter fire dage med 
Roskilde Festival er  
jeg allerede ved at  
have styr på min dags-
rytme: 

Op og find morgen-
mad. Ud på pladsen og 
rende på mennesker, 
jeg engang kendte. Slå 
en sludder af om øl-
priser og toiletkøer, og 
hvor gamle vi er blevet 
siden vores første tur 
på festival for 15-20 år 

siden.
Men i år er der et nyt element i min rutine. 

For hver dag skal jeg også lytte til folks brok 
over, hvad festivalen bør sørge for til lige 
netop dem.

»Det er for ringe, at vagterne slukkede vo-
res bål,« sagde en, der ville riste skumfiduser 
en halv meter fra sit telt.

»Det er for dårligt, at festivalen ikke giver 
os masker, hvis der kommer urinstøv,« sagde 
en anden.

Bare fordi vi har forladt vores almindelige 
liv for en uge, har vi ikke forladt det danske 
samfund. Du er stadig et semivoksent menne-
ske med ansvar for dit eget liv, selvom du nu 
bor i et telt og kun indtager teltvarme dåseøl 
og toastbrød.

Selvfølgelig er der servicevagter og 
samaritter, kloakering og adgang til rent 
drikkevand, et udvalg af mad og drikke og 
dankortautomater med penge nok til en hel 
ny by. Et samfund skal fungere, infrastruktu-
ren skal være i orden.

Selvfølgelig skal der være koncerter 
og camping, det er derfor, vi er her. Men 
Roskilde Festival eksisterer, fordi vi alle sam-
men bidrager til festivalen. 

Bevares, brok dig til servicevagterne, hvis 
der er noget, du vil have skal forandres. Men 
du har ikke ret til at opføre dig som en 14-årig 
servicetung teenager, bare fordi du betaler 
2.000 kroner for en festivalbillet. Sådan en 
billet giver ikke fuld curling-servicepakke. 
Hvis du vil have det, så må du tage en tur 
med all-inclusive med Spies, mens vi andre 
fester videre i smatten.

Men Matas og apotekerne findes jo stadig 
nede i Roskilde by. Her kan masker købes i 
hobetal.

Der findes stadig politi, som du kan hen-
vende dig til, hvis du er blevet udsat for noget 
ulovligt. Der findes hospitaler, hvor du kan 
få behandling, og der findes byggemarkeder, 
hvor du kan finde presenninger til dit over-
svømmede telt.

Barnepigefestivalen

Selvfølgelig skal der 
være koncerter og 
camping, det er derfor,  
vi er her. Men Roskilde 
Festival eksisterer, fordi  
vi alle sammen bidrager 
til festivalenRONJA PILGAARD

Jo jo, der skal være håndsæbe og toiletter nok. Men måske er det ikke festivalens ansvar, at dine naboer larmer, 
at du ikke kan få lige netop det campingområde, du drømte om, eller at sikre din adgang til ristede skumfiduser.



O R A N G E  P R E S S ,  
LO U N G E- B U D S K A B

Genoplad 
batterierne

Tag en pause i Andel loungen og lad 
batterierne op med grøn strøm 

fra vores datterselskab Andel Energi. 
- andel.dk/RF

O R A N G E  P R E S S ,  
DA N C E BAT T L E- B U D S K A B

Hvem har den 
vildeste energi?

Dyst imod dine venner i vores 
dancebattle og vind billetter til #RF23. 

Electro Shuffle 
dig til #RF23

Vi ses i Campingområde XVi ses på festivalpladsen 

Electro Shuffle
dig til #RF23

Vi ses i Central Park

Dyst imod dine venner i vores
Energybattle og vind billetter til #RF23.
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Foto: Frederik Valdemar Kjeldgaard 

Sofie Linde satte gang i 
anden bølge af MeToo i 
Danmark. Det har medført 
stor debat og konsekven-
ser, men hvor føler årets 
festivals mænd, at 
grænsen går? Orange Press
spurgte nogle af dem.

I en bagende sol og et par 
ødelagte campingstole har 
vennerne Max og Mathias en 
fest kørende. Men i år er festen 

ikke helt, som den plejer. 
»Vi snakker mere om, hvad der 

er fedt at gøre, når man flirter. Det 
er, som om der i år er større fokus 
på, hvor folks seksuelle grænser 
går,« lyder det fra vennerne, der 
har været på Roskilde Festival 
sammen siden 2014. 

NU SKAMMER JEG MIG
Det er første gang, der afholdes 
Roskilde Festival, siden Sofie Linde 
kaldte tv-kanonen ud til Zulu 
Comedy Galla med efterfølgende 
debat om køn, magtstrukturer og 
grænserne for flirt. 

Men følger de nye tanker med på 
Roskilde Festival, der for mange er 
et afbræk for dagligdagens normer?   

»Særligt anden bølge af MeToo 
har fået mange mænd til at se 
indad. Det er spændende at se, 
om de nye tanker ændrer deres 
opførsel på et frirum som Roskilde 
Festival,« siger Kenneth Reinicke, 
der er kønsforsker ved Roskilde 
Universitet. 

I år mærker Max og Mathias, at 
flere i vennegruppen er begyndt at 
sige fra over for hinandens opførsel.   

»I går gik jeg forbi en kvinde  
og sagde til min ven, at hun kunne 
godt ligne en, der kunne bruge noget 
pik. Det sagde han straks slet ikke 
var i orden,« siger Max Anker Ries.

»Nu skammer jeg mig over det, 
men jeg er glad for, at han sagde 
det, selvom det var ment for sjov.«

FEDT AT SPØRGE OM LOV
MeToo-debatten har også sat 
mange tanker i gang for Gustav 
og Frederik, som er på Roskilde 
Festival for første gang. 

»Jeg tænker meget mere over, 
hvad der er okay eller ej,« siger 
22-årige Gustav Wassmann.

»Den anden dag fik vores venin-
des kærestes søster et kæmpe klap 
i røven. Det synes jeg virkelig var 
over grænsen, men der var des-
værre ingen i campen, der gjorde 
noget.« 

De har før været på andre, 
mindre festivaler, men føler, flirten 
fylder mere på Roskilde Festival, 
end da de eksempelvis var på  
Nibe Festival. 

»Jeg er begyndt at prøve at spørge 
direkte og høre, om hun synes, det, 
vi har gang i, er fedt. Tit så oplever 
jeg egentlig, at de synes, det er ret 
frækt, at jeg spørger,« siger 19-årige 
Frederik Frantzen. 

VAGINA-VÆGMALERI SÆTTER 
TANKER I GANG
Under et træ har Filip Di Stefa- 
no søgt læ med sin veninde. For 
ham har MeToo ændret hans syn 
på de tidligere år, hvor han var på 
festival. 

»Jeg skammer mig over nogle 
ting, jeg tidligere har gjort  
på Roskilde,« siger 26-årige Filip 
Di Stefano.

»Engang i 2013 klappede jeg en 
pige i numsen til en koncert uden 

at tænke over det. Jeg fik godt nok 
en lussing bagefter. I dag fokuserer 
jeg mest på min egen energi til 
koncerter, så må andre opsøge 
mig.«

I år har særligt et vægmaleri ved 
Gloria lavet af den svenske kunst-
ner Carolina Falkholt gjort indtryk 
på Filip Di Stefano.

»Jeg så et kunstværk om en tidli-
gere voldtægt på Roskilde. Det 
ramte mig virkelig at se det så di-
rekte. Det var en voldsom oplevel-
se, men det er fedt, at den historie 
kan komme ud og konfrontere os 
med, hvad der er okay,« siger han 
om maleriet, som du kan læse mere 
om på side 10 her i avisen.  

JONATHAN LEBEDER

MeToo har sat 
tanker i gang 
på Roskilde 
Festival

Jeg er begyndt 
at prøve at spørge 
direkte og høre, om 
hun synes, det, vi 
har gang i, er fedt. 
Tit så oplever jeg 
egentlig, at de 
synes, det er ret 
frækt, at jeg 
spørger

FREDERIK FRANTZEN

FLIRT OG GRÆNSER PÅ ROSKILDE
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»Maskuline tårer har vi lært at gem’ 
væk / Lige siden skolegården, de kalder ba-
re på endnu fler’ tæsk.« 

Sådan synger Tobias Rahim i sin sang 
‘Når mænd græder’, et af de hits, som 
Arena helt klart kommer til at skråle med 
på til koncerten i dag kl 14.00.

Rahims sang skriver sig ind i en ten
dens, hvor nye mandlige musikere viser 
en ny måde at være maskuline på. Fra 
årets program kan også nævnes folk som 
ArtigeArdit, Post Malone og Polo G. Er det 
bare en trend? Eller afspejler det et større 
kulturelt skift?

Ifølge lektor Steen Kaargaard Nielsen, 
der er forsker i musikvidenskab på 
Aarhus Universitet, er der sket noget 
fundamentalt nyt. I gamle dage var 
popmusikken gerne provokerende og 

grænseoverskridende, men »man vidste 
godt, der var en grænse.« Madonna kunne 
kysse en kvinde til en prisuddeling, men 
det var blot en pirrende leg.

»Der var et solidt fundament af 
heteronormativitet dengang. Her har vi 
en helt anden åben scene i dag. Det giver 
også plads til andre typer af mænd,« siger 
Steen Kaargaard Nielsen og fremhæver 
blandt andet den åbent homoseseksuelle 
rapper Lil Nas X.

Også hans kollega fra Aarhus Universitet,  
professor Morten Michelsen nævner Lil 
Nas X som den måske mest bemærkelses
værdige nye popstjerne, der ændrer 
på vores idéer om maskulinitet. Ifølge 
Michelsen er hans queerede æstetik dog  
så eksperimenterende, at det nærmest  
må kaldes avantgarde. Han siger, at af Lil 

Nas X’ popularitet måske alligevel er en 
indikator på at »midterfeltet rykker sig.«

For Morten Michelsen er det nye ikke 
så meget, at de mandlige popstjerner er 
følsomme, det har de altid været. Det nye 
er, at de i højere grad bruger sig selv i 
deres musik. De viser deres egen skrøbe
lighed og ufuldkommenhed, og det skaber 
et nyt forhold til publikum. De moderne 
popstjerner er mere menneskelige.

»Det er sværere at ophøje dem til stjer
ner,« siger Michelsen, »og det udligner et 
hierarki mellem kunstner og publikum. 
Publikum påvirker musikere, der igen 
påvirker publikum. Det gør forandringer 
lidt mere grundfæstede.«

ROSKILDEMÆND GRÆDER
Med den idé i baghovedet drog vi ud på 
festivalpladsen for at høre, om publikums 
holdninger til maskulinitet også er i ud
vikling. Det viste sig dog hurtigt, at hvis 
der er ændret noget, så er det nærmest 
allerede grundfæstet, i hvert fald hos den 
del af Roskildepublikummet, vi fik i tale.

Således kigger Jonathan Overby nær
mest overrasket på mig, da jeg spørger 
ham og hans venner, om de er enige med 
Tobias Rahims påstande om mænd. 

»Selvfølgelig!« siger han, »mænd 
græder!« 

Selv græd han senest i forbindelse med 
et afsluttet forhold for tre måneder siden, 
hvilket viser sig at være den hyppigste 
grund til at græde hos alle de adspurgte 
mænd.

Jonathan Overbys vennegruppe er dog 
enige om, at de ikke altid har været lige 
åbne om deres egen gråd. I gymnasiet var 
der en kæmpe facade, siger de, men med 
tiden blev de mere åbne. 

»Vi er også fra Slagelse, og der er det 
alle mod alle …«

For Lucas Nødgaard Hansen har forhol
det til tårer været det samme hele hans 
liv. Han græder, når der er en god grund 
til det. Han nævner også brudte forhold 
som den største grund til at græde. Gråd er 
dog ikke noget, han taler med andre end 
sine nærmeste venner om.

En mandegruppe i nærheden joker først 
om spørgsmålet: 

»Vi er lige blevet ydmyget i basketball. 
Det er ikke sved, der drypper af min 
krop,« siger en meget lidt grædende mand. 

Men selv i den her ret adrenalinpumpe
de, ret løsslupne gruppe ved de alligevel, 
præcis hvornår de sidst har grædt: 

»FCK har lige vundet guldet!«
Måske er der en grund til, at Tobias 

Rahim gennem hele sin sang nævner sin 
far. Måske var det mere en tidligere gene
ration, der ikke kunne græde, og Roskilde 
er allerede overtaget af grædende mænd.

I så fald er det næste og sidste skridt så 
også, som han siger: »Ikk’ had på din far 
/ Bare gi’ ham kærlighed og lær ham at 
græde.«

FREDERIK BOJER BOVÉ

Mændene på 
Roskilde Festival 
forstår at græde

Der var et solidt 
fundament af hetero
normativitet dengang. 
Her har vi en helt anden 
åben scene i dag. Det 
giver også plads til 
andre typer af mænd

STEEN KAARGAARD NIELSENFo
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Der er sket noget nyt med 
maskulinitet i musik, siger 
forskere. Den tendens 
kan man se på Roskilde 
Festival lige fra kunstnere 
som Tobias Rahim og til 
festivalens gæster.



Vores nye restaurant 
Food Is Now er en sanselig 
hyldest til økologi og biodiversitet.

Køb billet allerede nu, og glæd dig 
til at varme op til drømmekoncerten 
med en treretters madoplevelse.

ROSKIL.DE/FOODISNOW
KØB BILLET ONLINE PÅ

ELLER KOM FORBI 
RESTAURANTEN FOR AT BOOKE.

FIND OS
VED SEJLENE

SYD FOR 
ORANGE

SCENE
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»Jeg skal kunne modstå alle mulige 
ubehagelige ting undervejs«

Priscilla Hortense Kakou beskriver sig selv som »hærdet« og en »emotionel bodybuilder«, der er vant til at aggressioner 
i hverdagen. Alligevel siger hun, at hun bliver forbløffet over, hvor reaktionære og racebetonede folk kan være.

Foto: Mathias Fredslund Hansen

Det er mere stressende at være på festival, 
når man har minoritetsbaggrund, siger en 
debutant og en mere erfaren festivalgæn-
ger, der er blandt de relativt få ikke-hvide 
deltagere. 

D Roskilde Festival har længe arbejdet på at 
fremme marginaliserede stemmer. Men hvordan 
føles det egentlig at være en minoritet på festi-
valen? 

»Man ser en masse citater på campingpladsen om, 
at vi skal passe på hinanden. Men som sort kvinde er 
man hele tiden opmærksom på, om folk kommer til at 
spille noget ubehageligt musik eller, når klokken bliver 
mange, og hvide mennesker bliver fulde, om de vil sige 
noget diskriminerende til en,« siger Aminata Chikondi 
Andersen, som arbejder for nonprofitorganisationen 
Rapolitics. 

Aminata Chikondi Andersen fortæller, at der var nogle 
sikkerhedsfolk i orange veste, som kom forbi hendes 
camp forleden, fordi nogen netop havde klaget over, at 
der blev spillet racistisk musik i området. Det gav hende 
en følelse af, at der var voksne til stede, som gør noget 
ved racistisk adfærd. Men hun mener samtidig, at det er 
psykisk og følelsesmæssigt udmattende at være en mino-
ritet på Roskilde Festival:

»Det er en ambivalent følelse, som er der hele tiden 
– uanset om man vil det eller ej. Jeg vil have det sjovt, 

men jeg har også ansvar som værge og vogter for mig selv. 
Man skal altid passe på sig selv,« siger Aminata Chikondi 
Andersen og foreslår flere sorte og brune personer i 
Roskilde Festivals ledelse. 
 
FORBLØFFET OVER REAKTIONER
Ved RE:ACT Human Rights står scenens konferen-
cier, Priscilla Hortense Kakou, som også arbejder for 
Rapolitics og er på Roskilde Festival for femte gang. Som 
sort lesbisk kvinde mener Priscilla Hortense Kakou, at 
det stadig er vanskeligt at være en minoritet på Roskilde 
Festival.

»Når andre køber en billet til Roskilde Festival, så 
skal jeg købe en emotionel billet bare for at være her, 
fordi jeg skal kunne modstå alle mulige ubehagelige ting 
undervejs.«

Priscilla Hortense Kakou medgiver, at der er sket me-
get, siden hun begyndte at komme på Roskilde Festival, 
men der er stadig lang vej igen, og det er superærgerligt, 
siger hun. 

»Der har været corona, hvor folk har haft tid til at 
reflektere over deres eksistens. Og der har været en ra-
cemæssig åbenbaring verden over i kølvandet på mordet 
på George Floyd, men det er lidt, som om det er gået i 
glemmebogen.« 

Hun beskriver sig selv som »hærdet« og som en »emo-
tionel bodybuilder,« der er vant til at opleve mikroaggres-
sioner i sin hverdag. Alligevel siger hun, at hun bliver 
forbløffet over, hvor reaktionære og racebetonede folk 
kan være. 

»I forgårs havde jeg det supervarmt i min camp og tog 
min top af for at gå lidt rundt i min BH – ligesom alle 

andre gør. Så kom der en række drenge gående forbi, og 
en af dem råber ”ugabuga” efter mig. Han ser sig tilbage 
for at se, om jeg lagde mærke til det. Jeg kigger direkte 
på ham og siger, “hey, dig dér”. Så laver han en grimasse 
til mig, som om han fortrød det, men han fik hurtigt 
slanget sig tilbage ind i den trygge række af alphahan-
ner igen.«

Priscilla Hortense Kakou er enig med Aminata 
Chikondi Andersen i, at der kan komme gode ting ud af 
mere diversitet i festivalledelsen: 

»Start fra toppen, og så vil det sprede sig nedad føde-
kæden. Det skal ikke kun være frivillige, aktivister og 
almindelige festivaldeltagere, der sætter fokus på det. 
Det skal også være en agenda, som ledelsen forholder sig 
til konstant.«  

ISAK HÜLLERT

Når andre 
køber en billet 
til Roskilde 
Festival, så 
skal jeg købe 
en emotionel 
billet, bare for 
at være her, 
fordi jeg skal 
kunne modstå 
alle mulige 
ubehagelige 
ting undervejs

PRISCILLA  
HORTENSE  

KAKOU

MINORITET PÅ FESTIVAL: 

n ROSKILDE: VI ARBEJDER PÅ DIVERSITETEN
n  Roskilde Festivals programleder for frivillighed og 

organisation, Mika Christoffersen, siger, at festivalen 
arbejder for at gøre oplevelsen tryggere for minoriteter 
og samarbejder med organisationer for minoritetsetni-
ske unge. I forhold til kritikken af manglende diversitet i 
ledelsen siger talspersoner, at de har en handleplan om 
diversitet og lighed under udvikling, som dækker hele 
Roskilde Festival Gruppen.



KEEP THE FESTIVAL CLEAN 

SORT YOUR WASTE
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Svenske Carolina Falkholt har 
overrasket med sit aktuelle værk 
ved Gloria, der er en eksplicit be-
skrivelse af, hvordan kunstneren 
selv blev voldtaget på Roskilde 
Festival. Det har ført til et svært 
dilemma for kuratorerne, som 
har valgt at skjule værket for 
gæsterne – men ikke hele tiden. 

»Die rapists, just fucking die!« står der 
hen over et stort rødt vægmaleri af en va-
gina på muren foran indgangen til Gloria. 

Med de ord og mange flere voldsomme 
ord beskriver den svenske vægmaler og 
graffitikunstner Carolina Falkholt at blive 
voldtaget på Roskilde Festival for nogle år 
siden. 

Men lige om lidt er det ikke synligt 
længere. For her, onsdag i middagssolen 
foran Gloria, er to mænd med en kran i 
færd med at hænge et stort rødt gardin 
ned over værket, inden gæsterne bliver 
lukket ind på pladsen. Det kom bag på 
festivalens kuratorer, hvor meget Carolina 
Falkholt egentlig havde på hjerte. 

»Det er et forfærdeligt dilemma. På 
den ene side har vi en fantastisk aktivist, 
som leverer et virkelig vigtigt vidnesbyrd, 
som kan bidrage til samtalen om sam-
tykke og overgreb på Roskilde Festival. 
På den anden side bliver vi nødt til at 
tage hensyn til andre ofre, så de ikke 

bliver retraumatiserede,« siger Roskilde 
Festivals chefkurator, Signe Brink. 

Det er den eksplicitte beskrivelse af 
massevoldtægten i et telt på Roskilde 
Festival, der har fået Signe Brink til at 
træffe beslutningen. Fordi vægmaleriet er 
på fronten af Gloria, har Roskilde Festival 
ikke mulighed for at lave et trigger 
warning-skilt. 

Kompromiset er, at vægmaleriet stadig 
er til at se for alle, der har lyst, hver dag 
klokken 11.00-11.30 og igen klokken 17.00-
17.30. Social workers er til stede under 
fremvisningerne.

»Vi har taget beslutningen baseret på en 
vurdering fra vores samarbejdspartnere 
i Everyday Sexism Project og andre fag-
folk,« tilføjer Signe Brink.

Orange Press har forsøgt at få fat i 
Carolina Falkholt for en kommentar,  
men hun er ikke vendt tilbage inden 
redaktionens slutning.

BENJAMIN D’SOUZA

Kunstner lavede værk om 
at blive voldtaget – men nu bliver 
hendes maleri dækket til 

Vi bliver nødt 
til at tage hensyn 
til andre ofre, så 
de ikke bliver 
retraumatiserede

SIGNE BRINK

Foto: Sarah Arge
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Der er væsentlig færre festivalgæster, 
der møder op ved samaritternes telte 
med sår, blærebetændelse eller tegn på 
dehydrering ved dette års festival. Det samme gælder for antallet af gæster, der har 
akut brug for hjælp ude på campingpladsens område. 

Det fortæller Jens Kraul, som er organisationsansvarlig ved Røde Kors og samarit 
gennem fl ere år.

»Det tyder på, at folk er bedre til at passe på sig selv og hinanden,« siger han.
Det lave antal af tilskadekomster i år kan samtidig hænge sammen med det gode 

vejr, fortæller Jens Kraul. For selvom varmen kræver mere væske til kroppen, nedsæt-
ter den også det helt vilde aktivitetsniveau.

»Selvfølgelig falder folk stadig over en teltpløk eller træder ned i et hul. Men var-
men kan nedsætte antallet af tåbelige skader i forbindelse med fodbold og kongespil,« 
siger han.

Skader forårsaget af uheld kan man dårligt helgardere sig mod. Men hvis det varme 
vejr fortsætter, så er det netop kombinationen af væske og mad i maven, der kan redde 
dig fra en dehydrering og et besøg hos samaritterne. 

»Hvis det er meget varmt, kan man opleve at få kvalme. Og så er der mange, der stopper 
med at spise. Men hvis man fylder vand på en tom mave, så skyller man bare systemet 
igennem, og så kommer vandet ud af den anden ende uden at blive optaget i kroppen. Så 
det er vigtigt, at vandet har noget at binde sig til nede i maven,« siger Jens Kraul. 

Hvis du får brug for tilsyn fra en samarit, en sygeplejerske eller en læge, kan du 
fi nde First Aid-teltet i campingområde East på Poppelgårdsvej. Ring 112 ved akut brug 
for hjælp, eller tag fat i en vagt i orange vest.

DITTE LINDBLAD

Færre kommer til skade på årets 
festival, end der plejer at være, 
og det har formentlig noget 
med vejret at gøre, 
siger organisations-
ansvarlig samarit. 

Samaritterne 
oplever færre 
skader 

Foto: Jesper Houborg
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Badet i sommersolens varme stråler kys-
ser Henrik Rasmussen og Anita Carøe 
Henningsen og ser forelsket på hinanden.

De er omgivet af smilende venner og fa-
milie ved en pavillon i M-området, og bag 
dem er der dækket fi nt op med et langbord 
spækket med dannebrogsfl ag, fi ngermad 
og kolde øl og vin. Det er nemlig en stor 
dag for parret fra Sorø, der blev gift i smug 
i 1995 under Roskilde Festival og nu fejrer 
deres sølvbryllup selvsamme sted.

Anita Carøe Henningsen smiler ved 
tanken om dagens fest, og hvordan den 
fejrer familiens seneste 25 år på Roskilde 
Festival.

»Jeg har jo samme kjole på i dag, 
som jeg havde på den smukke lørdag på 
Roskilde Rådhus i 1995. Men Henriks 
orangefarvede bukser var blevet slidt op 
med tiden, så han har købt et nyt par, som 
er magen til dem, han havde på for 27 år 
siden,« siger hun og griner.

Parrets voksne børns venner har sat en 
æresport op med deres navne på pavil-
lonen, og en blanding af unge og ældre 

gæster knipser fotografi er af sølvbrudepar-
ret, som fortsat ser lykkeligt forelsket 
ud ved familiens favoritevent, Roskilde 
Festival. 

»Henrik og Anita længe leve, hurra, 
hurra, hurra!« råber gæsterne.

AFGØRENDE AT FEJRE PÅ ROSKILDE
Henrik og Anita skulle have fejret i 2020, 
men udskød. De kunne ikke fejre deres 
sølvbryllup, hvis ikke det var på Roskilde. 
Alt andet ville stride mod familiens ånd.

Henrik og Anita er begge kommet på 
Roskilde Festival, siden de var helt unge, 
men det var hjemme i Sorø, de mødte hin-
anden i 1991. Som en glidende overgang 
fi k de børn og købte hus sammen.

Det førte dem til at overveje at blive 
gift, hvilket de gjorde i 1995 til den fem-
ogtyvende Roskilde Festival. De valgte at 
gøre det i smug og holde det hemmeligt 
for deres venner, fordi de »ikke orkede et 
mere formelt bryllup.«

Deres bryllupsdag er i virkeligheden 
på lørdag, men de fejrede tidligere, for det 

er lettere at samle alle, før 
musikken går i gang. 

BØRNENES VENNER ER 
OGSÅ DERES VENNER
Parret har tre voksne børn, 
som de har taget med på 
Roskilde Festival, siden 
de var små, og gennem 
deres teenageår har Henrik 
og Anita tilbragt tid med 
alle deres børns venner på 
festivalen. 

At være på Roskilde for 
at høre god musik er en 
tradition, der er dybt indlejret i familien. 

»Da vi endelig var sammen med alle vo-
res børn til den første koncert på Roskilde, 
blev Henrik helt rørt, så festivalen betyder 
virkelig meget for os som familie,« siger 
Anita Carøe Henningsen. 

Gennem de seneste par år, hvor deres 
børn er begyndt at komme på festival med 
deres venner, er Henrik kommet om ons-
dagen for at lave chili con carne over bål. 

»Så kan man altid samle nogle unge 
mennesker, der ikke har fået andet end 
rugbrød i fi re dage,« siger han.

Imens vi står og taler med parret, 
strømmer det ind med ankommende unge, 
glade gæster, der krammer sølvbryllups-
parret og ønsker dem stort tillykke. 

»Jeg har jo samme kjole på i dag, 
som jeg havde på den smukke lørdag på 
Roskilde Rådhus i 1995«

 ISAK HÜLLERT

SAGDE JA I ROSKILDE FOR 27 ÅR SIDEN: 

”Festivalen betyder 
virkelig meget for os”
Et sølvbrudepar, der blev gi�  i smug under Roskilde Festival i 1995, fejrede en stor dag 
med familie og venner på familiens højtelskede festival. 
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Festivallejre kan efterhånden være 
meget mere end telte, campingstole 
og pavilloner. Mange camps rummer 

konstruktioner og kunstneriske detaljer, 
der gør dem til noget helt særligt. Vi gik 

en tur i området Clean Out Loud med 
Lone Feifer, der er arkitekt og direktør 

for bæredygtigt byggeri i Velux-gruppen.

Med arkitekten på camp-crawl

FESTIVALENS 
FORSAMLINGSHUS
Så er det tid til Camp Kartof-
feltryk, der ved første øjekast 
kan ligne andre camps med 
sit store, hvide havetelt. Men 
indenfor er der fyldt med 
kulørte lamper, balloner og 
glimmergardiner hængende 
fra loftet.

MORTEN KORSHOLM, BEBOER :
»Vi har 10 års jubilæum og holdt 
en ret stor fest i går, hvor vi fik 
pyntet ekstra op og serveret 
voldsomme mængder Fernet 
Branca og rosé. Pynten er 
blikfang for at trække folk til. Vi 
prøver at bringe naturen inden-
for i pavillonen. Sådan lidt flora 
for at bløde det op. Andre folk 
må meget gerne dukke op.«

LONE FEIFER, ARKITEKT:
»Der er gået til den med pynt 
og glimmer for alle pengene. 
Det er enormt flot og indbyder 
virkelig til party. Faktisk 
virker det jo som et forsam-
lingshus. I teltene kan man 
ikke så meget, så det er virkelig 
godt med de her samlings-
steder, hvor man kan mødes 
og chille, som folk gør lige nu. 
Pavillonen tager de med hjem 
igen. Et skidegodt eksempel 
på, at hvis man laver noget, der 
kan holde til vind og vejr, kan 
man bruge det flere gange.«

DET 
CIRKULÆRE 
KOLLEGIE
Første stop er 
Camp Tietgens 
Twisted Circle 
med 92 venner 
og bekendte fra 
Tietgenkollegiet i 
København. Her 
er det campens 
helt specielle 
runde bar, der 
stjæler opmærk-
somheden.

MAGNUS GREEN, 
BEBOER:
»Vores kollegie er 
en stor, cirkulær 
bygning, så det 
ville vi afspejle 
i cirkelbaren, 
også i farven. 
Bordpladen holder
måske ikke så 
godt, men benene 
er bundsolide. 
Man kan danse på den. Eller, man kunne danse på den. Vi holdt en fest, 
hvor nogle fyre var oppe på baren for at holde noget strobelys og fyre 
fede moves af. Men flamingoen inde i bardisken var ikke robust nok.«

LONE FEIFER, ARKITEKT:
»Baren er ret postmoderne i sit udtryk. De har virkelig arbejdet med 
cirklens kvadratur. Selve overfladen buler lidt nedad, fordi der ikke er 
søjler nok, men den holder endnu. De har givet den stabilitet med en ski-
vevirkning, så den ikke står og ryster. Jeg synes, det er ret bæredygtigt, 
for det kan alt sammen skilles ad i fraktioner. Jeg sender lige et billede af 
baren til mine kolleger, der har tegnet det rigtige Tietgenkollegie.«

PISTOLSVINGERNES 
SALOON
Der er gang i den hos Saloon City. 
Lejren er beboet af cowboys, der i 
indgangen har bygget en vaskeægte 
saloondør, som smækker frem og 
tilbage, når man går ind, og en bar, 
man kan stå og hænge i som en 
anden lovløs.

MIKLOS RASMUSSEN, BEBOER:
»Vi er cowboys. Vi har faktisk levet 
lidt i en cowboyverden i nogle år 
efterhånden. Der er det vigtigt at 
have en lædervest og en cowboyhat 
på. Der er også flere herinde, der 
har en cowboytatovering. Det er 
vores første år på Roskilde, men 
vi har holdt vores egen cowboyfe-
stival i to år, mens Roskilde var 
aflyst. Jeg har stået for den struktu-
relle integritet af vores saloondøre 
og vores bar. Og så var jeg manage-
ment på opsætning af pavillonen 
også. Hængslerne i døren er ved at 
være vakkelvorne, men det virker 
jo meget autentisk. Noget af det 
tager vi nok med hjem igen.« 

LONE FEIFER, ARKITEKT:
»Her er nogle fyre, som virkelig 
har tænkt over det. De har en god 
pavillon, som kan tages med fra 
år til år. Og så har de pimpet den. 
Med meget få materialer har de 
lavet noget, som kan bruges igen 
og igen. Det er meget solidt lavet og 
super simpelt. Der er rigtig meget 
Lucky Luke-stemning her. Det 
minder mig om en tid, hvor rigtige 
mænd var rigtige mænd. For der er 
ikke nogen kvinder overhovedet 
kun mænd i cowboyhatte.«.

Foto: Rebecca Helene Hoffmann



TÆNKER DU 
OGSÅ OVER,
HVOR MANGE
DAGE MAN KAN 
OVERLEVE PÅ 
DÅSEMAKREL?

BOOK I ROSKILDEAPPEN

FÅ STRØM TIL AT GOOGLE DET
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my business, Champagne sip, sip, ride 26’s, Champagne sip, sip, minding my business, Gulf coast, we don’t give a fuck ’bout your say-so, Pesos, keep it on the hunch, but it’s bait though, Down south, when we ride slow, you see the paint glow, Gold mouth, speaking lingo, I know they ain’t 

s ee t h e c a r,  M y 8 5 ,  D o n ’ t  n eed n o s w i t c h ,  I ’m s i t t i n g h ig h ,  Yo u f eel  t h a t  b a s s ? T h a t ’s  h ow I  r i d e ,  C h a m p a g n e s i p ,  s i p ,  r i d e 26’s ,  C h a m p a g n e s i p ,  s i p ,  m i n d i n g my b u s i n e s s ,  C h a m p a g n e s i p ,  s i p ,  r i d e 26’s ,  C h a m p a g n e s i p ,  s i p ,  m i n d i n g my b u s i n e s s ,  G u l f  c o a s t ,  we d o n ’ t  g i ve a  f u c k – T h ey h a t e c h a n g e
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my business, Champagne sip, sip, ride 26’s, Champagne sip, sip, minding my business, Gulf coast, we don’t give a fuck ’bout your say-so, Pesos, keep it on the hunch, but it’s bait though, Down south, when we ride slow, you see the paint glow, Gold mouth, speaking lingo, I know they ain’t 

s ee t h e c a r,  M y 8 5 ,  D o n ’ t  n eed n o s w i t c h ,  I ’m s i t t i n g h ig h ,  Yo u f eel  t h a t  b a s s ? T h a t ’s  h ow I  r i d e ,  C h a m p a g n e s i p ,  s i p ,  r i d e 26’s ,  C h a m p a g n e s i p ,  s i p ,  m i n d i n g my b u s i n e s s ,  C h a m p a g n e s i p ,  s i p ,  r i d e 26’s ,  C h a m p a g n e s i p ,  s i p ,  m i n d i n g my b u s i n e s s ,  G u l f  c o a s t ,  we d o n ’ t  g i ve a  f u c k – T h ey h a t e c h a n g e

Foto: Jesper Houborg
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P å hjørnet af kunstprojektet Fence 
Walk står 53-årige Rolf Rejnhold 
i en skrigorange DSB-jakke og 
overvejer de sidste detaljer på 

ét af sine værker på festivalpladsen. En 
håndfuld unge fyre dumper frem og 
kigger spørgende på hans trækvogn til 
materialer.  

»Snup den bare,« siger han og fejer en 
sveddråbe væk fra næsetippen.

»Vi kører sgu god stil her. Fællesskabet 
er fedt. Man kan sparre med folk, hvor 
de rent faktisk fatter farvekoder og alt det 
dér, men det er lige så vigtigt, at vi kunst-
nere kan trives.«

Rolf Rejnhold, også kendt under navnet 
Mester 88, har været graffitikunstner i 38 
år og har gjort det til sin levevej. 

Solidt plantet i det nyslåede græs står 
han i sine sorte Adidas Superstar og dan-
ner et overblik over sit mangefarvede kar-
totek af spraydåser, imens han skiftevis 
skæver hen til kunstværket og det 50-tal, 
som er fremhævet i bunden for at markere 
festivalens jubilæum.

»Jeg har lavet et cut-out. Værket er 
tredimensionelt, og det stikker både fysisk 
og visuelt ud fra væggen.«

Han griber ud efter en lystonet blå, 
slentrer langsomt tilbage og tager støvma-
sken på igen. 

»Det giver altid en på opleveren at være 
her. Publikummet er stort, og det er sgu 
noget andet end at få et bestillingsjob 
hjemme i Jylland. Alle de cool kunstnere 
fra hele verden kommer jo også her,« lyder 
det let mumlende fra bag masken. 

Ved en bygningsfacade længere nede 
ad vejen står 31-årige Jasmine Petersen 

»Mal, mal, mal!« udbryder hun plud-
selig og stryger penslen demonstrativt i 
små hurtige bevægelser hen over vægfla-
den.

»Det er ligesom en militærlejr. Vi 
maler uafbrudt i syv dage og får næsten 
ingen søvn. Men det er det hele værd. Jeg 
elsker at være her.«

Med malerpenslen peger hun mod 
den anden ende af bygningen, hvor en af 
hendes hjælpere roder rundt med nogle 
farvebøtter, og fortsætter:

fra Chicago, USA, som er én af de mange 
kunstnere, der har taget den lange tur fra 
de fjernere himmelstrøg. Iklædt helt sort og 
gemt væk under et fem meter højt stillads 
strækker hun sig for at dekorere hoften på 
én af vægmaleriets kvindelige silhuetter. 

»Jeg laver de her karakterer, der hedder 
Fast Girls, og jeg har udviklet på dem i 
snart 10 år. De repræsenterer de moderne 
kvinder i det urbane landskab, og de 
ender stort set altid med at blive ekstremt 
selvtillidsfulde.«

»Jeg har lige malet med Stine der i 
Tyskland sammen med nogle andre kunst-
nere, som også er her. Vi støtter og hjælper 
alle sammen hinanden, og dialogen er 
altid konstruktiv. Vi er jo en stor lykkelig 
familie, og jeg kommer til at græde, når jeg 
skal hjem igen.«

Graffitikunsten kan blandt andet  
opleves i Staldområdet, Artzone, Avalon, 
The Garden, Central Park og ved Fence 
Walk.

SØREN SAND DJERNÆS

Graffitikunst er traditionen tro en integreret del af årets festival, hvor kunstnere fra hele verden flokkes for at sætte kulør på facaderne. 

Mester 88: »Roskilde er sgu noget andet 
end at få et bestillingsjob hjemme i Jylland«

Det er 
ligesom en 
militærlejr. Vi 
maler uafbrudt 
i syv dage og 
får næsten 
ingen søvn. 
Men det er 
det hele værd. 
Jeg elsker at 
være her

JASMINE PETERSEN

Foto: Sarah Arge

HVORFOR HAR I SÅ STORT 
ET FOKUS PÅ GRAFFITI PÅ 
ROSKILDE FESTIVAL?
»Roskilde Festival er Danmarks 
fjerdestørste by under afholdel-
sen, og enhver storby har brug 
for en masse kunst i bybilledet. 
Vi forsøger jo også at komme 
malermiljøet i møde, og derfor 
samler vi over 100 kunstnere 
fra hele verden, hvilket også gi-
ver en masse visuelle lækkerier 
for gæsterne.«

HVAD FÅR KUNSTNERNE UD 
AF DET?
»Vi skaber alle festivalen sam-
men. Det gælder også kunstner-
ne. De får lov til at deltage i det 
her fantastiske fællesskab, der 
er på Roskilde Festival. Alle 
kunstnerne dukker op frivil-
ligt, ligesom resten af festivalen 
er bygget op. Samtidig er det 
også en god måde at få trænet 
sine malerevner på. Vi maler 
jo en hel uge i streg, hvor alle 
hjælper alle. Så man får også et 
stærkt internationalt netværk. 

De når selvfølgelig også ud til 
et stort publikum, som er ivrige 
efter at få en på opleveren.«

HVORFOR SKAL MAN KIGGE 
FORBI SOM GÆST?
»Det kan give et afbræk mellem 
koncerterne og drukken. og 
hvad der ellers foregår derude. 
Har man øjnene med sig og går 
på opdagelse, vil man opdage, 
hvor dygtige kunstnerne er, og 
mærke, hvor mange timer der 
er lagt i værkerne. Det bør man 
ikke være foruden.«

Roskilde Festivals graffitikurator, Lars Pedersen, sætter ord på vigtigheden af netop denne 
kunstforms tilstedeværelse på festivalen. 

Som i en international storby

n FAKTABOKS 
Graffiti på Roskilde 
Festival er portræt-
teret i bogen ’Paint 
It Orange – The 
Graffiti of Roskilde 
Festival 1999-2019’, 
som blandt andet 
kan købes i Green 
Design Market. 



Mere fest.
Mindre druk.

Roskilde Festival står bag årets ‘Music Against Drugs’-
kampagne sammen med Dansk Live og Sundhedsstyrelsen. 
Det skal nemlig være musikken, der bevæger os og bringer 
os tættere på hinanden – og det skal være fællesskabet og 
de oplevelser, vi får sammen, når vi står til koncerten på 
marken, i skoven eller på stranden med armene i vejret, der 
påvirker os og giver os en rus. Ikke alkohol eller stoffer.

Det er derfor, vi sammen med mere end 20 andre festivaler
i år siger: “We are under the influence of music”.

Prøv vores alkohol- og musikquiz, hvor du kan vinde
næste års billet til Roskilde Festival, blive klogere på de 
mange alkoholmyter, få gode råd til at sige fra og meget 
mere på againstdrugs.dk.

www.rf50.dk
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En drøm går i opfyldelseNy single fra Rina Sawayama
Tobias Rahim, der torsdag spiller på Arena, delte 

onsdag et billede på sin Instagram-profil af en note, 
hvorpå der stod: I morgen klokken 14.00 – altså 
som en hentydning til hans kommende optræden 
på Roskilde Festival. I beskrivelsen skrev han: Un 
sueño se hace realidad, der på dansk betyder: »En 
drøm går i opfyldelse.«

Rina Sawayama blev et tiltrængt plaster på Roskilde-
såret, da stjerneskuddet Jack Harlow måtte aflyse kort 
før festivalen. Nu er den japansk-britiske sangerinde 
klar med en ny single, som vi nok får glæden af at  
høre, når hun torsdag 21.30 indtager Arena. Singlen 
hedder ’Catch Me in the Air’ og er en hyldestsang til 
sangerindens mor. Det skriver Pitchfork.

Rina Sawayama.
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»Det er jo et stående publikum, der står 
med en bajer, så vi kan ikke bare spille 
det, vi ville spille til en normal koncert. 
Vi er nødt til at vælge numre med et lidt 
højere energiniveau.«

Rune Tonsgaard Sørensen er violinist  
i Den Danske Strygekvartet – eller Danish 
String Quartet, som den har heddet, siden 
den slog igennem internationalt. De fire 
medlemmer har nu turneret i det meste af 
verden og optrådt i ikoniske koncertsale 
som Carnegie Hall i New Work, Wigmore 
Hall i London og Berlinerfilharmonien.

»Jeg ved ikke, hvor mange af de steder, 
folk kender,« siger Rune Tonsgaard. 

»Men vi har været heldige at spille  
i mange af de store koncertsale rundt
omkring i verden.«

UNDERDOG HOS ROCKPUBLIKUMMET
Enhver klassisk musikfestival i Danmark 
ville placere den danske strygekvartet 
som absolut topnavn. Men på Roskilde er 
det nok de færreste, der har hørt om stry
gekvartetten – og endnu færre, der ville 
tage ind for at høre dem i deres normale 
omgivelser, hvor der ikke bliver drukket 
fadøl i plastkrus under koncerterne, men 
måske et glas hvidvin i pausen.

»Det er en helt anden scene, end vi er 
vant til, og vi skal spille forstærket. Det er 
meget sjældent, vi prøver det i en stryge
kvartet,« siger Rune Tonsgaard.

En strygekvartet består af to violiner, en 
bratsch og en cello. Fire strygeinstrumen
ter, der er langt fra guitar, bas, trommer 

som er et oplagt samarbejde, fordi Rune 
Tonsgaard også spiller violin i den trio. 
Så til koncerten bliver de fire strygere 
suppleret af en harmonika og strengein
strumentet cister.

Publikum skal ikke forvente et kæmpe 
sceneshow med ild og konfettikanoner. 
Men de seneste to dage har grupperne 
øvet sammen for at få ekstra bevægelse og 
variation i musikken. Og så har stryge
kvartetten gjort noget andet uvant.

»Vi har forsøgt at lære numrene 
udenad. For normalt spiller vi jo med no
der, men når man står på sådan en scene, 
er det fedt, hvis man kan det udenad og 
kigge mere ud på publikum.«

PÅ ROSKILDE SOM 13-ÅRIG
Rune Tonsgaard ved godt, hvad der skal 
til for at skabe en koncertoplevelse på 
Roskilde Festival. Han er vokset op i 
Roskilde og kommet på festivalen, siden 
han var 13 år. Nu har den 39årige musi
ker været her som publikum cirka  
15 gange.

Han fremhæver selv ’rytmiske’ musi
kere som Björk, Robyn, Bon Iver og The 
Whitest Boy Alive (spiller også i år!) som 
nogle af sine største oplevelser gennem 
årene. Og så er der én bestemt koncert, 
han håber at kunne leve op til.

»For nogle år siden var jeg på festi
valen og hørte pludselig et band, der 
hedder Orange Blossom. Jeg anede ikke, 
hvem de var, men jeg fik simpelthen en 
gigantisk oplevelse af at stå i det der telt 
og blive fyldt med fantastisk musik, som 
jeg ikke anede eksisterede. Og hvis nogen 
kommer ind i teltet på torsdag og får den 
samme oplevelse, så vil jeg være super, 
super glad.«

VALDEMAR STAUNING

DANISH STRING QUARTET & 
DREAMERS CIRKUS SPILLER PÅ 
PAVILION TORSDAG KLOKKEN 14.00

og sang, som man ofte hører på Roskilde 
Festival. Selvom der er dukket klassiske 
navne som Kronos Quartet og Copenhagen 
Phil op med et par års mellemrum, er det 
noget helt særligt at spille her for Rune 
Tonsgaard.  

»Jeg er lidt mere nervøs over den her 
koncert end mange andre koncerter,« 
fortæller han.

»Det ér bare en stor ting at spille på 
Roskilde Festival, også selvom man er en 
strygekvartet. Det er jo fantastisk at få den 
mulighed og nå ud til så mange menne
sker og et nyt publikum, så der er virkelig 
noget på spil.«

KAMMERMUSIK TIL DANSEFØDDERNE
Den Danske Strygekvartet har indspillet 
11 albums, siden den blev dannet for 20 
år siden. Og på det nyeste album, Prism 
IV, er det de klassiske komponistkoryfæer 
Bach, Beethoven og Mendelssohn, der 
bliver fortolket. Men det er ikke dem, man 
skal komme til koncerten på Pavilion for 
at høre. Kvartetten har tidligere indspil
let to albums med nordisk folkemusik, 
og torsdag er der mere dansevenlig 
folkemusik end klassisk kammermusik på 
programmet.

»Der er en anden form for fordybelse 
hos et stående publikum med fem fadøl 
i blodet. Så det handler om at spille på 
nogle andre tangenter, der går lidt mere i 
benene og i hjertet, end de går i hovedet.”

Koncerten er tilmed sammen med 
folkemusikbandet Dreamers Cirkus, 

Der er langt fra de bonede gulve 
i klassiske koncertsale til smat-
ten på Roskilde Festival. Men det 
har Rune Tonsgaard Sørensen og 
resten af Danish String Quartet 
forberedt sig på, når strygerne  
torsdag indtager Roskilde 
Festival i selskab med folke-
musikbandet Dreamers Cirkus.

Klassisk kvartet på afveje

Der er en anden 
form for fordybelse hos 
et stående publikum 
med fem fadøl i blodet. 
Så det handler om at 
spille på nogle andre 
tangenter, der går lidt 
mere i benene og  
i hjertet, end de går  
i hovedet

RUNE TONSGAARD SØRENSEN

Rune Tonsgaard Sørensen 
kommer fra Roskilde og er 

violinist i både Danish String 
Quartet og Dreamers Cirkus, som 
spiller koncert sammen torsdag.
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Kenyanske Duma lader 
raseriet over ulighed løbe 
frit på den vildtvoksende 
metal-undergrundsscene 
i Østafrika – og nu på 
Roskilde Festival. Selv duo-
ens navn er mørkt.

Svedende, headbangende kroppe 
kaster sig direkte imod en cirkelfor-
met menneskemasse, der organisk 
følger en fælles rytme. For en udefra-
kommende kan moshpitten til en me-
talkoncert se farlig ud. For de invol-
verede er det et trygt og sikkert frirum. 

»Man ... jeg elsker fællesskabet 
i metal,« udbryder sanger, guitarist 
og producer Martin Khanja om 
moshpitten:

»Det er ligesom en familie. En 
kult. I moshpitten hjælper vi hinan-
den op, når nogen falder.«

DUNKELT OG MÆRKVÆRDIGT
I bandet Duma udfordrer Khanja 
sammen med makkeren Sam Karugu 
konservative og fasttømrede religiøse 
normer i Kenya igennem en grindco-
re-cocktail af techno og metal. I 2020 
udgav duoen sin debutplade under 
samme navn som bandet. 

De to musikere forener metal og 
elektronisk musik til deres okkulte, 
surrealistisk lyd. Deres musik træk-
ker både tråde til oprørsk hardcore-
punk og hæsblæsende trashmetal 

og samtidig elektronisk musik med 
komplekse kenyanske rytmer.

Khanja beskriver deres musik som 
»besynderlig«, men han mener også, 
at Duma kan ændre dem, der lytter 
med, for altid:

»Vi kommer fra et mørkt sted og 
ville lave det mest dystre musik i 
vores liv. Ikke bare for at lyde heavy 
for at blive heavy, slet ikke! Vi vil 
være pure fucking evil.«

Musikken bindes sammen af 
knurrende growl og moshpit-euforien 
foran scenen, der drives fremad af 
Dumas rasende energi, som de har 
hentet fra Nairobis mørkeste sider.

METAL OVER AFRIKA
Duma er den etniske minoritet 
kikuyus ord for mørke og indkapsler, 
hvorfor Afrika ifølge Khanja er det 
sted i verden, der er allermest metal:

»Nairobi er sindssyg. Ungdommen 
føler sig forrådt af samfundet. De 
unge er skuffede over, at politikerne 
og erhvervslivet kun tænker på sig 
selv. Ingen giver en fuck for ungdom-
men, så nu gør ungdommen oprør,« 
siger Khanja.

En fjerdedel af Kenyas befolkning 
er unge. De kæmper med høj ung-
domsarbejdsløshed, som covid-19- 
pandemien kun har gjort værre.

»Selvom man har taget en ud-
dannelse, hyrer virksomhederne 
kun dem med erfaring. Så folk står 
på hjørnerne og hustler for at over-
leve. De fulgte reglerne, men den 
virkelige verden er ligeglad,« siger 
Khanja.

Forløsningen fi nder den vrede 
ungdom i metalbands som Duma, 
der ifølge Khanja har et ungt publi-
kum. Det oplever han som en del af 
Nairobis metalundergrund, der ifølge 
onlinemagasinet OkayAfrica har den 
bedste heavyscene i Østafrika. 

Vreden afspejler Duma i sin 
musik. Den skaber en parallel vir-
kelighed, hvor det sveddryppende 
publikum krop mod krop – hud mod 
hud – smelter sammen til én fælles 
kraftudladning.

»Hvis du er vred uden et mål, bli-
ver du som et vildt dyr. Metalscenen 
er et kontrolleret miljø, hvor volden 
kan slippes løs. For mig er det at 
moshpitte og growle terapeutisk. 
Det føles, som om en anden sjæl fra 
åndeverdenen kanaliserer sig igen-
nem mig med en stemme, som ikke er 
min,« siger Martin Khanja.

AMALIE KLITGAARD, TINGENES VERDEN

DUMA SPILLER TORSDAG 
KLOKKEN 14.00 PÅ DET NYE 
VENUE PLATFORM – OG IGEN 
KLOKKEN 00.45 PÅ GLORIA

Duma growler Nairobis vrede ud: 

»Vi vil være pure 
fucking evil«

■ SE MERE HER 
Du kan � nde et videointerview med 
Martin Khanja på det nye medie 
Tingenes Verdens Instagram-pro� l
@tingenesverden fredag 1. juni 2022.

Den kenyanske duo Duma med Sam Karugu (t.v.) på vokal og Martin Khanja på elektronik og guitar. De er gået fra at producere 
musik i en lille lejlighed i Nairobi for at turnere i både USA, Europa og Østafrika som Duma.
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  NØGENLØB  
Dream City Nøgenløb
Dream City, klokken 11.00
Nu er det endelig blevet tid til årets nøgenløb. Så kom 
og kig på, når den legendariske begivenhed løber af 
stablen. Men husk, det er ikke for den blufærdige sjæl, 
når 30 engagerede løbere er med i dette års nøgenløb.

  AFRIKANSK RAP  
MC Yallah x Debmaster
Gloria, klokken 00.00 
Energisk afrikansk kvindelig rapper teamer op med 
dj’en Debmaster og giver dig rap, som du ikke har 
oplevet det før. MC Yallah, der er kendt fra Nyege 
Nyege, optræder på sprogene kiswahili og luganda. I 
løbet af koncerten kan du være heldig at se MC Yallahs 
sidestykke Debmaster hive en PlayStation-controller ud 
og bruge den til at manipulere trommerne.

  LEV BÆRERDYGTIGT  
Crossing borders
Green Design Market Stage, klokken 11.45
Vær med, når Karen Blincoe, der underviser og designer, 
prøver at komme med løsninger til bæredygtige 
udfordringer. Kan man som ung leve mere bære-
dygtigt? Og hvordan kan man gøre en forskel både 
lokalt, nationalt og internationalt? Det er nogle af de 
spørgsmål, som Karen Blincoe besvarer i denne talk.

  ORANGE OG MAD?  
Stage dining 
– The ultimate Clebration
Orange Scene, klokken 11.00
Kom og spis ved den legendariske Orange Scene, hvor 
årtiernes største musikere har spillet. Her samles 
1.999 mennesker foruden dig til en spiseoplevelse ud 
over det sædvanlige. Med fokus på bæredygtighed 
får du serveret mad gennem leg og overraskelser. Det 
kræver en billet, men til dit held er der stadig en chance 
for at få en.

  DIN INDRE SPEJDER  
Snobrød pop-up. Danmarks 
� otteste snobrød
Flytter lokation, klokken 12.00
Der bliver tændt op i bålet, så du kan komme og være med 
når konkurrencen om det � otteste snobrød skal kåres. 
Mesterbageren Jesper Gøtz er manden, der ruller dejen 
ud. E� erfølgende kan du lukke støjen ude med meditation, 
hvis du har brændt nallerne. Følg med på deres instagram 
@themark på torsdag og � nd dem på pladsen.

  DIG OG MONOPOLET  
Live-Monopol i Common Ground
Shared Space, klokken 14.00
Sidder du med et dilemma eller en dårlig oplevelse, eller 
måske søger du svar på lige netop det, du går og tumler 
med på Roskilde Festival? Så er der helt sikkert et svar at 
hente, når der er Live-Monopol i Shared Space. Måske er 
det her, du � nder svaret på de store spørgsmål omkring 
kærlighed, venskab eller en ubehagelig oplevelse.
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Thomas Helmig lover aerobic-
session på Orange Scene

Baby Keem fik besøg af fætter

I en video på sin Instagram-profil lover Aarhus-drengen 
Thomas Helmig at guide publicum gennem en »Jane 
Fonda-inspireret masse-aerobic-session«, når han fredag 
klokken 19.15 indtager Orange Scene. Om det bliver til me-
re end ord, får vi at se fredag aften.

Festivalaktuelle Baby Keem, der torsdag 30. juni klok-
ken 00.00 indtager Arena, fik fint besøg på scenen, da han 
i mandags spillede et show i London. Den amerikanske 
rapper havde nemlig sin fætter med på scenen – måske 
kender du ham bedre som Kendrick Lamar. De spillede 
ifølge Soundvenue tre fællesnumre samt en ikkeudgivet 
sang, der også havde et vers af Lil Uzi Vert.

Thomas Helmig.
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Post Malone
Orange Scene
Onsdag kl. 22.30

Til sidst skød kanonerne bag 
Orange Scene fyrværkeri op mod 
stjernerne.

Post Malone kiggede op mod 
himlen fra et sted nede blandt 
publikum på første række, hvor 
han stod, da koncerten sluttede. 

Han måbede og virkede selv 
en smule forbløffet over nytårs
aftensstemningen. Han tak
kede publikum, og de kvitterede 
med et veritabelt glædesbrøl. 
Kærligheden var håndgribelig.

Det var en magisk afslutning 
i typisk Roskildestil. Klassisk 

Orange. Men det var også en 
afslutning, der ikke havde vildt 
meget at gøre med det, som gør 
Post Malone så speciel.

For Post Malone er ikke 
fyrværkeri. Han er ikke dynamit. 
Post Malone er dig. Han er mig. 
Han er os alle sammen.

Det, der gjorde rapperens 
koncert speciel, var nemlig, at 
han formåede at formidle de 
største klichéer i ordbogen på en 
overbevisende måde. 

Når Post Malone sagde, at 
han elskede Roskilde, troede 
Roskilde på ham. Af en eller an
den grund virkede det ægte, når 
han sagde, at han var lykkelig for 
at være netop her.

Han skabte en følelse af fæl
lesskab.

Det startede med, at Post 
Malone bundede en øl, så 

dedikeret at det dryppede ned 
gennem hans skæg. Alle klappede.  
Det var. som om man var i sel
skab med sin mest festlige ven.

Derefter viste han, at han også 
kunne levere rent musikalsk.

Da han spillede den rimelig 
Tame Impalainspirerede 
’Circles’, brød hele pladsen ud i 
fællessang; da han hev guitaren 
frem til ’Stay’, var det næsten et 
’Wonderwall’moment.

Han stod mestendels helt 
alene på scenen, men han fyldte 
scenen ud. Andre popstjerner 
ville måske forsvinde på den 
store scene. Men Post Malone 
spankulerede rundt på Orange 
Scene, som om det var hans 
stuegulv. 

Der var ikke noget band. 
Der var ikke nogen gæster. Post 
Malone troede på, at han kunne 

bære den her aften helt alene. 
Hvilket han også kunne.

Det hjalp selvfølgelig, at han 
kunne starte koncerten med 
gigantiske hits som ’Wow’ og 
’Better Now’. Og det skadede 
heller ikke, at han dansede rundt 
med excentriske dansetrin til 
’Sunflower’ til sidst i koncerten.

Derudover spillede han både 
hits som ’Rockstar’ og et akustisk 
intermezzo med ’Stay’ og ’I Fall 
Apart’. Der var en god balance 
mellem fest og følelser. 

Og så viste Post Malone 
også bare, at en stor rapstjerne 

kan synge om følelser. Hans 
sange handler om at være alene 
(’Cooped Up’), om stadig at elske 
én, der er væk (’Better Now’)  
eller – ja, om hvor fedt han selv 
har det (’Wow’).

Det var ikke kun Post Malones 
villighed til at bunde øl og være 
folkelig, der gjorde, at Roskilde 
elskede ham. Det var også hans 
menneskelighed. 

Man kom for festen. Men blev 
for følelserne. 

For sårbarheden forsvandt 
aldrig. Post Malone stod helt 
alene på scenen og gav os sange, 
der handlede om ensomhed eller 
ulykkelig kærlighed.

Det var hans sårbarhed og 
selvironi, der gjorde ham til 
en ret speciel og ret anderledes 
Orangestjerne. 

KRISTIAN KARL / SOUNDVENUE

Post Malone fyldte Orange Scene ud helt alene
Man kom for 

festen. Men blev 
for følelserne



UNGDOMMEN  
HAR ALTID  
OG ABSOLUT  
SKULLE  
BLANDE SIG 
UDENOM!
Sammen kan vi skabe bæredygtig omstilling. Men det kræver, at vi lytter til 

dem, der gør mest, dem der ved mest og dem der ved, at de ikke ved alt.

Ved at blande forskellige perspektiver og omsætte viden til handling, kan vi 

sammen for alvor begynde at forandre vores verden.

GRASP samler unge, forskere, kreative, eksperter, musikere, kunstnere, 

studerende og andre forandringsagenter for at skabe nye, tværfaglige ideer, 

der kan udvikle verden i en mere bæredygtig retning.

EN FESTIVAL FOR  NYE IDEER. 
SKABT AF  ROSKILDE FESTIVAL

graspfestival.dk

6—8
OKT.  
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Haim booket som hovednavn 
til klimafestival

Fransk dansefest på Orange

Hovednavnene til en ny festival med klimatema er fundet. Det 
bliver blandt andet Haim, der lørdag spiller på Orange Scene. 
Festivalen er startskuddet til Climate Week NYC, der løber af sta-
blen 16-18 september i – ikke overraskende – New York i USA. 
Udover de tre amerikanske søstre er også The Roots, Sheryl Crow 
og The Flaming Lips at finde på plakaten. Det skriver Pitchfork.

Torsdag nat klokken 01.30 danner Orange Scene rammen om den 
vildeste dansefest med de to franske fætre under navnet The Blaze. 
Festivalens programchef, Anders Wahren, har fulgt de to kunstnere 
tæt, så længe de har udgivet musik sammen, og ser meget frem til 
koncerten. »De har altid tilsat en fantastisk visuel side i deres live-
shows, hvilket vi så i 2018 på Apollo, og nu er de klar til at tage skrid-
tet helt op på Orange og give os en fransk nattefest i særklasse.«

Haim.

Turnstile
Avalon
Onsdag kl. 23.00

Det her havde det hung-
rende rockfolk glædet sig til.

Indrammet af de glit-
rende synthfontæner på 
’Mystery’ kastede Brendan 
Yates sig direkte ud i en 
halsbrækkende punkballet 
på scenen.

Turnstiles frontmand 
dansede energisk rundt om 
sig selv, og selvom vokalen 
indledningsvis druknede, 
kompenserede publikum 
med dedikeret fællessang.

Accelererende hardcore-
riffs mødte drilsk timbales. 
Tempoet var djævelsk, og 
Yates holdt som besat fast i 
at aktivere os.

»Jump, jump, jump,« 
råbte han og vekslede 
mellem maskingeværsalver 
af hidsig vokal og banale 
åh-uh-åh-motiver. Egentlig 
behøvede han ikke alle 

opfordringerne, publikum 
var helhjertet med fra start.

Blandingen af klassisk 
punkenergi og metallisk 
drift dunkede stilbevidst 
og stramt ned fra scenen 
og direkte ind i kroppen. 
Måske endnu mere selvsik-
kert metallisk end oprørsk 
punket.

I hvert fald føltes det 
mere som kontrolleret 
destruktion end kaotisk 
anarki, Yates og band gerne 
ville kommunikere. Den 
direkte fandenivoldskhed 
har en åbenlys kraft, men 
oprøret fik med de mange 
opfordringer til deltagelse 
et skær af workout.

På den måde blev 
det i højere grad til et 
højenergisk og ekstremt 
medrivende show end et 
punket udråbstegn.

Vi fik det hardcorekick, 
vi kom efter. Spillet af et 
band i topform og med stor 
udstråling. Men måske 
ikke med så meget på 
hjerte.

SUNE ANDERBERG /  
SOUNDVENUE

The Ocean
Gloria
Onsdag kl. 20.00

Der var engang et dansk 
landshold, der blev kaldt 
hjem fra ferie. De lamme-
tævede tyskerne og tog gul-
det.

Med kun 72 timers var-
sel og kaldt hjem fra ferie 
stod tyske The Ocean  
klar som en glubsk kamp-
hund til at gøre kunststyk-
ket efter.

Bevæbnet til tænderne 
med numre hentet fra ban-
dets seneste ‘Phanerozoic’-
albumtvillinger ‘…I’ 
og ‘…II’ – med geniale 
‘Bathyalpelagic I: Impasses’ 
fra ‘Pelagial’ som eneste 

undtagelse – leverede The 
Ocean et perfekt sæt for et 
kogende publikum.

Crowdsurfende forsan-
ger Loïc Rossetti kommer sig  
stadig efter at have brækket 

begge ben på tour i USA for 
tre måneder siden. Vildt!

THOMAS GRØNKJÆR

Oprør fra DublinTurnstile 
ville se sved

Tysk perfektion

Fontaines D.C.
Avalon
Onsdag kl. 17.30

Man behøvede ikke at 
kende det fjerneste til 
Irlands politiske virkelig-
hed for at sympatisere med 
den tordentale af en kon-
cert, som postpunkgruppen 
fra Dublin leverede. 
Arbejderklassevreden og de 

splittede fædrelandsfølelser manifesterede sig i hver ene-
ste linje, der blev skrålet af frontmand Grian Chatten, som 
gjaldt det hans liv.

Der blev slået i luften og flået noget så rigeligt i hans 
svedige hvide tanktop, at jeg kunne have svoret på, at den 
til sidst ville sprække. 

Forsangeren var i konstant tæt kontakt med sit publi-
kum. Nøjagtig som en frontmand skal være det.      

MALTHE HJORT / SOUNDVENUE
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Ydmyg og bidsk
Alyona Alyona
Mantra
Onsdag kl. 19.15

Der var et ukrainsk flag 
på dj-pulten og blå-gule far-
ver blandt publikum. Det 
var svært helt at adskille 
musikken fra de omstæn-
digheder, der hører med til 
at være ukrainsk rapper  
lige nu, og Alyona Alyona 

virkede oprigtigt bevæget over fremmødet og støtten. 
Men lige så ydmyg hun var mellem numrene, lige så 

bidsk var hun på mikrofonen. Man behøvede ikke at 
kunne ukrainsk for at høre, at hun var knivskarp i sine 
halsbrækkende hurtige flows.

Energi var der nok af i de tunge drops og hooks, der 
mod slutningen blev mere aggressive. På nippet til at blive 
primitivt, men lad os nu bare kalde det effektivt.

NIELS JUL BRUUN / SOUNDVENUE
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Anna B Savage
Pavilion
Onsdag kl. 23.45

Imens Post Malones  
finalefyrværkeri lyste him-
len op uden for Pavilion, 
stemte Anna B Savage sin 
guitar med hagen tæt ind 
til brystet. 

Den musikalske for-
løsning indtraf også, flere 
gange, men vejen dertil 
fulgte de snirklede struk-
turer, som gør den britiske 
musikers sange så kraft-
fulde og klaustrofobiske.

Med tre kompetente  
musikere i ryggen på 
blandt andet bas, guitar 

og synths åbnede hun 
sin midnatskoncert med 
’Chelsea Hotel #3’ fra 
sidste års fremragende 
album, ’A Common Turn’. 
Det er en sorthumoristisk 
beretning om at modtage 
oralsex til Leonard Cohen-
klassikeren, hvor den 
31-årige brites dybe røst 
og flænsende elektriske 
guitarspil spillede brutalt 
op imod den basrungende 
elektronik.

Anna B Savage har en 
stor, mørk stemme, men 
den komplementeres af et 
stort, lyst smil. Bedst som 
man troede, at hun ville 
tilbringe koncerten med 
blikket i scenegulvet, så 
hun os i øjnene og fnes 
»Holy fuck!« Halvvejs 
i koncerten lagde hun 

guitaren og vandrede 
hvileløst om på scenen 
brølende i mikrofonen 
for straks efter muntert at 
erklære: »You’re so lovely!«

På trods af hovedper-
sonens karisma, ufor-
udsigelighed og tydelige 
velvilje led koncerten dog 
under et flakkende fokus, 
da Anna B Savage måtte 
stemme guitaren imellem 
hvert nummer. Vekslingen 
imellem disse pauser og 
de højintense, næsten 
støjrockede udladninger 
udfordrede nærværet, men 
heldigvis gav de stærke 
sange ’Since We Broke Up’ 
og ’A Common Tern’ ilt til 
settet med dynamisk kor og 
lysende melodilinjer.

MARIE ULRICH ØSTERGAARD / 
SOUNDVENUE

Polo G
Arena
Onsdag kl. 19.45

Behøver man over-
hovedet gøre noget ud 
af sin optræden, hvis 
man har lavet nogle af 
tidens største streaming-
hits? Det lader ikke til, 
at rapperen Polo G fin-
der det nødvendigt.

Manden bag sange som ’Rapstar’, ’Martin & 
Gina’ og ’Pop Out’ mødte i hvert fald op til aftenens 
koncert med en meget afslappet, ja, nærmest ugidelig 
attitude.

Polo G kørte med et helt simpelt setup på scenen: 
Ham selv og en dj, der agerede hypeman, imens rap-
peren traskede rundt med et udtryksløst ansigt, som 
om han slet ikke gad være der. 

Lydbilledet bar præg af, at amerikaneren kun 
leverede lige præcis det, man som minimum kunne 
forvente. Alle sange blev afspillet med vokalen 
fra studieversionerne som backing, og desværre 
druknede rapperens sløje stemme flere gange i bag-
grundstracket.

30 minutter inde i koncerten talte Polo G for første 
gang til publikum. Han takkede mange gange, og det 
var der god grund til. For modsat aftenens hovedper-
son var folk i det glohede telt mødt op med virkelig 
meget energi. Koncerten var på forhånd markeret som 
en ’high energy’-koncert, og de fleste var kommet for 
at smadre igennem.

Mange af Polo G’s sange lyder dog ikke som 
oplagte moshpit-sange. De er melodiske og eftertænk-
somme snarere end vilde. Det var et lidt bizart syn 
at se publikummer brage sammen til tonerne af den 
behagelige akustiske guitar på ’Martin & Gina’.

Men moshpits kom der alligevel – helt ud til 
teltdugen.

MORTEN KILDEBÆK / SOUNDVENUE

Anitta
Arena
Onsdag kl. 18.00

Da den brasilianske  
popstjerne Anitta efter  
25 minutters forsinkelse 
endelig dukkede op på 
Arena, var det ikke til  
sin egen musik, men til 
Snoop Doggs ‘Beautiful’.  
Et sigende valg for koncer-
ten, der var et upersonligt 
og sjælløst backtrack med 
rystende numser i stedet 
for hendes på plade så 
kække energi og hitfornem-
melse.

Anitta sampler flittigt på 
sit seneste album, ‘Versions 

of Me’, ud fra en ambition 
om at forene brasiliansk 
funk med mainstreampop, 
men den strategi blev et 
stort problem live. 

Hun overlod største-
delen af vokalerne til 
backtracket, fra Cardi B’s 
gæstevers på ‘Me Gusta’ 
til Snoop Doggs ditto på 
‘Onda Diferente’. På flere 
numre undlod hun endda 
også at synge sine egne 
vers for i stedet at twerke 
med det rend af dansere, 
der konstant var i aktion 
foran det umanerligt  
lade band.

Anitta er feminist, 
selverklæret fan af plastik-
kirurgi og stolt LGBTQ+-
person, og disse sider 
af popstjernen var alle i 
spil på Arena, hvor hun i 

læderhotpants og -bh oftere 
havde bagdelen vendt mod 
publikum end ansigtet. De 
blottede ballemuskler og 
kyssene med de kvindelige 
dansere vakte respons i 
teltet, men den var billigt 
tilranet, og showet dræ-
bende monotont.

Værre endnu virkede 
Anitta uinteresseret  
i både sit publikum og  
sin musik. Først under 
hittet ‘Envolver’ hilste hun 
på teltet, og intensiteten 
steg, da hun endelig  
fremviste sin flotte vokal 
alene på scenegulvet 
– selvom halvdelen af 
nummeret gik med at 
dryhumpe det.

MARIE ULRICH ØSTERGAARD /
SOUNDVENUE

Stor karisma 
i et flakkende fokus 

Mere bagdel end ansigt
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Moshpit til 
ugidelige Polo G

Høj energi 
til second 
summer 
of love

They Hate Change
Mantra
Onsdag kl. 17.15

Det kræver sin rapper at 
gennemføre en koncert 
iført malerdragt i 25 gra-
der. Men selv hvis Vic og 
Dre fra They Hate Change 
havde gennemført deres 
koncert uden tøj, havde de 
fået sved på panden. For 
deres energiniveau var højt.

Hvor de to cratedig-
gere på deres nye album, 
’Finally, New’, både 
klunser hiphop, rock og 
elektronisk i deres hjem-
mestrikkede collagepro-
duktioner, fokuserede de 
live mest på sidstnævnte 
genre med bastante lunser 
af drum’n’bass, footwork og 
Miami bass. Det var ikke 
et sofistikeret show, men 
de skabte en solid ’second 
summer of love’-vibe med 
tørt græs, fri dans og høj sol.

RASMUS Ø. JUNGE /  
SOUNDVENUE



Torsdag 30. juni 202224 NON-PROFIT
SINCE 1972

Robert Plant & 
Alison Krauss
Arena
Onsdag kl. 21.30

Det er altid livsbekræf-
tende, når to kunstneriske 
åndsfæller finder sammen 
og får det bedste frem i 
hinanden. Hvilket var til-
fældet ved koncerten med 
Alison Krauss og Robert 
Plant på Arena, hvor den 
amerikanske countrystjer-
ne og den britiske rockløve 
gav en glimrende opvis-
ning i, hvordan lige børn 
leger bedst. 

Ligesom ved Plants sid-
ste besøg på samme scene i 
2019 var de store sange fra 
bagkataloget omarrangeret 
til det aktuelle kunst-
neriske udgangspunkt. 
Og med henblik på sin 
vokale medkombattants 
baggrund i country var 
det et både sympatisk og 
velfungerende træk at gøre 
Led Zeppelin-klassikeren 
’Rock’n’Roll’ til en deci-
deret bluegrass-sang med 

violin som et af de frem-
trædende instrumenter.

Her følte Krauss sig tyde-
ligvis på hjemmebane, lige-
som hun trådte i forgrunden 
under en betagende ’Trouble 
with My Lover’.

Selvom det nærmest 
var selvfølgeligt, at Robert 
Plant som en af rockhi-
storiens mest ikoniske 
stjerner høstede bifald, så 
teltdugen løftede sig, når 
han lagde stemmebåndet i 
det velkendte leje fra Led 
Zeppelins storhedstid, 
tog det ingenlunde stjer-
neglansen af Krauss.

Tværtimod var det 
smukt at bevidne ligevær-
digheden mellem de to 
store sange som ’The Battle 
of Evermore’ og ’Please 
Read the Letter’, som des-
uden nød godt af Krauss’ 
evner som violinist. 

Sådanne gribende 
stunder gjorde, at man 
tilgav parret, når de i 
andre øjeblikke, heriblandt 
’Quattro (World Drifts In)’ 
og ’Fortune Teller’, gik 
til det rustikke materiale 
med en lige vel magelig og 
tilbagelænet attitude.

MARTIN GRONEMANN / SOUNDVENUE

Countrystjernen og rockløven 
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Drew Sycamore
Orange Scene
Onsdag kl. 18.00

Med højtaljet tjekkethed 
og sølvglinsende rustning 
lignede Drew Sycamore en 
krigsklar valkyrie, da hun 
åbnede Orange Scene.

»Jeg mener det, når jeg si
ger, at det her bliver en fest,« 
prøvede hun. Var det et løfte 
eller en ordre?

Få mennesker har så 
driftsikker en hitmaskine 
som Sycamore, så festligt 
kunne det ikke rigtig undgå 
at blive. Hendes stramme 
pop lever af funkede beats 
og enkle melodier, som i de 
bedste øjeblikke omdanner 
verden til en kærligheds
storm af catchiness.

På Orange Scene nåede vi 
bare aldrig dybere end den 
platoniske kærlighed.

Kraftig komprimering gav 
et klart lydbillede, men det 
var på bekostning af dyna
mik. Sycamore virkede både 

fysisk og musikalsk låst 
fast af det stramme setup, 
og de drifter, hun sang om, 
forblev et overfladefæno
men. Hitparaden virkede 
klaustrofobisk.

»Okay, vi prøver lige no
get,« udbrød hun undervejs. 
»Kan I lide fadøl?« råbte  
hun så.

Der findes altså større 
eksperimenter her i verden. 

Til gengæld var det 
befriende, når bandet en 
sjælden gang fik plads til 
at trække vejret. Det skete 
for eksempel på ’Bodytalk’, 
hvor Sycamore spillede et 
enkelt westernmotiv på sin 
orange elguitar. Et tiltrængt 
åndehul.

Den latterligt medrivende 
afslutning blev en forud
sigelig triumf. Først med  
’45 Fahrenheit Girl’, siden 
med den tilbageholdte ener
gi i ’I Wanna Be Dancing’.

Men mange numre gled 
identitetsløst ind og ud af 
hinanden i den stramme 
rytmemaskine. Det blev en 
fest på bestilling.

SUNE ANDERBERG /  
SOUNDVENUE
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SOCIAL
SOCIAL

SAFARI
SAFARI

De tre unge fotografer 
Khaabbat, Freruz og Melis har 
fået muligheden for at fotografe-
re for Orange Press med hjælp 
fra ngo’en Turning Tables. 

Melis på 13 år er fra Tyrkiet, 
Freruz er 14 år og flygtning 
fra Eritrea, og de bor begge i 
Æblehaven i Roskilde. Khaabat 
på 16 år er kurdisk flygtning 
fra Iran og bor på Asylcenter 
Avnstrup. Det er første gang, at 
de tre teenagere er på Roskilde 
Festival.

Over to dage på Roskilde 
Festival har de fotograferet 
temaet ’Social Safari’ med fokus 
på fællesskab og The Orange 
Feeling på Roskilde Festival.
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Krigen i Ukraine har fået altomslutten-
de betydning for millioner af mennesker.
Og invasionen er ikke kun en krig 
mod Ukraine som land, men også 
hele den ukrainske kultur. Det mener en 
række kunstnere, der i år skal optræde på 
Roskilde Festival.

Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus, 
som er en organisation, der arbejder på 
at skabe stærkere bånd mellem unge 
danskere og ukrainere, har inviteret fl ere 
ukrainere med på festival og været medar-
rangør af en begivenhed på Flokkr-scenen.

Julie Arnfred Bojesen, der er leder af 
organisationen og boede i Kyiv inden 
krigen, siger, at det er nødvendigt at 

hjælpe ukrainske kunstnere med at få en 
platform til at få spredt deres kultur. 

»Det er så vigtigt, at Roskilde Festival 
også inviterer ukrainsk kultur og musik. 
Så kan vi få spredt budskabet om, at 
Ukraine er andet end ødelagte bygninger 
og elendighed. Der er meget mere at byde 
på og værne om.« 

Onsdag var fl ere ukrainske musi-
kere på scenerne i form af både Ilyich på 
Ambereum og Alyona Alyona på Mantra, 

og torsdag kommer endnu mere musik fra 
det store land i Østeuropa.

Ukrainske Dakhabrakha skal spille – et 
band, der af avisen Information engang 
blev kaldt det bedste liveband nogensinde.

De kommer oprindeligt fra teaterverde-
nen, og deres navn kan bedst oversættes til 
’giv/tag’. Netop dette gør de i deres musik, 
hvor de genopfi nder traditionel ukrainsk 
musik med inspiration fra eksempelvis 
arabiske, indiske og slaviske kulturer, og 
de er et selverklæret ’etno-kaos’-band.

Bandet består af tre kvinder og en mand, 
og siden revolutionen i Ukraine i slutnin-
gen af 2013 har de haft et politisk afsæt, 
hvor de blandt andet fortolker musik fra de 
områder, Rusland annekterede.

Dakhabrakha har for nyligt udtalt, at de-
res koncerter ikke længere kun handler om 
at optræde, men også om at forsvare deres 
hjemland ved at sætte fokus på Ruslands 
invasion.

»Det at bruge sin platform til at stille 
ukrainske musikere side om side med 
andre artister og anerkende dem, det er 
super vigtigt. Så sikrer vi, at de har en 
scene og ikke bliver glemt,« siger Julie 
Arnfred Bojesen. 

For mange ukrainere, herunder 
Dakhabrakha og de unge mennesker, som 
optrådte på Flokkr, er deres kunst kun 
blevet endnu mere forankret i landets 
nationale selvforståelse efter krigen.

»Invasionen er et angreb på hele 
Ukraines kultur, så de har været glade for, 
at der bliver sat fokus på det på festivalen, 
og så har de fået meget positive tilbage-
meldinger,« siger Julie Arnfred Bojesen.

JAKOB KJØGX BOHR

DAKHABRAKHA SPILLER PÅ 
PAVILION KLOKKEN 16.00

Ukraine er andet 
end ødelagte bygninger 
og elendighed. Der er 
meget mere at byde på 
og værne om

JULIE ARNFRED BOJESEN

Pressefoto: Vitaliy Vorobyov

Men solen skinner 
på Roskilde

USA har afska� et aborten 

Putin har invaderet Ukraine 

Men solen skinner på Roskilde 

Vi har lige spottet en blondine 

Homofobisk terrorangreb i Oslo 

18,69 for 95 blyfri

Men solen skinner på Roskilde 

Der er lige gået en brunette forbi

In� ationen er helt i skyen 

Taliban har overtaget Afghanistan 

Men solen skinner på Roskilde 

Der går sgu en kvindelig politimand

Der er ingen der lytter til Gretha 

Uyghurerne bliver sat i koncentrationslejr i Xinjian 

Men solen skinner på Roskilde 

Nu er der bajselademadder og fællessang

(Skud ud til curlingklubben 

og kvindelige politibetjente) 

SKREVET AF MATHIAS, SIRIUS, NORDAHL, 

AUGUST, THEODOR, HARALD OG IDA
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EFTERLYSNING: HØJ GUT MED 

UKENDTE SNEAKS 
Stod du ved Countdown-Scenen i man-

dags til Bbybites med en hvid T-shirt, sol-

briller, grå sneaks (måske New Balance, 

har ikke så godt tjek på sko) og en drink? 

Så spottede jeg dig stå med dine venner. 

Men netop som jeg samlede mod til at 

rejse mig og spørge om dit navn, gik du og 

dine venner ind i folkemængden. Hvis du 

ser det her, så lad os drikke en øl i G eller 

på festivalpladsen. 

– Hende, der var lidt for langsom. 

EFTERLYSNINGVi har i Camp Sun City fået stjålet vores elskede ølbong Beyoncé. Hun er et sort mannequinben og højt, højt elsket, så vi håber virkelig, at vi får hende tilbage!!  Please hold øje med, om I ser hende. Og hvis du er tyven, så få dårlig samvittighed og kom tilbage og a� ever hende hos os, hendes familie, i Camp Sun City i G95. Leave No Trace. PLEASE!!!

VEJRET I DAG Masser af sol først på dagen, senere � ere skyer. Vinden bliver svag.

25° 19° 20°

Dag A� en Morgen

Skriv til orangepress@roskilde-festival.dk, så er det måske
 dig og dit indlæg, der kommer på tavlen.
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Ukrainske kunstnere 
kæmper for deres 
lands kultur
Torsdag har musikprogrammet fået � nt besøg af et ukrainsk ’etno-
kaos’-band, der spiller til forsvar for deres krigshærgede hjemland.

Uyghurerne bliver sat i koncentrationslejr i Xinjian 

Men solen skinner på Roskilde 

Nu er der bajselademadder og fællessang

Vi har i Camp Sun City fået stjålet vores elskede 

Uyghurerne bliver sat i koncentrationslejr i Xinjian 

Nu er der bajselademadder og fællessang

Taliban har overtaget Afghanistan 

Der går sgu en kvindelig politimand

Paradise på 
storskærmen

En � ok kvinder ringede 
ind til infocentret, fordi de 

ville høre, om festivalen 
ikke lige kunne fyre op 

for Paradise Hotel på 
storskærmen. De sad 

nemlig og kedede sig lidt, 
mens de ventede på Post 

Malone. De � k desværre 
et meget sku� ende svar 

om, at storskærmene 
ikke bliver brugt til at 

vise tv-show på.
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