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Dem, der stod tættest på, 
kunne mærke kærligheden fra 
Jadas store armbevægelser
Men hun havde ikke helt formatet 
til Orange Scene. Endnu.   side 25

Roskilde vil være 
endnu mere grøn

Skal fremtidens festival have CO2-tokens  
og obligatorisk lejede telte?   side 4

Første tur uden for hjemlandet Indonesisk multiorkester er klar til 
at sætte Gloria i ceremoniel trance side 19
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Hvis du kommer for-
bi Roskilde Domkirke 
på vej hjem søndag for-
middag – hvilket du 
bør overveje – kan du 
høre historien om den 
fortabte søn, der vender 
hjem. Han kom tilbage 
hærget og flået, og han 
fik alligevel en varm 
velkomst. Det er selv-
følgelig tilfældigt, men 
meget passende at for-
tælle netop den historie 

første søndag efter Roskilde.
Både den fortabte søn og den unge 

festivalgæst drager ud fra deres trygge og 
kedelige tilværelse med deres forældres 
penge i hånden for at opsøge et udsvævende 
liv. Det er sjovt en tid, men pludselig spiller 
musikken ikke længere, og festen er forbi. 
Som den fortabte søn kommer den forslåede 
festivalgæst hjem efter hengivelsen, og han 

udvidede rammer. Festivalen forudsætter 
også, at vi lever i et fællesskab, hvor vi ikke 
bliver udstødt for at skeje moderat ud, men 
kan vende tilbage og stadig blive mødt med 
respekt og sågar kærlighed.

Og det er værd at huske og være taknem-
melig for. Også når vi selv finder os som 
broren i historien. Hvis vi skulle arbejde, 
mens andre fik lov til at forlyste sig med 
yndlingsmusikken; hvis vi oplever, at andre 
fik mere. Så må vi ikke forbitres, mens 
lysene går ud, men skønne på, hvad vi har. 
Komme tilbage og give tilbage. Hør selv mere 
i domkirken, hvis du vil have et åndeligt 
supplement til den totaloplevelse, som denne 
uge i Roskilde i forvejen er. Kirken er i øvrigt 
verdenskulturarv.

Hvad end du gør: Synd taknemmeligt og 
kom godt hjem. Glæd dig over al den kær-
lighed, du har mødt og stadig kommer til at 
møde, til hverdag og festival, år efter år. Det 
er jo størst af alt kærligheden, der gør, at vi 
slet ikke er så fortabte endda. Vi ses i 2023!

får en ren klædedragt og nye sko. Nå ja, og så 
er der nogen (i historien en bror), der har sid-
det derhjemme hele tiden og er misundelig. 

Nej, det handler ikke om, at du skal skam-
me dig over at tage til Roskilde og drikke for 
mange bajere eller have erotiske oplevelser 
i igloteltet. I sidste ende er vi alligevel alle 
syndere. Men der er en pointe i, at vi skal 
sørge for at være taknemmelige undervejs. 
For eksempel for det privilegium at kunne 
tage til Roskilde Festival. 

Det er ikke kun vores velstand, der gør 
det muligt at være udsvævende inden for 

Før søndagen: 
Synd tappert og kom godt hjem

I sidste ende er vi 
alligevel alle syndere. 
Men der er en pointe i, at vi 
skal være taknemmelige 
undervejs

MORTEN OKKELS

Det er nemt at blive deprimeret, når en god festival rinder ud. Men glæd dig over, at den eksisterer, og vær tak-
nemmelig for, at du ikke blev en fortabt søn eller datter af at være med.



Orange følelse. 
Grøn strøm.

Velkommen 
til en grønnere 

festival

O R A N G E  P R E S S ,  
PA RT N E R S K A B S B U D S K A B E R

Grøn 
fremtid 
til alle

I Andel mener vi, at det bedste samfund er et samfund drevet af grøn 
energi og med lige muligheder for alle. Det gælder også på Roskilde 
Festival, og derfor er vi indgået i et 5 årigt samarbejde, om at gøre 
festivalen grønnere. Vi starter med scenerne, som fra i år kører på 
grøn strøm        via vores datterselskab Andel Energi - Andel.dk/RF

Fra I år kører scenerne på Roskilde 
Festival på grøn strøm      b            

Strømmen leveres af Andel Energi, som en 
del af et 5 årigt partnerskab - andel.dk/RF

Alternativt

Fra I år kører scenerne på Roskilde 
Festival på grøn strøm     b            

Strømmen leveres af Andel Energi, som en 
del af et 5 årigt partnerskab - andel.dk/RF

Grøn
fremtid
til alle

I Andel mener vi, at det bedste samfund er et samfund drevet af grøn energi 
og med lige muligheder for alle. Derfor arbejder vi normalt med at sætte 

Clever-ladestandere op i hele landet, og vores havvindmøller leverer allerede 
strøm svarende til 200.000 husstandes årlige forbrug.

Nu har vi også indgået et femårigt partnerskab med Roskilde Festivalen om 
sammen, at gøre den endnu grønnere. Vi starter med scenerne, som fra i år 

kører på grøn strøm 
sammen, at gøre den endnu grønnere. Vi starter med scenerne, som fra i år 

 via vores datterselskab Andel Energi - andel.dk/rf

Det er det, vi mener, når vi siger grøn fremtid til alle.
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S om det er i dag, ved 
Roskilde Festival reelt 
ikke, hvor mange ton 
den koster på CO2-

regnskabet. Men det bliver 
der lavet om på, når festivalen 
til efteråret får lavet sit første 
klimaregnskab. Så kommer 
det til at stå klart, hvor meget 
de forskellige dele som føde-
varer, energi og affald fylder i 
det samlede regnskab. 

Der bliver dog allerede 
tænkt i grønne baner. Sanne 
Stephansen er festivalens 
chef for bæredygtighed og 
har øjnene rettet direkte mod 
festivalens miljø- og klimaaf-
tryk. Når festivalpladsen i nat 
og i morgen langsomt tømmes 
for mennesker, bliver det 
særligt tydeligt, hvor en af de 
helt store udfordringer ligger. 
Gennem de seneste 20 år er 
festivalens affaldsmængder 
gennemsnitligt steget med 76 
tons hvert år. 

Og det er en af de opgaver, 
Sanne Stephansen har stort 
fokus på. Festivalen har en 
ambition om at reducere af-
faldsmængden med 600 tons 
eller 30% frem mod 2024.

ET BUD PÅ DEN 
BÆREDYGTIGE CAMP
Et af de helt konkrete tiltag, 
der måske ender med at blive 
en del af løsningen, er blevet 
testet på årets festival. I år har 
man nemlig kunnet leje telte, 
pavilloner og luftmadrasser. 
Tanken er at tilbyde en nem 
løsning, der er overkommelig 
i pris, og som faktisk er et 
bedre alternativ end de billige 
telte og pavilloner, som ofte 
ender som affald efterladt på 
pladsen. 

Og hvis man spørger 
adfærdskonsulent Mikkel 
Holm Sørensen, der til daglig 
arbejder med adfærdsdesign i 
virksomheden KL.7, så er udlej-
ning et skridt i den rigtige retning.

»Man skal altid forsøge at gøre det 
nemt at gøre det rigtige. Det er et mantra 
i min verden,« fortæller Mikkel Holm 
Sørensen. 

Han peger dog på, at festivalen i hans 
øjne godt kunne tage et endnu mere 
drastisk valg ved simpelthen at gøre det 
obligatorisk at leje udstyr, så man slet 
ikke kan komme ind på pladsen med sit 
eget gear. 

»Festivalgæsterne kan ved indgangen 
komme en mønt i en automat og herfra få 
udleveret deres campingudstyr. Så skal 
de slet ikke tænke på at ændre adfærd, 
fordi Roskilde Festival har truffet valget 
for dem,« siger Mikkel Holm Sørensen. 

Han foreslår også, at festivalen skal 
bruge festivaldeltagernes pengepung 
som værktøj til at ændre adfærd. 

»Vi kan anvende en slags CO2-tokens, 
som betaling. Jo større CO2-aftryk en 
fødevare eller et produkt har, jo dyrere 
bliver det at købe. Så kødburgeren ikke 
længere vil være attraktiv at købe frem 
for salaten, som måske er billigere i 
tokens. Sådanne tiltag skal der til. Vi 
skal vise en vej frem,« fastslår Mikkel 
Holm Sørensen. 

PLADS TIL DYBE SAMTALER
Selvom det er vigtigt at have fokus på 
det miljø- og klimaaftryk, som både 
festivalen selv og festivaldeltagerne 
sætter, mens de fester, spiser og hører 
koncerter, så har Roskilde en større 
ambition – og muligvis også et større 
potentiale til at skabe forandring. 

Selve kernen i festivalen er 
et ønske om at skabe positiv 

samfundsforandring. Fra den første 
festival i 1971 er alt overskud doneret 
til velgørenhed. Igennem hele ugen er 
der fokus på klima i programmet, hvor 

aktivister har debatteret 
klima med alle, der har haft 
lyst til at komme og lytte.

Men den største forand-
ring er den, som festivalen 
kan være med til at skabe i 
de mennesker, der deltager:

»Vi tror på, at vi gennem 
samtaler, kunst og aktivisme 
kan inspirere vores deltagere 
til at handle – også uden 
for festivalen. Når vi sætter 
fokus på grøn omstilling 
gennem aktivisme, gør vi det 
for at inspirere til handling, 
der rækker ud over simpel 
forbrugerisme,« siger Sanne 
Stephansen. 

Netop det, at folk er sam-
let, og samtalerne kan få en 
vis dybde, er afgørende for, 
om det kommer til at have en 
reel betydning, mener Mikkel 
Holm Sørensen. 

»De kan altid se en Ted 
Talk med et budskab, men 
her på festivalen er det 
anderledes. De ser det sam-
men med andre. De har en 
øl i hånden, og det skaber 
mening og samhørighed. Så 
sker der pludselig noget. Det 
giver mening for dem,« siger 
Mikkel Holm Sørensen og 
fortsætter: 

»Den tilgang kan skabe 
andre samtaler og nogle 
dybere refl eksioner – og kryd-
rer man det med en masse 
muligheder for handling, så 
rammer Roskilde Festival 
helt rigtigt.«

Fremadrettet lover Sanne 
Stephansen, at der vil komme 
fl ere løsninger, som kan få 
campingområdet til at få en 
mere bæredygtig karakter 
– også når alle har forladt 
pladsen. 

»Vi arbejder med, hvordan 
vores campingløsninger 
sikrer mere genbrug og bliver 

mere fri for affald. Og vi vil 
gerne udfordre både os selv og 

vores deltagere, i forhold til hvordan 
anderledes midlertidige boformer 
kunne se ud på Roskilde Festival,« 
siger Sanne Stephansen.

På sigt skal det være nemmere at tage 
mere bæredygtigt på festival, præcis 
som Mikkel Holm Sørensens mantra 
foreskriver. Hvilke løsninger der bliver 
de helt rigtige, er der mange bud på, 
men Sanne Stephansen tror selv på, at 
vi en dag kan tage på festivalen uden en 
tung oppakning:

»Vi vil gerne have fl ere serviceløs-
ninger. Vi kan forestille os en festival, 
hvor alting er en service, hvor festival-
gæsterne næsten ikke skal medbringe 
noget – så vi kan genbruge mere, end 
det er tilfældet nu,« siger Sanne 
Stephansen.

FIE CECILIE ALGREEN 

Roskilde Festival vil gerne bevæge sig i en mere miljø- og klimavenlig retning og gøre din festivaloplevelse bedre samtidig. 
Vi har spurgt en adfærdskonsulent, hvor godt festivalen lø� er sin ambition om at skabe positive forandringer. 

Kan en enkelt uge virkelig gøre en forskel?

Mod en grønnere festival

 Vi kan forestille 
os en festival, hvor 
alting er en service, 
hvor festivalgæsterne 
næsten ikke skal 
medbringe noget

SANNE STEPHANSEN

Foto: Kasper Heden

Roskilde Festival skal være grønnere endnu, er bæredygtighedschef Sanne Stephansen og adfærdskonsulent 
Mikkel Holm Sørensen enige om. 
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DEN GRØNNE UNGDOMSBEVÆGELSE:

Næste år vil 
de tale fra de 
store scener

T rætte mennesker kommer kravlende ud af teltene 
og tilslutter sig cirklen rundt om en stor oppu-
stelig jordklode. Den Grønne Ungdomsbevægelse 
bor sammen i området Leave No Trace, hvor 

gæsterne ikke må efterlade affald. Alt skal være væk, når 
de forlader området. 

I campen finder vi 27-årige Amanda Büchert, der er 
klimaaktivist og studerer analytisk journalistik.

Hun er her, fordi hun håber at nå flere mennesker med 
budskaber om, at vi skal handle på klimakrisen.

»Det er mega vigtigt, at vi bliver inviteret til Roskilde 
Festival. Her kan vi komme ud til nogle mennesker, som 
vi normalt ikke når ud til. De ville måske ikke komme, 
hvis det skete i København, så jeg håber, at de tager nogle 
tanker med hjem fra Roskilde,« siger Amanda Büchert.

Amanda Büchert har fået mange positive reaktioner 
fra årets festivalgæster.

»I morges i badet snakkede jeg med nogle andre frivil-
lige, der spurgte ind til, hvad vi lavede. Det var så fedt at 
mærke, hvor interesserede de var,« siger hun. 

LYTTER DE ÆLDRE?
Den Grønne Ungdomsbevægelses talks har i år fundet 
sted i løbet af opvarmningsdagene. Men Amanda Büchert 
håber, at budskaberne om klimahandling næste år kan få 
lov at fylde endnu mere.

»Jeg synes godt, de kunne give aktivismen en større 
plads. Put os op på scenerne, og lad os sige noget før kon-
certerne. Så kunne vi virkelig ramme nogle mennesker, 
der normalt ikke hører os. Især mange af de ældre, for de 
kommer jo ikke i opvarmningsdagene,« siger Amanda 
Büchert.

Roskilde Festival har i år indført en række initiativer, 
der skal skabe en mere bæredygtig festival. I år kan 
festivalgæsterne leje campingudstyr, og festivalen er i 
gang med en omstilling til vedvarende energi. 

Madboderne får stillet krav om at tilbyde mere plan-
tebaseret mad, og der skiltes med måltidernes klimaaf-
tryk. Men Amanda Büchert håber, at festivalen vil være 
med til at skubbe endnu mere til deltagerne næste år. 

»Jeg synes, det er mærkeligt, at et camp-koncept som 
Leave No Trace er et lillebitte område. Det burde gælde  
hele festivalen ligesom på den enorme Glastonbury 
Festival i England,« siger Amanda Büchert.

JONATHAN LEBEDA

Den Grønne Ungdomsbevægelse har også i år holdt taler, opsat bannere 
med klimabudskaber, samt afholdt workshops i at komme ud med et ak-
tivistisk budskab. Amanda Büchert er en af dem, som er med til at sætte 
klimakrisen på dagsordenen på årets festival. 

Foto: Jenny Amdi Sørensen

I dag folder Den Grønne Ungdomsbevægelse 
sammen med Mellemfolkeligt Samvirke et 

stort banner ud foran Orange Scene klokken 
12.00 med teksten ’Climate Justice 

– Social Justice – Racial Justice’.



Tour-kommentator Jørgen Leth er selvfølgelig også 
med i drømmebyen. 
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Janus Faarborg er medbestyrer af Dream City Sports 
Center.

Klæder skaber sportsfolk i Dream City. 

Høj stemning og Jägerbombs i Tour de France campen. I baggrunden synger Patrick Alexis Rye (t.v.), 
Sabastian Krogh Petersen (midt) og Philip Plov Aagaard (t.h.), mens de venter på første etape af Tour de France.  

Lørdag eftermiddag passerer verdens bedste cykelryttere 
Roskilde. Og for bestyrerne af lejren Dream City Sports Center, 
Lukas Brorfelde og Janus Faarborg, er det oplagt, at temaet for 
deres sportsbar i år måtte være Tour de France.

De tager imod os foran baren. De to langborde er allerede 
optaget af gæster, der hælder Jägerbombs i hinanden.
»Sport giver god stemning! Det giver den rigtige Roskilde-
stemning, der forener folk,« siger Lukas. 

De to bestyrere har sammen med et tæt hold af venner byg-
get den solide sportsbar op til begivenheden. Og det fremstår 
raffineret, at løbet kan ses på en fladskærm, der er bygget ind i 
træfacaden. 

Touren er nok temaet på sportsbaren, men man sætter pris 
på mere end én slags sport. I søndags viste samme fladskærm 
den legendariske EM-finale i fodbold fra 1992. Det vigtigste er, 
at det bidrager til den gode atmosfære, mener Lukas og Janus. 

HAYAD DIRYE DUEHOLM

Sport forener folk, og i år gælder det særlig for cykling. Dream City 
Sports Center er en af flere muligheder for at følge med lørdag, når 
Tour de France kommer til byen. 

Touren går 
til Roskilde

n  SÅDAN SER DU TOUR 
DE FRANCE SOM 
FESTIVALGÆST: 
I levende live:

Når Tour de France-feltet passerer 
festivalen lidt efter 12.30, er der 
tre steder, du kan gå hen for at få 
et glimt af cykelstjernerne.
n  Fra indgang Øst nordpå ad 

Køgevej til Ringvejen.
n  Fra indgang Nord nordpå ad 

Maglegårdsvej til Ringvejen.
n  Fra indgang Vest nordpå 

ad Darupvang (tunnel) til 
Ringstedvej.

På skærm og radio:
n  Du kan selvfølgelig tage 

forbi fladskærmen i Dream City 
Sports Center.

n  Der er arrangementer med 
storskærme i Roskilde-bydelen 
Musicon tæt ved festivalen og 
Byparken midt i Roskilde.

n  Et TV2 PLAY-abonnement kan 
give dig adgang på mobilen. 

n  Du kan lytte til etaperne på  
DR P4.

Foto: Jesper Houborg
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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.  
2022
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Det er altid en udfordring 
at komme gnidningsfrit 
hjem fra festival. Men endnu 
mere i år, hvor to af årets aller
største kultur begivenheder 
falder sammen i tid og sted. 
Infrastrukturen omkring 
Roskilde er kraftigt påvirket af 
Tour de France, der i dag kører 
tæt forbi festivalen. Så her kan 
du læse, hvordan du nemmest 
og sikrest forlader årets festival.

D et er sidste dag på Roskilde 
Festival 2022. Festen er næsten 
slut, og forhåbentlig har du 
fået det, du kom efter af musik

oplevelser, venskaber, fester, scoringer og 
gode historier, som heldigvis ikke fylder 
noget i din bagage. For når du endelig 
forlader festivalpladsen, så vil du gerne 
bare hjem hurtigst muligt.

Du ville ønske, der opstod en magisk 
portal, som du kunne gå igennem og blive 
teleporteret direkte hjem i din seng eller  
dit brusebad. Men der er kun de kedelige 
muligheder: tog, bus, bil, cykel og gåben. 
Og hvis du ikke lige har cyklen holdende, 
skal du så satse på toget fra West? En 
shuttlebus fra East? Måske selv gå til 
Roskilde Station? Eller bede dine forældre 
om at hente dig?

DROP BILEN OG TAG TOGET
Roskilde Festival opfordrer generelt til 
ikke at køre i bil, hvis du skal hjem fra 
festivalen lørdag. I dag bliver første  
landevejsetape af Tour de France nemlig 
kørt – med start i Roskilde og mål i 
Nyborg. Derfor er rigtig mange veje 
afspærret, og tusindvis af cykelinteres
serede er i Roskilde by for at se løbet. Så 
festivalen forventer, at biltrafikken reelt 
vil bryde sammen.

I stedet anbefaler Roskilde Festival, at 
du tager toget. Hver halve time kører der 
nemlig shuttletog fra festivalstationen på 
camping West til Roskilde Station. Du 
kan købe en billet for 25 kroner på per
ronen, og turen tager cirka 3 minutter. På 
Roskilde Station kan du så skifte til et  
andet tog, og DSB har mulighed for 
at sætte ekstratog ind til eksempelvis 
København, hvis der bliver for mange 
mennesker på perronerne.

Der er også shuttlebusser, som kører 
fast mellem festivalens indgang East 
og Roskilde Station. Det koster også 25 
kroner. På grund af Tour de France kører 
shuttlebusserne først fra 15.00 lørdag, 
men derefter hele natten og indtil 15.00 
søndag. Selskabet Flixbus har busafgange 
direkte fra festivalen til Aarhus, Aalborg 
og Randers, men i skrivende stund 
er de udsolgt både lørdag og søndag. 
Buskørslen kan selvfølgelig også blive 

påvirket af biltrafikken, så det kan måske 
betale sig at gå de cirka tre kilometer til 
Roskilde Station, også mens vejene er 
afspærret for kørsel på grund af Tour  
de France.

POLITIET VIL HAVE TRAFIKKEN SPREDT UD
Orange Press har talt med Midt og 
Vestsjællands Politi, der opfordrer til at 
tage hjem på lidt skæve tidspunkter, så 

transporten bliver spredt mest muligt 
ud over lørdag og søndag. Ikke mindst 
lørdag eftermiddag plejer der at komme 
mange forældre til festivalen i bil for at 
hente telte og bagage fra trætte festival
gæster, og det kan skabe trafikprop, især 
når mange Tourturister i Roskilde for
mentlig kører hjemad på samme tidspunkt.

Lørdag efter 15.00 bliver vejafspærrin
gerne fra cykelløbet fjernet, så biltrafikken 

forhåbentlig er tilbage til det ‘normale’  
på festivalens sidste dag. Men også her 
kan der være meget tryk på vejene. Hvis 
man kan vente til søndag med at tage 
hjem, er det en god idé, siger politiet – og 
minder i øvrigt om, at du selvfølgelig  
ikke må køre, mens du er påvirket af al
kohol eller stoffer.

VALDEMAR STAUNING

Le grand retour: 

Sådan kommer du hjem
fra festival

Foto: Kristina Pedersen

n  HVIS DU ALLIGEVEL  
KØRER I BIL …
Roskilde Festival opfordrer til at køre 
flere personer sammen. Bliver du hentet 
langvejs fra lørdag, skal bilen helst køre 
mod festivalen sydfra ad Køge Bugt 
Motorvejen (E20) og af på afkørsel 29, 
Greve S. Holbækmotorvejens afkørsel 13 
er som minimum lukket af indtil  
klokken 14.00 lørdag, så kør af afkørsel 
14 i stedet. 

Derudover er Hovedvejen til Roskilde 
spærret mellem Gammelgårdsvej og 
Holbækmotorvejen indtil klokken 15.00 
lørdag, så adgang til Dropoff West 
kan kun kan ske via Hovedvejen syd for 
Gammelgårdsvej. Det sikreste er at vente 
til aftenen lørdag eller om muligt søndag. 

Hvis du kører hjem til Fyn eller Jylland 
allerede lørdag eftermiddag, skal du være 
opmærksom på, at Storebæltsbroen 
er lukket for biler i tidsrummet klokken 
13.00 til 18.00, fordi Tour de France 
feltet også kører den vej (togene kører 
dog stadig). 

Men hvis du skal til Jylland i løbet af 
søndag, kan der også være trafikale ud
fordringer, fordi Tourfeltet den dag kører 
fra Vejle til Sønderborg.

PÅ TRAFIKINFO.DK KAN DU 
HELE TIDEN SE, HVOR NØJAGTIG 

VEJENE ER AFSPÆRRET PÅ 
GRUND AF CYKELLØB OG 

FESTIVAL.

PÅ REJSEPLAN.DK KAN DU 
TJEKKE TOGAFGANGENE 

VED AT IND TASTE ’ROSKILDE 
FESTIVALPLADS ST.’



KEEP THE FESTIVAL CLEAN 

SORT YOUR WASTE
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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

50 ÅR MED

ROSKILDE

FESTIVAL

RAGNAROCK

PRÆSENTERER

OPLEV SÆRUDSTILLINGEN

PÅ RABALDERSTRÆDE

I ROSKILDE

50 ÅR MED

ROSKILDE

FESTIVAL

RAGNAROCK

PRÆSENTERER

OPLEV SÆRUDSTILLINGEN

PÅ RABALDERSTRÆDE

I ROSKILDE

De 49 skikkelser, der midlertidigt fyldte plad-
sen foran Orange Scene fredag e� ermiddag, 
fortæller historien om mennesker på � ugt. 
Udstillingen på Roskilde Festival skal sætte 
fokus på � ygtninges problemer for et nyt og 
bredere publikum. 

Ved første øjekast kunne det være indledningen til et 
raveparty. Det kunne også bare være helt almindelige 
festivalgæster, som er mødt tidligt op på pladsen for at 
få den bedste plads. Men ‘Mute’ er et kunstværk om 
fl ygtninges rettigheder, der midlertidigt stod foran 
Orange Scene. 

»Det er en tavs aktivistisk manifestation, der giver fysisk 
krop og nærvær til de millioner af fl ygtninge verden over, 
hvis stemmer og skæbner ikke er nok til stede i offentlig-
heden,« siger Khaled Barakeh, den syriske kunstner og 
aktivist bag værket. 

De 49 menneskeskikkelser skal minde om de under-
trykte, der lever under diktatoriske og totalitære regimer. 
Det er samtidig en hyldest til dem, der kæmper for et liv 
i frihed. Figurernes tøj er doneret af syriske aktivister, 
og kunstneren håber, at hans værk kan minde publikum 
om den alvorlige situation, som hans egne landmænd 
lever under: 

»Den situation, der opstod i 2011 (det arabiske forår, red.), 
er en voldsom proces, som desværre stadig udfolder sig, 
men vi taler ikke længere om Syrien,« siger Khaled Barakeh. 

Ifølge kuratoren bag udstillingen, Mathias Borello, er 
Roskilde Festival netop en unik mulighed for at få opmærk-
somhed fra et bredere publikum end det, man er i kontakt 
med på museer og gallerier. Han håber, at budskabet kan nå 
hele vejen til samfundets top: 

»Værket kræver, at vi lytter og overvejer vores rolle som 
samfund i mødet med mennesket på fl ugt. Og med sin 
stilhed kalder det på handling fra os alle sammen – og 
i særdeleshed fra politikerne på Christiansborg,« siger 
Mathias Borello.

ISAK HÜLLERS

Tavst kunstværk 
kalder til kamp mod 

undertrykkelse
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Omkring 70 procent af 
de 2.100 akkrediterede 
pressefolk på årets festival 
er fra danske medier. Før 
pandemien var kun cirka 
halvdelen af de akkredite-
rede medier fra Danmark. 

Det markante fald 
afspejler nogenlunde ud-
viklingen, som festivalen 
i det hele taget oplever i 
år, når det gælder gæster 
fra udlandet, fortæller 
Roskilde Festivals kom-
munikations- og marke-
tingchef, Mads Mikkelsen:

»Vi ser, der er lidt 
færre internationale 
gæster e� er pandemien. 
Det betyder også, at vi 
oplever, der kommer et 
lidt mere lokalt fokus i 
mediedækningen med 
færre udenlandske og 
lidt � ere danske medier,« 
siger han til MediaWatch.   

Men det er ikke kun de 
internationale medieak-
krediteringer, der er 
faldet. Faktisk er knap 
hver femte akkrediterede 
fra pressen udeblevet i år. 

Færre 
udenlandske 
medier 
til stede

Orange Press 
anbefaler

Lørdag 
2. juli 2022

  GRØNNE FINGRE I BYEN  
Gode råd til at lave en have i storbyen 
Green Design Market, klokken 11.45
Hvilke redskaber skal man bruge for at lave en bæredygtig have i 
storbyen, og hvad kan fordelene og � dusen ved at gøre det være? Bliv 
klogere på Green Design Market Stage klokken 11.45, når Bent Egberg 
Mikkelsen, professor på Institut for Geovidenskab og Naturressourcer 
fra Københavns Universitet, besøger scenen.

  BANNERDROP  
Grøn aktivisme på Orange Scene
Orange Scene, klokken 12.00
Den Grønne Ungdomsbevægelse og Mellemfolkeligt Samvirke er gået 
sammen om et massivt banner, der kræver ’climate justice, social 
justice, racial justice’, og som foldes ud foran Orange Scene.

  BALLERINAKUNST, SAMPLERS OG SYNTH  
Louella May Hogan og Frederik Tollund
Ambereum, klokken 15.00
Gik du glip af Louella May Hogans og Frederik Tollunds elektroniske 
danseunivers i går? Fortvivl ej, for nu får du chancen igen, når de to 
endnu en gang slår sig sammen på Ambereum. Her vil de skabe en 
optræden mellem dans og elektronisk musik, der vil invitere publikum 
og deres fantasi ind i deres univers, hvor man ikke rigtig ved, hvad man 
kommer til at opleve. God forestilling!

  SEKS TIMERS DANSEFEST  
UUMPHFF  
Ambereum, klokken 21.00
Den danske musikplatform, ua� ængige pladeselskab og BIPOC-
communityradio Uumph�  skruer op for lyden på Abereum til en 
seks timers lang seance. Her vil 13 dj’s ski� evis stå bag pulten og byde 
op til stor dansefest i alt fra braziliansk funk, house, techno, afrobeat 
og R&B.

  PIFT GARDEROBEN OP  
Hello Vintage
Bazar Uptown, hele dagen
Lugter dit tøj lidt for meget af øl, eller er det blevet godt slidt og beskidt i 
løbet af ugen – og trænger din festivalgarderobe til et pi� ? Hello Vintage 
er din nye ven i nøden. Her � nder du farverigt tøj, der passer til enhver stil 
– uanset om du foretrækker 70’er-, 80’er-, 90’er- eller 00’er-æstetikken. 
Du � nder standen i Bazar-området, hvor de lover gratis-krammere til alle 
og »festivalglade priser.«
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TIL DIG 
DER STÅR 
DERUDE OG 
BANKER PÅ...
 FÅ ET GRATIS KABEL OG  
BEHOLD DIN VOLT

DU KAN OGSÅ FÅ DIT DEPOSITUM RETUR VED
AT AFLEVERE I VOLT-CONTAINERE INDEN 2 

I NAT ELLER SØNDAG MELLEM 8 OG 12. 
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Caravan North er indtaget af 
komfortsøgende festivalcam-
pister. Med deres store og små 
campingvogne har de fundet ly 
for mudderet og den evige brum-
men af baslyde. 

Ude vestpå bag den tilgroede 
skaterbane, der engang husede 
høje koncerter og unge mennesker, 
der råbte »KIDD er den bedste!« 

i kor, ligger en campingplads, hvor de 
færreste fra områderne G og H bevæger 
sig hen. Caravan North er tilplastret af 
campingvogne og autocampere, der får 
det til at ligne en tur ved Gardasøen med 
bedsteforældrene. Men området rummer 
både garvede festivalveteraner og unge 
mennesker i vogne, der indefra ligner 
kolonihavehuse i pastelfarver. 

PLADS TIL ALLE KJOLERNE
Elisabeth Tram medbringer altid sin blom-
strede, emaljebelagte kande. Her koger 
hun vand over komfuret  for at lave kaffe 
til naboerne, der glædeligt doserer kaffen 
i de små kopper. Netop at kunne lave sin 
egen kop kaffe er et af de privilegier, hun 
sætter mest pris på ved at bo i camping-
vogn.

»Jeg savner fandeme ikke at sove i telt. 
Jeg kan godt savne at være yngre, hvor 
der var fuldt smadder på festen. Men på 
den anden side set ville jeg overhovedet 
ikke kunne få min søvn i dag. Så nej tak. 
Men det var sjovt dengang,« fortæller 
Elisabeth Tram, som er 58 år.

Næste år fejrer hun 40-års jubilæum 
på Roskilde Festival, og glæden efter alle 

de år har hun holdt fast i ved at skifte 
teltet ud med sin elskede danskbyggede 
campingvogn fra 1973. 

»Campingvognen er en forud-
sætning for, at jeg magter hele 
festivalen, fordi jeg ligger tørt 
uanset vejret, og jeg kan have alle de 
kjoler med, jeg har lyst til. Jeg kan også 
mørklægge vognen, så jeg kan sove 
længe,« fortæller Elisabeth Tram. 

BACON OG ÆG PÅ DIT EGET KOMFUR
Omkranset af venner sidder Wael Talat 
Karim på 30 år henslængt i en silke-
morgenkåbe og bøllehat og drikker af 
en Rhubarb Crush. Wael og vennernes 
lille oase af festligheder er hegnet ind af 
familiefædre, campingcykler og kolde 
grønne Tuborg. Gutterne kan godt savne 
vildskaben ved at ligge i telt på camping: 

»Der er ikke den samme festenergi her, 
du ved. Her er folk lidt ældre og har deres 
børn med. Men der er god stemning! Jeg 
kan godt savne lidt mere gang i den. Men 
jeg er heller ikke helt ung mere,« fortæller 
Wael Talat Karim.

Han er efterhånden en halvgarvet gut 
med otte Roskilde Festivaler i bagagen. Det 
er første gang i år, at han prøver at bo i cam-
pingvogn. Her er whisky i hånden, Drake 
på repeat, og han er kommet for at blive. Der 
er ingen sandsynlighed for, at han vender 
retur til det gule græs på den anden side af 
motorvejen: 

»Tænk på, du vågner op og har eget toi-
let, du ligger i en rigtig seng. Når du står 
op, har du et komfur, så du lige kan lave 
æg og bacon og noget kaffe. Så er man 
klar! Det er luksus. Det er ligesom at være 
hjemme, bare på en festival,« fortæller 
Wael Talat Karim.

TORE PETER MARCONI WEILE

I en afsides del 
af festivalen 
bliver ka� en lavet 
over komfur i 
porcelænskander

Foto: Alexander Hjorth Jespersen

Var det noget med en luksusoplev-
else? Caravan Camping ligger i 
festivalens nordvestlige hjørne, 
og området er også tilgængeligt 
for besøg af mere sædvanlige 
festivalgæster.

Camping-
vognen er en 
forudsætning 
for, at jeg magter 
hele festivalen, 
fordi jeg ligger 
tørt uanset 
vejret

ELISABETH TRAN, 58 ÅR

Det er luksus. Det er ligesom at være 
hjemme, bare på en festival

WAEL TALAT KARIM, 30 ÅR
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(…) 
De sidste mange morgener herude har jeg nevet mig selv i armen over, at vi faktisk er 
her. At festivalerne igen fi ndes.
Årh, det er så fedt at være tilbage på Roskilde Festival! 
Vi har brug for det her. Vi har haft brug for den her pause!
Folk er mere imødekommende på Roskilde. Da vi stod i elevatoren på Hovedbanen 
på vej hertil, sagde alle hej til hinanden.
Folk er så hjælpsomme. Da jeg stod med en pavillon, der var ved at fl yve væk, kom 
der en med en hammer og gav mig en hånd.
Og jeg synes, folk er pænere, end de plejer. 
Der er så mange smukke mennesker på Roskilde, så hvorfor fuck tog jeg min ekskæ-
reste med hjem i går?
Vi har allesammen livskrise. Seriøst, parkeringsvagterne er jo 12 år gamle, og jeg 
bilder mig selv ind, at jeg stadig er 20.
(…)
Vores generation har oplevet mange års fremgang, men nu er vi blevet ramt.
Klimakrisen var akut, før vi blev født, og kommer til at være akut hele vores levetid. 
Vi lever i den. Resten af vores liv. 
Det mest fucked up ved verden er, at der er nogle strukturer, det føles umuligt at 
gøre noget ved.
Internettet er en overset klimasynder.
Verden er i en SOS-tilstand.
Det er, som om vi går ét skridt frem og 1.000 skridt tilbage.
Kvinders abortrettigheder i USA er blevet helt fucked. Det gør mig virkelig ked af 
det. 
Jeg tænker på det, der skete i Oslo. At to blev dræbt og 21 såret foran en bar for que-
ers, dagen inden der skulle have været pride. Det gør mig virkelig vred.
At skabe en retfærdig verden er umuligt. Men det umulige er sket uendeligt mange 
gange før i historien. Selvfølgelig kan det ske igen. 
(…)
Vi er jo ikke bare en del af en dansk ungdomsgeneration. Vi er en del af en global 
ungdomsgeneration. En generation, hvor millioner er ved at miste tilliden til det po-
litiske system. Men også en generation, hvor mennesker får ting til at ske. Sammen.
Et kram er det mest vidunderlige i verden. At mærke hinandens hjerter banke.
Det mest vidunderlige er kærligheden.
Jeg vil gerne opfordre alle til at have de her samtaler om samtykke, grænser og lyst 
med hinanden. 
Skål og rigtig god Roskilde – sammen!

Her er 
festivalgæsternes 
store fællestale
I løbet af ugen har frivillige fra talerskolen Røst samlet en buket 
af forskellige budskaber fra campingpladsen og sat dem sammen 
til en crowdsourcet tale, som den danske radiovært Maria Fantino 
i går præsenterede på Arena. Her bringer Orange Press et uddrag.

■  TALERSKOLEN RØST
Røst er en talerskole, der arbejder for at give unge værktøjerne og modet til at bruge 
deres stemme til at skabe den forandring, de ønsker. Blandt andet giver Røst unge fag-
lig retorisk træning, så de kan deltage i den o� entlige samtale og arbejder med både 
retoriske færdigheder, kropssprog og stemmetræning og giver talerne troen 
på at deres stemme betyder noget.
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Muhahahahah! Ikke-genert genert pige
Tessas første liveoptræden nogensinde(!) fandt sted på 

Roskilde Festival, hvor hun spillede et par numre til en åbnings-
koncert på festivalen, netop som hun var blevet datidens helt store 
sensation på Instagram. Meget er sket for den benhårde ’boss 
bitch’ siden denne ilddåb, og i år skal Tessa så lukke Arena, for 
foreløbig at fuldende cirklen. »Muhahahahah!« har hun selv skrevet 
på sin Instagram e� erfulgt af en djævel og en � amme-emoji. 

Shygirl er alt andet end genert og har 
valgt sit navn netop af den grund. »Ordet 
genert tiltrak mig, fordi begrebet er helt 
fremmed for mig. Det er det helt modsatte 
af min personlighed,« har hun undtalt til 
mediet L’O�  ciel.

Tessa.
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D e sidste to år har den mest 
streamede musiker i verden væ-
ret spansksyngende Bad Bunny. 
Og Måneskin, der synger på 

italiensk, vandt Eurovision og har siden 
haft fl ere store hits. 

BTS er blevet verdens absolut største 
boyband og er så stort, at det er nyheds-
stof, om de holder pause eller ej. De 
synger på koreansk. 

Og i Storbritannien har nigerianske 
Fireboy DML det sidste halve år ligget 
i top-tyve på hitlisten med sit hit ‘Peru’, 
der delvist synges på yoruba. 

Popverdenen er global.
Men selv om Roskilde Festival altid 

har været berømmet for udsynet, 
består toppen af plakaten i år 
kun af amerikanske, britiske 
og danske navne, foruden den 
franske houseduo The Blaze, 
hvis tekster også er på engelsk. 
Selv i anden række er det kun 
brasilianske Anitta, der synger 
popmusik på et andet sprog end 
engelsk.

Men har festivalen så kun 
booket ét eksempel fra en 
aktuel, global trend?

»Nej, den globale 
pop er på plakaten 
her og der,« lyder det 
fra booker Nicklas 
Damkjær, som frem-
hæver brasilianske 
Marina Sena, hvis 
blanding af samba, 
trap og pop er kolossalt 
populær i hjemlandet.

amerikanske rapper Saweetie, hvorpå 
Diplo kom på scenen og iværksatte et 
dj-battle.

De globale kunstnere får opmærk-
somhed ved at samarbejde med særligt 
amerikanske og britiske kunstnere. Det 
giver mulighed for øjenåbnende live-
samarbejder, men de engelsksprogede 
stjerner rejser ikke med til det europæi-
ske kontinent.

»Man skal skalere ned til 
Roskilde,« siger Nicklas 
Damkjær.

K-POP-STJERNER 
KOMMER NOK
Hele rejsesituationen er 
generelt en udfordring for festi-
valen. Få kunstnere bliver fl øjet 
ind til Danmark blot for at spille på 

Roskilde – der jo også kalder sig en bære-
dygtig festival. Så hvis en popgruppe fra 
Sydkorea skal spille på Orange, kræver 
det interesse og bookinger fra festivaler i 
vore nabolande. 

Derfor går udviklingen stadigvæk 
langsomt. Og den indeholder sine egne 
paradokser. Efterhånden som popsce-
nerne eksploderer i fl ere og fl ere lande, 
kommer der navne frem, der også væk-
ker opsigt i Europa, men samtidig bliver 
de stadig større i deres hjemlande, så 
belønningen for at turnere internationalt 
bliver måske mindre.

»Det kan være svært at møde lokale 
lønninger, når de spiller på, hvad der 
svarer til Orange i hjemlandet, men på 
Mantra i Danmark,« siger Nicklas 
Damkjær og nævner også tyrkiske 
Melike Şahin, der spillede på netop den 
scene fredag klokken 18.15. Og udsynet 
mod verden vil fortsætte med at vokse, 
siger han. 

Særligt inden for spansksproget reggae-
ton er kunstnerne begyndt at turnere i 

stor stil i USA, og 
den colombianske 
sanger J Balvin spil-
lede på Tinderbox 

for et par år siden. 
»Og vi har øje på 

K-pop,« siger Nicklas 
Damkjær: 

»Det er ikke usand-
synligt, at det kan stå 
på Orange. Men det 
kræver interesse fra 
publikum.«

FREDERIK BOJER BOVÉ

»I Brasilien spiller hun Arena-shows 
for 40.000 mennesker,« siger han. 

Men, forklarer Nicklas Damkjær, hun 
er i Europa, for at folk skal lære hende at 
kende. Så på Roskilde spiller hun lørdag 
klokken 12.00 på Mantra.

ANITTA STØRRE END FORVENTET
Da Anitta blev booket, var det også som 
en blandt fl ere globale popkunstnere, 
men siden eksploderede hun i popu-
laritet internationalt. Hendes album 
‘Versions of Me’ blev det største nye 
brasilianske album på Spotify nogen-
sinde og har indtil videre 117 millioner 
streams i USA.

Hendes koncert på Coachella blev 
en kæmpe triumf, og 
den understregede 
også forskellen på 
USA og Danmark. 

Hvis nogen blandt 
det danske publikum 

syntes, det var lidt tilfæl-
digt, at en båndet Snoop Dogg 

præsenterede Anitta, så vid, 
at den store raplegende 

himself var på scenen 
i begyndelsen af den 

amerikanske 
koncert. 
Senere 
lavede Anitta 
duet med den 

De sidste år er hitlisterne blevet fyldt op med stadig � ere sange på forskellige sprog, men på Orange Scene 
hersker engelsk stadig. Vi spurgte, hvad der skal til, før fællessang på koreansk eller yoruba 

kommer helt til tops på Roskilde Festival.

Kan du sige ‘Orange’ på koreansk?

오렌지에 설 오렌지에 설 
수 있을 것 같지 수 있을 것 같지 
않습니다. 하지만 않습니다. 하지만 
관객들의 관심이 관객들의 관심이 
필요하다필요하다

NICKLAS DAMKJÆR
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I nat har Seni Reak Juarta 
Putra byttet de indone-
siske markedsgader ud 
med en etableret scene. 
Multiorkesteret skal for-
søge at få Gloria til at gå i 
trance, selvom vismænd 
på Java fraråder det.

»Man ringer til os, hvis en i om-
gangskredsen har det dårligt, og så 
kommer vi og raver på den person 
i fl ere timer,« siger Jonas Stampe.

Han er både musikalsk med-
lem af Seni Reak Juarta Putra og 
primus motor bag gruppens 
booking til årets Roskilde 
Festival. Seni Reak Juarta Putra 

er et indonesisk ensemble, der i 
sin hjemstavn servicerer lokalbe-
folkningen med tranceoplevelser. 

Anledningen kan være alt 
fra omskæringer og psykiske 
udfordringer til et kommende 
vulkanudbrud. Gruppen har 
hjemme på Java, og for mange af 
medlemmerne er det første gang, 
de forlader hjemlandet.

»Jeg har hjulpet mange af dem 
med at lave pas. Så rejsen i sig 
selv er virkelig en oplevelse for 
dem. Jeg vil så gerne, at det lyk-
kes dem at etablere en trance. Så 
jeg har købt kokosnødder, roser 
og særlig tobak til dem alle for at 
hjælpe,« siger Jonas Stampe.

DEN RÅ TRANCE-VERSION
Den særlige ceremonielle trance, 
som er gruppens speciale, er én 

Juarta Putra er én af de få op-
rindelige REAK-trancegrupper 
fra området. 

Hvor mange mennesker der 
egentlig er med i gruppen, er 
fl ydende. For den udgøres på 
holistisk vis af dele af hjembyens 
lokalbefolkning. Til aftenens 
koncert vil man kun blive 
præsenteret for en brøkdel af 
medlemmerne – normalt er mel-
lem 50 og 100 i aktion. 

VISMÆND HAR ADVARET
På årets festival bliver det første 
gang, hvor Seni Reak Juarta Putra 
afholder en koncert med publi-
kum fysisk afskåret fra gruppen. 
Men det gør ikke noget, siger 
Anggi Nugraha.

»Det er selvfølgelig meget 
anderledes at stå eleveret på 

af Javas ældste tranceformer. 
Ifølge Jonas Stampe også en af de 
mest rå.

»Under den transcendentale 
besættelse er det sket, at folk 
hopper ud over skrænter eller 
smører sig ind i afføring. Til 
tider spiser de også glas og kul,« 
hævder han.

Gruppens 22-årige overhoved, 
Anggi Nugraha, forsikrer dog, at 
det ikke vil gå så vildt for sig i nat.

»Vi vil gerne bare dele vores 
musik med resten af verden, og 
jeg håber, at folk vil forsøge at ab-
sorbere energien fra vores numre. 
De behøver ikke at gå i trance,« 
siger han.

Tranceformen hedder REAK 
og har sin oprindelse i bjergom-
råderne uden for byen Bandung 
i det centrale Java. Seni Reak 

en scene. Men publikum har 
stadigvæk mulighed for at danse 
sammen og slippe hæmningerne. 
Måske opfanger vi nogle spon-
tane energier, og så må vi se, 
hvad der sker,« siger han. 

Hjemme i Indonesien blev 
gruppen af de lokale vismænd 
advaret imod at opføre trance-
ceremonien i Danmark, fortæller 
han. Men eftersom festivalen er 
bygget på et særligt fællesskab, er 
Anggi Nugraha sikker på, at det 
nok skal gå. 

»Festivalen er jo bygget op 
omkring frivillighed og et 
stærkt sammentømret fælles-
skab. Vi vil forsøge at hidkalde 
ånder, som kan kaste nøjagtig 
de energier tilbage til jer alle,« 
siger han.

SØREN SAND DJERNÆS

Indonesisk tranceorkester 
vil hidkalde ånderne
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Worldwide jysk energi Abefest med 
tvillingebrødreneErika de Casier har forud for sin koncert lovet 

»Worldwide jysk energi« i et Instagram-opslag. Erika er net-
op hjemvendt fra en nordeuropæisk turné og skal spille på 
Montreux Jazz Festival dagen efter koncerten på Roskilde 
Festival. Hun er født i Portugal af en far fra Kap Verde og en 
mor fra Belgien og flyttede i 1998 til Ribe, hvor hun voksede 
op. Således er hun worldwide, men også bare jysk.  

Fun fact: Swae Lee, der er den ene del af duoen Rae 
Sremmurd, ejer to små aber ved navn Lil G og Naya. 
Om aberne kommer med på Arena er endnu uvist – 
men der er lagt op til abefest, når Swae Lee sammen 
med sin tvillingebror Slim Jxmmi indtager Arena.

Erika de Casier.
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Tyler, The Creator
Orange Scene
Fredag kl. 22.30

Hvis Tyler, The Creator havde 
spillet ’Yonkers’ for ti år siden, 
havde det makabre gennem-
brudshit været koncertens højde-
punkt. Hvis han optrådte for fem 
år siden, havde nummeret også 
været settets klimaks.

Men da han spillede på 
Orange Scene fredag aften, var 
sangen en fodnote. 

Eller nej. Den var faktisk 
ikke engang en fodnote. Den var 
endnu mindre.

’Yonkers’ var et lillebitte inter-
mezzo, der bare skulle overstås. 
For der var vigtigere ting på 

programmet. Tyler gennemførte 
ikke engang alle sangens vers.

Den amerikanske rapper er 
nemlig ikke længere en begavet, 
men samtidig kontroversiel pro-
vokatør som tidligt i karrieren. 
Med de følsomme album ’Flower 
Boy’ (2017) og ’Igor’ (2019) har 
Tyler, The Creator vist, at han 
har gennemført en forvandling 
fra teenagemonster til følsom, 
moderne mand.

Den forvandling viste sig også 
på Roskilde Festival.

Tyler spankulerede rundt 
foran et bagtapet, der skiftede 
scenarie fra et ’The Sound of 
Music’-agtigt alpescenarie til et 
veritabelt helvedesshow. Hans 
nyere sange, der fokuserer mere 
på Stevie Wonder-ballader og 
soul end Eminem-inspireret 
shock rap, var koncertens kerne. 
Rapperen brugte nærmest Orange 

Scene som en form for sofa, 
hvorfra han summede sine sange 
om lykkelig og (oftest) ulykkelig 
kærlighed.

Stedvis – som til ’Who Dat 
Boy’ – prøvede han at reanimere 
Odd Future-æraens galskab. Det 
var ikke vildt vellykket. Han 
havde ikke hjertet med, når der 
skulle smækkes igennem.

For Tyler er ikke en slem dreng 
mere. Han er en blomsterdreng.

Koncerten var stærkest, 
når sange som ’Flower Boy’-
højdepunkterne ’See You Again’ 
og ’Boredom’ fik lov til at zone 
ud. Tyler selv forsvandt lidt, men 
der var en særlig følsomhed, der 
blev hængende i luften. Som 
gnister fra et slukket bål.

Allerede i koncertens første 
minut sang Tyler, The Creator,  
at hans hjerte var knust. Det er 
den menneskelighed, der har 
gjort hans seneste albummer 
så stærke. Da hans Orange-
optræden var bedst, føltes 
koncerten som en forlængelse af 
dén sensibilitet. 

Desværre formåede han ikke 
altid at udtrykke den nye følsom-
hed live. I perioder forsvandt han 
næsten i Orange Scenes effekter, 
røg og lys. 

Her mindede han næsten lidt 
om en tidlig Kanye West: En 

artist, der producerer bedre end 
alle andre, men som endnu ikke 
helt har mestret at optræde med 
sine egne mesterstykker.

Samtidig var Tyler, The 
Creators koncert måske ikke et 
ægte Orange-show. Vi så ikke en 
kunstner, der er ved at overtage 
verden, men en indadvendt ar-
tist, der er ved at finde sig selv.

Det er der selvfølgelig intet 
galt med. Alle kan ikke være 
Dua Lipa. Alle er ikke skolens 
populære dreng. Nogle er Tyler: 
følsomme og lidt forvirrede. Det 
er okay.  

På den måde var det symbolsk, 
at ’Yonkers’ ikke blev et specielt 
øjeblik under hans koncert 
på Orange Scene. Dén sang 
druknede. Men den druknede, 
så andre sider af rapperens talent 
kunne leve.

KRISTIAN KARL / SOUNDVENUE

En blomsterdreng på Orange Scene

Det er den 
menneskelighed, 
der har gjort hans 
seneste albummer 
så stærke
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Saveus
Arena
Fredag kl. 18.00

Lad os til en start lige få 
én ting på det rene: Der var 
ikke en finger at sætte på 
Martin Hedegaards musi-
kalitet og vokal på Arena. 
Han er en af de bedste 
mandlige sangere i 
Danmark lige nu. 

Med sådan en stemme 
som trumfkort er det ikke 
svært at forstå, hvorfor 
Hedegaard har set sig lun 
på gospeltraditionen, hvor 
han har rigeligt rum til at 
udforske alle kroge af sit 
menneskelige instrument. 

Det gælder blandt andet 
på den evigt imponerende 
livetriumf ’Himalaya’, som 
med sin vanvidsmodula-
tion sendte både publikum 
og Hedegaard i himlen 
denne fredag aften.

Derudover gjorde kon-
certen dog ikke publikum 
meget klogere på, hvorfor 
lige netop en 29-årig fyr fra 
Ørum har kastet sig over 
den patosfyldte gospel-
genre med så stor iver. 

Hovedpersonen introdu-
cerede sjældent sine sange 
med anden info end titel, 
og det var egentligt lidt 
ærgerligt. Indrømmet: Det 
er sjældent, man ønsker  
sig mere snak mellem  
numrene, men i Saveus’ 
tilfælde er både sangenes 
temaer og tekster så 

højtflyvende, at man har 
brug for at få det hele lidt 
ned på jorden. 

Koncerten klokkede ind 
på en time og et kvarter, 
hvoraf de sidste ti minutter 
alene blev udgjort af en 
tilsyneladende endeløs 
outro. Her skulle der 
både klemmes en synth-
solo, hoppefest af flere 
omgange og ureglementeret 
crowdsurfing ind. 

Ganske vist er Saveus 
maksimalist hele vejen ud 
til det yderste af fingerspid-
serne, men den afslutning 
grænsede til storheds-
vanvid. Her mistede han 
jordforbindelsen.

JENNIFER FRYDENSBJERG LEHMANN /  
SOUNDVENUE

Mitski
Arena
Fredag kl. 16.00

Da Mitski trådte ind på 
scenen foran et forvent-
ningsfuldt publikum, var 
det, som om hun var blevet 
castet til en avanceret  
ballet. 

Gennem hele koncerten 
skyggeboksede hun, lavede 
avancerede karatespark, 
spilede øjnene op og 
hoppede rundt, som om 
der krøb hvepse rundt 
inden under hendes kjole. 
Jeg synes desværre ikke, 
dette kuriøse sceneshow 
gjorde Mitskis sange nogen 
tjenester. 

Meget var ellers helt på 
plads. Tudefærdige nyklas-
sikere som ’Nobody’ og ’I 
Bet On Losing Dogs’ sad 
også i skabet på Arena.

31-årige Mitski er alle-
rede på sit sjette album,  
og det var godt at blive 
mindet om, at også den  
otte år gamle plade ’Bury 
Me at Makeout Creek’ 
indeholder flere stærke 
skæringer, der kan stå side 
om side med det nyere 
materiale. 

Alligevel kunne vi som 
publikum ikke rigtig finde 
ind til Mitski bag fagter og 
krumspring. Hun har været 
tæt på at afbryde sin kar-
riere blandt andet grundet 
kvaler med berømmelse 
og succes. Måske var det 
denne ambivalens, man 
fornemmede som en kile 

mellem kunstner og fans 
denne fredag på Arena.

Den definitive udvan-
dring fra indie-ghettoen 
ligner en reel mulighed 
for Mitski. Hendes seneste 
album ’Laurel Hell’ slår 
dansevenlige toner an.  
Som om Mitski har 
besluttet sig for at sigte 
efter ABBA og Robyn som 
rejseførere på sin vej mod 
tinderne. 

Sange som ’The 
Only Heartbreaker’ og 
’Should’ve Been Me’ fra 
netop det album beviste 
da også, at den talentfulde 
sangskriver bliver ved med 
at skabe materiale, der får 
hjertestrengene til at kime. 
Men Mitski, drop nu de 
manierede dansetrin.

HENRIK REINBERG SIMONSEN /
SOUNDVENUE

Mistede jordforbindelsen

Uovertrufne sange  
i kuriøst sceneshow
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Lidt for 
høflige

Rolo Tomassi
Avalon
Fredag kl. 13.00

Sheffield-baserede Rolo 
Tomassi balancerer elegant 
mellem indie-rock og kaos-
core båret af den karisma-
tiske frontkvinde Eva 
Korman, der fuldstændig 
gnidningsfrit og respekt-
indgydende forvandler 
vrisne, stemmebåndskræn-
gende skrig til uskyldsklin-
gende englestemmer på et 
splitsekund. 

Med blot det tredje 
show i Danmark inden for 
ti år virkede det en anelse 
fejlcastet at tildele Rolo 
Tomassi en af festivalens 
største scener. I hvert fald 
lykkedes det ikke for de alt 
for høflige briter at fylde 
teltet eller ruske tilstræk-
keligt op i publikum, så 
festen for alvor kunne 
komme i gang.

THOMAS GRØNKJÆR

En bjørnetjeneste
Amina & Sosa & FVN
Arena
Fredag kl. 14.00

Det var et anderledes 
setup, der var på pro-
grammet fredag efter-
middag på Arena. 

De relativt uprøvede 
navne Amina, Sosa 
og FVN var booket i 
fælles flok til Roskildes 

næststørste scene og stod for tre separate koncerter af 
20-30 minutters varighed. Rapperne klarede det hver 
især godt, men det var ikke nødvendigvis en fordel at 
blive løftet op i så store rammer.

Amina indtog scenen som en stjerne, der både 
rappede på ‘Savage’ og gav den som r’n’b-sanger på en 
dramatisk version af ‘Moonlight’. Hun fremstod som 
en stærk repræsentant for de kvinder, der ellers oftest 
bliver omtalt halvvejs inde i et Gilli-vers. 

Sosa var mere rodfæstet i klassiske raptraditioner. 
Tungen var skarp og trommerne tunge som cement. 
Her var bars valutaen og melodier producerens opga-
ve. Fra ‘Crazy’ over ‘DAT’ og videre til ‘Sosa’s drøm’ 
var der fuld tryk på, og Sosa osede af selvsikkerhed.

Til sidst gik FVN på med sine dansable beats, 
simple hooks og en energi, der var til at tage og føle 
på. På den catchy ‘Pause’ fik hun publikum til at 
synge med, mens numre som ‘Sleep’ og hittet ‘Work’ 
fik gang i fødderne.

Men på det tidspunkt var koncertens præmis 
begyndt at smuldre.

For det var en bjørnetjeneste at placere showet på 
Arena, som var langtfra fyldt. Og det var meget at for-
lange af både de optrædende og af publikum, at der  
skulle piskes sådan igennem tre korte, højintense shows. 

Opgaven blev dog løst så godt som muligt, og over-
ordnet havde de tre rappere to ting til fælles: De gider 
ikke mere pis. Og de har fortjent hver deres plads i 
programmet næste gang.

NIELS JUL BRUUN / SOUNDVENUE
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Thomas Helmig
Orange Scene
Fredag kl. 19.15

Selv om Thomas Helmig 
snart runder 40 år i bran-
chen og har gæstet 
Roskilde Festival flere gan-
ge, blev popveteranens 
koncert på Orange Scene 
ingenlunde en rendyrket 
tilbageskuende affære.

Vægten lå naturligvis 
på Helmigs hitspækkede 
bagkatalog, men tidens 
toneklang blev også budt 
velkommen til publikums 
begejstring.

Både Benjamin Hav og 
Lord Siva var velvalgte 
gæster, der gav perfekt 

mening. Først Benjamin 
Hav i den nye duet ‘Hvidt 
flag’, hvorefter rapperen 
med sin excentricitet gled 
naturligt ind i den vel-
smurte popfunk med  
et forrygende mashup af 
sin egen ‘Den dejligste  
boy’ og Helmigs ‘Groovy 
Day’. Lord Siva fik i den 
grad også varmet publi- 
kum op med hittet 
‘Solhverv’, der vakte  
lige så stor jubel som 
Helmig-klassikerne.

Både ‘Nu hvor du har 
brændt mig af’, ‘Stupid 
Man’ og ‘Malaga’ fik 
stemmerne til at gjalde 
over Dyrskuepladsen. 
Sidstnævnte i en intim so-
lostund, som desuden var 
et glimrende vidnesbyrd 
om, at Helmig bag sin pop-
polerede charme også er 

en musiker og sangskriver 
med noget på hjerte.

Det var ligeledes en 
fryd, når Helmig og hans 
dygtige band bare gav  
sig hen til musikken. 
‘Dagen efter dagen derpå’ 
blev et udvidet jam, og 
det lå til højrebenet, at 
tidligere Prince-bassist 
Ida Nielsen kom ind og 
funkede ‘Fed lykke’ endnu 
mere op.

At vejrguderne åbnede 
for sluserne betød intet.  
For som den veloplagte  
hovedperson proklame-
rede: »Jo vildere, de vander 
os, jo mere blomstrer vi.«

Thomas Helmig på 
Orange Scene blev præcis 
den folkelige og samlende 
popfest, vi havde håbet på.

MARTIN GRONEMANN /  
SOUNDVENUE

Jerry Cantrell
Avalon
Fredag kl. 23.30

Til trods for at Jerry 
Cantrells hovedband, Alice 
In Chains, har spillet i 
Europa og Danmark i flere 
omgange, har manden al-
drig for alvor turneret på 
disse kanter med sit solo-
materiale.

Nu er Cantrell imidler-
tid aktuel med sit tredje 
soloalbum, ’Brighten’ og 
på tour med et vanvit-
tigt velspillende band 
bestående af blandt andet 
Gill Sharone på trommer, 
Tyler Bates på guitar og 

Michael Rozon på steel 
guitar med erfaring fra 
Marilyn Manson, Puscifer 
og Ministry.

Mest markant er uden 
tvivl samarbejdet med 
sangeren Greg Puciato. Det 
er decideret beundrings-
værdigt, så lidt han stjæler 
showet, vel vidende hvor 
afsindig en frontmand 
han var i hedengangne 
The Dillinger Escape Plan. 
Greg flankerede sikkert og 
respektfuldt Cantrell, alt 
imens han sang, så teltdu-
gen på Avalon flere gange 
løftede sig.

Fra Cantrells tidlige so-
lokarriere var der udvalgt 
absolutte højdepunkter 
i form af ’Cut You In’, 
’Psychotic Break’, ’My 
Song’ og min personlige 

favorit ’Angel Eyes’. Og 
derimellem rystede bandet 
den ene udødelige Alice  
In Chains-klassiker efter 
den anden af sig. ‘Them 
Bones’, ‘No Excuses’, ‘Man 
In The Box’, ‘Would?’ og 
‘Rooster’. Snak om en 
hitlavine!

Cantrell er med sin 
uforfalskede, tidløse og 
eviggyldige rock 90’er-
generationens svar på 
legender som Neil Young 
og Eric Clapton. Denne 
aften var om noget et 
glimrende vidnesbyrd og 
et funklende monument for 
en af alle tiders helt store 
sangskrivergenier. Det var 
et gigantisk privilegium at 
dele godt en time i selskab 
med Jerry Cantrell.

THOMAS GRØNKJÆR

Samlende popfest

Alice i eventyrland
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Atmosfærisk 
indie-r’n’b

L’Rain
Mantra
Fredag kl. 14.15

Det var næsten poetisk, 
hvordan regnen begyndte 
at falde, på samme tids-
punkt som L’Rain indtog 
Mantra. »Jeg hedder L’Rain, 
og jeg har medbragt vejret,« 
sagde frontkvinden, der 
sad på midten af scenen 
med guitar og effekt-
pedaler.

L’Rain bød på en spiritu-
el rejse gennem et vægtløst 
rum, hvor r’n’b, ambient 
og alternativ rock cirklede 
omkring hinanden. Og ofte 
fandt hinanden i smukke 
konstellationer. Et nummer 
som ’Kill Self’ udmundede 
i en kakofoni, der skabte 
en kontrast til de mere 
udsvævende passager. 
Støjrock, yoga-soundtrack 
og Motown var ikke hinan-
dens modsætninger i dette 
fascinerende himmelrum.

HENRIK REINBERG SIMONSEN / 
SOUNDVENUE

Distanceret 
natklubstemning
Teto Preto
Pavilion
Fredag kl. 00.15

Teto Preto trives 
unægteligt bedst på 
svedige, subtropiske 
natklubber. I et noget 
mere åbent festivaltelt 
– som på Pavilion fre-
dag nat – fremstod 
manglerne i Teto 

Pretos fusioner derfor tydeligere, end hvad perfor-
manceaktivisterne med Laura Diaz i front kunne op-
veje med deres ekstravagante sceneshow.

De påtvang sig på egen ekspressionistiske vis at 
være mere bombastiske i deres udtryk, og der skete 
konstant lidt for meget i den natklubtunge atmosfære, 
Teto Preto er affødt af. 

Deres mest omfavnende skæring, ‘Pedra Preta’, var 
et klart bevis på ovenstående anke, idet nummeret i 
stedet holder sig til det simple med et 80’er-inspireret 
beat, bløde orgeltoner og latinamerikansk percussion 
og slipper ganske glimrende af sted med det – også  
i liveformat.

Andre gange landede vi et sted, hvor det kunne 
lyde som The Orielles med en mere punket attitude, 
mens det dundrende mantra på ‘Gasolina’ trods alt 
trak nok stik hjem til at løfte sig op over studieversio-
nens ellers ordinære niveau.

Undervejs blev alle mændene også kommanderet 
til bagerste række, mens de transkønnede, lesbiske 
og non-binære fik dedikeret det følgende nummer af 
Diaz, hvilket udløste natten største jubelbrøl.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Teto Preto 
som musikalsk kollektiv besidder alle ingredienserne 
til at kunne kreere nogle gedigne hits – de skal bare 
allerhelst opleves i øjenhøjde.

DANIEL NIEBUHR / UNDERTONER
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The Smile
Arena
Fredag kl. 20.30

Bandnavnet på The 
Smile refererer til løgnagti-
ge smil. Men det glade fjæs 
hos den britiske Radiohead- 
forsanger Thom Yorke var 
vaskeægte, da et forrygen-
de rockshow nåede sin en-
de på Arena. 

Koncerten med den 
stadig nye trio, der udgav 
debutalbum tidligere i år, 

lagde blødt ud med ’The 
Same’, et inderligt opråb 
om samhørighed og den 
perfekte indgangsbøn til 
en Roskilde Festival med 
jubilæum i en usikker tid.

Men store dele af kon-
certen var regulær rock, 
hvor Jonny Greenwood, 
ligeledes en genganger fra 
Radiohead, huggede igen-
nem på guitaren. ’You Will 
Never Work In Television 
Again’ var indebrændt 
postpunk fra øverste hylde. 
Andre gange mindede The  
Smile om en potent videre- 
føring af Talking Heads’ ner- 
vøse og ligblege guitarfunk.

Det er helt naturligt, at 
man griber sig i at savne 
Radiohead-klassikere med 
et lineup som dette. Men 
jeg hørte ingen råbe efter 
hverken ’Karma Police’ 
eller 90’er-klassikeren 
’Creep’. Og flere af de 
nye sange er mindst lige 
så smukke som vintage 
Radiohead. 

’Free In the Knowledge’ 
kan stå skulder om skulder 
med hvad som helst 
udgivet under det mere 
velkendte bandnavn, og 
den sorgfulde electronica  
i ’Waving a White Flag’ 
kunne sagtens bære et 

taktfast klappende publi-
kum uden at blive berøvet 
skønhed.

Radiohead og relaterede 
projekter har i lang tid 
mindet mig for meget om 
at have lektier for. The 
Smile vælter ind på scenen 
med en ny energi og spil-
leglæde. Som om det har 
været en lettelse at kappe 
fortøjningerne til fortidens 
kanoniserede mesterværker. 

Sammen skabte de tre 
musikere et af Roskilde 
Festivals mest centrale 
rockshows.

HENRIK REINBERG SIMONSEN / 
SOUNDVENUE

AG Club
Apollo
Fredag kl. 20.00

Halvvejs inde i AG Clubs 
koncert kunne man godt 
frygte, at showet derfra  
ville miste momentum. 
Allerede her valgte det 
amerikanske hiphopkollek-
tiv nemlig at spille deres 
med afstand største sang, 
’Memphis’.

Men imponerende nok 
formåede gruppen, der live 
består af rapduoen Jody 
Fontaine og Baby Boy samt 
en dj, ikke bare at holde 
det regnvåde publikum 
kørende – energiniveauet 
steg yderligere.

AG Clubs minimalisti-
ske bangers, der minder 
om forbillederne ASAP 

Mobs tidlige lyd, passede 
umanerligt godt til Apollo-
scenens lydsystem. Fra 
åbningstracket ’Columbia’ 
bragede den voldelige bas 
mod det forreste, moshpit-
lystne publikum.

Mere melodiske og 
langsomme sange som 
’Hngover’ var omvendt 
lige ved at forsvinde i det 
bastunge lydbillede. Selv 
om rappernes levering var 
sikker, var det bestemt de 
vilde numre, som funge-
rede bedst live.

Trods den simple lyd 
blev koncerten aldrig 
kedelig, fordi de to rap-
pere var så veloplagte og 
charmerende værter. De 
reagerede løbende med råb, 
grin og stor spontanitet på 
publikums indfald, og det 
var umuligt ikke at lade sig 
rive med.

Mod slutningen af den 
nye single ’Kevin’ begyndte 

de for eksempel en lille 
frem-og-tilbage-freestyle, 
da Jody Fontaine spottede 
en ølbong på første række. 

»Should I sip on that?«, 
rappede han på beatet, mens  
Baby Boy svarede tilbage: 
»You should sip on that!«.

Den dedikerede rapper 
tømte ølbongen på ægte 
campingmanér, og det blev 
hiphopfesten selvfølgelig 
ikke mindre vild af.

MORTEN KILDEBÆK /  
SOUNDVENUE

Gnistrende genfødsel

Veloplagt hiphopfest
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Melike Şahin
Mantra
Fredag kl. 18.15

Der var langt til 
Istanbul, da Melike 
Şahin gav koncert i 
blæst og regn, men det 
lod den 33-årige tyrki-
ske popsanger sig hel-
digvis ikke gå på af. 

Hun blev bakket op 
af et medlevende band, der ud over trommer, bas, 
guitar og korsang også bød ind med cello, congas og 
hvinende vintage-synths.

Melike Şahin indtog ubesværet rollen som 
midtpunkt med sin på en gang generte charme og 
selvsikre sang, hvor hun især imponerede med sine 
smidige vokalglissandoer. 

Sammen med de relativt få fremmødte fik hun 
startet en medrivende fest, hvor de sproglige grænser 
gnidningsfrit blev overskredet.

RASMUS Ø. JUNGE / SOUNDVENUE

Ak Dan Gwang Chil
Pavilion
Fredag kl. 20.30

Hvor koreanske Ak 
Dan Gwang Chil – eller 
ADG7, som de ynder at 
kalde sig selv – vandt 
på oprigtig indlevelse  
i deres traditionelle, 
koreanske folkemusik, 
spændte de omvendt 

ben for dem selv flere gange undervejs med gentagne 
lydproblemer og alt for lange ophold i deres optræden.

Anført af gruppens tre farverigt klædte kor-
sangere formåede gruppen ellers at skabe mange 
solide indslag som på ’Hee Hee’ og den svajende 
’Youngjeonggeori’. Men det var ikke altid lige let at 
udpege de mange nuancer i lydbilledet, og Ak Dan 
Gwang Chil kæmpede sig overordnet set kun lige op 
på det gennemsnitlige.

DANIEL NIEBUHR / UNDERTONER

Trodsede blæst 
og regn

Folkefest på 
halv kraft
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Jada
Orange Scene
Fredag kl. 01.00

Jada er magisk. Hun er 
en naturkraft. Hun er en 
stjerne. 

Hendes stemme er et kys 
fra en rose, som Seal ville 
sige det.

Jada blev stor i corona-
æraen, og det har føltes, 
som om hun er alt, der er 
godt i verden. 

Men hun var ikke klar 
til Orange Scene. Det viste 
hendes koncert fredag nat.

Omrokeringen fra 
åbningsnavn til veritabel 
headliner viste sig at 
være en bjørnetjeneste fra 
Roskilde Festivals side. For 
selv om Jada gav alt – og  
jeg mener alt – i form af 
dansere, pyroteknik og ren-
dyrket power, nåede hun 
aldrig ud til hele pladsen.

Lad os starte med det gode:
Jada havde et show 

af Beyoncé-kaliber og 
fantastiske gæster i form af 
Debbie Sings, Noah Carter 

og Mø. Især sidstnævnte fik 
plænen til at gå grassat.

Normalt er det de 
internationale artister, der 
brillerer på Orange Scene 
med avancerede sceneop-
sætninger. Jada viste, at en 
dansk artist godt kan tage 
den til Rihanna-niveau. 
Men noget manglede.

Det virkede, som om at 
dem, der stod tættest på, 
kunne mærke kærligheden 
fra Jadas store armbevæ-
gelser. Hun ville omfavne 
publikum. Men hendes 
arme var bare ikke helt 
lange nok. 

Den kæmpestore scene 
var stadig, ja, for kæmpe-
stor. Da Jada crowdsurfede 
under ’Keep Cool’ døde 
stemningen lidt. ’Don’t 
Say My Name And Forget 
It Again’ føltes som en 
Robyn-sang. Bare uden 
Robyn.

Jada havde ikke helt for-
matet. Endnu. Med meget 
tyk streg under endnu. 

Fredag nat gjorde hun 
alt, hun kunne for at opveje 
for de sange, der manglede 
i længden. Det var bare ikke  
helt nok til Orange Scene. 

KRISTIAN KARL / SOUNDVENUE

Jada burde måske ikke have 
spillet på Orange Scene
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Little Simz
Avalon
Fredag kl. 21.00

Med tekster om mental 
sundhed og social bevidst-
hed er Little Simz en rap-
per i sync med tidsånden, 
men hendes succes er skabt 
med old school-dyder i nye 
klæder – komplekse rim, 
teknisk rap, soulede beats.

At sige, Simz har 
momentum, er nærmest en 
underdrivelse i forhold til 
den hengivne hyldest, hun 
modtog af et ekstatisk pub-
likum på Avalon, der gav 
bifald i både halve og hele 
minutter mellem numrene.

Nogle gange blev det så 
voldsomt, at den selver-
klæret introverte rapper 
så ud til ikke helt at vide, 
hvad hun skulle gøre af 
sig selv – ud over at smile 
afvæbnende igen.

Men det var ikke bare 
blind beundring. For Little 
Simz var en suveræn 
showmaster, der minutiøst 
kontrollerede koncertens 
flow og energiniveau 
med hyppige publikums-
henvendelser, dominant 
mikrofonkontrol og under-
holdende og afvæbnende 
snak mellem numrene.

I løbet af en time 
stopfodrede den 28-årige 
brite og hendes velspil-
lende band os med tunge 
beats, bouncende grooves 
og skarpe skud med 

den lyriske 9mm. Og så 
satte koncerten en fed streg 
under, hvor mange stærke 
sange hendes to seneste 
album, ’Grey Area’ (2019) 
og ’Sometimes I Might Be 
Introvert’ fra sidste år, 
rummer.

Den feministisk peptalk 
’Woman’, reggae-vuggende 
’Point and Kill’, den rock-
ede ’Boss’ og den selvudle-
verende ’Selfish’ var nogle 
af højdepunkterne – men 
der var mange flere. 

Det var en overvældende 
magtdemonstration, også 
for aftenens hovedperson, 
der både virkede ydmyg, 
selvsikker og taknemmelig 
– og derfor så meget mere 
menneskelig og relaterbar.

RASMUS Ø. JUNGE /SOUNDVENUE

Overvældende 
magtdemonstration
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Konvent
Pavilion
Fredag kl. 22.30

På sidste Roskilde 
Festival i 2019 tromle-
de et nyt dansk doom/
death-band Rising-
scenen en solrig efter-
middag. Her tre år se-
nere har Konvent ud-
sendt to kritikerroste 

album, og bandet har trods lockdown spillet sig op  
i superligaen af danske metalbands.

Den større melodiske og tempomæssige spænd-
vidde på det seneste album, ’Call Down The Sun’, 
tilføjer Konvent mærkbar gennemslagskraft live.  
Og som noget helt nyt er Sophie Lake fra Shamash 
trådt til som permanent andenguitarist efter et  
barselsvikariat.

Men andre ord er Konvents i forvejen metertykke 
guitarmur nu bare blevet endnu tættere og aldeles 
uden sprækker.

THOMAS GRØNKJÆR

Tung, 
tungere…
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De mange dage med solskin gav festivalgæ-
sterne lov til at lade den kedelige regnfrakke 
blive i rygsækken. Der er blevet leget med krea-
tive mønstre og fantasifulde farvekombinatio-
ner i alle slags udskæringer og tekstiler. 

Årets festivals modetendenser afspejler 
desuden de samfundsmæssige bevægelser, vi 
ser for tiden, som blandt andet kønsdebatten og 
frigørelse af krop og køn. 

»De unge er lige nu i en opbrudstid, hvor 
moden ikke har de samme rammer, som man 
har set tidligere. Man kan sige, at det er kommet 
på mode at skille sig ud fra de faste normer og 
stå ved, hvem man er,« fortæller modeekspert 
Mie Kirstine Quist. 

Den tendens er blevet set på festivalpladsen. 
Mænd og kvinder har forholdt sig frit til de 
stereotype kønsnormer og forventningerne 
om, hvordan man bør gå klædt for at passe ind 
i det kollektive rum. Ud over at festivaltøjet 
skal være praktisk og behageligt at have på, har 
det været til at få øje på glimmeret og de glade 
farver. Det har ikke været nogen skam at skille 
sig ud af mængden og skilte med, at man føler 
sig godt tilpas i sin krop.

Praktisk
glimmer 

på festival
I år er der skruet op for farverig 
makeup og masser af ansigts-
glimmer. Kroppens frigørelse 

er i højsædet blandt festivalens 
modebevidste gæster.

TEKST: LISSA JUUL PAUSTIAN
FOTO: KRISTINA PEDERSEN

De unge er lige nu 
i en opbrudstid, hvor 
moden ikke har de 
samme rammer, som 
man har set tidligere

MIE KIRSTINE QUIST 
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