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Det var vist nok 2017. Det var vist nok lørdag 
nat. Og det var helt sikkert, at inden vi stod dér i 
pitten til Arena, havde vi drukket tæt i 12 timer. 
Og vi havde helt sikkert også kysset. 

Og så faldt jeg i søvn op ad ham, mens Steen 
Jørgensen sang om ’Dog Star Man’. 

Min festivalflirt hjalp mig ud af pitten, fik no-
get vand i mig og spurgte, om jeg egentlig var helt 
sikker på, at vi to skulle gå hjem i teltet sammen. 

Det skulle vi helt sikkert. 
Da vi kom ned i teltet spurgte han igen. Skal vi 

det her? 
Det skulle vi helt sikkert ikke. Og så sov vi. 
Der er blevet talt helt vildt meget om samtykke 

de seneste år. Men ofte er det godt nok foregået på 
et helt fjollet grundlag. På TV har jeg hen over vinteren set en midald-
rende mand trække en samtykkekontrakt op af hatten, for »i disse tider, 
skal man jo være helt sikker.« Samtidig svømmer sociale medier over 
med beskyldninger om, at man »ingenting må længere.«

Men ved du hvad?
Hvis du ikke kan finde ud af at flirte efter den samtykkebaserede 

lovgivning, så kunne du det altså heller ikke før. 
Jeg forstår udmærket, at her på festivalen dunker det både i bassen 

og i buksen. Øllene går ind, forstanden går ud. Og det er nemt lige at 
glemme at få spurgt: »Hey, er du med på det her? Vil du det her?«

Men få dog spurgt. Vær dog sikker. Hvor fedt er det at være sammen 
med én, der faktisk helst var fri?

Nej, du må ikke kravle ind i din kammerats seng og have samleje 
med ham, når han er så fuld, at han ikke er i stand til hverken at sige 
pænt nej tak eller råbe: »Bol mig for helvede.«

Ja, du må gerne kysse hende den lækre fra B-klassen, hvis du er helt 
sikker på, at hun også gerne vil kysse med dig. 

Men tigermis, listepik og den slags har vi efterladt i tiden før #metoo. 
Så herfra er der kun at sige: 
God festival, god flirt og bol godt.

Skal vi bolle?
Nej, du må ikke kravle ind i 

din kammerats seng og have 
samleje med ham, når han er så 
fuld, at han ikke er i stand til 
hverken at sige pænt nej tak 
eller råbe: »Bol mig for helvede.«

RONJA PILGAARD



Orange følelse. 
Grøn strøm.

Velkommen 
til en grønnere 

festival

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

Grøn 
fremtid 
til alle

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

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

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

Alternativt

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

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

Orange følelse. 
Grøn strøm.

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

Grøn strøm.
Fra I år kører scenerne på Roskilde 

Festival på grøn strøm     

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

Orange følelse.
Grøn strøm.

Fra i år kører scenerne på Roskilde
Festival på grøn strøm

Grøn strøm.

Strømmen leveres af vores datterselskab Andel Energi,
 som en del af et femårigt partnerskab - andel.dk/rf
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Seksuelle krænkelser og 
grænseoverskridende op-
levelser kan desværre blive 
en del af Roskilde Festival. 
Derfor vil pornoproducen-
ter have os til at tale om 
grænser og samtykke – 
også når vi fester. 

»Trigger warning. We might talk 
about consent, sexual abuse and 
rape.« 

Sådan åbner Caroline Due 
søndag eftermiddag en talk med 
det sexpositive pornoproduktions-
selskab Bedtime Productions. 

Og foran Flokkr er der prop-
pet. Tilskuerne er kommet for at 
høre, hvordan vi sikrer hinandens 
grænser og samtykke på Roskilde 
Festival – også når vi fester og er 
fulde.

For netop det er vigtigt, mener 
paneldeltager Signe Skovbye 
Nissen fra Bedtime Productions.

»Festivalen er et sted, hvor der 
kan ske en masse misforståelser og 
rodede episoder. Og det kan være 
svært at navigere i følelser, kroppe 

og ord. Især når man er beruset,« 
siger hun og tilføjer:

»Derfor er det endnu vigtigere, at 
vi bliver bedre til at kommunikere 
og forstå vores partnere.«

Hun anbefaler, at alle i campen 
hver dag tjekker med hinanden 
og fortæller, hvordan de har det. 
Det vil gøre det nemmere at have 
samtaler om potentielle grænse-
overskridende oplevelser, og hvad 
man kan gøre for at undgå dem.

BEDTIME PRODUCTIONS: ROSKILDE 
BØR GØRE MERE
Hvad gør man så, hvis man oplever 
grænseoverskridende oplevelser 
eller seksuelle krænkelser? 

Her retter Signe Skovbye Nissen 
en kritik af Roskilde Festival. Hun 
mener nemlig, at det skal være end-
nu tydeligere, hvor festivalgæsterne 
konkret kan henvende sig, hvis de 
har været udsat for grænseoverskri-
dende adfærd.

»Så ville alle vide præcis, hvor de 
kan gå hen – i stedet for bare at hive 
fat i nogen med en vest,« mener hun.

Men faktisk er det et meget be-
vidst valg, at festivaldeltagerne kan 
møde social workers i hvide veste 
rundt omkring på pladsen, frem for 
at de selv skal gå hen og finde dem,

siger vicedirektør for Roskilde 
Festival, Christina Bilde:

»Pointen er faktisk, at de altid 
er ude på pladsen. Hvis du har 
været udsat for noget, eller der er 
en konflikt, der er ved at optrappe, 
så er det meget bedre, at vi er i nær-
heden, i stedet for at vi sidder og 
venter på, at de selv kommer til os.« 

BENJAMIN D’SOUZA

Festivalen er et 
sted, hvor der kan 

ske en masse 
misforståelser og 
rodede episoder. 
Og det kan være 

svært at navigere i 
følelser, kroppe og 
ord. Især når man  

er beruset 
SIGNE SKOVBYE NISSEN, 

PANELDELTAGER FRA BEDTIME 
PRODUCTIONS

Festivalgæster flokkedes til snak 
om grænser og samtykke

Foto: Jesper Houborg
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HVILKEN SEXOPLEVELSE PÅ ROSKILDE FESTIVAL HUSKER DU BEDST?
»Jeg delte telt med min bedste ven, som lå og græd derinde i flere timer. Han 
havde hjertesorger, men min Roskildekæreste og jeg manglede et sted at 
bolle. Så vi sneg os derind om natten, mens han sov. Luftmadrassen var des-
værre halvflad, så hver gang jeg stødte, hoppede han op og ned. Han vågnede 
selvfølgelig og skældte os halvgrædende ud. Vi fortsatte ved siden af oven på 
al vores beskidte vasketøj.«

HVAD ER FORSKELLEN PÅ ROSKILDESEX OG HVERDAGSSEX?
»Man boller klokken syv om morgenen, mens der er helt stille, og når man er 
færdig, kan man høre et ekko af alle de andre, der også boller. Det sker ikke 
derhjemme.«

HVILKEN SEXOPLEVELSE PÅ ROSKILDE FESTIVAL HUSKER DU BEDST?
»Min kæreste og jeg havde sex i vores telt, og vi var begge helt vildt trætte efter 
en lang dag. Pludselig faldt vi i søvn midt i det hele og vågnede op flere timer 
senere i næsten samme stilling – og fortsatte derefter bare hvor vi slap.«

HVAD ER FORSKELLEN PÅ ROSKILDESEX OG HVERDAGSSEX?
»Det er bare mere besværligt at skulle ligge i teltet og alt det dér. Det er faktisk 
lidt op ad bakke.«

HVILKEN SEXOPLEVELSE PÅ ROSKILDE FESTIVAL HUSKER DU BEDST?
»Jeg havde mit første år på festivalen som single, og i løbet af ugen havde  
jeg fire fyre forbi mit telt. En af dem sparkede proppen ud af min luftmadras, 
imens vi havde sex, og jeg kunne bare ikke overskue at skulle pumpe den  
op igen. Jeg blev så irriteret, at jeg smed ham ud med bukserne nede og  
endte med at bruge 20 minutter på at puste luftmadrassen op igen med  
munden.« 

HVAD ER FORSKELLEN PÅ ROSKILDESEX OG HVERDAGSSEX?
»Det er klart nemmere på festivalen. Det er lækkert og uforpligtende.«

HVILKEN SEXOPLEVELSE PÅ ROSKILDE FESTIVAL HUSKER DU BEDST?
»For nogle år siden hev jeg en trekantsaftale i hus med nogle piger fra vores 
nabocamp, hvor vi fik lov til at knalde i min makkers telt. Det viste sig så, at 
han også boede med en anden, som ikke var informeret, og idet hans ven  
brasede ind midt i akten, opdagede vi, at vi havde ødelagt både madrassen  
og dele af deres telt. Som tak for lån måtte jeg erstatte det hele.«

HVAD ER FORSKELLEN PÅ ROSKILDESEX OG HVERDAGSSEX?
»Sex er sex. Kan man lide det, kan man lide det.«

Festi-knald på festival
– beretninger fra luftmadrassen

Man kan ikke tale om Roskilde Festival uden at tale om sex. Her bringer vi et udsnit af festivaldeltagernes egne oplevelser. 

TEKST: SØREN SAND DJERNÆS. FOTO: ALEXANDER HJORTH JESPERSEN
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Søndag aften var der quiz om 
seksualundervisning, kroppen 
og sexlegetøj, og de spændte 
deltagere testede hinandens 
paratviden, allerede inden start-
skuddet lød.

»Nu skal vi ind og lære noget!« lyder det 
fra tre unge mænd, der har direkte kurs 
mod Flokkr iført smalle solbriller og 
landsholdstrøjer. 

Andre kommer nærmere med flakkende 
blikke og forsigtige skridt.

Der er quiz om sexlegetøj, og der er 
kommet så mange mennesker, at de 
breder sig langt uden for scenens vægge. 
Aftenens vært, Katrine Graa, tysser på 
publikum, for ellers kan alle dem uden for 
væggene ikke høre reglerne. 

Imens flyver det rundt med orange 
quizsedler.  

En af dem, der er dukket op til aftenens 
quiz, er Bastian Thunbo. Han er blevet 
taget med af sin brors kæreste. 

»Det er vildt sejt, at man kan holde 
en quiz som denne. Jeg håber, at jeg kan 
lære noget nyt, men ellers er her bare fed 

kender dem allerede fra deres forretning, 
der sælger sexlegetøj på Nørrebro. 

Her træder du ikke ned i en mørk kæl-
der. I stedet er det et lyst rum med plan-
ter i keramikkrukker, og produkterne 
vises i vinduet, som var det en moderne 
kunstudstilling. Det skal nemlig ikke 
være skamfuldt at gå ind i butikken. 

»Det er megafedt at være på Roskilde 
Festival. Vi håber, at vi i aften kan give 
folk underholdende og lærerig seksualun-
dervisning. Det fedeste ville være, hvis 
folk tog det med ned i deres camps og 
snakkede om det,« siger Ida Olivia, der er 
eventkoordinator hos Peech.  

Samtidig er Peech også en platform for 
vidensdeling om seksualitet, køn og krop. 
De skriver guides til analsex, information 
om samtykke og punkterer myten om 
mødommen. 

Deres mange følgere på Instagram bidra-
ger også med oplevelser fra deres sexliv.

»Hos Peech ønsker vi at aftabuisere og 
normalisere snakken om sex. Vi vil vise, 
at sexlegetøj er for alle og på ingen måde 
noget, man skal skamme sig over,« siger 
Ida Olivia.

HVOR OFTE TÆNKER MÆND PÅ SEX?
Efter 20 spørgsmål om alt fra trends inden 
for sexlegetøj til, hvorvidt det er sandt 
eller falsk, at mænd tænker på sex hvert 

stemning. Det er egentlig bare fedt, at folk 
kommer og snakker frit om sex,« siger 
Bastian Thunbo.

ET FRIT TALERUM 
Det er folkene bag forretningen Peech i 
København, der har arrangeret quizzen.
Peech blev startet af Clara Filippa 
Andersen, Jonas Rahmanzadeh, Frank 
Hilmer Borring Petersen og August Gjede, 
og deres mission var at skabe et rum, hvor 
man kunne tale åbent og skamfrit om sex. 
Neva Lund er en af de flere hundrede, der 
er dukket op til aftenens quiz. 

»Det er så fedt, at Peech er på Roskilde. 
Jeg er træt af at blive kaldt en slut. Alle 
har da ret til det sexliv, man ønsker,« 
siger hun. 

Imens stiller publikums øjne skarpt på 
scenen. 

»Hvad har jeg i hånden nu?« spørger 
Kathrine Graa, mens hun i strakt arm 
holder en oval gennemsigtig genstand 
med lilla streger snoende ned ad siden. 

Det er et penis sleeve, som i højere 
grad sender tankerne til et kunstmuseum 
som Louisiana end butiksruderne i 
Istedgade.

SEXLEGETØJ SOM MODERNE KUNST
Peech har en bod i campingområde G, 
men mange af aftenens quizdeltagere 

Quiz tiltrak fodbolddrenge og 
glimmerpiger: Sexlegetøj er for alle

Foto: Jesper Houborg

syvende sekund (det gør de ikke, red.), er 
det tid til at tælle rigtige svar. 

Og nej, sex for første gang behøver ikke 
gøre ondt. Det svar udløser straks aftenens 
største klapsalve. 

»Jeg sagde det jo,« udbryder en ung 
mand og omfavner sin ven.   

Efter aftenens vinderhold er fundet og 
blevet hyldet på scenen med pift, råb og 
klapsalver, står Anna Henriksen, der også 
har deltaget i quizzen, og storsmiler uden-
for i den varme sommeraften. 

»Det er så fedt, at publikum bare jubler 
og buher til svarene. Det er så dejligt, alle 
kan være med her. Lad os nu tale frit og 
dejligt om sex,« siger hun.

JONATHAN LEBEDA 

Tirsdag afholder Peech 
deres dildoparty, hvor de 
viser en masse sexlegetøj 
frem og fortæller, hvordan 
det skal bruges. Alle er 
velkomne, og det sker på 
Flokkr klokken 12.00.



FUCK VI 
MANGLER 
FRIVILLIGE

BOOK I ROSKILDEAPPEN
5% MED KODEN ’VIERFUCKED’

MEN DET GÅR
HURTIGERE  I APPEN
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Få Klub Venus-sti� eren Melissa Hartelius’ bedste 
tips til at gøre sex under Roskilde Festival til en 
bedre oplevelse for alle parter.

Glidecreme, 
vådservietter 
og faste a� aler: 
Her er din guide til 
bedre festivalsex

ILLUSTRATION: EMILIE NOER BOBEK

Glidecreme, 
vådservietter 
og faste a� aler: 
Her er din guide til 

Glidecreme, 

Sex i et festivaltelt kan være en blandet fornøjelse. 
Pladsen er trang, luften er tung, og det kan være svært 
at vide, hvornår ens sexpartner senest har været i bad. 
Men festivalsex kan også være både dejligt, sjovt og 
lærerigt. Det mener Melissa Hartelius, der har stiftet 
sexshoppen Klub Venus. Faktisk vil hun gå så langt 
som at kalde Roskilde Festival for et oplagt sted at 
øve sig i at have sex.

Her kan du læse Melissa Hartelius’ syv gode råd
til, hvordan man kan have bedre sex på Roskilde 
Festival:

HUSK LØBENDE SAMTYKKE
Et enkelt samtykke inden akten er 

ikke nok. Det er dit ansvar at sikre dig 
løbende samtykke under sex. 

Du kan eksempelvis spørge: 
»Er det her rart for dig? 

Har du lyst til at jeg 
gør X eller Y?«

LAURA NISSEN

MEDBRING GLIDECREME
Meget alkohol kan virke udtørrende på 
slimhinderne. Derfor kan glidecreme 
gøre oplevelsen mere behagelig for alle 
parter. Hav eventuelt en glidecreme 
med i din taske.

LAV FASTE AFTALER MED 
DIN TELTMAKKER

Hvis du har lyst til at have sex på Roskilde 
Festival, men deler telt med en anden, 

kan det være godt at have faste af-
taler. Spørg din teltmakker, om det 

er okay, at du har sex i jeres telt. 
Måske kan I a� ale nogle faste 

tidsrum eller have et tegn, 
så der ikke kommer uved-

kommende gæster midt 
i akten.

STOL PÅ DIN MAVEFORNEMMELSE
Man siger, at mavefornemmelsen sjæl-
dent lyver. Det gælder også på en festival. 
Og når musikken spiller, og der er alkohol 
i blodet, er der ekstra god grund til at 
være opmærksom på sine egne grænser. 
Hvis du normalt synes, det er svært 
at sætte ord på, hvad du har – og ikke 
har – lyst til, kan du måske øve dig i løbet 
af ugen? 

BRUG VÅDSERVIETTER
Få ting kan gøre en mere selv-
bevidst, end hvis man føler sig 
beskidt. Med en vådserviet kan 
man lynhurtigt vaske sig de intime 
steder, inden man slår sig løs i 
teltet. Men husk at de skal være 
uden parfume, ellers kan man få en 
allergisk reaktion.

MEDBRING EN LILLE 
VIBRATOR I TASKEN
Uanset hvilket køn du 
har, kan det være sjovt 
og stimulerende at 
bruge sexlegetøj un-
der sex. På en festival 
kan du have en lille vi-
brator med i tasken og 
spørge din sexpartner, 
om vedkommende har 
lyst til at bruge den 
undervejs.

HUSK KONDOM
Vi ved det alle sammen godt, og alligevel kan det 

glippe af og til. Men husk nu det kondom, så du undgår at 
smitte andre eller selv blive smittet med en kønssygdom. 

Hvis du vil give oralsex til en kvinde eller slikke din partners 
anus, kan du med fordel bruge en slikkelap for at sikre 

dig imod kønssygdomme. Har du ikke en slikkelap, 
kan du klippe tippen af et kondom og klippe det op 

langs siden for at bruge det som erstatning.
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H endes Instagram-profil er domi-
neret af stærke farver, garnstum-
per og spejl-selfies. Lærke Bagger 
har opbygget en solid følgerskare 

på 174.000 – cirka ligeså mange som 
Rasmus Seebach.

Hun er blevet et vaskeægte strikkeikon, 
og hendes hyldest til det uperfekte er for 
mange et tiltrængt helle fra de mere pole-
rede dele af internettet.

 »Jeg kan ikke selv være perfekt. Jeg kan 
ikke finde ud af det, og jeg er også træt af 
det. Så jeg er nødt til at være fortaler for 
det uperfekte,« siger Lærke Bagger.

EN RIDE OR DIE-TILGANG
Også hendes tilgang til strik er rebelsk og 
fandenivoldsk. I stedet for at hæfte ender 
binder hun bare en knude, så det nye 
garnstykke bliver fastgjort til det gamle. 
Opskrifter følger hun heller ikke – hun 
finder på dem undervejs.

 »Jeg begynder at kede mig, det  
øjeblik nogen fortæller mig, hvad jeg  
skal gøre. Jeg kan godt lide, at der ikke  
er en sikker udvej. Generelt er der lidt 
ride or die i alt, hvad jeg laver,« siger 
Lærke Bagger.

madvarer, man skal købe. Og hvis man 
ikke kan finde ud af at lave sin egen fond, 
men køber den færdiglavet, synes folk, det 
er nedtur.«

OPSKRIFT ELLER EJ?
Hvis man derimod er typen, der nøje 
følger en strikkeopskrift og trevler op, 
hvis en fejl har sneget sig ind i arbejdet, er 
det også okay. Der skal være plads til alle, 
mener Lærke Bagger.

Men hun mener også, at man kan lære 
sig selv bedre at kende ved at kaste sig ud 
i et projekt uden en fast opskrift at holde 
sig til.

»Man vil helt sikkert få nedtur på, men 
man vil også få en meget større optur. 
Man kommer ud i nogle kringelkroge, 
hvor man ikke synes, det bliver godt. Men 
så lærer man, hvordan man reagerer på 
det,« siger Lærke Bagger.

Personligt har hun fået en enorm respekt 
for folk, der også selv skaber, og så giver 
håndarbejdet hende en mental ro, som hun 
kan have svært ved at finde andre steder.

»Alle har jo brug for at komme væk fra 
telefonerne. Det hjælper mig at have noget 
i hænderne. Når jeg strikker, fordyber jeg 

mig, samtidig med at jeg tilbringer tid med 
mig selv,« siger Lærke Bagger.

EN SEJR FOR KVINDEKØNNET
Når man hører ordet ’strik’, tænker mange 
måske på en stor sweater, en hue eller 
et par vanter. Men tiderne, hvor strik-
kesæsonen begrænser sig til efterårs- og 
vintermånederne, er slut. Det mener 
Lærke Bagger i hvert fald.

 »Nu strikker man hele året – heldigvis. 
Man kan strikke både en bikini, tubetop 
eller tasker. Eller man kan hækle en som-
merhat,« siger hun.

Lærke Bagger har strikket, siden 
hun var otte år. I dag er hun uddannet 
strikdesigner fra Det Kongelige Danske 
Kunstakademi og lever af det. Men da 
interessen begyndte, var der ikke den 
samme hype omkring strik, som der 
er i dag. Hun er ofte blevet mødt med 
fordomme om, at det kun er gamle damer, 
der strikker, men det rører hende ikke.

 »Jeg kan ikke tage det alvorligt. 
’Whatever’, tænker jeg. Der er ikke noget 
gammel dame-agtigt over at være dygtig 
til et håndværk,« siger Lærke Bagger.

På Flokkr kan du opleve Lærke Bagger 
i en samtale om hendes aversion mod 
det perfekte og om at bryde reglerne. 
Undervejs kan du også strikke en bikinitop 
efter Lærke Baggers eget design.

Og det glæder hende enormt, at strik 
i dag er noget, der samler mennesker på 
tværs af aldre. Også på en festival.

 »Der er blevet set ned på håndarbejde så  
længe, og det har ikke haft den her status 
før nu. Det er en sejr for håndarbejdet og en  
sejr for vores køn,« siger Lærke Bagger.

LAURA NISSEN

DU KAN OPLEVE LÆRKE BAGGERS 
TALK OG WORKSHOP MANDAG 
27. JUNI KLOKKEN 13.00 PÅ FLOKKR

Jeg spørger hende, hvordan det uper-
fekte menneske og den uperfekte sweater 
hænger sammen. 

 »Jeg er allerede ved at falde i søvn, 
bare du siger den der sætning,« siger hun 
og fortsætter:

»Glem det dér med, at vi skal være 
perfekte. Der hersker en syg konsensus 
om hvilket job, man skal have, og hvilke 

Danmarks ukronede strikkedronning, Lærke Bagger, kommer på Roskilde Festival for at fortælle 
om sin rebelske tilgang til strik. Hun synes, det er en sejr for håndværket og kvindekønnet, at 
håndarbejde har fået en opblomstring.

Lærke Bagger 
røvkeder sig, når 
man taler om den 
perfekte sweater

Jeg begynder at 
kede mig det øjeblik, 
nogen fortæller mig, 
hvad jeg skal gøre. Jeg 
kan godt lide, at der ikke 
er en sikker udvej. 
Generelt er der lidt ride 
or die i alt, hvad jeg laver

LÆRKE BAGGER
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MERCHANDISE COLLECTION 2022 
OUT NOW IN THE OFFICIAL SHOPS

Orange ordbog: 
Sådan taler vi 
på festivalen i år

Dilden: Brændenælder langs 
hegnet, hvor folk tisser

Dild-tat: Mærker fra brænde -nælder i 
pigens numse e� er hun har siddet ned 
og tisset i brændenælderne

Sympatitisse: Når dig og din camp-
buddy lige skal tisse sammen

Selvtillidsbatterier: Dåseøl og cidere

Ost: Politiet

Grønne rundstykker: Morgenbajere

Kakerlakbyen: Campingområdet

Urinlussing: Brise af urinlugt

Bardunvals: Zigzag-gang mellem de 
opslåede telte

G-lejr: En camp, hvor der er lækkert 
at være

Tacofest: Når der er overvægt af 
piger i en camp eller foran scenen 
– en modsætning til pølsefest

Festivalfrisk: Lunke madvarer, der har 
ligget i solen, og som man nok ikke 
burde spise – men som på Roskilde 
Festival spises med stor nydelse

Camp tramp: En uren festivalgæst, der 
lugter af sved og øl og render rundt og 
nasser smøger og sprut

Nødrøjser: Plasticposer, man binder 
om fødderne med ga� atape, hvis man 
har mistet sine gummistøvler

Deja-moo: Følelsen af netop at 
have set den oppuste lige ’Alien 
& Ko’, hvore� er man mister den 
af syne.

Roskilde-ordbog

Hvilke udtryk � orerer på festivalen 
i år? Orange Press har samlet en 

miniordbog, så du undgår 
samtale-FOMO.

Måske forstår du ikke helt, hvad dine 
campingnaboer mener, når de brokker sig 
over, at en voldsom urinlussing har ramt 
Kakerlakbyen.

Roskilde Festivals sprog er nemlig fuld 
af udtryk, som de fl este af os bruger uden 
overhovedet at tænke over det. Men det 

kan være temmelig ekskluderende, hvis 
man ikke er indforstået med jargonen. 
Orange Press har været rundt på camping-
området for at høre, hvordan I beskriver 
nogle af de ting, vi gør, ser, indtager og 
føler, når vi befi nder os på den store festi-
valplads.

Så har du brug for at genopfriske din 
hukommelse efter tre års festivalpause el-
ler blot vil gøre dig klogere på den interne 
Roskilde-slang, kan du gøre brug af denne 
orange miniordbog, så du slipper for at 
sidde fuldstændig fortabt i campen.

LISSA JUUL PAUSTIAN
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Foto: Jenny Amdi Sørensen
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briste. Så har jeg i det mindste stået der,« 
siger han og kigger over på sin efterskole-
kammerat:

»Og da du åbner den mail, så kollapser 
vores verdener bare fuldstændig.« 

VINTERJAKKER TIL HELE BANDET
Hverken Bathsheba, Victor eller resten af 
bandet har tænkt sig at præstere halvt, 
når de får muligheden for at imponere på 
Countdown.

»Jeg har gjort alt for at blive klar, og 
bandet har lagt så mange timer, engage-
ment og energi i at gøre deres bedste. Og 
jeg håber sådan, at vi kan videregive den 
dér følelse af: Gud, hvor er det optur. Jeg 
vil så gerne vise Danmark og forhåbentlig 
også resten af verden, at jeg er kommet for 
at blive,« siger Bathsheba.

Der er lagt op til både dansefest og 
rolige toner, når Bathsheba og band går på 
scenen med ømhed og ærlighed. For det 

23-årige Bathsheba med det borgerlige 
navn Bathsheba Oghomi-Hansen er stolt. 
Stolt af sin musik, stolt af sig selv og stolt 
af, at hun i år skal spille på Roskilde 
Festival for første gang.

»Og det siger jeg altså ikke særlig tit 
om mig selv. Men jeg er taknemmelig, 
ydmyg og beæret over, at der er nogen, 
der vil have mig op på den scene,« siger 
sangerinden, der har holdt sig fra både al-
kohol og en stor del af sit sociale liv for at 
kunne øve benhårdt til koncerten mandag 
eftermiddag.

»Roskilde har jo altid været der, men 
samtidig altid været uden for rækkevidde. 
Så det er bare en kæmpe milepæl at opnå 
som kunstner,« siger hun og fortsætter:

»Og jeg har knoklet i øveren og i stu-
diet, og nu er det bare så meget i mit blod, 
at det nok tager nogle dage, før chokket 
kommer til at aftage. Det er bare vildt. Det 
er fandme vildt.«

 
NU KAN ALT ANDET BRISTE
Bathsheba begyndte sin professionelle 
musikkarriere for to år siden med num-
meret ’Blind’. I 2021 udkom hendes EP ’As 
of Right Now’, som er smækfuld af store 
popnumre og intens udfoldelse af følelser, 
og i år er hun igen aktuel med singlen 
’Surrender’.

Efter to år med corona-nedlukninger 
og festivalabstinenser er det nu endelig 
hendes tur til at stå på en af festivalens 
scener. Men det var ikke en koncert, der 
ved første øjekast virkede sandsynlig for 
den 23-årige kunstner.

Da hun hverken blev kontaktet i første 
eller andet heat af festivalens booking-
runder, begyndte hun at affinde sig med, 
»at det sgu nok ikke blev i år alligevel.«

»Men da jeg fik mailen, hvor der stod: 
‘Vi ses på festival,’ så fik jeg et chok. 
Jeg måtte sætte mig ned, og så væltede 
tårerne bare ud af mig,« lyder det fra 
sangerinden.

Bathsheba har skrevet musik, siden 
hun var 10 år og udgiver i dag musik i eget 
navn. Men når hun mandag eftermiddag 
går på scenen, har hun både band og kor-
sanger med sig.

Bandets guitarist Victor Telvig, som 
Bathsheba har kendt siden efterskolen, 
kalder også Roskilde Festival en af sine 
helt store bedrifter.

»Det er det vildeste, der kunne ske. 
Hvis jeg kan opnå det, så kan alt andet 

Tårerne væltede frem, da 23-årige Bathsheba blev booket til 
årets Roskilde Festival. Nu lover hun at give al sit engagement, 
ærlighed og voldsomhed videre til publikum.

Stolt Bathsheba 
debuterer på 
Countdown

Foto: Frederik Valdemar Kjeldgaard
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musikalske univers spænder bredt fra den 
brutale sang ’Flower’ til beatnummeret 
’Fighting For Your Love’.

Bathsheba beskriver sin musiks spænd-
vidde som Robyns ’Dancing on my Own’: 

 »Altså, alle har danset til den på floor, 
men man har fandme også hørt den aku-
stiske version derhjemme og været ramt 

af den. Så det at have en tekst, der spiller 
ind i ét følelsesunivers, og musik, der 
spiller ind i et andet, det er ideelt for mit 
musikunivers.«

Selv om det nu er flere måneder siden, 
Bathsheba modtog beskeden om sin plads 
på festivalplakaten, har lykkerusen, 
euforien og nervøsiteten slet ikke lagt sig 
endnu, fortæller hun:

»Jeg ved ikke, hvordan jeg overhovedet 
får sovet natten inden koncerten. Her 
forleden drømte jeg, at det skulle blive 
snevejr. Så jeg vågnede og tænkte, at jeg 
skulle skaffe vinterjakker til hele bandet, 
for ellers ville det blive for koldt, når vi 
skulle stå oppe på scenen. Mit hoved har 
bare kørt 24 timer i døgnet op til den her 
dag. Op til det her moment.«

DITTE LINDBLAD

Bathsheba spiller på Countdown 
mandag 27. juni klokken 15.00

Mit hoved har 
bare kørt 24 timer 
i døgnet op til den 
her dag. Op til det 
her moment

BATHSHEBA 
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D a Emma Grankvist første gang stod på Roskilde Festival, var hun 13 år 
 gammel. Og selvom hun i løbet af de syv-otte år, hun var fast gæst på 
Roskilde Festival, både drak sjove kakaoshots og havde en lejr, der sej-
lede væk i stormfloden under festivalen i 2007, står den første festival 

tydeligt: Det blev en oplevelse, hun i dag beskriver som »at træde ind i en 
musikalsk bland-selv-slikbutik.«

Her var kvinder, der ikke var, som de andre. Der var frihed og hyldest af 
diversitet. Hun fandt det manglende led i sin musikidentitet ved at sætte 
cirkler om navne i programmet. Og hun så højgravide Jenny Wilson. 
Hjemme på fjernsynet, hvor MTV kørte konstant, var der ikke mange 
højgravide kvinder. Her var det tynde og stramme damer, der sang og 
dansede i perfekte koreografier.

Det var langt fra de sange, Emma Grankvist selv spillede og sang     
på sit teenageværelse:

»Det var der ikke nogen, der skulle høre,« fortæller hun.
Hun var genert og introvert, og i de musiklokaler, hvor hun tidligt  

slog sine folder, var det altså drengene, der spillede guitar.
Så selvom hun derhjemme på Vesterbro i København støvsugede  

biblioteket for cd’er og hørte musikken på sin iPod, skulle der gå en  
del år, før hun fandt sig selv i musikken.

EN INTROVERT EKSTROVERT
I 2022 var der ganske rigtigt gået mange år, siden Emma Grankvists første 
Roskilde Festival. Og nu stod hun i sin nye hjemby New York med en plade-
kontrakt i hånden.

»Før jeg udgav albummet, tænkte jeg, at vi måtte se, hvad det skete. Hvis 
ikke folk er interesserede i min musik, så finder jeg jo bare på noget andet. 
Nu har jeg i hvert fald udgivet de sange, som jeg rigtig gerne ville udgive,« 
fortæller hun.

Det er med andre ord en helt anden Emma Grankvist, der mandag 
aften klokken 21.00 indtager Countdown, end den Emma, der havde 
svært ved at finde sin plads i musiklokalet på Vesterbro, og som 
bøvlede med at være centrum for opmærksomheden, da hun 
senere kom på musikefterskole.

»Jeg havde ikke lyst til, at folk kiggede på mig, mens jeg 
gjorde noget, der var meget følsomt og inderligt,« siger hun  
og tilføjer:

»At have et forhold til musik og øve sig og blive god er 
noget helt andet end at skulle vise det for andre mennesker.«

Men hun er ikke mere en anden Emma Grankvist, end 
at hendes trommeslager stadig kalder hende et introvert 
ekstrovert menneske.

»Hvis lille teenage-Emma var blevet spurgt, om hun 
ville spille koncert på en stor scene, så havde hun sagt 
pænt nej tak. Dengang ville det have været som et 
mareridt at tænke på at blive skubbet frem på scenen 
i rampelyset. Et lys, der er umuligt at gemme sig i.«

ER VI BANGER NOK?
I dag drømmer Emma Grankvist bare om, at  
koncerten mandag aften forløber, som hun 
håber. 

»Jeg kan godt blive lidt nervøs for, om  
vores sange er banger nok til det tidspunkt 
på dagen. Jeg er spændt på, hvordan 
folk tager imod det, og om der kommer 
mange. Men vi har en lille overraskelse 
til publikum, som vi håber, de kommer 
og oplever,« siger hun.

Og så håber hun bare, at der 
måske står en lille, musiknys-
gerrig, ung pige derude, som 
kan se »sin egen Jenny 
Wilson« og måske blive  
inspireret. 

   DANIEL REX-DYBMOSE

Debuterende Eee Gee vil gerne 
være nogens Jenny Wilson
Emma Grankvist skal i år spille sin første koncert på Roskilde Festival. Som en garvet festivalgæst  
er det ikke uden følelser, at hun skifter mudder ud med scenegulv. 

EEE GEE SPILLER MANDAG 27. JUNI
KLOKKEN 21.00 PÅ COUNTDOWN.

Illustration: Daniel Rex-Dybmose 



Mere fest.
Mindre druk.

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

Det er derfor, vi sammen med mere end 20 andre festivaler i år siger:
“We are under the influence of music”.
Hvornår du været ‘Under the infuence of music’?

Del din bedste koncertoplevelse og vind en billet til Roskilde Festival i 2023 ved at gøre følgende:
Del et billede eller en video på Instagram fra din største koncertoplevelse på en festival med 
hashtagget #UNDERTHEINFLUENCEOFRF, og skriv en kort beskrivelse af oplevelsen, hvem du 
delte den med, og hvad den fik dig til at føle.

I forbindelse med kampagnen har vi lavet hjemmesiden: Againstdrugs.dk Her kan du prøve vores 
alkohol- og musikquiz, hvor du også kan vinde næste års billet til Roskilde Festival, blive klogere 
på de mange alkoholmyter, få gode råd til at sige fra og meget mere.
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Maskerede rim fra betonjunglen Ventetiden er forbi
Ladte pistoler, penge og hårde stoffer er æstetikken hos 

den århusianske rapgruppe Shooter Gang, der med deres  
aggressive stil fortæller om livet på gaden. Bag maskerne 
står Tan, Belly og Dinero, der som unge startede med at  
rappe på det lokale bibliotek. 

De dystre fortællinger forvandles til en fest på Countdown 
mandag klokken 16.30.

Jada skulle have åbnet Orange Scene både 
i 2020 og 2021. Nu er ventetiden ved at være 
forbi, når Jada gæster Roskilde Festivals 
største scene med et brag af et sceneshow, 
der er hendes største til dato. Så tag med til 
festen, når Danmarks popsensation indtager 
Orange Scene fredag klokken 01.00. 

Fo
to

: P
et

ra
 K

le
is

Reveal Party
Rising
Søndag kl. 14.00

Emily Holm Nyhuus’ in-
time sange om breakups, 
transkønnethed og selv-
mordstanker har åbnet et 
sårbart rum i dansk musik. 

Meget er på spil i Reveal 
Partys musik, og derfor for-
står man godt, at Nyhuus 
havde en god portion 
selvironi og teatralsk ni-
hilisme med på scenen, da 
hun åbnede årets Roskilde 
Festival.

»Anyway, her kommer 
der en selvmordssang«, lød 
det for eksempel, inden 
hun stillede sig i front for 
sekstetten med sin aku-
stiske guitar og mindedes 
svære pandemiske tanker. 

Stemmen vibrerede 
skrøbeligt, indlevelsen 
var overbevisende, og 
pludselig eksploderede 
musikken med tung bas, 
drevne trommer og fyldige 
elguitarer.

På den måde kan styrke 
vokse ud af usikkerhed.

Dog savnede man 
større variation – både i 
opbygningen af sangene og 
i lydbilledet.

Nyhuus og bandet havde 
snedige breaks og rytmisk 
overskud, men manglede 
mere mindeværdige og 
melodiske hooks til at give 
de ensformige akkorder 
modspil.

Reveal Party vekslede 
mellem ligefrem følsomhed 
og hoppende indiefest. Af 
og til med lidt for abrupte 
overgange.

Man kunne godt have 
håbet, at sangenes radikalt 
intime lyrik blev ledsaget 
af mere vovede musikalske 
former. En enkelt gang 
råbte Nyhuus uden for-
stærkning ud til publikum. 
Mere af den energi!

Når den intime musik 
foldede sig ud, viste Reveal 
Party et stort potentiale. 
Ikke mindst til sidst i kon-
certen, hvor Nyhuus med 
solidt fingerspil og hym-
nisk tålmodighed holdt os i 
et fast, men sårbart greb.

Den nænsomhed skal de 
holde fast i. Men forhåbent-
lig finder de også plads til 
den ulmende vildskab.

SUNE ANDERBERG /
SOUNDVENUE

Jeuru
Countdown
Søndag kl. 18.00

Det føltes som en ero-
bring, da Jeuru Malik 
Antoine – lidt forsinket – 
tonede frem på Countdown.

Med sin olympiske soul-
vokal og sensuelle rap havde 
han omgående magten over 
publikum. Jeuru kæmpede 
ikke engang for den, han 
tog den bare. Med rette.

»I don’t give a fuck,« 
lød det, men attituden var 
ikke et stunt. Over dybe, 
kropslige stød af synthbas 
udsmykkede han nænsomt 
sine sange med ornamenter,  
mens han svævede rundt 
på scenen som en farao.

Det var som at se en 
kunstner, der aldrig havde 
foretaget sig andet.

Flankeret af tre 
musikere og to dansere, 
der forstærkede hans be-
vægelser med energisk 
synkroni, udfyldte han 
med lethed scenen. Iført – 
som det naturligste – hvide 

silkehandsker og et lagen 
vredet løst rundt om over-
kroppen.

Selv ikke en død mikro-
fon undervejs bragte Jeuru 
ud af fatning. Tværtimod 
satte han gang i et 

tordnende og kælent cover 
af ’Purple Rain’ lige efter.

Ud over trommer, 
elguitar, synth og et fyldigt 
backtrack blev Jeuru gæstet 
af Nikolaj Vonsild fra 
When Saints Go Machine 
og Ivan$ito. Og dermed nå-
ede vi også forbi reggaeton 
i det, der udviklede sig til 
en koncert, som kunne gå i 
alle retninger.

På afslutteren, ’King 
Malik’, opbyggede bandet 
et beskidt beat med dumpe 
klokker, mens Jeuru sang 
med paradisisk, mel-
lemøstligt intoneret nerve. 
Præcis som han havde gjort 
i åbneren ’Feng Shui’.

Han var allerede for stor 
til denne scene. Og måske 
for stor til denne verden. 
Den tidløse futurisme i 
Jeurus udtryk er en gave til 
det danske musikmiljø, og 
det kommer kun til at gå én 
vej herfra.

SUNE ANDERBERG / SOUNDVENUE

Forsvindende 
folkemelodier

Sårbarhed 
mødte 
hoppefest

Olympisk soulvokal

Vilk
Rising
Søndag kl. 15.30

Det var egentlig en skam, 
at en så talentfuld og flerfa-
cetteret vokalist som 
Elisabeth Vik yderst sjæl-
dent fremstod klart i lydbil-
ledet, da hun og sine fem 
bandmedlemmer spillede 
op til (folke)dans på Rising. 

Den norske sangerinde er ellers en yderst habil performer, 
når hun både veksler mellem skønsang, chanten og hujen-
de fårehyrdekald – og mellem folk-kompositionerne for-
tæller maleriske fortællinger og anekdoter om numrenes 
ophav. Men foran et valsende publikum, forsvandt hun og 
resten af nuancerne i Vííks lydunivers desværre alt for tit 
ud i den sommervarme eftermiddagshimmel.

DANIEL NIEBUHR / UNDERTONER
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Foto: Christian Hjorth

Foto: Peter Troest

Solidt kickoff
Vola
Rising
Søndag kl. 21.30

Med tre studie- og ét live-
album i ryggen, bred inter-
national anerkendelse og 
mere end 15 år som band 
var det på høje tide, at kø-
benhavnske Vola fik chan-
cen på Roskilde Festival. 
Og så ovenikøbet som første 

metalband på festivalen i tre år og med aftenmørket til at 
løfte lysshowet. 

Bandets erfaring udmøntede sig da også i perfekt lyd 
fra første strofe og en ualmindeligt stilsikker opvisning. 
Udtrykket var både knottent og aggressivt, men også 
opløftende og omfavnende. En hypermelodisk og mærk-
værdigt naturlig cocktail af Meshuggahs polyrytmik og 
Muses episke perfektionisme.

Så er Roskilde Festival 2022 for alvor i gang.
THOMAS GRØNKJÆR
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Lamin
Countdown
Søndag kl. 22.30

Man kunne fristes til at 
kalde Lamin for ’bare’ 
endnu en rapper. Starten 
af hans koncert på 
Countdown var præget af 
klassiske rapnumre som 
‘+45’, ‘Fokus’ og ‘Ben i 
hver lejr’. Den slags lige-
fremme rap kunne Lamin 
komme langt med, for han 
er en stærk rapper med et 
liveband og en trommesla-
ger i ryggen, som især fik 
tilført de mere trap’ede 
numre en god spandfuld 
energi.

Men Lamin kan også 
meget mere end det, når 
han spiller sine mere 
dansable numre. Koncerten 
tog en festlig drejning, da 
den vuggende afrobeat-
slasker ‘Daggerin’ blev sat i 
gang – og så hjalp det også, 
at Icekiid lige kiggede for-
bi, mens ‘Opladt’ (med Karl 
William som gæst) skabte 
en klubbet stemning.

Gæsteoptrædenerne 
blev generelt Lamins 
helt store trumfkort. Da 
energiniveauet begyndte at 
dale lidt, kom Artigeardit 
på scenen til ‘Hvor fuck er 
min drink henne’, ‘Vågen’ 
og ‘Mumler for meget’ og 
gav et kæmpe energiboost. 
Som om det ikke var 
nok, gæstede Carmon på 
‘Stable’, hvilket for alvor 

tog koncerten til koge-
punktet.

Man kunne kalde det at 
pynte sig med lånte fjer. 
Man kunne også kalde det 
en markering af, at Lamin 
er trådt ind i hiphop-super-
ligaen. Gæsterne bibragte 
energi, men det var helt og 
holdent den karismatiske 
og energiske hovedpersons 
show. Den afsluttende fæl-
lessang til ‘Window’ viste, 
at Lamin har hits og gen-
nemslagskraft til at måle 
sig med kollegerne.

På et tidspunkt sagde 
Lamin fra scenen, at der jo 
var nok at fejre med første 
Roskilde Festival i tre år. 
Lamin har i hvert fald 
rigeligt at fejre nu.

NIELS JUL BRUUN /
SOUNDVENUE

IB101
Countdown
Søndag kl. 21.00

De sidste par år har 
iB101’s lyd udviklet sig 
fra lofi-knitrende sove-
værelsesproduktioner 
til mere gennemprodu-
cerede popballader. 
Spørgsmålet inden af-
tenens koncert var der-

for, hvordan de to sider af musikeren med det borger-
lige navn Martin Tangsgaard ville vise sig på scenen. 

iB101 var iført knaldrøde bukser og en paillet-
pyntet top med lange frynser. Sammen med den 
omfattende bandopsætning med tre korsangere var 
der lagt op til et brag af en start. 

Under de indledende numre virkede sangeren 
dog en smule stiv og tilbageholdende bag sin guitar. 
Måske var det på grund af udfordringer med lyden el-
ler bare ren og skær nervøsitet, men man kunne ikke 
for alvor mærke hans tilstedeværelse.

Det hjalp ikke, at hverken hans eller korets vokaler 
virkede helt sikre. Frontmanden kom forkert ind 
til en håndfuld stykker og ramte ikke plet ved alle 
fraseringer. Til gengæld begyndte han efter den lidt 
sløje start at løfte sig som performer.

Det blev nemlig bedre, da iB101 til nummeret 
’Joy’ stillede guitaren fra sig og tog mikrofonen ud af 
stativet. Pludselig viste han sig som en karismatisk 
og sassy karakter. 

Han hoppede, vrikkede og fik publikum med på 
fællesklap – og straks efter sluttede to dansere sig til 
showet med en veltimet koreografi. Da energien var 
størst, råbte han ironisk »Nik & Jay who? Kesi who?« 
hvorefter han begyndte at rappe med et sikkert flow.

Selvom iB101 endnu ikke har udviklet sig til den 
helt sikre popstjerne, endte han med at lande på 
benene til sidst.

MORTEN KILDEBÆK / SOUNDVENUE

Dayyani
Countdown
Søndag kl. 19.30

Væbnet med en koklokke 
og campingområdets mest 
selvsikre smil sluttede 
Dayyani sig til sit band på 
Countdown. 

Introen med fuld smæk 
på den tyrkiske guitar, de 
to korsangere og en tung 
rytmesektion havde alle-
rede varslet, at det 23-årige 
poptalent fra Aarhus ville 
levere et stort show, og 
langt hen ad vejen levede 
koncerten op til det høje 
(og ikke mindst højenergi-
ske) niveau, vi det seneste 

år har oplevet på Dayyanis 
stærke singler.

Hendes cocktail af 00’er-
pop og -R’n’B á la Destiny’s 
Child tilsat mellemøstlige 
klange er både original 
og skudsikkert leveret, 
og koncerten understre-
gede, at det ikke mindst er 
Dayyanis store vokaltalent, 
som bærer projektet hjem. 

Det var vidunderligt at hø-
re hendes helt lyse, sår bare 
leje på a cappella-introen til 
den sexede ’Casual’, mens 
leveringen på knaldperlerne 
’Someone Else’ og ’Up and 
Down’ omvendt overbeviste 
om Dayyanis sikre timing og 
fraseringer.

På sidstnævnte nummer 
fik bandet selskab på scenen 
af en gruppe generte samba-
trommeslagere fra Dayyanis 

gamle ungdomsklub. Ind-
slaget var mere sjovt end 
givende for energien midt på 
scenen, men skruede ikke 
desto mindre yderligere op 
for blusset under hovedper-
sonens dansetrin.

Trin, der undervejs i 
koncerten også inklude-
rede et Britney Spears-
inspireret dansemedley 
med korsangerne og en 
udbygget, hoftevrikkende 
outro på hittet ’My Shit’. 

Flere nye sange – herun-
der et rocket nummer næst-
sidst i settet med betagende, 
forvrænget vokal – løftede 
koncerten fra underholdende 
til en dragende introduk-
tion til en af landets mest 
lovende, unge popmusikere.

MARIE ULRICH ØSTERGAARD /
SOUNDVENUE

Hiphop-superligaen

Lovende ungt poptalent
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Turbulent start,  
men sikker landing

Hidsig 
queer-punk

Joe & The Shitboys
Rising
Søndag kl. 17.00

»Har I spist noget røv i 
dag?« lød det kækt fra for-
sanger-Joe, da han og re-
sten af det færøske, queer-
feministiske firkløver Joe & 
The Shitboys satte punk-
festen i gang.

Det strømmede ud af 
den charmerende front-
mand med oneliners, og 
hans udråb og fagter stod 
som koncertens højde-
punkter. Lydbilledet var 
nemlig hårdtslående, men 
også simpelt.

Bassen var så tungt 
rumlende, at den satte sig 
effektivt i brystet. Den 
gjorde dog også en tight 
sang som ’Manspredator’ 
svær at genkende.

De fremmødte var imid-
lertid kommet for energi 
snarere end vellyd, og det 
havde kvartettens hidsige 
optræden spandevis af.

MORTEN KILDEBÆK /
SOUNDVENUE
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H vis du besøger Game 
City i Camping West 
midt på dagen, er der 
helt fyldt med sparsomt 

klædte festivalgæster, som sveder 
over en omgang streetbasket, 
fodbold eller beachvolley. Nogle 
få vover at udfordre verdensme-
steren, Jasseminho, én mod én i 
spillet panna, hvor man vinder 
ved at lave tunnel på modstande-
ren. Andre venter bare på, at ef-
termiddagens tømmermandsyoga 
begynder.

I Game Citys infobod kan du 
være heldig at møde 22-årige 
Zahra Mamend. Hun kommer 
fra Esbjerg og har i tre år været 
frivillig i organisationen Game, 
hvor hun træner unge piger i 
gadeidræt.

»I Game hjælper man børn 
og laver hyggelige ting, hvor de 
føler sig velkomne. Der er ikke 
begrænsninger for, hvad de kan 
interessere sig for: basket, fod-
bold, skateboard, dans, musik og 
graffiti,« fortæller hun.

FØRSTE GANG SOM 
FESTIVALFRIVILLIG
Game arbejder for at skabe 
positive sociale forandringer 
for børn og unge gennem 

gadeidræt og -kultur. Det gør 
de med aktiviteter drevet af 
unge playmakere som Zahra, der 
fungerer som lokale rollemodel-
ler. Organisationen er til stede i 
næsten 30 områder i Danmark, 
som typisk er socialt udsatte bo-
ligområder. Men den findes også 
i andre lande som Ghana, Jordan, 
Libanon, Somaliland, Tunesien 
og nu Grønland.

Men på Roskilde Festival er 
Games brugere nogle helt andre. 

Og festivallivet er også helt nyt 
for Zahra, der er på Roskilde for 
allerførste gang.

»Jeg har aldrig prøvet det før, 
og det er slet ikke mig!« griner 
hun og tilføjer:

»Jeg vidste slet ikke, at man 
skulle have et telt. Det var der 
nogen, der fortalte mig i sidste 
øjeblik. Og så tænkte jeg ‘Hvad! 
Skal jeg have et telt?’ for jeg 
havde slet ikke tænkt på det. Så 
fortalte de mig, hvad festivalen 
går ud på, og at det er kæmpe-
stort. Så jeg gik lidt i panik. Men 
da jeg kom, faldt jeg stille og 
roligt til.«

I sit første døgn på Roskilde 
har hun endnu ikke været uden 
for Volunteer Camping og Game 
City. Men nu – hvor hendes telt er 
slået op – er hun klar til at opleve 
resten af festivalen.

»Når jeg får fri i dag, vil jeg 
gå jeg lidt rundt og kigge på de 
andre dele af festivalen, for jeg 
ved slet ikke noget om den,« 
fortæller hun.

FRA UDSATTE BØRN TIL 
HALVFULDE FESTIVALGÆSTER
Games normale målgruppe er 
temmelig langt fra den typiske 
festivalgænger, som de møder på 

Roskilde Festival. Men når de 
er på festivalen, er det da også 
med et lidt andet formål, end 
de plejer, fortæller den 21-årige 
playmaker Khalil Abdeddaim: 

»Det skader aldrig at komme 
ud og vise, hvem man er og skabe 
en god stemning, et godt om-
dømme og vise, at vi er til stede 
her i Danmark og i andre lande. 
Og vi bliver glade, hvis I vil følge 
med på den rejse, selvom det er et 
andet target, vi har her.«

Khalil kan man møde ved 
basketballbanerne i Game 
City, hvor han hjælper til med 
turneringerne. Han har selv gået 
til basketball hos Game hjemme 
i Næstved, hvor han nu træner 
børn under 15 år. Det er hans 
syvende år i organisationen og 
hans andet år som frivillig på 
Roskilde Festival. I modsætning 
til Zahra bor han ude i Camping 
West med sine venner. Derfor 
kender han måske også behove-
ne hos den typiske festivalgæst 
lidt bedre.

»Vi fokuserer mest på at give 
dem muligheden for at komme 
ud og spille noget basket og 
fodbold. De skal ikke bare ligge 
i teltet og drikke øl, men have en 
god oplevelse her,« siger han med 
et smil og tilføjer:

»Og altså, høj musik, bas, kol-
de drinks, fodbold og basket – 
det skader aldrig.«

VALDEMAR STAUNING

Mandag og tirsdag kan du 
blandt andet opleve eller 
deltage i sportsturneringer, 
tømmermændsyoga, 
kvindeboksning, kørestolsbasket, 
dansekonkurrencer og rap 
battles i Game City.

Zahra og Khalil er frivillige i organisationen Game og vant til at arrangere gadeidræt for børn i udsatte boligområder. 
Men nu er de frivillige på Roskilde Festival, og det betyder helt andre udfordringer, end de er vant til.

Festivalen flytter frivillige fra gaden til smatten 
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Jeg vidste slet ikke, at man skulle have et telt. Det var der nogen, 
der fortalte mig i sidste øjeblik. Og så tænkte jeg ‘Hvad! Skal jeg have 

et telt?’ for jeg havde slet ikke tænkt på det
ZAHRA MAMEND

Zahra Mamend, 22, er frivillig hos 
Game i Esbjerg, hvor hun står for 
holdet Game Girl Zone.

Khalil Abdeddaim, 21, kommer 
fra Næstved, hvor han er frivillig 
basketballtræner hos Game.
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  STRIKKETID  
Lærke Bagger 
Flokkr, klokken 13.00
Lærke Bagger laver oprør i strikkeverden med 
sine utraditionelle metoder. Siden hun var otte år 
gammel har hun strikket imod forventningerne om 
det perfekte. Kom forbi og oplev Lærke Bagger 
i samtale om at sænke forventningerne med 
e� erfølgende strikke-workshop.

  ARBEJDET KALDER!  
Log Ladies
Climate Pavilion, klokken 11.00
Mandag begynder Log Ladies arbejdet med at 
designe og bygge klimapavillionen. Log Ladies 
viser, at alle kan bygge i træ. De vil gøre op med et 
tidligere mandsdomineret fag, og her får kvinder, 
transpersoner og non-binære trygt mulighed for at 
prøve deres kræ� er af. 

  RENT HELD?  
DM i Sten, Saks, Papir! 
Clean Out Loud, klokken 14.00
Trænger du til en titel som danmarksmester? 
I morgen har du muligheden ved at dyste i den 
mytiske og oldgamle disciplin Sten, Saks, Papir! 
Camp Konkurrence står bag det uo�  cielle 
danmarksmesterskab.

  ENERGISKE POPTONER  
BBYBITES
Countdown, klokken 18.00
Trods en hård start under coronapandemien er 
BBYBITES i fuld gang med at � nde sin plads på 
den danske musikscene. Oplev BBYBITES’ energi 
indtage Countdown.

  KIRKEGANG  
Sarah Parkman
Roskilde Domkirke, klokken 20.00
Sarah Parkman fylder Roskilde Domkirke med 
sin poetiske og samfundskritiske folkemusik. 
Patriarkatet står for skud denne a� en i domkirken. 
En billet koster 100 kroner, men hun kan også 
opleves lørdag 2. juli klokken 14.30 på Gloria.  

  SEXBREVKASSE  
KH Underlivet
Flokkr, klokken 14.45
Emma Libner giver gennem bloggen, podcasten 
og Instagram-pro� len KH Underlivet kærlighed til 
køn, krop og seksualitet. Sammen med sit 
sexpanel vil hun besvare festivalgæsternes 
spørgsmål om alt fra krop og sex til menstruation 
og mentalt velvære.
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N år Gassim Kilara vågner, tager han 
sine orange skumørepropper i og går 
op til festivalens supermarked for at 
købe morgenmad. Rugbrød, makrel 

og kakaomælk.
Gassim er psykomotorisk terapeut i initia-

tivet Hæng Sammen, og han sørger hver dag 
for at mærke efter, hvad han har brug for, før 
den hektiske festivaldag for alvor går i gang – 
og i dag var svaret altså en solid morgenmad 
uden for meget larm.

Prøv det selv. Luk øjnene og mærk efter. 
Hvad har du brug for lige nu?

Måske er det svært at fi nde ud af efter fl ere 
dage med dårlig søvn, snasket mad og ingen 
andre kropsbevægelser end de evindelige, 
vabelfremkaldende gåture på tværs af festi-
valpladsen.

»På sådan en festival kan man nemt miste 
kontakten med kroppen, og så kan det blive 
sværere at mærke, hvis man får overskredet 
en grænse. Det kan sætte sig i kroppen. For 
eksempel kan man blive rigtig ked af det hen 
på aftenen, uden at man helt ved hvorfor,« 
fortæller han.

Når han har spist sin morgenmad, laver han 
nogle forskellige strækøvelser på det lodne, 
grønne underlag, som er lagt ud under pavil-
lonen. De andre i campen ved godt, at han 
har brug for at strække sig i ny i næ, og det er 
netop en af hans pointer.

»Det er vigtigt at 
have en forventnings-
afstemning,« siger han.

Man kan have vidt 
forskellige behov i en 
camp, og det er langt 
nemmere at sikre en 
festival med plads til 
alle, når der er en dialog 
om alles behov.  

VARM DIN NAKKE OP, 
FØR DU HEADBANGER
Tankegangen bag den 
psykomotoriske kropste-
rapi er, at hele kroppen hænger sammen. 

»Så hvis man har ondt i skulderen, efter 
man har slæbt et tungt Ikea-net fra togstatio-
nen til sin camp, kan det sætte sig som stress 
i kroppen,« siger Gassim.

Det samme kan fl ere nætter på en dårlig 
luftmadras med for lidt søvn, fordi nabocam-
pen har skruet helt op for bassen.

Gassim Kilara demonstrerer, hvordan man 
kan hjælpe sin ven, hvis den for eksempel er 
gal med nakken.

Kammeraten, som får løsnet muskulaturen 
i nakken, er Camilla Mia Wikke. Hun er også 
psykomotorisk terapeut, og ligesom Gassim 
er hun frivillig i Hæng Sammen. Deres mål 
er at udbrede terapiformens budskab: At 
mennesket er komplekst, og at krop og sind 
hænger sammen.

Det har de vist på en række festivaler. På 
både Copenhell og Heartland drev de en bod, 
hvor de gav festivalens frivillige kropsbe-
handlinger, fortæller Camilla:

»Men her på Roskilde Festival har vi mere 
fokus på at få lavet billeder og videoer til vores 
Instagram- og TikTok-profi ler, hvor vi forsøger 
at gøre den psykomotoriske kropsterapi let-
tilgængelig for festivalgængerne.« 

Det gør de for eksempel ved at lave en 
guide til nak-
keopvarmning 
før headbanging, 
som de arbejder 
på at dele i løbet 
af ugen. 

FIND ET FRIRUM 
PÅ TOILETTET

Men hvad kan 
man så gøre, hvis 
man har brug for 
et frirum?

Man kan for 
eksempel lige 
sidde et minut på 

toilettet, siger Camilla Mia Wikke: 
»Hvis det er tidligt om morgenen, og toilet-

terne er helt rene, så kan det være et godt sted 
at lukke omverdenen ude, fordi der er relativt 
stille, og man er helt alene.«

Der er mange måder at passe på kroppen, 
og hvis man har brug for en hjælpende hånd, 
skal man ikke være bange for at tage fat i 
de mange social workers, som går rundt på 
pladsen i lyserøde veste. De er både psyko-
loger, misbrugskonsulenter, pædagoger fra 
specialområderne og andre faggrupper – for 
eksempel psykomotoriske terapeuter. 

De er at fi nde på festivalen døgnet 
rundt, og Camilla Mia Wikkes budskab er 
klart:

»Brug dem! De er super nice og gode at tale 
med. Hvis man for eksempel føler sig ensom 
– hvilket er helt normalt på en festival – kan 
det være rart at tale med nogle andre, end 
dem der bor i ens camp.«

LINE FOLDAGER VILLEMANN

Initiativet Hæng Sammen formidler psykomotorisk terapi på årets festival. 
Det lyder kompliceret, men det handler faktisk bare om at være på festival 
på en måde, hvor man har hele sig selv med.

Psykomotorisk terapeut på festivalen: 

■  SÅDAN HAR DU HELE DIG 
SELV – OG HINANDEN – 
MED 

■  Hvis du har brug for en pause, 
så tag et par høretelefoner på, 
og læg dig under en pavillon 
med en podcast i ørerne.

■  Tag en snak i campen om, 
hvad der kan gøre jer hver 
især stressede på festivalen, 
og hvad dine kammerater kan 
gøre for at a� jælpe stressen. 
Husk, at der aldrig er rigtige 
eller forkerte behov. 

■  Har I én i gruppen, der o� e en-
der med at skulle passes på? 
For alles skyld så tag snakken 
om, hvordan I griber det an. 
Det er ikke rart at tage mere 
ansvar, end man har overskud 
til, så det er vigtigt at have en 
ærlig snak om ansvaret for 
hinanden.

■  Bevæg dig på festivalen. 
Deltag for eksempel i en af 
festivalens yogatimer eller i 
en basketballkamp i GAME.

■  Giv en fodmassage! Hvis en 
kammerat har ømme fødder, 
kan en fodmassage være 
guld værd. Men vask lige 
fusserne først.

Se mere på Instagram-pro� len 
@Haengsammen

Hvis man har ondt i 
skulderen, e� er man har 
slæbt et tungt Ikea-net 
fra togstationen til sin 
camp, kan det sætte sig 
som stress i kroppen

GASSIM KILARA

Foto: Jenni Amdi Sørensen

  OP  OP  OP  OP  OP  OPHar du tjekket 
dig selv i dag?
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Erotisk festivaldigt

Skrevet på bagsiden af en ramme Tuborg for en del år siden. 

Nyligt genfundet og renskrevet

1.   Når lyset slukkes på Orange

er natten endnu hed og fugtig

Jeg vil ta’ dig som en chance,

jeg vil være vild, utugtig!

2.  På festivalen langt fra byen

 der taber al moral til krop

 Min vindmølle står rejst mod skyen

 Din grusgrav fyldes gerne op.

3.  Jeg dukker op som � askens ånd

og � nder dig blandt fulde men’sker

så snart vi vandrer hånd i hånd

over en fordrukken svensker.

4.  Og snart er vi retur i lejren,

ved begge nok, hvad foregår

Jeg tænder på dig, lugter sejren

og øl og hashen i dit hår.

5.  Nu vandrer på din krop min hånd

 Du vrider dig, for du er kåd

 Jeg mærker, Silvans pavillion

 kan ej forhindre, du bli’r våd.

6.  Du hører vel, mit telt os kalder?

Det er rodet, grimt og slidt

Men sex er ligesom festivaler:

Det må gerne være beskidt.

7.  Nu vil jeg ta’ dig her i teltet

I starten blidt – og så med kra� 

Jeg kysser dig og løsner bæltet

Nu mødes øl med elskovs sa� .

Her på opslagstavlen er der plads til løst og fast fra 
alle hjørner af festivalen. Du har måske mødt dit livs 
kærlighed til en fest i L, men glemte at få telefon-
nummeret. Eller du vil gerne invitere alle på pladsen 
til fest i din camp. Eller måske har du tabt din 
studenterhue, mens du væltede rundt til en koncert? 
Skriv til orangepress@roskilde-festival.dk, og så er 
det måske dig og dit indlæg, der kommer på tavlen.

TEKST: MORTEN OKKELS

Pimp din dåsemad 
Kom ned i agorateltet i enten
P eller D med al din kedelige 
dåsemad og få den pimpet!
Det er gratis, tager cirka 10 
minutter, og udover at få et 
mere spændende måltid bliver 
du også lidt klogere på ernæring 
og bæredygtighed. Du kan 
pimpe din dåsemad mandag 
og tirsdag fra 10.30-15.00.

Pimp din dåsemad Pimp din dåsemad Pimp din dåsemad 

Erotisk festivaldigt

Skrevet på bagsiden af en ramme Tuborg for en del år siden. 

Skrevet på bagsiden af en ramme Tuborg for en del år siden. 

Nyligt genfundet og renskrevet

1.   Når lyset slukkes på Orange

Her på opslagstavlen er der plads til løst og fast fra 
alle hjørner af festivalen. Du har måske mødt dit livs 
kærlighed til en fest i L, men glemte at få telefon-
nummeret. Eller du vil gerne invitere alle på pladsen 
til fest i din camp. Eller måske har du tabt din 
studenterhue, mens du væltede rundt til en koncert? 
Skriv til orangepress@roskilde-festival.dk, og så er 
det måske dig og dit indlæg, der kommer på tavlen.

Erotisk festivaldigt

Skrevet på bagsiden af en ramme Tuborg for en del år siden. 

Skrevet på bagsiden af en ramme Tuborg for en del år siden. 

Nyligt genfundet og renskrevet
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Få din folk på
Klokken 13.00 er der 

folkedans på verdens 

største dansegulv i bak-

kerne ved Dream City.  

Hver dag bringer Orange Press 
dagens bedste historie fra det for-
gangne døgn fra Roskilde Festivals 
infocenter, der hver dag modtager 
hundredvis af opkald og mails 
fra frustrerede, bekymrede eller 
undrende festivalgæster – eller 
deres forældre. 

Her kan du få avisen
Orange Press udkommer hver dag under 
festivalen, og du kan hente avisen i Volts 
boder samt i merchandise-boderne på 
camping og på indre plads. De hedder 
‘Merchandise’ og ‘Service’ og er markeret 
med en T-shirt og et H-ikon på kortet. Tag 
gerne et par stykker med ned i din lejr, når 
du henter. I kan også være gode naboer 
og dele ud til camps omkring jer.  

#rf50

undrende festivalgæster – eller undrende festivalgæster – eller 
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VEJRET I DAG Det bliver hedt igen. Med udsigt til lokale byger. Husk solcreme OG røjsere.

27° 19° 18°

Dag A� en Morgen



Nyt hovednavn
på Roskilde!

Endelig blev Originalen økologisk
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