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I 28 år har jeg været en del af ledelsen af Roskilde Festival, og der 
har ikke været en eneste sommer, hvor jeg ikke er kommet hjem 
med en styrket tro på mennesket. Det inspirerende møde, lysten til 

at gå på opdagelse, frirummet der gribes, fællesskabet der flytter sig 
sammen. Festen, musikken, kunsten, kærligheden… Det sker i festival- 
storbyen, og det sætter sig spor i hvert eneste ansigt. 

Men det gør mere end det. Det sætter også spor i omverden. I den 
måde vi arbejder på, gennem de organisationer, vi arbejder sammen 
med, i de aktiviteter vi er del af – og ikke mindst gennem de donationer 
vi giver. Roskilde Festival-gruppen er nemlig mere end den begivenhed, 
som alle kender. Vi er udsprunget af festivalen, og den er vores moder- 
begivenhed, men den viden og de kompetencer, vi har derfra, bruges  
i mange andre sammenhænge.

I årsskriftet her giver vi et indblik i, hvad vi laver, når vi ikke laver  
festival, og hvad vi står for i Roskilde Festival-gruppen. Det er et forsøg 
på at vise, hvilket aftryk vi gerne vil sætte på verden, og hvordan vi tror, 
vi bedst gør det: Ved at se os selv som en platform for viden, samarbejde 
og netværk, hvor de kompetencer og den viden, vi har, sættes i spil med 
andres, så vi sammen kan blive bedre og gøre en større forskel. Derfor 
bringer vi her i skriftet også bidrag udefra – fra nogle af de partnere, vi 
har samarbejdet med gennem året. Og derfor fortæller dette årsskrift 
i lige så høj grad om de initiativer, vi har støttet og/eller været en del af, 
som det handler om os.

God fornøjelse!
Henrik Rasmussen
CEO/adm. direktør

FOTO: JACOB STAGE



FO
TO

: C
LA

U
S 

LO
R

EN
ZE

N



Indhold
 6-7 Leder – Signe Lopdrup, COO/direktør

 10-11  Klumme: Vores baby er blevet en bumset teenager  
– Kenneth Salomonsen og Olav Hesseldahl, initiativtagere Ungdombureauet

 12-13 Portræt: Støtte og sparring – AIK Bokseklub

 14  Portræt: Når Tinder bliver mindre overfladisk – DITwerk

 15  Portræt: En investering i de unges eget Afrika – African Youth Panel

 16-17  Portræt: Jeg er ikke fucking hjemløs – Kofoeds Skole

 18-21  Portræt: 200 piger fejrede 100 års stemmeret – Pigefestival 2015

 22-23  Klumme: I fællesskabet findet vi det meningsfulde ungdomsliv – Helle Øbo, direktør Askov-Fonden

 24-27 Portræt: Mødet med Europa – Facing Europe

 28-29  Klumme: En by bygget på engagement  
– Signe Brink Pedersen, kurator Roskilde Festival og Ph.d. studerende Aalborg Universitet

 30-31  Portræt: Your Donations: når deltagerne selv vælger

 32-35  Portræt: Håndbog og aktiviteter for unge i kriseområder – Resilience Program for Young Men

 36-37  Klumme: Fra madspild til madoverskud – Selina Juul, stifter af StopSpildAfMad

 38-39  Portræt: Ny madstrategi mødte virkeligheden – Økologiomlægning

 30-41  Portræt: Mad er omsorg i sin reneste form – Det Runde Bord

 42-43  Klumme: Roskilde Festival er et laboratorium for det der endnu ikke er opfundet 
– Martin Etchells Vigild og Tore Vind Jensen, DTU

 44  Portræt: Affaldshåndteringer kræver tungt skyts – Econet

 45 Portræt: By The Lake Festival

 46-47 Portræt: Genbrug på folkeaktier – Wefood

 48-49  Klumme: Programlægning er også bæredygtighed – Anders Wahrén. Indholdschef, Roskilde Festival

 50-51 Portræt: Altid med kant – Escho

 52-53  Portræt: Brugerdrevne kunstneriske byrum – Public Works

 54-55  Portræt: Viden og erfaring tur-retur – Aktiviteter i fondsregi

 56-67 Om Roskilde Festival-gruppen

 68-69 Donationer Roskilde Festival-gruppen 2015



6

FO
TO

: C
LA

U
S 

LO
R

EN
ZE

N

Roskilde Festival er et kreativt og åndeligt fællesskab, 
der kulminerer en uge om året. Den handler om musik, 
om kunst, om kultur, fest og frirum – om at være og 

flytte sig sammen. Men bag festen ligger der for os  
i Roskilde Festival-gruppen en anden form for alvor: Vi har 
en ambition om at udvikle åbne, legende og socialt 
engagerede mennesker. Mennesker, der tager del i og 
påvirker deres omverden. Ligesom vi – som non-profit 
organisation – ønsker at sætte vores aftryk på verden.  

Sat på spidsen er Roskilde Festival blot et middel til at 
opnå dette. Den er en helt unik måde at gøre en forskel på; 
for det er jo det, festivalen kan: Det inspirerende møde, 
lysten til at gå på opdagelse og blive udfordret, frirummet 
der gribes, fællesskabet der flytter sig sammen. I den 
forstand er Roskilde Festival en levende kulturpolitisk 

manifestation, som hvert år samler 130.000 mennesker  
i den midlertidige festival-by på Dyreskuepladsen. 

Med den størrelse og den attraktionskraft, vi har, følger 
et ansvar for at gøre en forskel. Det ansvar udlever vi hele 
året rundt, og vi tager det med i alt det, vi gør. For det er et 
ansvar, vi meget gerne tager på os og som udmønter sig 
i den måde, vi arbejder på, gennem de organisationer vi 
arbejder sammen med, i de aktiviteter vi er en del af – og 
ikke mindst gennem de donationer, vi giver.

Den del af vores virke er der imidlertid knap så mange, 
der kender til. Og det er en skam. Fordi der i de initiativer 
og organisationer, vi arbejder sammen med og støtter, er 
så meget inspiration at hente omkring bl.a. miljømæssigt- 
og socialt engagement, medmenneskelighed, kulturelt 
nysyn og aktivt medborgerskab. Og fordi det er her, det 

I fællesskab 
for fællesskabet
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Signe Lopdrup er COO/direktør 

i Roskilde Festival-gruppen. Hun  

blev ansat i 2012 og har som  

medlem af direktionen ansvaret  

for strategisk og organisato-

risk udvikling, af såvel festiva-

len som gruppens øvrige  

aktiviteter som sit ansvars- 

område. Signe har årelang 

erfaring fra musik- og festival- 

branchen, non-profit og frivillig- 

hed og har før sin tid i Roskilde 

været direktør for Copenhagen 

Jazz Festival og det regionale 

spillested Jazzhouse.Om
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bliver tydeligt, at Roskilde Festival-gruppen er mere end 
summen af festivalen og de aktiviteter, vi selv engagerer 
os i. Vi er også et netværk; en platform hvor viden og  
meninger udveksles og indsamles, hvor nye tiltag afprøves 
og udfoldes. Hvor vi gør hinanden og omverden klogere  
– i fællesskab. 

Vores ambition er at medvirke til varig forandring hen 
imod en mere bæredygtig verden. Og med det mener 
jeg såvel miljømæssig som social og 
kunstnerisk bæredygtighed. Epicen-
tret for vores arbejde - kernen og 
omdrejningspunktet for det vi gør og 
det vi tror på - udspringer af vores 
hovedbegivenhed: Roskilde Festival. 
En social bevægelse drevet og båret af 
deltagernes indsats og brændende en-
gagement. Den midlertidige storby på 
græsmarkerne i Roskilde er samlings-
punktet, kulminationen og netop i kraft af midlertidigheden 
et unikt eksperimentarium, der giver mulighed for at udfor-
ske og teste fremtidige og bæredygtige løsningsmodeller 
på tidens samfundsmæssige udfordringer. 

Derfor er det vigtigt for os at stille vores platform til 
rådighed for eksempelvis fremtidens ingeniører og sam-
arbejde med en uddannelsesinstitution som DTU. Derfor 
indgår vi strategiske partnerskaber og lader os udfordre 
inden for økologiomlægning og reduktion af madspild. Og 

derfor sætter vi i vores holdningsarbejde fokus på frem- 
tidens generationer, når vi i samarbejde med blandt andet 
Ungdomsbureauet og KBH+ udforsker Det meningsfulde 
ungdomsliv. 

Vi tror på, at kunsten, hvad end det er musikken, instal-
lations-, performancekunst eller litteratur, åbner for nye 
erfaringer, som flytter mennesker. Vi tror på den kunst- 
neriske undersøgelse, der peger på nye mulighedsrum. 

Derfor prioriterer vi de nye strømnin-
ger, det grænsesøgende og ekspe-
rimenterende kunstprogram og ikke 
mindst de unge talenter, der peger ud 
i fremtiden. 

De idealistiske formål, unikke 
fællesskaber og kantede kunstneriske 
oplevelser har gennem 45 år gjort 
Roskilde Festival enestående og  
vores lange historie har vist, at vi har 

været i stand til at genopfinde os selv igen og igen. Det 
handler om åbenhed og om tillid. Det handler om, at tro 
på mennesker, om at ville gøre en forskel i fællesskab for 
fællesskabet. 

Det er de værdier der udgør Roskilde Festival-gruppens 
DNA. Dem der forener os og holder os fast på det, vi er 
og det vi skal – sådan har det været siden begyndelsen. 
Sådan bliver det også i år. Og sådan bevæger vi os sikkert 
ind i fremtiden. 

 74,5 %
af de frivillige angiver “følelsen af at være en 
del af et større projekt”, som motivation for, 

hvorfor de er frivillige
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Det svenske rapfænomen Silvana Imams navn 
betyder skov på litauisk og præst på arabisk. 
På Roskilde Festival 2015 optrådte hun på 
Apollo Countdown, en af festivalens scener 
for unge talenter. I 2016 vender hun tilbage 
og spiller som del af hovedprogrammet. 
Silvana Imam er dermed et friskt eksempel på 
Roskilde Festivals arbejde med vækstlag. 
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Roskilde Festival-gruppen er det fælles navn, vi bruger om de 
mange aktiviteter, der er opstået omkring Roskilde Festival. 
Roskilde Festival-gruppens omdrejningspunkt er den årlige afvik-

ling af Roskilde Festival for 130.000 deltagere, men derudover skaber 
Roskilde Festival-gruppen året rundt andre arrangementer i et samspil 
mellem mennesker, kunst, leg og fælleskab. 

Vores ambition er at skabe åbne, legende og socialt engagerede  
mennesker – uanset om vi selv laver festival eller hjælper vores kunder 
og omverden med rådgivning, projektledelse, produktion og udlejning  
af materiel.

Fælles for alle vores projekter er, at alt overskud bliver doneret til 
velgørende formål. Siden 1972 har Roskilde Festival-gruppen genereret 
mere end 270 mio. kr. til almennyttigt humanitært og kulturelt arbejde 
med særligt fokus på børn og unge.

Festivalens holdningsarbejde tog i 2015 udgangspunkt i overskriften 
"Det meningsfulde ungdomsliv".
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På en lummer og skyfri julidag i 2015 går fire grupper 
a 15 unge rundt på den på én gang tomme og samtidig  
livlige dyrskueplads i Roskilde. Tom, fordi der endnu er  

et døgns tid til, at Orange Scene officielt åbner for Roskilde 
Festivals 130.000 deltagere. Livlig, fordi store maskiner og 
mænd med høreværn og undertrøjer larmende fletter ind 
og ud mellem hinanden under de sidste forberedelser for 
at få scener, madboder og toiletter klar til åbningen.  

De fire grupper på i alt 60 unge mennesker er dog blevet 
lukket ind på Festivalpladsen i et helt andet øjemed: for at  
finde frem til det meningsfulde i det meningsløse. Og om-
vendt. Det ene øjeblik er de tilbage i barndommens univers 
bevæbnet med skovl, spand og mudder. Det andet får de  
til opgave at være så fraværende som muligt. Det tredje 
bliver de bedt om at konfrontere og dele deres usikker- 
hed med de andre unge. Under overskriften ’Ungdoms- 
mødet på Roskilde Festival’ er deltagerne en del af et  

eksperiment og en stemme i debatten om det menings- 
fulde ungdomsliv. 

Projektet går ud på at hive unge festivaldeltagere ud af 
festen og udnytte festivalens umiddelbare meningsløshed 
til at undersøge, hvad det gode ungdomsliv er. Sammen 
med de ”voksne” fra Roskilde Festival har vi i Ungdoms- 
bureauet truffet beslutningen om at inddrage og aktivere 
festivaldeltagerne på en anden måde. Men kan man få dem  
til frivilligt at sætte sig på en halvtom dyrskueplads, hvor 
de med spidsede blyanter og tomme notesbøger bliver 
foranlediget til at tænke på og skrive om livet og døden, 
om ungdommen og meningen med det hele? Ja. Men det 
krævede gratis øl og sandwich som glidecreme. 

De tomme notesbøger blev i løbet af en eftermiddag fyldt  
med ungdommens drømme, håb, visioner og tanker om sam- 
fundet. Der blev skriblet, komponeret og frembragt sætninger  
med så skarpe og mangfoldige budskaber, at vi var nødt til  

Vores baby er blevet 
en bumset teenager 
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Kenneth Salomonsen & Olav 
Hesseldahl, stiftere af Ung-

domsbureauet – en non-profit 

organisation stiftet i efteråret 

2013. Ungdomsbureauet ska-

ber på tredje år begivenheder, 

der involverer unge i sam-

fundsdebatten og politiske 

beslutningsprocesser. De ska-

ber offentlig opmærksomhed 

på samfundsproblematikker, 

der vedrører unge gennem 

events, happenings, bøger, 

møder, workshops, analyser 

og undervisning. Om
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at dele dem med resten af verden. Derfor udgav Ungdoms-
bureauet i vinteren 2015 sammen med Roskilde Festival en  
bog med uddrag fra notesbøgerne med titlen ’Jeg drømmer  
om en tid hvor alle de ting jeg godt kan lide at lave ikke føles  
som skyldsprovokerende oversprings-
handlinger i det langsigtede projekt som  
er min tilværelse’. En sætning, som Nikolaj,  
en af deltagere, havde nedskrevet en lum- 
mer skyfri julidag. Og en titel, som siden er  
blevet citeret af forstandere på højskoler  
og efterskoler til morgensamlingerne, af  
præster til gudstjenester og til forskeres  
konferencer om ungdommen. Hvorfor? Fordi sætningen siger 
noget om det paradoks, danske unge lever med hver dag. 
På den ene side en forpligtelse til at yde mere, blive dygtigere, 
arbejde hårdere og løbe hurtigere. Og på den anden side 
lysten til at leve mere, nyde mere og eksperimentere mere. 

En anden platform for unge på Roskilde Festival er 
'Samtalesaloner', hvor unge festivaldeltagere de seneste 
år har sat ældre, præster, imamer, rabbinere, bank- og IT-
folk stævne med det mål at få udfordret deres fordomme. 
Et andet formål er at vise, at eksistens, identitet og dyb 
refleksion spiller en stor rolle for publikum. En sognepræst 
har siden skrevet til os, at samtalesalonerne gav ham noget,  
han aldrig har oplevet i kirken, og at unges refleksions- 
niveau giver ham tro på fremtiden. Og det selv om der 
under samtalerne gik en mandlig nøgen ballerina rundt.

Vores erfaring her i bagklogskabens lys er, at nutidens 
unge er lige så sammensatte som alle andre generationer. 
De er festende og farvende, men de er også reflekterende 
og søgende. De er på én og samme tid meningsløsheden 

og meningsfuldheden. De er dødsfor-
agtende og samtidig dødsensangste 
for, hvad fremtiden bringer, hvordan  
vi løser lokale, nationale og interna- 
tionale udfordringer, og hvordan 
verden skal tage imod lige netop dem 
og deres generation. Vi tør derfor ikke 
svare på, hvad det meningsfulde ung-

domsliv er, for svaret er lige så forskelligt, som der er unge 
mennesker i Danmark. Men vi ved, at flere unge sammen-
lignet med tidligere ungdomsgenerationer har mere travlt. 
Unge har så travlt, at de glemmer at stille sig selv spørgs-
målet om, hvad der giver mening for dem, og det har vi så 
gjort. Og det fortsætter vi i Ungdomsbureauet med. Også 
når dette års Roskilde Festival er slut. 

Den baby, der voksede op på festivalen, er modnet så 
meget, at den er blevet til en stor bumset teenager med ud- 
længsel. 8. og 9. september 2016 bliver Ungdomsmødet til 
Ungdommens Folkemøde – en demokratisk festival for op 
til 20.000 unge. Tanker skal tænkes, fordomme nedbrydes  
og løsninger på fremtidens udfordringer formuleres. 
Ungdommens Folkemøde er blevet til i samarbejde med 
Roskilde Festival. Mere fløjet fra reden er vi heller ikke.

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL 
DONEREDE 

600.000 kr.
til Ungdomsbureauets arbejde med at give 

ungdommen en stemme
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Støtte og 
sparring

B  
okseklubben AIK (Arbejdernes 
Idræts Klub) har eksisteret 

siden 1930 og er dermed en af  
Danmarks ældste amatørbokseklub-
ber. Klubben har en lang historie med 
mange sjællandske-, nordiske- og 
europæiske mestre. Foruden klub-
bens mange almindelige medlemmer 
og mange dygtige boksetalenter er 
det også en hjertesag for klubben at  

hanke op i børn, der har brug for lidt  
ekstra støtte og sparring. I alt om-
kring 200 børn myldrer ind og ud af 
klubben, nærmest som de vil og kan 
deltage i den fælles træning på deres 
helt egne betingelser. AIK er en af i alt 
10 lokale foreninger, der i forbindelse 
med Frivillig Fredag 2015 fik tildelt 
sammenlagt 200.000 kroner til at fort- 
sætte deres sociale engagement. n

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL 
HAR DONERET 

25.000 kr.
til Bokseklubben AIK Roskilde for at tage 

et socialt ansvar ved at tilbyde gratis bokse-
træning for 11-18-årige. Pengene er primært 

blevet brugt på nyt udstyr, da det stigende 
antal unge brugere slider på grejet

12



Yaro 12 år: 
Går i 5. klasse. Har 

været med seks gange. 
Træner på kampholdet.

”Jeg ville bare gerne 
have noget hård sport”

Jakob 13 år: 
Går i 5. klasse. Har 

været med fire gange.
"Jeg er her for at tabe 

kilo og for at blive 
lidt stærkere. Jeg går 

også til basket."

Sevval 15 år: 
Går i 9. klasse. Har været 

der i alt halvandet år.
”Jeg har haft lidt proble-

mer med ryggen, men 
nu træner jeg op igen, 

så jeg kan blive bedre.”

Marie 15 år: 
Går i 9. klasse. Har 

trænet i halvandet år.
"Det hjælper, hvis man 

er sur eller stresset. 
Så får man det ud. 

Jeg går også til dans."

FOTO: JACOB STAGE
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E  
r det almennyttigt at lave en 
analog udgave af Tinder? Det kan  

det være, hvis målet er at skrælle over- 
fladen af dating-kulturen og vurdere 
det andet menneske på baggrund af 
en blind samtale snarere end et foto.

Ovenstående eksempel er fra en 
workshop holdt af DITwerk – en al-
mennyttig forening, der arbejder med 
at fremme entrepenørskabelse og 
skabe social, kulturel og økonomisk  

værdi i samspillet med unge. Forenin-
gen DITwerks formål er at udbrede 
lysten, evnen og modet til at lokali- 
sere og handle innovativt på behov, 
muligheder og problemstillinger 
iblandt os. Dette gør foreningen  
gennem event – og undervisnings- 
baserede initiativer.

DITwerk har på festivalen sam- 
arbejdet med Københavns Universitet 
om et forskningsprojekt, der handler 

om workshops med festivaldeltagere.  
Spørgsmålet var, om deltagernes 
entrepenørskabsforståelse var blevet 
ændret ved at gennemgå DITwerks 
facilitererede proces.

De foreløbige resultater viser, at 
det er den – også selv om processen 
foregår på en festival. Pointen er at 
uanset, hvor umiddelbar eller gen-
nemtænkt din ide er, så bliver den 
taget alvorligt. Og det giver en ny for-
ståelse af mulighederne for at handle 
og være med til at skabe nyt. 

DITwerk arbejder videre med at 
fremme entrepenørskab hos unge 
og har blandt andet slået sig ned i en 
container i Baghaven ved Nørrebro-
hallen. Her inviterer de børn og unge 
til at udvikle og afvikle projekter og 
kulturelle events. n

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL 
HAR DONERET 

 158.000 kr.

•  At holdet arbejder som en samlet projektgruppe i et forplig- 
tende fællesskab med klare individuelle ansvarsfordelinger.

•  At projektgruppen arbejder med kreative processer, beslut-
ningsprocesser, planlægning og evaluering.

•  At projektgruppen etablerer samarbejde med eksterne aktører.
•  At projektgruppen skaber værdi i den virkelige verden  

– socialt, kulturelt og/eller økonomisk.

DITwerks primære mål med 
et forløb i entrepenørskab er

Når Tinder 
bliver mindre 
overfladisk
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A  
frican Youth Panel er et net-
værk af unge afrikanere, der 

arbejder på tværs af kontinentet. De 
har vidt forskellige kompetencer og 
baggrunde herunder akademikere, 
eksperter i lokalsamfundet, politikere 
samt business-eksperter, men fælles 
for dem er, at de arbejder målrettet på  
at skubbe til udviklingen i deres hjem- 
lande, uanset om det gælder bekæm- 
pelse af korruption, sikring af rettig- 
heder eller gennemsigtighed og demo- 
krati. Ved hjælp af deres indsigt og 
arbejde i egne organisationer er målet  
ikke alene at fremme gennemførslen af  
lokale, nationale og regionale initiativer;  
det er også at effektivt påvirke den 
politiske dagsorden på tværs af konti-
nentet. Især hvad angår udvikling.

Og det giver god mening på denne 
måde at satse på de afrikanske unge, 
for ca. 60 procent af Afrikas samlede 
befolkning (i alt cirka 1 milliard men-
nesker) udgøres af unge.

Initiativet til African Youth Panel 
(AYP) blev oprindeligt taget af en Afrika- 
kommission, som VK-regeringen 
nedsatte i 2008. Roskilde Festival 
gav i 2010 sin første donation til 
panelet. Allerede året efter stod AYP 
uden finansiel støtte, hvorfor Roskilde 
Festival trådte til med en donation på 
200.000 euro, hvilket sikrede panelet 
yderligere to års arbejde. I dag er AYP 
tillige støttet af Udviklingsministeriet.

Et af AYP’s medlemmer, Helder 
Malauene, har forklaret donationens 
betydning på denne måde:

”Vores udfordring er, at vi har alle 
disse ideer, know how og en kæmpe 
lyst til at udrette noget, men vi er som 
handicappede uden ben. Roskilde 
Festival har givet os ben.”

Ud over finansiel drivkraft bidrager 
Roskilde Festival også med know-
how om bæredygtige ideer og løsnin-
ger. African Youth Panel bidrager  
med lokal viden og indsigt i, hvilke 
afrikanske projekter, Roskilde Festival- 
gruppen eventuelt kan støtte. n

ROSKILDE FESTIVAL DONEREDE 
I 2015

 150.000 $

En investering i de 
unges eget Afrika

Panelet består af 35 unge mennesker i over 
20 afrikanske lande samt en styregruppe på 
ni personer med repræsentanter for de fem 
regioner i Afrika. Styregruppen arbejder som 
repræsentanter for African Youth Panel på 
globale politiske topmøder året rundt. Repræ-
sentanter fra African Youth Panel besøger 
Roskilde Festival hvert år.

Missionen for African Youth Panel er at skabe 
et gunstigt miljø og en platform til at kæmpe  
for udvikling og styrkelse af afrikanske unge  
på den mest bæredygtige måde. Mål nummer  
1 er udryddelse af ekstrem fattigdom og sult.

African Youth Panel



16



17

N  
eonfarvede, oppustelige sofaer bredte sig sidste år 
på Roskilde Festivals campingområde. Frivillige fra 

Kofoeds Skole og Kofoeds Kælder var på Roskilde med  
kampagnen ’Jeg Er Ikke Fucking Hjemløs’, som skulle sætte 
fokus på det stigende antal af unge hjemløse her i landet – 
og ikke mindst begrebet ’sofasurfere’, der er betegnelsen 
af de unge, der teknisk set er hjemløse, men som sover på 
venner og families sofaer, frem for på gaden eller herberger. 
Med sig havde de frivillige podcastede radiofortællinger fra 
Kofoeds Kælder. Der blev dagligt arrangeret såkaldt ’sofa-
løb’, hvor man kunne vinde en sofa til sin lejr.

Sofaerne – og den resterende del af kampagnen – blev 
besøgt af gæster, der, ud over at de til daglig har et helt 
almindeligt tag over hovedet, havde det til fælles, at de unge 
ikke kendte til eksistensen af unge hjemløse i dagens  
Danmark. Alene det at kunne fortælle hvordan virkeligheden  
forholder sig for unge, der ikke normalt er på festival, har 
været det vigtigste succesparamenter for Kofoeds Skole og 
Kofoeds Kælder, der betragter kampagnen som en succes. n

FOTO: STEVEN BICCARD

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL DONEREDE 

150.000 kr.
Pengene til Kofoeds Skole er blandt andet gået til at producere websitet 

www.fuckinghjemløs.dk, der er en guide til unge, der bliver udsat for 
hjemløshed. Derudover er donationen blevet brugt til opsøgende arbejde 

og forplejning i Kofoeds Kælder samt til at istandsætte de nødherberger og 
ungdomsboliger (billedet), som Kofoeds Skole råder over til udsatte unge
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200 piger 
fejrede 
100 års 
stemmeret
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S  
elvforsvar, teater og diskussioner om kropsidealer på 
sociale medier. Deltagerne ved den første udgave af Pige- 

festival, der fandt sted i Pumpehuset lørdag 26. september,  
kom vidt omkring i det ambitiøse program, hvis formål var at 
skabe et forum, hvor piger uanset kulturelt, religiøst eller socialt 
tilhørsforhold kunne deltage på lige vilkår og møde hinanden. 
Ønsket var desuden at gøre fejringen af 100 års-jubilæet for 
kvinders valgret relevant, moderne og ikke mindst festlig. Forud 
for Pigefestival var foregået en stor opsøgende indsats, der 
henvendte sig specifikt til piger i målgrupper, der kan være svære 
at få til at deltage i offentlige begivenheder. Det betragtes derfor 
som en succes, at der blandt de 200 deltagende piger var en 
stor del minoritetspiger og piger fra socialt belastede områder. 
Arrangørerne har efterfølgende haft en positiv dialog med mange 
relevante aktører fra eksempelvis ungdoms- og pigegrupper, og 
frø til nye spændende samarbejder er allerede blevet sået. n

FOTO: BEGGA SVAVARS/BEGGA@BEGGASVAVARS.COM

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL DONEREDE 

175.000 kr.
Pengene er gået til Pigefestival 2015, der er et samarbejde mellem 

Kvinfo og den frivillige forening Pigeliv Kbh. Blandt andre musikeren 
Wafande og politikeren Astrid Krag deltog i dagen, der bød på såvel debat, 

workshops, sang og musik
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Alle mennesker har brug for at føle sig værdifulde. I fæl- 
lesskabets ånd finder vi ikke kun glæden ved at være 
sammen, men får også mulighed for at identificere os 

med andre der kan inspirere, udfordre og rykke ved vores 
holdninger og meninger. At være ung 
er lig med at prøve sig selv af i forhold 
til sine omgivelser og samtidig finde 
sin identitet i fællesskabet med andre. 
Derfor er det afgørende, at vi har 
steder, hvor vi kan mødes og blive 
klogere på os selv og vores omverden. 
Sådan et fællesskab repræsenterer 
Roskilde Festival. En slags inkubator for social udvikling.

I AskovFonden arbejder vi med mennesker, som står 
uden for samfundets fællesskab. Det er blandt andet børn 
og unge, som er vokset op med sociale og personlige udfor- 
dringer, og som længes efter at blive inviteret ind i menings- 
fulde fællesskaber. Hvis man ikke føler sig god nok, er det 
sværere at være en del af det fællesskab, som for andre føles  
naturligt. Derfor er det afgørende, at Roskilde-fællesskabet  
handler om mere end blot at være publikum, men i højere 

grad har fokus på at skabe aktører, der kan bidrage med 
noget for nogen. Herved får de unge mulighed for at bidrage  
med både personlige og faglige kompetencer og får bekræf- 
tet, at de er vigtige i det store fællesskab. Netop derfor er 

det meningsfuldt for AskovFonden 
og vores projekt KBH+ at deltage  
i Roskilde Festivals holdningsarbejde  
med meningsfuldt ungdomsliv.

Forudsætningen for at unge 
bliver en del af samfundet er at åbne 
verden til det omkringliggende sam-
fund, og det er netop dét samarbejde,  

som Roskilde Festivals holdningsprogram har bidraget til. 
Unge som ikke er en del af det etablerede samfund – og 
heller ikke umiddelbare festivalkunder – er blevet engage-
ret ved at komme med input til Rising-området – både som 
aktører og deltagere i Roskilde Festival.  

Når man er ung, er angsten for at stå udenfor stærk. Ser 
jeg rigtig ud, er jeg klog nok, cool nok, og falder jeg inden 
for det normale? Sådan tænker mange unge, og måske er 
det præcis i ungdomsårene, at man risikerer at falde ud 

I fællesskabet finder vi 
det meningsfulde ungdomsliv

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL DONEREDE 

550.000 kr.
til AskovFondens projekt KBH+ og projektets 

aktiviteter på Roskilde Festival i 2015
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over kanten eller netop bliver grebet af omgivelserne, som 
insisterer på, at man er en del af fællesskabet.

Når vi ser på, hvad der skal til for at bryde den sociale arv,  
er den vigtigste faktor mødet med et andet menneske, der 
tror på én og viser, at man er vigtig. Et af de store dilemmaer  
når man arbejder med sårbare unge er, at unge ikke har lyst  
til at blive identificeret som nogen, der har brug for hjælp, og  
derfor tror jeg, vi skal lave en 180-graders ændring, når vi  
arbejder med at få unge ind i det store fællesskab, vi kalder  
samfundet. Jeg tror, vi skal se på dem som havende særlige  
ressourcer, som vi kan bruge til noget, og hvor den vigtigste  
opgave er at facilitere de muligheder, de har, så de får modet  
og troen tilbage og derved ikke kun tager ansvar og ejerskab  
for deres eget liv, men også for det samfund, de er en del af.

På Roskilde Festival er der en særlig stemning. Forskel- 
lige mennesker får oplevelser sammen og netop i den 
ramme, tror jeg, vi kan få unge – som står lidt usikkert på 
benene – til at føle sig betydningsfulde, hvis de får lov til at 
være betydningsfulde aktører.

Måske kunne flere unge blive aktive aktører og en del af 
samfundet, hvis Roskildeånden kunne leve hele året i flere 
former og kontekster – hvor vi gradvist kunne få indsluset 
de sårbare unge og få dem til at føle sig delagtige, og som 
vigtige brikker i spillet.

Unge, der har levet et liv i udenforskab, har ofte nogle helt  
særlige kompetencer, som de ikke selv kan identificere. Vi  
møder unge, som trods mangel på bolig, arbejde og netværk  

i mange år formår at være aktivt deltagende og engagerede  
i vores aktiviteter. Det vidner om både vilje til overlevelse 
og indre styrke, og om grundlæggende lyst, mod og behov 
for at være en del af fælleskaber, hvor de føler sig set og 
mødt. Derfor er vores tilgang, at vi – ud over at hjælpe dem 
med fx bolig eller arbejde – så hurtigt som muligt engage-
rer dem i noget, der giver særlig mening for dem. 

I AskovFonden tror vi på, at vores fornemmeste opgave 
er at give unge en aktiv plads i samfundet, og samarbejdet 
med civilsamfundet og andre aktører er afgørende for, at vi 
kommer i mål med vores vision. Unge vil ikke sættes i bås 
som udsatte eller med en diagnose, der beskriver, hvem 
de er. De vil tværtimod mødes med troen på, at de kan 
mere end de selv umiddelbart tror. Vi stiller krav til dem, 
vi tror på, og derfor indebærer samarbejdet med Roskilde 
Festival, at de unge forpligter sig til at engagere sig og 
deltage aktivt, når de har sagt ja til at være med. 

Det meningsfulde ungdomsliv indeholder meningsfulde 
fællesskaber, og derfor vil det blive vores ledestjerne i de 
kommende år. Vi ønsker at facilitere og skabe en platform 
for meningsfulde fællesskaber for alle slags unge; også dem  
der umiddelbart er i kategorien udsat – så de får mulighed 
for at vise, at de er mere og andet end det. Og netop på  
grund af deres baggrund kan være med til at vise andre 
unge, at verden er et godt sted, der trods modstand og ud- 
fordringer er fuld af muligheder og berigende fællesskaber.

Fordi alle vinder – når ingen taber.

Helle Øbo er direktør for  

AskovFonden, som er en 

non-profit organisation (NGO). 

AskovFondens vision er at give 

mennesker styrken og modet 

til at tage ansvar og ejerskab 

for eget liv og det samfund, de 

er en del af. Fondens værdier 

er baseret på 70 års arbejde 

med at skabe proaktive socia-

le løsninger for mennesker,  

der står udenfor samfundet. 

Fonden investerer et even-

tuelt overskud i nye sociale 

løsninger. Om
 H

el
le

 Ø
bo
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Hamid: As you can see in this photo there are many street lights, they 
are made of iron and steel. The street is a mix of stone, bitumen, oil 
and more. In both the right and left side of the street you can see 
different kinds of plant and maybe animals around. Even the 
mountain is always a symbol of being strong and resistant, but it is 
the unlimited love from God that gives the same amount of lights to 
all creatures. Forgiveness is just, and just from him, God.
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MØDET MED 
EUROPA

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL DONEREDE 

80.000 kr.
DFUNK (Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk) arbejder med 

unge flygtninge. I juli 2015 drog deres fotoudstilling Facing 
Europe på en mindre rundtur på Roskilde Festivals camping-

område. Udstillingen blev understøttet med muligheden for at 
gå i dialog med en af DFUNK's frivillige, som selv er kommet 

til Danmark som flygtninge

Fotos og tilhørende kommentarer på disse 
sider er alle taget af flygtninge og viser 

deres møde med Grækenland.
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S  
ituationen for flygtninge  
i Grækenland har i flere år været 

kritisk, og flygtninge i alle aldre har 
været nødsaget til at bo på gaden, 
da det græske asylsystem ikke har 
haft kapacitet til at håndtere det store 
antal ankomne flygtninge.

De ringe modtageforhold på 
baggrund af en økonomisk krise har 

betydet, at asylsystemet er utilstræk-
keligt, og at asylansøgere ofte lever 
under meget problematiske forhold.

I samarbejde med Græsk Flygtninge- 
hjælp gav 10 frivillige fra Dansk Flygt-
ningehjælps Ungenetværk (DFUNK) 
unge flygtninge i Grækenland mulig-
hed for at deltage i en uges workshop 
med undervisning og vejledning i film  

og fotografi. Hver dag arbejdede 
deltagerne med et nyt tema og fik her 
igennem lejlighed til at udtrykke tan-
ker, holdninger og følelser omkring 
livet som flygtning i Europa.

Projektet faciliteres og formidles af 
unge frivillige fra DFUNK under kunst-
nerisk og faglig vejledning af fotograf 
Stephen Freiheit. n

Abibe: I thank the garbage bins of Greece. We have to walk so many kilometres for €1.50. We have to take our bread from 
the garbage to be able to survive. Thanks to these shoes I will have at least €2 to be able to survive tonight.
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Yasmin: We look through garbage to find our 
food. All this food was found in the garbage. 

Homs: There I’m standing and finding food. As I told you before 
this is common here in Greece. As a refugee or anybody else – 
lots of people use to find their daily food like me, like this way.

Danny: I thought 
Europe was 

beautiful. As 
you can see my 

kitchen.



28

På Roskilde Festival vil vi gennem deltagelse  
skabe grobund for forandring. Derfor er det en central 
del af vores DNA at engagere såvel publikum, frivillige 

som samarbejdspartnere til at være 
medskabere af festivalen. I kernen af 
ambitionen for Roskilde Festival er 
visionen om at skabe en bevægelse  
af legende fælleskaber, der reflekterer 
kritisk over kulturelle, samfunds-  
og miljømæssige problemstillinger  
og oplever, at aktiv deltagelse kan 
skabe forandring. 

Derfor er begrebet medskabelse, som i dette tilfælde 
betyder eksperimenterende engagement af festivaldel- 
tagere, der gerne vil dele ideer, ressourcer og kapabilitet, 

et afgørende element, når vi planlægger festivalbyen. 
Medskabelse er derfor både en aktiv del af tilrette- 
læggelsen af Roskilde Festival og en væsentlig del af  

festivalbyens program. 

Fra deltagelse til medborgerskab
Vi tror på, at forandring skabes gennem 
aktiv deltagelse og engagement. Det  
er helt centralt, publikum, frivillige og 
samarbejdspartnere opdager, hvordan 
man selv er ansvarlig for at få indflydelse.  

De er i forvejen nysgerrige og åbne for nye oplevelser og 
udfordringer. Derfor er det vores fornemste opgave at 
skabe rammen om et frirum, hvor vi i fællesskab tør ekspe-
rimentere, tænke stort og bryde grænser, og invitationen 

En by bygget 
på engagement

14.288 m2
Så mange krydsfinerplader bruges til 

at bygge Roskilde Festival. Der bruges 
i øvrigt også 29.000 meter trælægter 

og 700.000 søm og skruer

Signe Brink Pedersen har 

været tilknyttet Roskilde 

Festival-gruppen siden 2009, 

hvor hun bl.a. har været og 

er ansvarlig for kuratering af 

festivalens kunstprogram. 

I 2012 igangsatte hun pga. 

omverdens stigende interesse 

i den midlertidige festivalby  

sammen med Roskilde Festival  

og Aalborg Universitets Institut 

for Arkitektur og Design et 

forskningsprojekt, der under-

søger festivalens rolle og  

muligheder i byudviklingsfeltet.Om
 S

ig
ne

 B
rin

k
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til deltagelse er et gennemgående greb i tilrette- 
læggelsen af festivalbyen. 

Visionen er, at engagement og indflydelse skal 
udvikles til ansvarligt medborgerskab ikke kun på 
Roskilde Festival men også i dagligdagen. Hvis  
festivalgæsterne opnår erfaring med, at medska- 
belse kan forandre og skabe unikke situationer, 
debatter og oplevelser på Roskilde Festival – så 
drømmer vi om, at disse oplevelser giver dem mod 
til aktivt medborgerskab i hverdagen. Derfor plan-
lægges vores aktiviteter med deltageren i centrum.  

Som et eksempel på dette inviterede vi i 2015 
Menneskebiblioteket på Roskilde Festival. Menne- 
skebiblioteket er et bibliotek, hvor du i stedet for  
at låne bøger kan låne mennesker. Biblioteket  
indeholdt på Roskilde Festival ca. 30 forskellige 
”bøger”. En politibetjent, en handikappet, en  
muslim, en flygtning, en højreorienteret, en venstre- 
orienteret osv. Arrangørerne bag biblioteket opfor-
drer til, at du vælger en karakter, du har fordomme  
overfor. Selve udlånet foregår således, at du til-
bringer en halv time i selskab med den lånte ”bog”. 
Nogle gik en tur, andre satte sig i solen og nogle tog 
et måltid eller en koncert sammen, men fælles for 
alle var, at de havde en samtale om deres livsper-
spektiv. Mødet med én, du har fordomme omkring, 
kan måske være med til at nuancere dit eget per-
spektiv på andre. Alle ”bøger” var lånt ud det meste 
af festivalen, og vi tror på, at involverende projekter 
som Menneskebiblioteket kan være med til at flytte 
grænser og skabe åbenhed. Det er vores drøm, at  
de erfaringer og udfordringer, som vi involverer  
Roskilde Festivals deltagere i en sommeruge om 
året, vil motivere til aktiv medskabelse af omverde-
nen året rundt.

Som publikum
På Roskilde Festival hylder vi medskabelse, da vi ved, 
at vi har et publikum der gerne vil bidrage og deltage på 
flere niveauer, de engagerer sig i aktiviteter, debatter, 
initiativer og udfordringer. 

Dream City for eksempel er et campingområde 
dedikeret til opbygning af publikums egne ideer og 
projekter og inviterer til medskabelse af festivalbyen. 
Dreamerne, som indbyggerne i Dream City kalder sig, 
påbegynder opbygningen af deres drømmefestival op 
til 100 dage, før Festivalpladsen åbner. Her er både fri-
rummet og ejerskabet stort, og i 2015 voksede Dream 
City med 35 flere publikumsskabte projekter til i alt 80 
fællesprojekter. Erfaringerne med drømmenes by viser 
os, at engagement, ansvar og medborgerskab er stort, 
når vi giver plads til medindflydelse i festivalbyen. 

Som frivillig
Roskilde Festival er Danmarks syvende største arbejds-
plads den ene uge om året, hvor festivalen foregår, 
og helt unikt holdes rygraden rank af frivillige hjerner, 
hænder og kompetencer. Vores erfaring med frivillig-
hed (siden 1971) fortæller os, at det moderne, travle, 
fagligt kompetente menneske med glæde vil investere 
energi i det projekt, de oplever, de har medindflydelse 
på. Det får de på Roskilde Festival. 

Som samarbejdspartner
Vores samarbejdspartnere, artister og leverandører 
engagerer vi til at udfordre og udvikle nye innovative og 
bæredygtige løsninger og formater, som ikke nødven-
digvis blot er til glæde for festivaldeltagerne i de otte 
dage, festivalen foregår, men det er nye initiativer, der 
kan danne metode for udviklingen af fremtidens byer, 
begivenheder og produkter. Sammen med vores sam-
arbejdspartnere bruger vi festivalen som midlertidigt 
bylaboratorium for morgendagens løsninger.

Medskabelse i den 
midlertidige festivalby 
som publikum, frivillig 
og samarbejdspartner
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R  
oskilde Festival har siden 2013 
afsat en pulje til, at deltagere, 

frivllige og andre interesserede kan 
foreslå donationsmodtagere.

Puljen kaldes Your Donations, og 
rammen i 2015 var projekter, der  
arbejder med at skabe mindre  
ulighed.

Roskilde Festival modtog 70 indstil- 
linger. Alle festivalens foreningsmed- 
lemmer fik mulighed for at være en del  
af arbejdsgruppen, der skulle udvælge  
modtagere til Your Donations, og 
den endelige arbejdsgruppe bestod 
af seks personer. De gennemgik alle 
indstillinger og valgte syv projekter. n

n  Medborgerhuset Trampolinhuset 
på Nørrebro støttes i arbejdet 
med at skabe et sted med det 
formål at bryde med den isola- 
tion, fattigdom og handlingslam-
melse, som mange mennesker 
oplever, mens de bor i asylcentre 
i Danmark.

n  Foreningen 100 % til børnene 
støttes i deres samarbejde med 
den lokale organisation REEP for 
at sikre uddannelse for børn og 
unge i Ghana, og for at give dem 
muligheden for selv at forme 
deres egen fremtid.  
www.100pct.org

n  Morgencafé for Hjemløse støttes 
i deres indsats med at forbedre 
livskvaliteten hos unge hjemløse 
og sikre, at social ulighed ikke 
øges yderligere ved at opfylde 
basale behov for de unge.  
www.morgencafeen.dk

n  Røde Kors er blevet støttet i de-
res indsats på Madagaskar med 
projektet Et værdigt børneliv,  
der sætter særligt fokus på at 
hjælpe og støtte børn og kvinder  
i slumområder i samarbejde  
med Summerbird.  
www.rødekors.dk/summerbird

Your Donations: når 
deltagerne selv vælger

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL 
UDDELER I ALT 

 500.000 kr.
Følgende 7 organisationer modtager en 

donation: Røde Kors, Trampolinhuset, Play31, 
Morgencafé for hjemløse, 100 % til børnene, 

Sex&Samfund og Psykiatrifonden
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n  Foreningen Sex og Samfund 
og deres projekt #LoveWins 
støttes i arbejdet for at kom-
me diskrimination og under-
trykkelse af LGBT-personer  
i Kenya til livs gennem uddan- 
nelse omkring organisations-
ledelse og politisk arbejde.

n  Psykiatrifonden støttes  
i arbejdet med at fremme  
psykisk sundhed i Danmark.  
Donationen gives til deres 
særlige indsats med at fore- 
bygge psykisk sygdom og 
mistrivsel blandt børn og unge. 
www.psykiatrifonden.dk

n  Organisationen Play31 støttes 
i arbejdet for at fremme fred 
og forsoning og sætte fokus 
på menneskerettigheder  
i Sierra Leone gennem sport 
og leg. Arbejdet består blandt 
andet i at organisere lokale 
fodboldturneringer og at 
donere fodbolde.  
www.play31.dk

•  At projektet kan defineres som almen-
nyttigt.

•  At projektet er til gavn for (børn og) 
unge.

•  At der er en sammenhæng med årets 
Your Donations-fokus, som handler om 
mindre ulighed med afsæt i ét af FN’s 
verdensmål.

•  At personen, der indstillede, eller pro-
jektbeskrivelsen havde en sammen-
hæng med Roskilde Festival.

•  At der er et fokus på frivillighed i orga-
nisationen eller projektet.

•  At projektet er bæredygtigt og kan leve 
videre.

•  At projektet eller organisationen 
arbejder med social ansvarlighed og 
bæredygtig udvikling af samfundet ved 
hjælp af inddragelse af unge.

•  At indstillingen kommer fra en Roskilde 
Festival-deltager/frivillig.

•  At få midler kan få stor effekt.
•  At projektet er gennemsigtigt, så det er 

klart hvad pengene går til.
•  At summen af de udvalgte projekter 

favner både nationalt og internationalt.

Alle indstillinger 
er blevet vurderet 
ud fra følgende 
kriterier
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Håndbog og 
aktiviteter for 
unge i kriseområder



R  
oskilde Festival-gruppen uddeler rigtig mange donationer, men det  
er alligevel de færreste forundt at blive sendt på så lang en rejse  

som de 900.000 kroner, der oprindeligt i 2014 blev kanaliseret ud til et 
Røde Kors-projekt i Palæstina. For projektet er ikke bare vokset og har  
forgrenet sig: Det har også fundet nye lande at finde fodfæste i. Det 
oprindelige projekt – The Resilience Program for Young Men – blev skabt 
af frivillige fra Roskilde Festival, Dansk Røde Kors og Røde Halvmåne og 
henvender sig, som navnet fortæller, til unge mænd i Mellemøsten. Og det 
gør det, fordi fokus i kriseområder oftest er på kvinder og børn, og de unge 
mænd derfor tit bliver overset.

To unge mænd, Khalid og Ahmed, blev derfor sammen med 16 andre 
unge mænd fra Vestbredden udvalgt til at tage del i et pilotprojekt, der 
sammen med frivillige fra ovenstående organisationer skulle udvikle og 
teste psykosociale aktiviteter. Aktiviteter der har til formål at gøre de unge 
mere robuste og håndtere deres krise ved at tale om deres erfaringer og 
hjælpe dem med at knytte sociale bånd, der skaber håb for fremtiden. 
Pilotprojektet tog udgangspunkt i landsbyen Um al-Rehan. Her blev  
graffiti brugt som en udtryksform til at udtrykke ideer og tanker over for 
resten af landsbyen. To anerkendte graffitikunstnere blev rekrutteret til  
en graffitiworkshop, der tog udgangspunkt i de unges egen verden. En  

Håndbog og 
aktiviteter for 
unge i kriseområder
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verden hvor mange unge mænd tid-
ligt bliver ansvarlige for at skaffe  
brød på bordet til deres familie, sam- 
tidig med at de skal skabe fodfæste 
for egen fremtid, hvilket sætter dem 
under meget stort psykisk pres.  
I denne situation bidrager projektet 
til at skabe rum, hvor de unge mænd 
kan være unge gennem kreative 
aktiviteter, der bidrager positivt til 
lokalsamfundet.

Programchef i Dansk Røde Kors, 
Leslie Otto Grebst, forklarer:

”Kunst er vigtig, fordi de unge 
mænd har mulighed for at udtrykke 
tanker og følelser, der er svære at 
udtrykke”.

Arbejdet har resulteret i en meget 
detaljeret håndbog, som allerede nu 
anvendes på tilsvarende projekter 
i andre områder. Her anbefales at 
deltagere bør være mellem 15 og 30 

år gamle, og der bør maksimalt være 
25 personer pr. session.

Håndbogen blev færdig i 2015, og 
på basis af den blev det besluttet  
at rulle nye lignende projekter ud  
i Ukraine og Armenien. De arbejder  
videre med materialet i håndbogen, 
der er lavet, så det kan tilpasses  
forskellige kontekster i verden.  
Når Ukraine og Armenien er valgt,  
er det dels fordi, det er områder,  

hvor Dansk Røde Kors i forvejen har 
mange aktiviteter og derfor et stort 
lokalkendskab, og fordi det er tæt 
befolkede områder. Dels er det lande, 
som er direkte eller indirekte påvirket 
af konflikt, hvilket medfører en stor 
gruppe af unge, der er blevet for- 
drevet (flygtninge og internt for- 
drevne fra krigshandlinger i Ukraine 
og Syrien). 

I begge tilfælde handler det om  
– som det gjorde og stadig gør  
i Palæstina – at få tankerne væk fra 
den situation, flygtningene er i, give 
dem håb for fremtiden og hjælpe  
dem til at udbygge deres sociale 
netværk ved at engagere sig, ud- 
folde sig kreativt og bidrage til lokal-
samfundet.

I Ukraine alene nåede 675 unge 
mennesker mellem 1. april 2015 og 
30. september 2015 at tage del  

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL 
DONEREDE 

1,3 mio. kr.
Pengene gik til projektets udrulning 

i Ukraine og Armenien (900.000) samt 
en ekstrabevilling på 500.000 til det 

oprindelige projekt i Palæstina



i programaktiviteter. Mange af  
deltagerne har ytret ønske om selv  
at blive frivillige deltagere i Røde 
Kors. I august åbnede projektet  
i Armenien, og det er nu desuden på 
vej til Georgien.

Erfaringerne fra Palæstina – for 
eksempel ”mal din by” som nu også 
foregår i Ukraine – bruges stadig  
i rigt mål. Og de første deltageres 
erfaringer er til stadighed kilde til 
inspiration. Blandt andet sagde en  
af de første deltagere, Ahmed, allere-
de i 2014:

”Jeg har aldrig før turdet tale om 
min angst foran alle mine venner,  
men i går var det præcis, hvad jeg 
gjorde. Min krop er let nu. Nu ved jeg, 
at Dr. Fathy (fra Røde Halvmåne, red.) 
har åbnet mine øjne og lært mig ikke 
at være bange for at sige, hvad der 
gør mig trist og angst. n

Psykosociale aktiviteter 
hjælper med at

•  Genoptage dagligdags rutiner
•  Mindske stress
•  Være fysisk og psykisk stærk
•  Være kreativ og glad
•  Føle selvtillid og selvværd
•  Foretage gode og sikre  

beslutninger
•  Være mere social

•  Stole på andre og føle  
sig tryg ved at udveksle 
følelser

•  Søge hjælp fra andre
•  Håndtere hverdagens  

udfordringer bedre
•  Indgå i fredelig dialog
•  Løse problemer uden vold
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For to år siden fik jeg ideen til, at man systematisk  
skal sætte ind mod mad-spild på Roskilde Festival. 
Forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad var med til  

at igangsætte og organisere systemer for, hvordan de 
mange madboder på Roskilde Festival kan smide mindre 
mad ud. 

I 2014 blev ved hjælp af mange fantastiske frivillige  
27 tons god overskudsmad – friske grøntsager, frugt, 

sandwiches mm. givet videre til Sjællands herberger for 
hjemløse, krisecentre for voldsramte kvinder, væresteder 
og varmestuer, døgncentre og centre for psykisk syge, 
asylcentre og andre hjælpeorganisationer. I 2015 var  
tallet 30 tons. Det er store mængder, og det er godt for 
nødlidende og for at mindske madspildet. 

I 2015 førte indsatsen til opbyggelsen af en slags 
søsterorganisation til Stop Spild Af Mad – Det Runde Bord 

Fra madspild 
til madoverskud
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– som Peter Haugelund nu leder og driver med 80 dejlige 
frivillige.

Indsatsen blev belønnet med den internationale festival- 
pris Green Operations Award ved Eurosonic Festival Awards  
i Holland samt Miljøprisen Roskilde Festival 2015. Roskilde 
Festival har sammen med Stop Spild Af Mad – som den 
første festival i verden – for alvor indledt kampen mod 
madspild. Noget, som giver interna-
tional genklang og anerkendelse. 

Men i virkeligheden er indsam-
ling af overskudsmad jo lidt af en 
symptombehandling. Det er derfor 
mindst lige så vigtigt at sætte fokus 
på forebyggelse.

Jeg så gerne, at Roskilde Festival 
tog fat, før det bliver nødvendigt at 
omfordele overskudsmad. Det handler om både plan-
lægning og kommunikation. Det kunne være en god idé, 
at Roskilde Festival i højere grad uddannede de frivillige 
madboder – oven i de økologiske kurser, de i forvejen får 
– i at planlægge deres indkøb og produktion, så de ikke på 
festivalens sidste dage står med så meget mad, at de skal 
forære det væk. 

Samtidig er det måske ikke nødvendigt, at madboderne  
kan tilbyde alt på menuen, når vi når afslutningen på  
festivalen. Den enkelte festivalgæst skal vænne sig til at 
kunne købe reducerede måltider til reduceret pris og også 

være gode til at være opmærksomme på, om madboder 
har fokus på madspild. Det behøver ikke at gøre noget, at 
boderne på sidste dag ikke har lige så mange retter eller 
bruger lige så mange ingredienser i deres mad, som de gør 
de første dage. 

Det handler selvfølgelig om kommunikation, og der vil 
ligge et meget langt og sejt træk fra Roskilde Festivals 

side for at få dette til at lykkes. Men 
på langt sigt vil det gøre mere end 
“bare” at reducere madspild på 
Roskilde Festival. Man planter et 
frø i bevidstheden på alle deltagere 
og i øvrigt forhåbentlig også andre 
internationale festivaler, som igen 
kan påvirke deres deltagere og 
interessenter. 

Derved vil man begynde at skabe god og vedvarende 
forandring i den positive retning; også en dag når kampen 
mod madspild ikke længere kan høste så meget medie-
opmærksomhed, og diverse ministre ikke længere finder 
sagen aktuel.

På et tidspunkt bliver det forhåbentlig sådan, at festiva-
len i stedet for at bruge store mængder videregivet over-
skudsmad som succeskriterium, stræber efter små tal.  

En dag vil man måske kunne sige “i år har vi kun haft 
brug for at fordele tre tons overskudsmad”. 

Det ville virkelig være en god og fremsynet ambition.

Selina Juul, stifter af Danmarks 

største NGO mod madspild 

Stop Spild Af Mad, modtager  

af Nordisk Råds Natur- og 

miljøpris og blogger på The 

Huffington Post. Hun har siden 

2008 været synonym med 

kampen mod madspild og på 

nationalt plan har danskerne 

siden da begrænset madspild 

med hele 25 procent. Stop 

Spild af Mad samarbejder i dag 

med store fødevareorganisa- 

tioner og i øvrigt også med 

Folkeskolen.Om
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ROSKILDE FESTIVALS DELTAGERE SPISTE

 716.000 kilo
fødevarer. Heraf var 386.000 kilo (54 %) 

økologiske
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I  
2015 besluttede Roskilde Festival  
sig for en ny madstrategi. Endda 

en rigtig ambitiøs en af slagsen.  
Festivalen vil servere socialt og 
miljømæssig bæredygtig mad, som 
udfordrer den gængse opfattelse  
af festivalmad. Et af elementerne  
i strategien er økologi. Derfor er målet, 
at 90 % af alle måltider, der sælges på 
festivalen i 2017, er økologiske.  

Boderne, som hvert år bespiser 
130.000 sultne festivaldeltagere og 
frivillige, har en stor rolle i at udleve 
strategien. Og økologiomlægningen 
har været en udfordring både for de 

professionelle kokke og for boderne, 
som er bemandet af foreningsfrivil-
lige. Alligevel er det lykkedes at nå 
delmålet for 2015 – og endda lidt til. 

For at nå 90 % i 2017 var målsæt- 
ningen for 2015, at 45 % af alle råvarer  

var økologiske – og det blev nået. 
Faktisk viser bodernes regnskaber, at  
knap 54 % af maden på sidste års 
festival var økologisk. Det må siges at 
være en succes, og det viser madbo-
dernes store engagement i strategien. 

Men engagement gør det ikke 
alene. Det kræver stort arbejde og 
megen planlægning at omlægge til 
økologi. 

Laura Andersen, som er projekt- 
leder på Roskilde Festivals økologi- 
omlægning, fortæller:

”Det er en ambitiøs madstrategi og 
et ambitiøst projekt – og derfor har  

10 boder
Så mange var i løbet af 2015 igennem 

kurset i økologiomlægning. I løbet af 2016 
har yderligere 12 boder været igennem 
kursus i økologiomlægning. Kurserne er 

økonomisk støttet af Naturmælk

Ny madstrategi 
mødte 

virkeligheden
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festivalen også en stor rolle i at hjælpe boderne der hen, hvor 
de skal være for at kunne påtage sig rollen og skabe den 
forandring, økologiomlægningen kræver”.  

For at hjælpe boderne i gang blev der i foråret 2015 afholdt 
kurser i økologiomlægning. Det er nemlig ikke kun indkøbene, 
der skal håndteres anderledes. For at sikre en vedvarende og 
økonomisk forsvarlig omlægning, hvor boderne stadigvæk 
tjener penge, skal der mere til. Det kan blandt andet være  
en god idé at forsøge at trimme menukortet, at benytte  
alternative, sæsonbestemte råvarer og fokusere mere på  
at mindske spild. Derfor var kurset skræddersyet til den en- 
kelte bod og baseret på ekspertviden med konsulenter fra 
Københavns Madhus, som hjalp boderne med konkrete råd  
og ideer til specifikke ændringer, som gjorde økonomiom- 
lægningen mulig. n

Økolog-is-k
eksklusivitet
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Et afgørende led for at nå mad- og 
drikkestrategiens økologi-ambition er 
også at have de rigtige partnere, som 
kan være med til at sikre den. En af dem 
er mejeriet Hansen Is, som i 2015 blev 
eneleverandør af is til festivalen. Ikke 
alene leverer de yderst velsmagende 
økologisk is. Mejeriet ligger i Jægers-
pris, omkring 30 km fra Roskilde, og får 
deres råvarer leveret fra lokalområdet: 
Mælken – eller rettere fløden – hentes 
fra to økologiske gårde få kilometer  
fra mejeriet. Dermed lever de også op 
til strategiens ønske om at bruge så 
mange lokale råvarer så muligt. 

Hansen Is producerede omkring 
30.000 ekstra liter is for at være klar til 
Roskilde Festival. Der blev solgt om-
kring 100.000 ispinde på festivalen. En 
af dem ”Rock” var en særligt udviklet 
special edition, udvalgt af festivalens 
deltagere. n

157
frivillige fra Svogerslev Boldklub stod for 

salget af Hansen Is på Roskilde Festival 2015
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T  
o uger. Så kort tid havde Peter 
Haugelund til at skaffe de om- 

kring 70 frivillige, der skulle til at stable  
projekt Det Runde Bord på banen. Inden  
da – tilbage i foråret 2014 – havde han  
sagt ja til sammen med Selina Juul fra  
foreningen Stop Spild Af Mad at over-
tage opgaven med at formidle over-
skudsmad. Tidligere havde Kirkens 
Korshær i samarbejde med Roskilde 
Festival-frivillige stået for projektet.

Peter Haugelund er en erfaren 
projektskaber og koordinator, der 

blandt andet tidligere har bygget et 
herberg for hjemløse. Så han vidste 
godt, hvad der skulle til og allierede 
sig med frivillige, han omtaler som 
”ret så voksne mennesker”.

”Vi vidste, at vi skulle arbejde 
meget. Og så skulle vi have kokke 
med. For kokke ved godt, at mad er  
omsorg i sin reneste form”, som  
han siger.

Og knoklet det blev der. Det gav 
ekstra energi at vide, at alt mad, der 
ikke blev samlet ind, i bedste fald 

DET RUNDE BORD INDSAMLEDE 
I 2015 

30 tons
overskudsmad. Maden blev tilberedt til 

måltider og fordelt til flere end 50 herber-
ger, asylcentre og krisecentre på Sjælland. 

Foreningen Roskilde Festival donerede 
i 2015 cirka 300.000 kroner, der blev brugt 

til leje af lokaler på Slagteriskolen,strøm, 
leje af køretøjer, emballage mm. og forplej-

ning til Det Runde Bords 93 frivillige

Mad er omsorg 
i sin reneste form
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ellers ville være gået til biogas eller bare smidt  
ud. Det gav teamspirit at vide, at hvert kilo for- 
arbejdet mad på kun tre timer kunne blive for-
vandlet til et måltid for en hjemløs eller anden 
socialt udsat person.

”Hvis nogen hang lidt med snuden, sendte jeg 
dem op til Sandholmlejren eller et herberg for, at 
de med egne øjne kunne se et resultat af anstren-
gelserne. Folk kom altid tilbage og råbte op om, 
at nu skulle vi rubbe neglene”, fortæller Peter 
Haugelund.

Året 2014 blev skelsættende på mange områ-
der. Dels blev projektet Det Runde Bord officielt 
stiftet og Peter Haugelund udnævnt til direktør. 
Dernæst blev det et år, hvor stort set samtlige  
medier havde billeder af den daværende fødevare- 
minister, der sad og spiste pølse kreeret udeluk-
kende af allerede forarbejdede råvarer. ”Omsorgs- 
pølsen” som den blev kaldt.

I 2014 havde Det Runde Bord kontakt til 26 
boder og fik omkring 25 tons mad videre til socialt 
udsatte.

I 2015 kom man tilbage med endnu flere 
frivillige (93 stk.), en bedre og flad struktur, havde 
aftaler med 76 madboder og fik omkring 30 tons 
mad videre.

I dag har Det Runde Bord en lang række sam- 
arbejdspartnere og har modtaget en række priser;  
blandt andet European Festival Awards 2014 og 
Roskilde Festivals Miljøpris i 2015. Mindst seks 
andre festivaler – blandt andet Europas største, 
Glastonbury – har lavet lignende initiativer. Dog 
uden helt de samme resultater.

”Det blev jeg meget nysgerrig på. Og jeg fik en 
del af svaret, da jeg spurgte, hvor mange kokke 
der deltog i projekterne. Dem var der så ingen  
af", konstaterer Peter Haugelund, der derfor ser 
Det Runde Bord som ikke bare foregangsprojekt 
på globalt plan, men også en slags konsulent- 
organisation.

”Under Roskilde Festival 2016 vil vi forsøge at 
lave en slags konference, hvor man kan komme 
og studere løsninger. Og så vil vi gerne forbedre 
vores samarbejde med endnu flere af bodholder-
ne. Vi skal arbejde på endnu flere og bedre løsnin-
ger i fremtiden og til det, er en af verdens største 
festivaler den perfekte platform." n

Mission: At via en tydelig indsats ikke alene formidle en 
masse mad af høj kvalitet, men udgøre en samfundsmæs-
sig tilpasning til et betydeligt mere bæredygtigt og ansvar-
ligt civilsamfund.
Vision: At opnå innovative løsninger på madspild, social 
forståelse og tværfagligt samarbejde.
Formål: At fremme samarbejde, inkludere ressourcestærke 
erhvervsgrupper og personer i en social udvikling med be-
tydelige nationaløkonomiske fordele, samlet om indsatser 
for øget omsorg og begrænset madspild.



42

Til sommer kan Roskilde Festival og DTU se tilbage  
på syv års samarbejde. Et samarbejde hvor omkring  
700 studerende har fået mulighed for at afprøve nye 

ideer, teknologier og løse udfordringer stillet af festivalen 
– som en del af deres uddannelse. Det har været lærerigt, 
og vi ved, at de studerende har haft det sjovt imens.

Og set fra DTU er det en af de helt centrale 
fordele ved samarbejdet med Roskilde 

Festival. Vi virker begge til gavn 
for samfundet, selvom udtryk- 

ket, måden og midlerne 
er forskellige. Roskilde 

Festival kommer fra un-
derholdningsindustri-

en, og DTU kommer 
fra uddannelsesin-
dustrien. Men vi ved 
begge, at fremtiden 
ligger i den måde, 
man bliver formet 

som ung, og i måden 
unge mennesker for-

mer deres verden. Det 
ligger i vores fælles dna.
Samtidig er vi enige  

om, at selvom 
bæredygtighed, 
genbrug og at 

nedbringe vores 
CO₂-fodaftryk 

er nødven-
digheder, 
så behøver 

det ikke 

være kedeligt. Det er ikke kedeligt at være på Roskilde  
Festival. Og det er ikke kedeligt at læse til ingeniør. Og det 
er derfor, vi har fundet ud af at starte det her samarbejde 
og har kunnet danse i samme takt gennem de sidste syv år.

Græsrødder fra DTU
Vi tror, at de næste syv år vil blive endnu federe. For 
eksempel føler vi nu, at vi kan aktivere en gammel drøm, 
som de studerende selv har nævnt gennem alle årene: 
Flygtningelejre.

Det er en nærliggende tanke. Roskilde Festival bygges 
bogstaveligt talt op på en bar mark én gang om året. Og 
på den måde ligner festivalen en flygtningelejr. Skæb-
nerne bag er vidt forskellige, men den infrastruktur, som 
det kræver, kan man godt sammenligne. Og derfor taler 
Roskilde Festival og DTU nu med Dansk Flygtningehjælp 
om et samarbejde. For nogle af de ideer, som blandt andet 
kommer fra de ingeniørstuderende, kan måske bruges der, 
hvor der virkelig er behov for dem.

Det er bare et eksempel på tanker, som er fostret af 
Roskildefrivillige og DTU-studerende, og som vi bygger  
videre på. Og det er sigende for vores samarbejde. For det er  
nemlig ikke DTU’s idé. Det er heller ikke Roskilde Festivals. 
Det hele startede tilbage i 2009, hvor vi opdagede, at en 
lang række opfindsomme DTU-studerende allerede havde 
gang i spændende ting ude på Dyrskuepladsen.

Studerende fra Bioteknologi og Elektro og Maskin havde 
lavet en lejr, Camp Positive Energy, hvor de med vindmøller  
og solfangere kunne lave deres egen strøm. Samtidig 
ombyggede studerende fra Design og Innovation cykler, 
hvor gæsterne kunne lade deres telefoner op. Der var også 
studerende fra Produkt og Konstruktion og fra Fysik og 
Nanoteknologi blandt de studerende, som på baggrund 
af deres ingeniørviden engagerede sig i Roskilde Festival.  

Et laboratorium 
for det der endnu ikke 

er opfundet

29 %
Så meget er strømforbruget på 
scenerne nedbragt siden 2008. 
Dette er sket blandt andet ved 

indførslen af LED-lamper
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Så i bund og grund handlede det bare om at støtte op om 
noget, der allerede var der. Og i dag er det stadig de stude-
rende, der kører det.

Dengang kunne ingen af os forudsige, hvor vi ville være  
i dag. For nu kan vi se tilbage på over 100 forskellige pro-
jekter, som er kommet med forslag til bæredygtige tiltag 
inden for vand, el, affald, køling og meget andet. Og vi kan 
se, at når ingeniørstuderende på Roskilde Festival bruger 
deres viden og evne til at lave noget kreativt, kommer der 
projekter, som kan fortælle os om fremtiden. Og som vi bør 
støtte op om.

Uventet innovation
Nogle projekter har for eksempel vist sig at adressere et så  
tydeligt behov, at de studerende har kunnet skabe 
virksomheder på baggrund af dem. De senere år har det 
for eksempel været svært at undgå at lægge mærke til 
mobilopladningsservicen Volt eller de bæredygtige  
skraldespande fra DropBucket. Og sidste år var det de  
studerende bag det fleksible letvægtspissoir PeeFence, 
der tog springet og startede deres egen virksomhed 
efter et par år i test. Vores studerende har nu lavet i alt 4 
startups med direkte baggrund i festivalprojekter. Det sker 
takket være Roskilde Festival, som har støttet op om de 
nye virksomheder og fortsætter med det. 

For vi reflekterer det samfund, vi er en del af. Og vi orga-
niserer os med de muligheder, vi har. Ligesom livet på  

Roskilde Festival. Så ud over at være et sted hvor vi arbejder  
med bæredygtighed, så er vores samarbejde også en kry-
stalkugle, hvor det, der endnu ikke er opfundet, vil vise sig. 

Vi har allerede set betalingsløsninger på mobilen og 
apps, som fortæller dig, hvad du skal lytte til i dag, afhæn-
gig af hvad du lyttede til i går. Festivalgæsterne kan blive 
guidet og skabe overblik over noget, som ellers kunne være  
uoverskueligt. Og det at finde sine venner, som før kunne 
være et dagsprojekt, er blevet lige så enkelt. Men alt det er 
bare begyndelsen på, hvordan den fjerde industrielle revo-
lution – the internet of things – vil påvirke vores samfund.

Vi vil se endnu flere beslutningsstøtteværktøjer. Vi vil 
se selvstyrende systemer som droner og førerløse biler. 
Vi vil se intelligente chips og RFID-tags i mange af de ting, 
vi bruger i dag. Men vi tror også, at vi kommer til at se en 
ændring i den sociale interaktion imellem mennesker. 
Måske kan vi endda udnytte teknologierne til at få mindre 
ensomhed. For det er vigtigt at huske, at selvom vi hele 
tiden får nye teknologier, så handler Roskilde Festival – og 
resten af samfundet – stadig om et fysisk møde mellem  
mennesker.

Hvis vi fortsætter som hidtil, så tror vi, at vi vil se en 
festival, hvor folk først og fremmest har det sjovt og hører 
noget musik, men hvor gæster og ingeniørstuderende 
samtidig bliver udsat for et laboratorium for fremtiden, der 
kan være med til at anspore til endnu mere kreativitet og 
opfindsomhed blandt kommende generationer.

Roskilde Festival og DTU indgik  

i foråret 2010 et partnerskab, 

hvor studerende fra DTU ud- 

fører frivilligt arbejde på 

festivalen. I løbet af tre uger 

udfører de studerende deres 

projekter og præsenterer dem 

for festivalgæsterne. Dekan 

Martin Etchells Vigild (t.h.) 

tog i 2010 initiativ til at indgå 

samarbejdet med Roskilde 

Festival. Tore Vind Jensen har 

samarbejdet med Roskilde 

Festival om kommunikationen 

af projekterne siden 2012.Om
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B  
erlinerfestivalen By The Lake 
Festival (www.bythelake.co) er 

kurateret af den danske netradiostation  
The Lake (www.thelakeradio.com).  
Festivalen fandt sted for første gang  
i august 2015 takket være en donation 
fra Roskilde Festival. På scenen foran 
de ca. 1.100 fremmødte publikummer 
spillede Omar Souleyman, Wildbirds  
& Peacedrums, Liima, Burnt Friedman 
& Jaki Liebezet og Lonnie Holley. By 
The Lake er en non-profit-forening 
som har til formål at støtte og kataly-
sere det kulturelle liv i Berlin. Festiva-
lens program er eklektisk sammensat 
med musik fra forskellige kulturer og 
genrer. Udgangspunkt er det umiddel-
bart smalle og oversete, som festiva-
len ønsker at gøre vedkommende og 
tilgængeligt for de mange. n 

FONDEN ROSKILDE FESTIVAL DONEREDE 

15.000 euro
Ved at støtte By the Lake Festival 2015 er Roskilde 

Festival med til at bakke op omkring festivalens initiativ 

samt udvikling af et nyt dansk/tysk festivalformat 

i Berlin. Ikke mindst kommer Roskilde Festival i kontakt 

med et publikum, vi gerne ser besøge Roskilde 
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Affaldshåndtering kræver tungt skyts

V  
erden har store problemer 
med at komme af med sit 

affald. Det har Roskilde Festival også. 
Den samlede affaldsmængde fra 
festivalen i 2015 var næsten to millio-
ner tons. Så hvad nu hvis man kunne 
bruge erfaringer fra festivalen på en 
større skala?

Svaret er blandt andet Econet. Et 
firma der arbejder med at rykke ind 
i et område som for eksempel et af 
festivalens campingområder, splitte 
affaldet i atomer og derefter sortere 
det i pæne bunker. Analysen viser 
for festivalens vedkommende, at 
deltagerne for eksempel efterlader 
voldsomme mængder af brugbart 
skrald for eksempel telte og pavillo-
ner (og endda hele øl), og at der skal 
findes en løsning på, hvordan man 
efterlader den slags.

Claus Petersen fra Econet fortæller, 
at researchen kan bruges såvel af an- 
dre festivaler, som jo står med samme  
affaldsproblemer og af Roskilde Kom-
mune, som er meget interesseret i at 

forbedre affaldshåndtering på rekre-
ative områder. Ikke mindst resulterer 
researchen i innovation om, hvordan 
man kan genbruge – eller upcycle 
affald, som det også kaldes. Og det er 
innovation, der kan bruges globalt.

Centralt i festivalens strategi om 
affaldshåndtering er at konstatere, 
at festivalen er at sammenligne med  
en by af betragtelig størrelse, og det 
kræver håndtering, der mimer den 
affaldshåndtering, vi kender fra det 
omkringliggende samfund; at der 
både bliver hentet skrald ved døren 
og opstillet genbrugspladser. Econet 

har da også kunnet konstatere, at  
festivalen gør meget af det rigtige men  
for lidt. I 2015 fik campingområdet for 
første gang besøg af to komprimator-
biler – altså rigtige skraldebiler som 
komprimerer affaldet på stedet.

”Ikke mange troede på ideen 
med komprimatorbiler, men der blev 
samlet næsten 15 tons affald om 
dagen pr. komprimatorbil, og vi kunne 
næsten ikke følge med i forhold til 
tømning”, fortæller Hans Jessen fra 
Roskilde Festival.

Skraldevognene er en klar forbed-
ring i forhold til de ladbiler, man også 
bruger. Econets konklusion var, at det 
tog for lang tid at tømme ladbilerne, 
og at deres brug kræver, at man  
håndterer affaldet to gange. I 2016 
bliver de store skraldebiler derfor  
indført permanent. Og opgraderet til 
fem stk. Erfaringerne viser, at det gæl-
der om at komme så hurtigt af med 
skraldet som muligt. På den måde er 
festivalen ikke anderledes end andre 
store byer. n

ECONET HAR VÆRET 
PÅ ROSKILDE FESTIVAL SIDEN  

2012
Kerneydelserne er koncentreret om 

affaldsplanlægning, styring og 
håndtering samt miljøvurderinger af 

processer og produkter
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D  
er var omkring 130 journalister  
til stede. Og mindst 10 kamera- 

folk. Anledningen var hverken en 
filmpremiere eller en Michelin- 
uddeling, men i virkeligheden “bare” 
en butiksåbning på Amagerbrogade. 
Og så tilmed en slags genbrugsbutik. 

Men det er selvfølgelig heller ikke 
alle genbrugsbutikker, der bliver  
åbnet af Hendes Kongelige Højhed 

Prinsesse Marie, der til de mange til-
stedeværende medier erklærede sin 
støtte til kampen mod madspild. 

Ideen med Wefood-butikken er  
at bekæmpe madspild herhjemme  
– og lade overskuddet gå til at be-
kæmpe sult blandt verdens fattigste.  
Hvert år smider de danske supermar- 
keder 163.000 tons brugbar mad ud, 
fordi varerne har passeret mindst- 

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL 
DONEREDE 

500.000 kr.
Foreningen har hjulpet til med at crowdfunde 

til projekt Wefood ved at donere 100 kr. 
for hver gang, der blev købt en folkeaktie 

for 100 kr. til projektet. Det blev til i alt 
500.000 kr.

Genbrug
på folkeaktier
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holdbar-til-datoen, er forkert mærkede eller i beskadiget  
emballage. Samtidig har 795 mio. mennesker ikke mad 
nok til at leve et normalt og aktivt liv. De to faktorer 
knytter bånd i Wefood-butikken, som sælger madvarer 
og andre forbrugsvarer, der stadig er salgbare efter loven 
for fødevaresikkerhed men har mistet deres salgsværdi 
i supermarkederne, fordi varerne er tæt på udløbsdato, 
forkert mærket eller har beskadiget emballage. Havde 
forretningerne ikke doneret varerne til Wefood-butikken, 
ville de fleste af dem være blevet destrueret. 

Folkekirkens Nødhjælp driver butikken ved hjælp af 
frivillige kræfter, og overskuddet går til nødhjælpsarbejde 
for verdens fattigste. Den første butik åbnede på Amager-
brogade 151 den 22. februar 2016. n

FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD
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Bæredygtighed kan være et svært begreb at arbejde 
med, fordi det kan tolkes på mange måder. I Roskilde 
Festival-sammenhæng er det et centralt begreb at ar- 

bejde med, fordi det fungerer på tværs af alt, hvad vi laver 
og i høj grad er noget, vi måler os selv på; således også  
i det kunstneriske udbud vi serverer for vores deltagere.

Vi er de senere år blevet mere bevidste om, hvordan vi 
arbejder med at præsentere et bredt udsnit af unge, frem-
adstormende musikere, kunstnere og meningsdannere på 
Roskilde Festivals platforme. Det er selvfølgelig en naturlig 
del af at være en non-profit-festival, hvor rigtig mange af 
vores frivillige også selv får lejlighed til for første gang at 
stå med ansvaret for noget stort, at vi også i vores pro-
gramlægning har et fokus på at give chancer; eller måske 
snarere tro på at det nye, ukendte og knap så velprøvede 
sagtens kan stå distancen foran et stort publikum. Ikke 
som en form for åben scene, hvor alle skal have chancen 
– men ved målrettet og organiseret at gå efter at udvælge 
det som publikum kommer til at tabe kæben over.  
Nu eller om nogle år.

Det handler både om at fremelske nye talenter, at udfor- 
dre vores deltagere (og holde dem nysgerrige ved at levere  
kvalitet år efter år), men sandelig også om at sikre vores 
egen fremtid. Det er vores holdning, at alt for mange festi-
valer satser ensidigt på store headliners og kendte navne, 
hvis værdi man kan måle 1:1 på billetkontoret, men hos os 
er det vigtigt, at det er summen af indholdet, der giver vær-
dien, og at vi til stadighed er med til at få de nye talenter 
frem i rampelyset. Dem der skal stå på Orange Scene eller 
skal levere nogle af hovedværkerne i vores kunstprogram 
måske allerede inden for få år. Der er således både et kort 
og et langt sigte med vækstlagsarbejdet: På kort sigt er de 
nye spændende strømninger med til at højne kvaliteten  
i vores produkt i år ét. Måske særligt for de allerede indvi-
ede som ved, at Roskilde Festival handler om at opdage 
ting, man ikke på forhånd vidste, man elskede. Og på den 
lange bane kan det gøre en forskel både i vores forhold til 
kunstnere, samarbejdspartnere og gæster, at vi har været 
med fra starten, da det måske gør det ekstra attraktivt for 

en musiker eller kunstner at vende tilbage. De nemme  

Programlægning 
er også bæredygtighed
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Anders Wahrén er øverste 

ansvarlig for alt kunstnerisk 

indhold på Roskilde Festival. 

Det betyder, at han står i spidsen  

for Musikgruppen, der hvert år  

booker 175 artister til festivalens  

ni scener og især er ansvarlig  

for booking af internationale 

artister til programmet. Han er  

samtidig ledelsesansvarlig for 

Roskilde Festivals udbud af kunst  

i form af arkitektur, lyskunst, 

performance og graffiti og fun-

gerer som pressetalsmand for 

musik og kunstnerisk indhold.Om
 A
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W

ah
ré

n

eksempler er Mø, der nu er gået fra Pavilion Junior til Orange  
Scene, eller HuskMitNavn der tidligere blandt andet har 
udsmykket Ballroom-scenen og selv havde et brændende 
ønske om at få lov til at lave tribunevæggen for to år siden. 
Det giver os også en høj stjerne hos dem, vi handler med år 
efter år, så samarbejdspartnere, agenter 
mv. er interesserede i at få de kunstnere, 
de selv tror allermest på til at optræde 
på Roskilde Festival. Endelig gør det, at 
der ofte er et særligt bånd imellem nogle 
kunstnere og deres publikum, nemlig den 
første store fælles oplevelse på Roskilde 
Festival. Det er helt umuligt at kopiere 
eller efterligne og er et meget tydeligt 
eksempel på, hvornår tingene går op i en højere enhed.

Konkrete eksempler på hvordan, vi arbejder er både 
de meget åbenlyse, som musikscenerne Rising (tidligere 
Camping Scenen og Pavilion Junior) og Countdown (tid-
ligere Apollo Countdown), hvor vi fokuserer på ny musik 
fra de nordiske lande. Eller de samarbejder vi har haft med 
kunsthøjskoler og -akademier, som giver nye kunstnere 
mulighed for at prøve kræfter med meget større publi-
kumsmængder, skalaer, budgetter osv., end de er vant 
til eller sætter unge talenter sammen med nogle af vores 
større navne for derigennem at gøde undergrunden.  
Men også i donationsarbejdet bliver der arbejdet med 
vækstlagsarrangører, som måske en dag er dem, der  

vipper os selv af pinden, hvis vi ikke længere formår at 
rykke os (og dermed vores alles festival) med udviklingen 
og de nye strømninger. Det er nemlig også en væsentlig 
pointe, at hvis vores indhold skal være bæredygtigt, så må 
det aldrig fryse fast i en særlig tidsalder eller bestemte  

musikgenrer og kunstformer. Med en 
festival der efterhånden er dobbelt 
så gammel som sine gennemsnitlige 
gæster, skulle man måske tro, det var 
en overhængende fare, men også her 
giver det pote altid at holde fokus på det 
interessante nye.

Der er nok ingen tvivl om, at det er 
noget mere krævende og måske også 

mere risikofyldt at bygge en festival op omkring vækst-
lag og undergrund i den udstrækning, som vi gør. Vi er 
heller ikke så blåøjede, at vi tror, at vi kan sælge 80.000 
partout-billetter alene på det. Men det er altafgørende at 
ramme den rette balance imellem kioskbaskere og nybrud 
– og vi bør nok lytte rigtig meget til dem blandt vores 
gæster, som fremhæver de der særlige Roskilde-øjeblikke, 
hvor man pludselig faldt over noget, man ikke kendte på 
forhånd og fik sit livs største oplevelse, fordi de blev ledt 
forbi et kunstværk, lokket ind til en koncert eller ramt af 
en stemning, som de ikke helt kan sætte fingeren på. Og 
lad os da bare lade dem blive i troen på, at det var magi og 
ikke ”bare” god programlægning.

NY MUSIK

 75 %
af de optrædende kunstnere på  
Roskilde Festival har aldrig før  

kunnet opleves på festivalens scener

FOTO: BENJAMIN DOHN VOGNBJERG



D 
et københavnske pladeselskab Escho er i bredere kredse nok mest kendt  
(og anerkendt) for at være holdet bag punkbandet Iceage’s monumentale 

succes i 2011. Men Escho, som blev grundlagt af Anders Jørgen Mogensen, Andreas  
Hauer-Jensen, Nis Bysted og Nis Sigurdsson helt tilbage i 2005, er meget mere end 

udgiver af upcoming musik repræsenteret af Iceage, Lower, Thulebasen og Liss. 
Escho er desuden kunstgruppe, koncertarrangør og senest forlag.

Escho tager afsæt i kunstneres trang til at eksperimentere på tværs af formater  
og genrer. Da udgangspunktet ikke er mainstream, kommer en udgivelse typisk  

i oplag af 300-500. n

Altid 
med 
kant

FONDEN ROSKILDE FESTIVAL HAR DONERET 

75.000 kr.
Escho har modtaget pengene for fortsat at kunne favne bredt og 

arbejde sammensmeltet inden for musik og kunst



Escho arbejder overordnet 
med tre ambitioner
•  At udgive flere plader og bøger.
•  At arbejde med en større skare af kunstnere.
•  At udvide kendskabet til Escho i udlandet.
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P  
ublic Works er en non-profit 
designgruppe, der siden 1999 

konstant har bevæget sig i området 
mellem kunst og arkitektur. Gruppens 
mål er – i samarbejde med velvoksent 
netværk af tværfaglige samarbejds-
partnere – at gentænke offentlige 
rum med stor social og økonomisk 
betydning i retning af brugerdrevet 
udvikling og bedre livskvalitet. Public 

Works arbejder med urbane strategier,  
brugerdrevet kunst og arkitektur- 
projekter i alle størrelser. Virke- 
midlerne er blandt andet kampagner 
og offentlige udstillinger. Medlemmer 
af Public Works underviser i arkitek-
tur ved Central Saint Martins School  
of Art and Design (London), The  
Cass (London) og Arkitekthögskolan 
– Umeå Universitet. n

FONDEN ROSKILDE FESTIVAL DONEREDE 

125.000 kr.
Pengene skal gå til skabelsen af et forum 
for diskussion af og udvikling af metoder 
til skabelse af byrum. Projektet vil fysisk 

manifestere sig på Roskilde Festival 2016

Brugerdrevne 
byrum
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D  
et kaster en stor mængde 
viden og erfaring af sig at 

bygge en by med 130.000 indbyg-
gere op fra (næsten) bar mark hvert 
år. Den erfaring er grundlaget for 
den del af Roskilde Festival-grup-
pens arbejde, der udfoldes uden for 
festivalen. Det gælder uanset om, 
det er rådgivning om og udvikling 
af events, oplæg og samarbejder 
om frivillighed og ledelse, crowd 
safety eller udlejning af materiel.

Festival-gruppen er således 
engageret i en række aktiviteter og 
arrangementer, som på den ene  

eller anden måde har stort slægt-
skab med den festival, man selv 
står for en gang om året, og som 
samtidig med at de bidrager 

økonomisk også giver relevant 
viden, erfaring og netværk retur til 
arbejdet med festivalen.

Et af dem er 1. maj-arrange- 
mentet i Fælledparken, hvor man 
har været involveret siden 2011  
og blandt har hjulpet med at  
give selve området – og dermed 
deltagernes oplevelse – et løft ved 
at inddele Fælledparken i mere  
tematiske områder, så det er lettere 
og mere overskueligt at bevæge  
sig rundt, samt sørget for at alle 
teltholderne serviceres enkeltvis 
og sikre, at der er el, vvs, borde 
mm. Senest er der også indført 
pant på drikkekrus og økologisk 
mad. n

400 
events og arrangementer. Så mange 
leverede Roskilde Festival-gruppen 

I 2015 know-how og materiel til

Viden og erfaring 
tur-retur
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Blandt de største opgaver er 1. maj i 
Fælledparken, DHL Stafetten lige- 
ledes i Fælledparken samt Folke- 

mødet på Bornholm (billedet).
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Formål
Roskilde Festival-gruppen er det fælles navn, vi bruger  
om de mange aktiviteter, der er opstået omkring 
Roskilde Festival. Roskilde Festival-gruppens omdrej-
ningspunkt er den årlige afvikling af Roskilde Festival for 
130.000 deltagere, men derudover skaber gruppen året 
rundt andre arrangementer i et samspil mellem menne-
sker, kunst, leg og fælleskab. 

Vores ambition er at skabe åbne, legende og socialt 
engagerede mennesker – uanset om vi selv laver festival 
eller hjælper vores kunder og omverden med rådgivning, 
projektledelse, produktion og udlejning af materiel.

Fælles for alle vores projekter er, at de har samme vel- 
gørende formål. Siden 1972 har Roskilde Festival-gruppen  
genereret mere end 270 mio. kr. til velgørende formål.

Organisation
Roskilde Festival-gruppen består af Foreningen Roskilde 
Festival, der står for arrangementet Roskilde Festival 
samt Fonden Roskilde Festival og dens datterselskab 
Roskilde Kulturservice A/S.

Foreningen Roskilde Festival
Foreningen Roskilde Festival arrangerer hvert år arran-
gementet Roskilde Festival med det formål at generere 
midler til at støtte humanitært, andet alment velgørende, 
almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på 
børn og unge.

Foreningen Roskilde Festival er fritaget fra at  
betale moms og må derfor ikke bruge overskuddet til at 
arrangere kommende festivaler eller andre investerin-
ger. Overskuddet skal gå direkte til støtte af velgørende, 
humanitære og almennyttige formål med særligt fokus 
på børn og unge. 

Fonden Roskilde Festival
Fonden har samme formålsparagraf som Foreningen; 
nemlig at støtte humanitært, andet alment velgørende, 
almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på 
børn og unge. 

Hvor Foreningen Roskilde Festival arrangerer den 
årlige Roskilde Festival og er momsfritaget, står Fonden 
Roskilde Festival for at sætte de mange kompetencer 
i organisationen i spil året rundt blandt andet i form af 
konsulentydelser inden for eventudvikling og sikkerhed 
og udlejning af materiel. 

Fonden Roskilde Festival er ikke momsfritaget,  
og dens aktiviteter er økonomisk adskilt fra  
Foreningen.

Fonden Roskilde Festival står desuden for moms- 
pligtigt salg af drikkevarer, cigaretter og togbilletter  
på Roskilde Festival og er moderselskab for administra-
tionsselskabet Roskilde Kulturservice A/S.  

Da Foreningen udlodder sit eventuelle overskud, er  
Fonden Roskilde Festivals formål også at hjælpe  
Foreningen Roskilde Festival, hvis denne skulle komme  
i økonomiske vanskeligheder. 

Roskilde Kulturservice A/S
Under Fonden Roskilde Festival finder man datterselskabet  

Om Roskilde Festival-gruppen

Roskilde Festival-gruppen
Fonden 

Roskilde Festival 
Rådgiver og skaber 
events samt udlejer 

materiel

Foreningen 
Roskilde Festival 

Arrangerer 
Roskilde Festival

Roskilde Kulturservice A/S



Roskilde Kulturservice A/S, hvis primære formål er at 
formidle personale til Gruppens projekter. I øjeblikket 
er der ca. 65 fastansatte samt et antal deltidsansatte, 
projektansatte og praktikanter.

Netværksbaseret i fem divisioner 
Roskilde Festival-gruppen er en netværksbaseret projekt- 
organisation, hvor ansatte og frivillige deltager og  
samarbejder på kryds og tværs af vores talrige opgaver 
året rundt.

Organisationen er inddelt i fem divisioner: 

•  Arealer 
Arealdivisionens fagområde er at sikre infrastruktur og 
skabe fysiske rammer for events. På Roskilde Festival 
opbygger divisionen Festivalpladsens fysiske infra-
struktur og sørger for, at de fysiske rammer under-
støtter det kreative indhold og lever op til gæsternes 
forventninger.  

•  Gæster & Sikkerhed 
Gæster & Sikkerhed sørger for at gæster føler sig 
velkomne og trygge. Hovedopgaverne er alt fra crowd 
safety management til sundhed og helbred.
  

•  Salg & Partnere 
Salg og Partnere varetager handel og de kommercielle 
partnerskaber på Roskilde Festival. Divisionen sørger 
for, at alle samarbejder fungerer optimalt, hvad enten 
boderne sælger mad, drikke eller luftmadrasser, og 
sikrer, at gæsterne har adgang til alle de produkter og 
services, de har brug for.

•  Indhold 
Indholdsdivisionen er et samlet sted for udvikling,  
fastlæggelse, planlægning, produktion og afvikling  
af Roskilde Festival og øvrige projekters kreative 

indhold. Divisionen skaber unikke oplevelser med 
særlig vægt på helhedsoplevelsen, mangfoldighed og 
kvalitet.

•  Kultur & Kommunikation 
Kultur & Kommunikation er en stabsfunktion, der 
støtter resten af organisationen. Divisionen arbejder 
overordnet inden for følgende tre hovedområder:  
1.  Roskilde Social Responsibility, som er Roskilde 

Festivalgruppens samlede bæredygtigheds- og 
holdningsarbejde.

2. Organisationsudvikling og HR . 
3. Kommunikation og marketing.  
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De frivillige er hjertet 
Det stærke frivillige engagement er Roskilde Festival- 
gruppens DNA og baggrunden for, at vi kan gøre en 
forskel i verden. Det er et unikt særkende skabt af mange 
årtiers udvikling af Roskilde Festival som et sted, hvor 
drømme kan blive til virkelighed. 

De frivilliges engagement strækker sig fra hundreder 
af timer året rundt som ledere af funktionsområder og 
projektledere til tjanser i salgsboderne og ved adgangs-
portene under selve festivalen. Det er også de frivillige, 
der udgør Foreningen Roskilde Festival, og der arbejdes 
aktivt på at sikre, at det engagement, det fællesskab 
og den mangfoldighed, der kendetegner begivenheden 
Roskilde Festival udgør fundamentet i den fortsatte 
udvikling af Foreningen bag begivenheden. 

Hvem er de frivillige?
Der er mange måder at være frivillig på i forbindelse  
med Roskilde Festival. I 2015 engagerede Foreningen   
Roskilde Festival selv 11.285 frivillige hvoraf 1.924  
var ildsjæle, der leverede en kæmpeindsats gennem 
hele året.

Men derudover samarbejder Foreningen også med  
en lang række foreninger og handlende, der varetager 
service- og handelsopgaver under årets festival. I 2015 
var der 190 foreninger og handlende til stede på festi-
valen, der tilsammen engagerede 22.689 frivillige. Det 
bringer det samlede antal frivillige i forbindelse med  
Roskilde Festival 2015 op på 33.974. 
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Sådan så en festival-frivillig ud i 2015:
•  54 % var kvinder og 46 % var mænd
•  Gennemsnitsalderen var 33,6 år.
•  De frivillige har i gennemsnit været frivillige i 5 år
•  For 74,5 % af de frivillige har ’Følelsen af at være en del 

af et større projekt’ størst betydning for deres motiva-
tion til at deltage som frivillig. For 78,8 % er det ’Det 
sociale fællesskab blandt de frivillige’, der har størst 
betydning, mens det for 76,9 % er ’Muligheden for at 
arbejde sammen med venner og familie’.

•  97 % af de frivillige på Roskilde Festival 2015 vil anbe-
fale andre at blive frivillig på festivalen. 
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Donationspolitik
For at sikre et ambitiøst og målrettet arbejde med 
donationerne i Roskilde Festival-gruppen er der udar-
bejdet donationspolitikker for både Foreningen Roskilde 
Festival og Fonden Roskilde Festival. 

Politikkerne sikrer, at donationerne lever op til det 
overordnede formål om at støtte humanitært og alment 
velgørende, kulturelt arbejde med særligt fokus på børn 
og unge. Men derudover har vi i vores donationer også 

et særligt fokus på at afsøge grænser og skabe nye rum 
for kulturel udfoldelse, og vi støtter især humanitære og 
kulturelle organisationer og initiativer, der er nysgerrige, 
udfordrer omverden, og som viser nye veje. 

For at sikre synergien imellem Roskilde Festival- 
gruppens kerneværdier, fokusområder og donationer 
opsøger og udpeger vi selv initiativer og projekter,  
der skal støttes og modtager derfor ikke donations- 
ansøgninger.
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Miljø og forbrug
•  De armbånd, der i 2015 blev produceret til frivillige, 

mediefolk og andre akkrediterede, var alle lavet af 
genbrugsplast fra plastflasker.

•  Ca. 60 % af publikum ankommer til festivalen med 
toget. Roskilde Festival fik egen togstation i 1995.

•  Den samlede affaldsmængde på Roskilde Festival 
2015 var 1.913.435 tons. Det svarer til vægten af 
415.964 elefanter.

•  71 % af festivalens deltagere i 2015 mente, at  
Roskilde Festivals bæredygtighedsindsats var  
tilstrækkelig.

•  45 % af deltagerne vurderede at de agerede mindre 
miljøbevidst under Roskilde Festival end i deres  
hverdag.   

I 2015 boede der 4.600 deltagere i campingområdet 
Clean Out Loud. Her forpligtede beboerne sig over for 
området og hinanden til at rydde op og skabe oplevelser 
og gode vibes med fokus på bæredygtighed og affalds-
håndtering. Dette engagement kom tydeligt til udtryk  
i løbet af ugen og i særdeleshed ved afrejsen.

Også området Dream City klarer sig – som billedet viser  
– rigtig godt, hvad oprydning efter festivalen angår. Dream  
City er Roskilde Festivals medskaber-område. Dreamerne  
går i gang med opbygningen af deres camps 100 dage før  
festivalstart og det stærke medejerskab kom for eksem-
pel til udtryk i, at dreamerne selv skabte en app, som 
man kunne ”ringe på”, når man havde brug for afhentning 
af skrald. Logistikken omkring afhentningen klares også 
af byens selvstyre og ved hjælp af frivillige initiativer.
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Fun Facts om 
Roskilde Festival 2015
Generelt om Roskilde Festival 2015
•  Roskilde Festival varede 8 dage. Fra 27. juni til 4. juli.
•  Der var cirka 130.000 deltagere på Roskilde Festival 

2015, hvilket gjorde Roskilde Festival 2015 til Dan-
marks fjerdestørste by målt i indbyggertal. 

•  De 130.000 deltagere er gæster, frivillige, mediefolk, 
kunstnere og andre akkrediterede.

•  Festivalområdet fyldte cirka 2.500.000 m², hvilket 
svarer til cirka 350 fodboldbaner. 

•  Deltagerne rejste ca. 50.000 telte på festivalen
•  Festivalen var udsolgt med 80.000 partoutbilletter 

Af de 80.000 solgte partoutbilletter købte 684 personer 
i 2015 en Make a Change-billet. En Make a Change-billet 
er en billet, hvor man donerer 200 kr. til et velgørende 
projekt i forbindelse med sit billetkøb. I 2015 genere-
rede Make a Change-billetten altså 136.800 kr. De gik 
til Foreningen Headspace, som er et anonymt og gratis 
rådgivningstilbud til børn og unge, der mangler nogen at 
tale med. Headspace har afdelinger over hele Danmark 
og giver børn og unge et trygt rum til en snak om store 
og små problemer på de unges egne præmisser. 

Musik og scener
•  178 kunstnere fra over 30 lande spillede på Roskilde 

Festival 2015. 
•  Der var i 2015 9 scener: Apollo, Apollo Countdown, 

Arena, Avalon, Gloria, Orange Scene, Pavilion, Rising og 
Street City Stage

•  Siden 2008 er strømforbruget på scenerne samlet 
nedbragt med cirka 29 %. Det er blandt andet sket ved 
at indføre LED-lys på dele af scenerne.

•  De 9 scener brugte ca. 33 % af det samlede strømfor-
brug på Roskilde Festival 2015. Meget af den øvrige 
strøm blev brugt til madlavning og køling af føde- og 
drikkevarer.

•  Roskilde Festivals elforbrug i 2015 var 19.158.373 
watt, hvilket svarer til 478.959 40 watt-pærer.

 
Til at bygge Danmarks 4. største by bruges:
•  700.000 skruer og søm
•  14.288 kvadratmeter krydsfinerplader
•  29.000 meter trælægter
•  8.900 par handsker 
•  2.400 stk. bits til skruemaskiner
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Om publikum: 
•  Gennemsnitsalderen for publikum var 24 år.
•  52 % var hunkønsvæsner og 48 % hankønsvæsner.
•  56 % af publikum var singler.
•  55 % af publikum var studerende, mens 36 % var  

i arbejde.
•  I 2015 var 89 % af publikum fra Danmark, 5 % fra  

Norge, 3 % fra Sverige og 3 % fra det øvrige udland.
•  23 % af publikum var på Roskilde Festival for første 

gang i 2015, mens 8 % var på deres 10. festival  
eller mere.

Det brugte de:
•  7.100 km toiletpapir i alt
•  Cirka 1,5 mio. dåser med pant 
•  200.000 skraldesække 
•  2.100.000 stk. bionedbrydelige drikkekrus  

(kaffekopper/shotglas mm.)
•  2.000.000 stk. bionedbrydeligt engangsservice  

(tallerkener, knive, gafler mm.)

Det spiste og drak de:
•  716.000 kg fødevarer svarende til vægten af 796 

personbiler. Heraf var 386.000 kg (54 %) økologiske 
fødevarer. 

•  48.611 kg oksekød
•  6.915 kg hele agurker
•  6.360 kg æg
•  645.500 kopper økologisk kaffe
•  30.176 liter økologisk juice
•  12.033 liter økologisk kakaomælk
•  107.720 kg isterninger og knust is
•  46.223 kg pommes frites og kartoffelbåde
•  Ca. 1 million liter øl
•  33.722 liter økologisk rød- og hvidvin fordelt med 

20/80

ILLUSTR ATION: MIKKEL MAINZ ELKJÆR
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Der er tre bestyrelser i Roskilde Festival-gruppen: Én 
for Foreningen Roskilde Festival, én for Fonden Roskilde  
Festival og én for Roskilde Kulturservice A/S. Alle be-
styrelsesmedlemmer er frivillige. Samarbejdet imellem 
bestyrelserne koordineres af de tre formænd på tværs 
af Roskilde Festival-gruppen. Bestyrelserne har ansat 
en direktion, der er ansvarlig for den daglige ledelse af 
Roskilde Festival-gruppen.

Bestyrelsen for Foreningen Roskilde Festival
Bestyrelsen består af: Steen Jørgensen (formand), 
Hanne Bak Lumholt (næstformand), Birgitte Bech 
Gandløse, Trine Bechmann Henningsen, Andreas  
Kamstrup og Michael Røscher. Bestyrelsen vælges  
på den årlige generalforsamling i Foreningen. Besty-
relsen fastsætter de strategiske rammer og udlodder 
hvert år festivalens overskud til velgørende formål. 

Bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival
Bestyrelsen består af Gitte Nørgaard (formand),  
Steen Jørgensen, Søren Kaare-Andersen og  
Jacob Tielbo Bøtter.

Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice A/S
Bestyrelsen består af Kim Ove Olsen (formand),  
Steen Jørgensen, Gitte Nørgaard og Bruno Månsson.  
Der er to medarbejdervalgte repræsentanter  
i bestyrelsen. Disse er i 2015 Annette Jørgensen og 
Christian Lynge.

Direktionen
Direktionen består af CEO/adm. direktør Henrik  
Rasmussen – kendt som Rass – og COO/direktør  
Signe Lopdrup.

Bestyrelserne samlet i november 2015. Fra venstre: 
Bruno Månsson, Andreas Kamstrup, Birgitte Bech-Gandløse, 
Gitte Nørgaard, Gry Dahl-Jensen (udtrådt pga. nyt job og 
erstattet af Annette Jørgensen), Kim Ove Olsen, Christian 
Lynge, Steen Jørgensen, Michael Røscher, Hanne Lumholt, 
Søren Kaare-Andersen, Trine Bechmann Henningsen og 
Jacob Tielbo Bøtter.

Bestyrelser
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Udvalgte økonomiske nøgletal
Roskilde Festival-gruppen

2011

Mio. 
kr.
50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
2012 2013 2014 2015

17
.7

58
.3

00

18
.5

08
.1

00

19
.1

95
.5

41

22
.1

79
.7

49

23
.2

18
.7

12

8.
73

2.
84

6

11
.7

29
.1

50

9.
26

3.
64

5

11
.6

19
.3

53

12
.0

71
.8

30

19
.7

27
.4

89

12
.8

43
.4

10

6.
88

3.
46

5

26
.0

27
.2

42

17
.0

96
.9

89

46
.2

18
.6

35

43
.0

80
.6

60

35
.3

42
.6

51

59
.8

26
.3

44

52
.3

87
.5

31

n Resultat foreninger og handlende     n Resultat Fondens aktiviteter på Roskilde Festival
n Resultat Roskilde Festival til udlodning     n Resultat i alt

Nøgletal. Arrangementet Roskilde Festival



67

Resultat Fonden Roskilde Festival 2015
Resultat Fonden Roskilde Festival før skat
Resultat Fonden Roskilde Festival efter skat
 
Udlodninger:
Årets udlodninger
Hensat til udlodning i 2016
Resultat i alt

 Kroner
12.375.824
10.505.163

 
 

3.057.655
5.000.000
8.057.655

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVALS DONATIONER 
I ALT PR. 31.12.2015 

248.303.976 mio. kr.
FONDEN ROSKILDE FESTIVALS DONATIONER 

I ALT PR. 31.12.2015 

27.615.255 mio. kr.
SAMLET UDLODNING PR. 31.12.2015 

275.919.231 mio. kr.

RESULTAT FORENINGER OG HANDLENDE 1999-2015 

158.496.102 mio. kr.



Det meningsfulde ungdomsliv 
100% for børnene 50.000
Askovfonden 550.000
DFUNK 80.000
DITwerk 158.000
Everyday Sexism Project Denmark 35.000
Förderverein Flüchtkingsrat 300.050
Kofoeds Skole 150.000
Kvinfo Festival 175.000
Morgencafé for hjemløse 75.000
Play 31 75.000
Psykiatrifonden 75.000
Sex & Samfund #loveWins 75.000
Trampolinhuset 75.000
Ungdomsbureauet 600.000
Ventilen Danmark 100.000
Verdens Vigtigste år 300.000

Kulturelle vækstlag
By the Lake Festival  112.155 
CPH:DOX   15.000 
Escho kunstgruppe  75.000 
Foren. Strøm/Strøm Festival  50.000 
Global Copenhagen  50.000 
Mayhem spillested  75.000 
Odd Productions/Frost Festival  60.000 
Public Works  125.000 
Strøm, den elektroniske musikscene  50.000 
Syrisk Kulturkaravane   30.000 

Frivillig Fredag 
Bokseklubben AIK  25.000 
Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggruppen Roskilde  25.000 
Foreningen Sct. Hans Have  25.000 
Gadespejlene  25.000 
Peder Syv Gruppen  25.000 
Roskilde Flygtninge Venner  25.000 
Ungdommens Røde Kors  25.000 
VK4000  25.000

Donationer Roskilde Festival-gruppen
2015
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Your Donations 2015
Røde Kors "Et Værdigt Børneliv - Summerbird Madagaskar"  100.000 

Julehjælp 2015 
Foreningen Grønlandske Børn  67.683 
Indkøb af julegaver  133.320 
Kofoeds Skole  93.250 
Røde Kors, Avnstrup Asylcenter  175.000 
Ungdommens Røde Kors/Spilopperne  102.200 

Roskilde Festival Højskole
Rådgivere, etablering af fond mm.   1.601.875 

Investering i fremtidige Roskilde Festivaler
Bandudvikling 2015 222.329
Dreamcatcher 97.323
Investeringer i infrastruktur, festivalplads, IT mm.   925.338 

Øvrige donationer
Café Smil 25.000
COP 21 186.429
CQ World Wide 28.000
Den syriske kulturkaravane 167.438
Det Fælles Bedste - Folketræf  100.000 
DR Koncertsal, Symfonisk støttekoncert 172.500
Foreningen INSP!, julearrangement 59.875
Guldgreverne - Guldminen  100.000 
headspace Denmark 136.800
Hej TECH  250.000 
Juleaften i Konventhuset 35.000
LIVEmusik  111.000 
Nordoff Robins 10.412
Rosengade på Folkemødet 2016  200.000 
Spraglehøj Kulturhus 25.000
Street on wheels 19.500
Støtte, Årets Steppeulv 25.000
Turning Tabels  500.000 
Ung i Energi  150.000 
Ungdommens Folkemøde 2016  500.000 
Youthhubafrica  500.000
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