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Dagens avis handler om mad. 
Om det, vi spiser i lejrene, og 
det, vi køber på pladsen. Om 
det, der kan spises med kniv og 
gaffel, og det, som kan køres ind 
med klør fem. 

For mulighederne på både 
camping og på festivalpladsen 
føles uendelige. Hvad enten 
du er til vegansk salat eller 
fuldfed flæskebørge, så er der en 
mulighed for dig. Det er noget 
andet end for tyve år siden, hvor 
der var en kogeø i hver agora, 

og hvor bodernes udbud af mad var – lad os bare sige – 
begrænset. 

Og de her kogeøer var ret fine. 
Det var her, de studerende kogte pasta, mens fami-

lier varmede dåseravioli fra Beauvais. Her var bålfest. 
Og spontane grillfester. Det var naturlige samlings-
steder.

Sidst, jeg besøgte en kogeø, holdt vi jul i juli. På en 
engangsgrill stegte vi flæskesteg og måtte give sværene 
en ekstra tur. Vi lånte en kop sukker af en familie 
og brunede de kartofler, der ellers skulle være kogt. 

Måltidet fik følgeskab af appelsinsaft til rødkålen og 
mælk til sovsen. Og dagen sluttede med, at vi dér i 
West dansede om campingstolejuletræet.

Det var jul i juli for hele vores Roskilde-familie og 
en masse andre. 

I dag kan jeg godt savne de naturlige mødesteder på 
camping, hvor Klaaes fra Amsterdam mødes over en 
grillet makrel med Sussi fra Virum. For selvom målti-
det er et individuelt fænomen i 2022, så er det, når vi 
spiser sammen, at vi mødes på tværs af sociale klasser, 
geografiske grænser og alt muligt andet. 

Velbekomme.

Og det blev jul – i juli

Det er noget andet, end 
for tyve år siden, hvor der var 
en kogeø i hver agora, og hvor 
bodernes udbud af mad var, 
lad os bare sige begrænset

RONJA PILGAARD

På festival er masser af muligheder for, at vi kan spise lige det, vi har lyst til. 
Men det er, når vi spiser sammen, at vi mødes på tværs.

I torsdagens udgave af 
Orange Press fremgik det, at 
et værk, som pryder gavlen 
til Gloria og er udført af den 
svenske kunstner Carolina 
Falktoft, skulle dækkes til.

Det er imidlertid ikke kor-
rekt. Værket er ikke dækket 
til, og alle kan se det ved 
indgangen til Gloria. Det 
gardin, som er sat op, så 
værket kan tildækkes, er 
der stadig, men er ikke truk-
ket for. Samtidig har  
festivalen vagter i nærheden 
af værket, som kan holde 
øje med, hvordan publikum 
reagerer på værket, der 
meget eksplicit beskriver 
en voldtægt. Festivalen har 
derudover øget skiltningen 
i området for at advare om 
indholdets karakter.

»Det er stærkt værk med 
et voldsomt vidnesbyrd, 
som, vi anerkender, er 
vigtigt at bringe. Alligevel 
har vi valgt en løsning, hvor 
det kan tildækkes, hvis 
det viser sig nødvendigt,« 
skriver Roskilde Festival på 
sin hjemmeside.

Rettelse: Værk 
tildækkes ikke



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

Strømmen leveres af vores datterselskab Andel Energi,
 som en del af et femårigt partnerskab - andel.dk/rf
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J eg er en kæmpe foodie, og i et andet liv var jeg blevet madanmel-
der. Der er dog en mindre detalje, der sætter en stopper for det: Jeg 
er multiallergiker. 

Jeg er allergisk overfor æg, soja, mælk og skaldyr. 
Men hvordan navigerer folk, der er allergiske over for æg, soja, mælk, 

skaldyr eller noget helt femte, på Roskilde Festival, når mulighederne er 
uendelige og samtidig en smule forvirrende og farlige? 

Jeg har i hvert fald selv fl ere gange undladt at tage med på festivaler, 
fordi jeg har følt mig besværlig eller en hæmsko for vennerne, når de fi k 
lyst til brændende kærlighed, lasagne eller andet, som man ikke selv 
kunne tåle. 

ENDELØSE KØER OG SÆRLIGE MADPAKKER
Men jeg er ikke alene om at gå rundt med en halvfl osset livskvalitet, 
når festivalsæsonen står for døren, fordi maden er blevet så stor en 
del af festivallivet.

31-årige Isabella Frederikke Øllgaard har været allergiker, 
siden hun var 15 år.

»Jeg var altid forberedt, inden jeg tog på festival, da jeg var 
yngre. Jeg havde handlet ind på forhånd, så jeg vidste, hvad 

jeg ville få at spise,« siger hun.
Men det kostede for meget af glæden ved at tage på festi-

val, og Isabella Frederikke Øllgaard kunne ikke holde det 
ud i længden. Og den følelse genkender jeg alt for godt.

I slut 00’erne medbragte jeg nemlig selv en allergi-
madpakke. Den blev efter få dage en tand for ensformig og 
klam. Den trivielle madpakke kørte jeg derfor hurtigt død 
i, og det havde en stor effekt på min festivaloplevelse.  

Dengang var der nemlig ikke mange madboder, og de 
fl este var jeg – og Isabella – nødt til at droppe. 

»Jeg er elsker mad, og det havde den konsekvens, at jeg 
helt fravalgte at tage på Roskilde Festival. Jeg skulle stå i 

endeløse køer for at blive afvist ved kassen, fordi de ikke 
lavede noget, jeg kunne tåle,« siger hun. 

APP’EN SKABER OVERBLIK
De lange køer ved madboderne efter en koncert tvang også mig 
til at tænke i nye baner. Jeg lagde derfor en ny strategi og lærte 
simpelthen udenad, hvad der er i de fl este retter. Jo mere simpel 
retten er, jo bedre kan jeg tåle den. 

I år har Roskilde Festival til gengæld gjort livet lettere for mig 
og alle mine med-allergikere. For første gang oplyser festivalens 
app nemlig om, hvilke ingredienser der fi ndes i alle de fl ere 
hundrede madtilbud rundt omkring på pladsen. Alt dette og me-
get mere fi ndes i det integrerede kort i app’en. Dette skaber ikke 
mindst tryghed for Isabella Frederikke Øllgaard. 

»Da jeg var yngre, var det meget lettere for mig at miste 
   kontrollen,« siger hun, og tilføjer:

»Men det hele er langt nemmere at navigere i nu – ikke bare fordi 
der fl ere muligheder, men også fordi app’en har fl ere informationer 
om maden end tidligere.«

INKLUSION SKABER TRYGHED
Det større overblik i festival-app’en er et skridt i den rigtige retning 
for at kunne inkludere en gruppe mennesker, som ønsker at deltage 
på lige fod med andre festivaldeltagerne og få samme, skønne 
madoplevelse.

»Jeg synes, at det er fantastisk, at jeg kan få lidt mere hjælp til 
madboderne gennem app’en. Det gør jeg mig mere tryg. Nu er 
jeg hende, som spiser en fl æskestegssandwich fra Bus Bus uden 
bollen, og det fungerer. Jeg spørger bare ved kassen, og så har de 
nogenlunde styr på det « siger Isabella Frederikke Øllgaard.

Men om jeg selv er blevet en Bus Bus-
fl æskestegssandwichpige? Det kan jeg ikke prale af.

Men jeg elsker, at de mange frivillige i madboderne står 
klar til at besvare alle mine opklarende spørgsmål til ma-
den – og at de er villige til at lave en hel anderledes menu 
til mig. 

Eller som den søde kvinde fra Food For Sixty sagde 
til mig:

»Vi står altid klar til at hjælpe dig med alle dine 
allergier.«

FIE CECILIE ALGREEN

Når sulten melder sig, kan du på Roskilde Festival 
� nde et hav af madboder. Men hvad gør man, 
når ens krop konsekvent siger stop til en række 
udvalgte fødevarer? 

Jeg tager afsted med alle 
mine allergier

Foto: Jenny Amdi Sørensen
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H vis du har hentet en ramme til 
campens ølbowling i et Tuborg-
telt eller nyder en kold fadøl på 
festivalpladsen, så har du måske 

opdaget, at alle øldåser har det velkendte, 
lille røde økomærke. 

For første gang i år sælger Roskilde 
Festival nemlig kun økologiske Tuborg-
pilsnere. Festivalen meddelte allerede 
sidste år, at der fremover kun ville blive 
solgt den økologiske variant af Tuborgs øl. 

»Det er en fuldstændig naturlig udvik-
ling, at når al maden er økologisk, skal vo-
res drikkevarer også være økologiske. Det 
er en del af Roskilde Festivals overord-
nede vision om at være en festival, som vil 
være med til at tage ansvar for miljøet og 
naturen,« siger Lene-Maria Toksværd, der 
er divisionschef for Handel & Gastronomi 
på Roskilde Festival. 

Blandt gæsterne er der delte meninger 
om betydningen af festivalens ølvalg. 

28-årige Aske Hald Knudstrup er begej-
stret for, at Roskilde Festival er begyndt at 
sælge øko-øl. 

»Det er jo et godt skridt til at lave festi-
valen bedre og mere klimavenlig,« siger 
han.

Under en pavillon i campen Metal 
Heads i Leave No Trace holdt han og 

ramme med økologisk RÅ. Dengang valgte 
han helst de økologiske øl, men det er ikke 
afgørende for ham. 

Det vigtigste er smagen:
»Man skal kunne holde ud at drikke  

det hele ugen. Det er vigtigst, at den har  
en klassisk Tuborg-smag.«

BØR VÆRE ØKOLOGISK I 2022
25-årige Karen Orris Maschoreck synes, 
det er helt fint, at Roskilde sælger øko-øl. 
Men for hende personligt spiller det ikke 
den store rolle. 

»At øllene er økologiske, betyder heller 
ikke rigtig noget for mig. Jeg køber det, 
der er her. Hvis jeg havde mulighed for at 
købe en ikke-økologisk øl, som var lidt bil-
ligere, så havde jeg gjort det,« siger hun.  

For 24-årige Malene Rønsholt betyder 
omlægningen af økologiske øl til gengæld 
en hel del:

»Det er fedt, at der faktisk ikke er  
noget valg. På en festival er der i forvejen  
så mange indtryk, at det er rart, at man  
ikke skal stå i dilemmaet om, hvorvidt man 
skal købe det ene eller det andet. For det 
bør jo bare være udgangspunktet, at mad 
og drikkevarer skal være økologiske på en  
festival i 2022.«

TRINE BJØRN EGEDE

vennerne en fest i mandags. Her blev 25 
rammer af Tuborgs økologiske øl indkøbt, 
drukket og godkendt. 

ØKO-ØL ER IKKE ET BEVIDST VALG
Det var ikke et bevidst valg at købe 
økologiske pilsnere, men da campens 
medlemmer er fra Aarhus, er det nem-
meste at bestille sine øl fra festivalens 
Tuborg-boder på forhånd. 

Med 10 års Roskilde-erfaring husker 
Aske Hald Knudstrup en tid, hvor man 
havde valget mellem en stor, ikke-
økologisk pilsnerramme og en lidt mindre 

Illustration:  Emilie Noer

Man skal kunne 
holde ud at drikke 
det hele ugen. Det er 
vigtigst, at den har 
en klassisk Tuborg-
smag

ASKE HALD KNUDSTRUP

n ROSKILDE-ØL I TAL
n I 2022 er al spiritus, øl, mejeriprodukter og kaffe minimum 90 procent økologisk.
n Alle campingbarer er 100 procent økologiske. 
n  Der plejer at blive solgt omkring 1 million liter øl i løbet af festivalen. Roskilde Festival 

forventer, tallet ville ligge på samme niveau i 2022. 
n  Roskilde Festival begyndte at sælge økologiske drikkevarer i 2015, hvor man begyndte 

at sælge Tuborg Rå – en økologisk ufiltreret pilsner.
n  I 2019 kunne gæster få den økologiske pilsner Tuborg Orange eksklusivt produceret til 

Roskilde Festival af Tuborg.
n Siden er den økologiske Tuborg Grøn kommet til Roskilde Summer Days i 2021. 

For første gang i år er øllene i campingområdets ølboder 100 procent økologisk. 

Øko-øllets triumf er total
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M an kan tydeligt mærke 
glæden, der hænger i 
luften denne dejlige 
sommerdag på festi-

valpladsen. Klokken er 11, og 
Rub & Stub har netop budt 1000 
sultne munde velkommen til et 
helt særligt frokost-event – lige 
foran Orange Scene.

Middagskonceptet Stage 
Dining går ud på, at man sam-
men med sine venner tager 
plads ved et opstillet langbord 
og får serveret et overdådigt 
festivalmåltid. Her handler det 
om bæredygtighed, fællesskab 
og lækker gourmet – og madan-
retningerne, der bliver serveret, 
smager langt fra af leverpostej og 
stærkt dunstende dåsemakrel, 
som mange af festivalens gæster 
gemmer tonsvis af i deres person-
lige bagage. 

Snaskede frikadellesand-
wichs, lunkne peanutbuttermad-
der og madindsmurte fingre viger 
i dag pladsen for et femretters 
frokostmåltid. Til Stage Dining 

plads. Han har bundet en but-
terfly om sin hals i dagens anled-
ning og iført sig sorte bukseseler 
og en rød fedora, der giver ham et 
strejf af elegance. 

Jan Kristensen, som den 
stilrene gentleman hedder, sidder 
sammen med otte venner fra sin 
camp. Ligesom ham er de alle 
mødt op til Stage Dining i rød 
glamour, fuld glimmermakeup 
og farvede rhinsten på kinderne, 
der glimter som dyrebare perler, 
når solen skinner på dem.

Jan Kristensen og hans venner 
har telt-adresse i Silent & Clean, 
og de er ikke bare hvilken som 
helst camp. De mødte nemlig alle 
sammen hinanden på Roskilde 
Festival tilbage i 2006, hvor de 
hver især havde booket teltplads 
i Get A Tent. Efter en fantastisk 
sommeruge hvor de havde nydt 
hinandens selskab, besluttede de 
at gentage succesen det efterføl-
gende år. Og året efter. Og denne 
tradition har de holdt ved lige i 
nu 16 år.

»Jeg kom først og fremmest 
for musikken, men nu er det 
mere for sammenholdet. Vi er 
en helt speciel vennekreds, hvor 
bekendte relationer har udviklet 
sig til livslange venskaber på 
tværs af landegrænser,« lyder 
det fra campens 68-årige alders-
præsident, Flemming Jensen, 
som har båret 27 forskellige 

Roskilde-armbånd i tidens løb. 
Han peger på nogle af kvinderne, 
der sidder nede for enden af det 
røde langbord, og fortæller, at 
campen både har medlemmer fra 
Aarhus, København og Sverige. 

»Det er blevet til en tradition, 
at vi skal forbi Stage Dining og 
nyde lidt god mad og formelle 
omstændigheder,« indskyder 
Jan Kristensen højtideligt med 
et drilsk smil og retter lidt på 
sine stramme bukseseler. Han 
udbringer en skål til de omkring-
siddende bordfæller, som nikker 
enige til hans bemærkning. Det 
fornøjede udtryk i hans øjne 
tilkendegiver tydeligt, at han 
i sandhed nyder sin frokost-
tilværelse her under den åbne blå 
himmel. Han har glædet sig til 
at skabe nye minder i samværet 
med sin trofaste camp foran 
Orange Scene. Han hæver sin 
dåse og siger:

»Det er dejligt at være hjem-
me.«

LISSA JUUL PAUSTIAN

bliver der i år serveret en delikat 
frokostanretning, som gæsterne 
efter fem dages primitiv tilvæ-
relse kan nyde med både kniv, 
gaffel, håndsprit og servietter. 

ELEGANT OG FARVERIG 
PÅKLÆDNING
De mange fremmødte har 
smukkeseret sig med festlige 
parykker, pudset deres udtrådte 
velcro-sandaler og er hoppet i 
deres stiveste puds for at opfylde 
dresscoden, der i år lyder på ele-
gant og farverig påklædning. De 
matcher de flagrende guirlander 
i rød, gul, blå og grøn, som vajer 
i vinden og afgrænser en række 
farvekoordinerede spiseområder.

»Der stod jo i invitationen, 
at der var dresscode,« smiler en 
mand med furer i ansigtet og 
sølvræv på toppen af hovedet, der 
har sat sig til rette for enden af et 
af langbordene. Klædt i højrøde 
farver fra top til tå afspejler han 
den røde sektion, hvor han sam-
men med sit selskab har taget 

Camp Hat er taget til fin frokost foran Orange Scene. Det er det nyeste skud på stammen af store og små traditioner, som denne samling 
af mennesker har skabt sammen, siden de ved et tilfælde mødte hinanden på Roskilde Festival tilbage i 2006.

Stage Dining forener gamle venner 
og skaber nye traditioner

Vi er en helt 
speciel vennekreds, 
hvor bekendte rela-
tioner har udviklet 
sig til livslange 
venskaber på tværs 
af landegrænser

FLEMMING JENSEN

Foto: Daniel Rex Dybmose
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U anset om du har lyst til 
frisk, fersk eller fedtet 
mad, kan du få det på 
Roskilde Festival. 

Det er jo fænomenalt, når 
tømmermændene banker om 
kap med nabocampens højtaler, 
og den daggamle dåsetun inde i 
dit telt er sådan cirka det sidste 
i verden, du har lyst til at sætte 
tænderne i.

I dag er der flere end 130 mad-
boder på festivalen, som byder på 
alt fra en klassisk bakke pommes 
til en flereretters, gastronomisk 
oplevelse. 

Men det er faktisk ikke særlig 
mange år siden, at billedet var et 
helt andet.

SLØJ BOLO OG BØRNEHAVEBØRN 
MED SNAPS 
I slutningen af 90’erne var der for 
eksempel ikke noget, der hed ‘at 
købe mad på camping’. Dengang 

Senere kunne man grille en 
pølse eller varme en omgang 
bønner over sit blus. 

Enkelte camps kastede sig 
også ud i større madlavningspro-
jekter som for eksempel at lave 
flæskesteg på engangsgrill og 
brunede kartofler på trangia. 

Folk havde varieret succes 
med de projekter.

DE PROFESSIONELLE RYKKER 
IND BAG BAREN
Men så tog professionaliseringen 
også fart, og i starten af 10’erne 
havde store madkæder som 
Meyers taget opstilling på 
Dyrskuepladsen. 

Og selvom Meyers’ flæske-
stegssandwich hurtigt er blevet 
en ikonisk spise, findes nogle af 
de andre kultmåltider fra den 
gamle æra stadigvæk. 

Nogle af dem har været på 
Roskilde Festival næsten lige  

så længe, som dine forældre  
kan huske.

FESTIVALENS FØRSTE FADØL 
En af festivalens ældste boder  
er Skiburger, der drives af 
Roskilde Skiklub. Da Skiburger 
åbnede på Roskilde Festival  
for 40 år siden, var det eneste 
ansøgningskrav, at maden skulle 
være varm, og at man skulle 
sælge noget, som festivalen 
‘manglede’.

Prisen på den første skiburger 
var 15 kroner, og de var den 
første bod, som havde fadøl. De 
solgte Ceres, mens de andre hel-
lere ville sælge flaskeøl. 

GRØNT OG CIRKULÆRT
I dag er der langt større krav. 
Alt fra moules frites til sushi 
og tatar er på menuen blandt de 
uoverskueligt mange madboder 
på festivalen, der igen og igen 

langer rekordmange måltider 
over disken.

Det er noget nær umuligt at 
opstøve et trangiasæt ude på 
camping, men der findes dog sta-
digvæk masser af tørt rugbrød og 
fiskekonserves ude i teltkrogene.

Roskilde Festival har for 
længst vendt skuden i retning 
af en grøn festival i form af 
økologiske råvarer og udregning 
af Co2-belastning på maden. Selv 
din øl er økologisk i 2022. 

Rundt omkring på festivalen 
dukker der også flere og flere 
‘langsomme’ madoplevelser frem, 
hvor du ikke bare skal tage 
burgeren med ned mod pitten, 
men i stedet skal sætte dig og 
nyde maden – eller endda selv 
lave den. 

Mon det betyder, at kogeøerne 
og den trætte trangia gør come-
back? Måske.

LIV ROSSANDER

blev det meste mad solgt på festi-
valpladsen og kun de dage, hvor 
musikken spillede.

For eksempel kunne du opleve 
den lokale børnehaves forældre 
– inklusiv børnehavebørn på 
skamler – servere din morgen-
kaffe og en Gammel Dansk.

Da vi ramte midten af 00’erne, 
stod valget mere eller mindre 
mellem en slatten pandekage 
med fyld og den bolognese, som 
en eller andens mor havde bikset 
sammen. 

TRÆTTE TRANGIATIMER
Ude på campingområdet havde 
langt de fleste camps mindst et 
trangiasæt med under armen. 
Om morgenen slæbte man så 
trangiasættet og sin tunge krop 
op til den nærmeste kogeø, hvor 
man samledes med alle de andre 
trætte festivalgæster om at varme 
vand til sin havregrød og kaffen.

Før der var sushi og moules frites på festivalen, stod de lokale børnehavebørn for at servere 
Gammel Dansk til festivalgæsterne, og du måtte lave det meste af din mad på engangsgril. 

Fra trangiamad 
til gastro-mekka

Ill
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n FESTIVALMÅLTIDETS HISTORIE 
Festivalen har i år udgivet bogen ’The Food Book’, der fortæller 40 års madhistorie. ’The Food Book’ 
rummer portrætter af menneskene bag maden samt 10 opskrifter til flot og farverig festivalmad, som 
du nemt kan lave derhjemme. ’The Food Book’ indledes med forord fra to gastronomiske fyrtårne 
Claus Meyer og Christian F. Puglisi, der har været med til at sætte præg på festivalens kulinariske rejse. 
’The Food Book’ udkommer i begrænset oplag og kan købes på Green Design Market.
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I den grønne fremtid 
bliver igloteltet sendt på 
pension og erstattet af et 
træhus. Sådan var bud-
skabet fra den jury, der 
onsdag e� ermiddag 
kårede årets bedste 
bæredygtige festivalidé. 

Konkurrencen blev 
a� oldt i samarbejde 
mellem Roskilde Festival, 
Ingeniørforeningen 
og Velux. En række 
studerende har i foråret 
arbejdet på deres bud på 
bæredygtige festivalløs-
ninger, 10 ideer var blevet 
udvalgt, og træhuset var 
altså det bedste ifølge 
juryen. 

Vinderprojektet er 
bygget af � re studerende 
fra DTU og løb med sej-
ren, fordi det kan være 
med til at løse problemet 
med de mange e� erladte 
telte. Vinderhuset kan pak-
kes sammen og er lavet 
af træ og genanvendeligt 
tekstil. Næste skridt for 
vinderne er at få træhuset 
i brug på festivalen.

Fremtidens 
festivaltelt 
bliver et 
træhus

Orange Press 
anbefaler

Fredag 
1. juli 2022

  STIL DIN MEXICANSKE SULT  
¡Hola Burritos!
Mæxico, Art Zone, alle dage
Får du pludselig en ustyrlig lyst e� er det mexicanske køkken, så læg din 
vej forbi madboden Mæxico. Her � nder du et stort udvalg af burritos, 
tacos og grønne salater, der med garanti kan stille din mexicanske sult 
og holde dig kørende i mange timer.

  BALLET FULD AF FEJL  
Australsk dans
Ambereum, klokken 13.00
Mangler du én på opleveren, så slå et smut forbi Ambereum, hvor den 
australskfødte Louella May Hogan slår sig sammen med DJ Frederik 
Tollund. Her har de skabt en optræden mellem dans og elektronisk 
musik, der vil invitere publikum og deres fantasi ind i hendes 
danseunivers, hvor man ikke rigtig ved, hvad man kommer til at opleve. 
God fornøjelse.

  MARIA FANTINO HOLDER TALE!  
Røst på Roskilde
Arena, klokken 13.40
Hvad ville du sige, hvis du � k taletid på en af landets største scener? 
Det undersøger Røst på Arena, når de skal være fødselshjælper på 
en stor fællestale sammensat af ideer fra festivaldeltagerne. Du 
kan høre, hvad festivalgæsterne har på hjertet, når Maria Fantino fra 
Curlingklubben på P3 går på talerstolen klokken 13.40. Det er Røst, der 
står for programmet, og Maria Fantino holder talen på vegne af hele 
Roskilde Festival!

  TO VERDENER MØDES  
African Express Presents in C Mali
Avalon, klokken 15.00
Hvis du er eventyrlysten, skal du tage forbi Avalon klokken 15.00. 
Her spiller Damian Albarns projekt African Express Terry Rileys 
minimaliststykke ‘In C’ fra 1968. Vi får her et klassisk, minimalistisk 
stykke fortolket med afrikanske instrumenter.  African Express 
specialiserer sig i at skabe engangsøjeblikke med unikke opsætninger. 
Det her øjeblik, kan ikke andet end at blive en festlig oplevelse.

  BLACK POWER, SPOKEN WORD  
Zulu for fuld blæs! 
Gloria, klokken 22.30
Vrede, modstand, magt og Black Power er de ord, der beskriver det 
amerikanske punkrockband Zulu bedst. De synger – eller skriger 
– om den systemiske vold, der bliver udøvet mod den sorte, 
amerikanske befolkning, og den vrede, der medfølger. Deres seneste 
EP er fyldt med følelsesladet lyrik, spoken word-digte og lydklip, 
som giver den perfekte a� en en rå og powerful slutning.
Så er det om at kridte støvlerne af!
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Festivalpladsen er åben, og 
køerne til madboderne er mile-
lange. Men hvordan vælger man, 
hvad man vil have, når der er så 
mange muligheder, og man ikke 
orker en omgang træls mad? 

»Hej, kunne i have plads til To Sultne 
Piger?« 

Sådan lyder replikken ofte fra en af 
pigerne fra Instagram-duoen To Sultne 
Piger, som spiser ude mere end de fleste, 
men ofte får ringet til restauranterne lidt 
for sent.

På deres Instagram har de siden 2020 
anmeldt madoplevelser i København, og 
sidenhen har de også udfoldet deres talen-
ter for madanmelderi hos Frihedsbrevet. 
Hvem er de to piger så? Det er svært at 
sige. Modsat de fleste andre anmeldere, er 
de To Sultne Piger nemlig helt anonyme. 
Både på deres Instagram-profil og her i 
artiklen. 

Dog kan vi afsløre, at de er rutinerede 
festivalgængere og har et par gode råd 

oppe i ærmet. Blandt andet fortæller de, 
at hvis man vil spise et rigtig godt måltid 
på Roskilde Festival, så skal man »bare 
drikke sig sygt stiv på tom mave.« 
Så smager alt nemlig godt.

Men hvad skal man hælde i skrutten, 
hvis man ikke kan klemme flere lunkne 
øl ned? De To Sultne Piger er ikke i tvivl. 
De køber drinken Arena Extreme ved 
Lizebaren, som »sparker røv hver gang.«
»Den smager af passion og røde bær, og det 
er så smukt, at man overhovedet ikke kan 
smage alkoholen.«

Pigerne understreger, at noget af det 
fede ved Roskilde Festival er, at der er 
mange madsteder, som er gode, og at der 
altid er noget i nærheden, som er godt.
Hvis du alligevel gerne vil have lidt ret-
ning, så frygt ej. Orange Press har bedt De 
Sultne Piger om at anbefale tre måltider 
på festivalpladsen.

LINE VILLEMANN

Undrer du dig over, at der ikke er fotos af 
De To Sultne Piger, er det fordi, de insiste-
rer på, at maden spiller hovedrollen.

HVIS DU VIL HAVE FLERE RÅD, KAN DU 
FØLGE @TOSULTNEPIGER PÅ INSTAGRAM

To Sultne Piger 
anbefaler

Foto: Frederik Valdemar Kjeldgaard

De Sultne Piger leder Orange 
Press’ udsendte ind i det osende 
infero af madboder, som går 
under navnet Food Court. Her 
skal vi spise mad fra Sydamerika 
– argentinske empañadas. Vi får 
serveret en Beef Empañada, en 
Fugazetta Empañada, en Pastel 
de Nata dessert og en chimichurri-
dip on the side til i alt 125 kroner.
Det serveres på en lille bakke. I 
Food Court er retterne lidt dyrere, 
men til gengæld er de overordnet 
set også bedre, fortæller De Sultne 
Piger. Den med oksekød er spicy 
og smager, som om der også er 
bacon i. 

»Den ville være god til at kurere 
tømmermænd,« bliver pigerne 
enige om. 

Hvis man er til ost, så er Empa-
ñada Fugazetta et sikkert valg. Den 
passer perfekt med chimichurrien, 
som giver modspil med eddike-
smag og et chilispark til sidst.

Da empañadaerne er forsvun-
det, rettes opmærksomheden 
mod desserten – en lille sag, som 
mest af alt minder om en argen-
tinsk mini-spandauer. Mange 
gode lag og en subtil smag af 
kardemomme, lyder dommen.

DET BILLIGE, SOLIDE MÅLTID
Hvis det strammer med SU’en, er en foreningsboderne ofte the place to be. De fleste af 
boderne har ligget her i mange år, og derfor har nogle festivalgængere et helt særligt, 
nostalgisk forhold til netop de måltider. En af De Sultne Piger har det sådan med den 
bagte kartoffel fra Hjalte’s.

Den fås både i kød- og vegetarversion til sølle 49 kroner. De Sultne Piger vælger en 
Jacket Potato med kød – drysset med insekter, som erstatter den bacon, som før i tiden 
garnerede kartoflen.

»Kæmpe vibe med friturestegte insekter,« lyder det begejstret fra den ene del af 
duoen.

Dommen bliver, at kartoflen lægger en god bund – man bliver mæt, men ikke tung, 
og det er dejligt med noget, der er lidt friskt og sundt til forveksling. Rigtig god value for 
money.

Italian Street Treats ved siden 
af Arena serverer solid italiensk 
moderlandskærlighed. Pigerne 
vælger gnocchi med gorgon-
zola, men overvejer et øjeblik, 
om de skal have bolognesen. 
Der sværger de dog til den 
klassiske spaghettibod lige ved 
Orange Scene. Selvom pastaen 
er lidt udkogt, er den lige som 
den skal være. Det er vist no-
stalgien, som er på spil igen.

Gorgonzola-gnocchien er 
made to order, så måltidet er 
altid helt friskt. Det begejstrer 
pigerne.

Fra første bid er de enige 
om, at retten er  »mega fråde-
ren.«

Kartoffelpuderne er kogt 
perfekt og drysset gavmildt 
med parmesan. Herudover er 
cherrytomaterne rigtig gode, 
konkluderer pigerne. I øvrigt 
kan man sagtens være med, 
hvis man ikke er til mugost. 
Gorgonzola-smagen er mild.

Italian Street Treats er et lille 
sted, så hvis der er lang kø, skal 
man komme tilbage senere, 
lyder rådet fra pigerne.

HJALTE’S

IMPRONTA EMPANADAS 

I FOOD COURT

ITALIAN STREET 

TREATS

DEN ITALIENSKE FEINSCHMECKER DEN SMARTE HÅNDMAD 

FESTIVALEN KOGER OVER AF MADBODER



 VIRKSOMHEDER 
SOM TÆNKER, 
AT DE KAN VÆRE 
MED TIL AT REDDE 
VERDEN, SKAL 
BARE BLANDE SIG 
UDENOM!

Sammen kan vi skabe bæredygtig omstilling. Men det kræver, at vi lytter til 

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

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

sammen for alvor begynde at forandre vores verden.

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

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

der kan udvikle verden i en mere bæredygtig retning.

EN FESTIVAL FOR  NYE IDEER. 
SKABT AF  ROSKILDE FESTIVAL

graspfestival.dk

6—8
OKT.  
2022
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MERCHANDISE COLLECTION 2022 
OUT NOW IN THE OFFICIAL SHOPS

1)  Roskilde Festival løb for første 
gang af stablen i 1971. Dengang 
var billetten en lille smule 
billigere, end den er i dag. Men 
hvad kostede en partoutbillet
i festivalens første år?
a  30 kroner
b. 330 kroner 
c. 85 kroner 

2)  Til den første festival i 1971 
var der 13.000 deltagere. Hvor 
mange havde ikke betalt for at 
deltage? 
a. 3.000
b. 10.000
c. 7.000

3)  Hvad har Roskilde Festival ikke 
heddet? 
a. Midtsjællands Festival
b. Fantasy Festival
c. Sound Festival

4)  Hvor mange gæster deltager 
samlet set i Roskilde Festival 
2022?  
a. 115.000 
b. 125.000
c. 135.000 

5)  Hvornår sang Bob Marley ‘No 
Woman, No Cry’ på Roskilde 
Festival?
a. 1975
b. 1978
c. 1981

6)  
Hvert år kan du opleve blævrende 
balder og svingende tissemænd til 
nøgenløbet på Roskilde Festival. 
Hvilket år kunne man første gang 
opleve det spektakulære ræs?
a. 1988
b. 1998
c. 2008

7)  Hvis man samler alt det 
toiletpapir, der bliver 
brugt på festivalen og læg-
ger det ud, hvor mange kilo-
meter, vil det så strække 
sig over?
a. ca 1.000 kilometer
b. ca 3.000 kilometer
c. ca 4.500 kilometer

DEN STORE #RF50 

3)  Hvad har Roskilde Festival ikke 3)  Hvad har Roskilde Festival ikke 3)
heddet? 

DEN STORE #RF50 

QUIZ
Velkommen til den store Roskilde Festival-quiz! 

Kan du dine Roskilde-fakta? Er du en ægte Roskilde-
gænger? Test dig selv – og resten af din camp.

LIV ROSSANDER & BENJAMIN D’SOUZA

Velkommen til den store Roskilde Festival-quiz! 
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Mere fest.
Mindre druk.

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

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

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

8)  Vejret har været ret fanta-
stisk indtil videre på Roskilde 
Festival nummer 50. Men der 
var også et år, hvor det regn-
ede så meget, at gæsterne 
sejlede rundt på deres 
oppustelige madrasser. 
Hvilket år var Roskilde 
Festivals klart vådeste? 
a. 2007
b. 2011
c. 2015

9)  Hvem spillede den allerførste 
koncert på den allerførste 
festival i 1971? 
a. Søren Sidevinds Spillemænd 
b. Jomfru Ane Band
c. Phillias Fogg 

10)   Hvor mange gange har ‘ham 
der står herude og banker på’ 
spillet på Roskilde Festival, 
hvis du ikke tæller i år med? 
a. 4 gange 
b. 5 gange 
c. 6 gange

11)  Der er en speciel fane på 
Roskilde Festival, som i 
årevis har fået både publi-
kum og bands til at � ække 
af grin. Vi tænker naturligvis 
på Alien & Ko. 
Hvilket år blev det født? 
a. 1999
b. 2005
c. 2009

12)  Orange Press, avisen som 
du jo selvfølgelig kender 
og elsker, er en fast del 
af festivalen. Men hvor 
længe har Orange Press 
eksisteret?
a. Siden 1995 
b. Siden 2003 
c. Siden 2008 

13)  Hvem optrådte nøgen på 
Roskilde Festival i 1976
a.  Dr. Hook and the

Medicine Show
         b. Gnags
         c. Savage Rose

14)  “Congratulations on the ... 
err ... sports thing,” sagde 
en bestemt musiker på 
Orange Scene i 1992. 
Hvem var det? 
a. David Byrne 
b. Kurt Cobain
c. Eddie Vedder

15)  Suspekt lukkede i 2015 
Orange Scene. Hvor mange 
gange spillede de ‘Kinky 
fætter’?
a. 1
b. 4
c. 7

Illustration: Emilie Noer

– GIV AVISEN VIDERE– GIV AVISEN VIDERE

12)

Illustration: Emilie Noer

De rigtige 
svar � nder 

du nederst på 
OPslagstavlen 

på side 27

du jo selvfølgelig kender 
og elsker, er en fast del 
af festivalen. Men hvor 
længe har Orange Press 

  Hvem optrådte nøgen på 
Roskilde Festival i 1976

fætter’?
a. 1
b. 4
c. 7

De rigtige 
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OPslagstavlen 

på side 27på side 27
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Bandet GGGOLDDD har 
lavet et album, der kred-
ser om voldtægt og det 

traumatiske e� erspil. 
De har forsøgt at gøre 

voldsomme følelser 
forståelige som lyd. 

»Jeg vender tilbage til 
mit største traume 

igen og igen og igen«

Fo
to

: S
zi

lv
es

zt
er

 M
ak

o

Vintagerock og disco-
glamour

Rettigheder til salg

St. Vincent, der spiller lørdag klokken 17.00, er blevet 
kaldt David Bowies arvtager, fordi hun leger med identi-
teter. Nu har hun designet en tøjkollektion sammen 
med modebrandet Gant. Kollektionen er inspireret af 
70’ernes vintagerock og emmer af disco-glamour.

The Strokes-forsangeren Julian 
Casablancas har solgt en del af rettig-
hederne til bandets bagkatalog til � r-
maet Primary Wave. Det er dog uvist, 
hvor stor en del, han har solgt, skriver 
musikmediet Rolling Stone.

St. Vincent.
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V erden er kompliceret. Når samfundet 
bliver sat i stå, så er der andet, der går 
i gang. For forsangeren i industrial-
bandet GGGOLDDD, Milena Eva, 

betød stilheden under nedlukningsperioden, 
at fortrængte tanker ikke længere kunne 
ignoreres.

»Jeg begyndte at skrive nogle tekster ned 
og kunne ikke rigtig se, hvad de handlede 
om. Et par uger senere læste jeg dem igen og 
opdagede, at de handlede om noget, jeg hidtil 
havde holdt hemmeligt,« siger hun. 

Det blev anslaget til albummet ’This 
Shame Should Not Be Mine’, som behandler 
en voldtægt, Milena Eva var udsat for som 
19-årig, og om hvordan det påvirkede hendes 
liv i tiden derefter.

TRAUMER HAR MANGE LAG
I samarbejde med Thomas Sciarone –  Milena 
Evas partner både privat og professionelt – 
fulgte sang på sang, og da den hollandske 
Roadburn Festival bestilte et værk hos duoen, 
begyndte arbejdet med et større musikalsk 
hele at tage form. 

Det resulterede først i en koncert på festi-
valen, der blev fremført og optaget i foråret 
2021, og som netop er blevet udgivet som 
livealbum. Derefter 
blev studieversio-
nerne indspillet, og 
når GGGOLDDD giver 
koncert fredag aften 
på Gloria, er det den 
samme helhed, der 
bliver opført. Det 
begynder med den 
dunkle ’I Wish I Was 
a Wild Thing With 
a Simple Heart’ og 
afsluttes med den udrensende ’Beat by Beat’. 
Der er derfor udsigt til en overvældende, men 
også meget afvekslende rejse. 

»De her traumer har mange lag,« siger 
Milena Eva og tilføjer:

»Det er ikke altid tungt. Nogle gange er det 
lettere og mere stille, men andre gange er det 
så overvældende, at man ikke kan gøre noget 
som helst. Det er, som om lyset skærer dig i 
øjnene, og du ikke kan komme væk fra det Vi 
forsøger at gengive følelserne som lyde.«

På ‘Invisible’ er der en lille synth-tone, 
der ligger under Milena Evas sang. En lyd, de 

kalder »fest-hos-naboen«-lyden. Den skal for-
tælle om den verden, man ikke længere kan 
være en del af, fordi traumet er dominerende.

TID TIL HELING
Egentlig har ’This Shame Should Not Be 
Mine’ aldrig bare været et personligt projekt, 
siger Milena Eva: 

»Hvis bare der havde været en kunstner, 
der havde fortalt mig, at det, der var sket for 
mig, også var sket for dem, så havde det vir-
kelig hjulpet. Det drev mig: Bare albummet 
kan få én eneste til at føle sig mindre alene, 
mindre usynlig.«

Det er også – utilsigtet – blevet et album, 
der har et bredere perspektiv. På første 
skæring inkluderede bandet et sample fra en 
pro-abortdemonstration i Polen, fordi det lød 
så »fucking urgent.« De kunne umuligt vide, 
hvor aktuelt det ville blive lige op til kon-
certen i Danmark. Koncerterne skulle derfor 
gerne kunne skabe et særligt rum.

»Jeg er den slags person på scenen, der 
kigger publikum direkte i øjnene, og jeg kan 
se det er meget emotionelt for folk,« siger 
Milena Eva og understreger, at bandet godt 
ved, at overgreb er noget, der sker for begge 
køn, men at de generelt har et stort kvindeligt 

publikum.
Albummets sidste sang, 

’Beat by Beat’, åbner med 
ordene: »It’s time for some 
healing.« Budskabet er, 
at det er muligt at komme 
videre, selv om det kan virke 
uoverskueligt. Der kommer 
et tidspunkt, hvor det ikke 
længere defi nerer ens liv. 
Det har dog ikke nødvendig-
vis helet Milena Evas eget 

traume at bearbejde det kunstnerisk.
»Jeg vender tilbage til mit største traume 

igen og igen og igen. Det er nok ikke den 
sundeste ting, men det hjælper at spille de 
her sange for et publikum, mærke følelserne 
og føle, at folk kan lide det,« siger Milena Eva 
og tilføjer, at det i sidste ende derfor gerne 
skulle ende med en følsom seance mellem 
band og publikum: 

»Det er et mørkt og tungt album, men det 
skaber ikke mørke eller had. Det skaber re-
spekt, forståelse og kærlighed.«

FREDERIK BOJER BOVÉ

Bare albummet 
kan få én eneste til at 
føle sig mindre alene, 
mindre usynlig

MILENA EVA
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Emilie Molsted Nørgaard er 
blevet en stor popstjerne i 
Danmark – præcis som hun altid 
har forestillet sig og planlagt. 
Snart er hendes liste med mål og 
drømme fuldført, og hun skal til 
at skrive en ny.

På en måde har Emilie Molsted 
Nørgaard altid følt, at en optræden på 
Orange Scene var tiltænkt hende. Og ikke 
bare en hvilken som helst koncert, men 
selve åbningskoncerten. Det føltes som no-
get, der tilhørte hende. 

Men da Roskilde Festival blev aflyst – 
først i 2020 og siden også i 2021 – blev det 
taget fra hende, og hun måtte se i øjnene, 

Hun fik sit hjerte knust, da åbningskoncerten blev aflyst 

Nu er Jada klar til 
at tage publikum  

i nakkenEt filmstudie i Glostrup 
danner ramme om holdets 
sidste produktionsøver 
forud for koncerten på 
Orange Scene.
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»Den koncert, jeg fik lyst til at lave, æn-
drede sig. Jeg vil have en nattekoncert. Jeg 
vil tage publikum i nakken og bestemme, 
hvor de skal kigge hen,« siger Emilie 
Molsted Nørgaard.

JADA ER EN DEL AF EMILIE
Nogle dage inden det store show på 
Orange Scene er hele Jada-holdet samlet 
til en sidste gennemspilning. Med sig på 
scenen har Emilie Molsted Nørgaard en 
flok dansere og tre korpiger.

Korpigerne er nærmest blevet en del 
af Jada-brandet – ’Jada’s Babies’, hedder 
de. Og selvom det er Emilie Molsted 
Nørgaard, der er stjernen i midten af det 
hele, deler hun gerne ud af sit spotlys.

Når de knipser i takt og smiler ind-
forstået til hinanden, eller hun tager en 
af dem i hånden under en sang, får man 

fællesskab, vi træder ind i. Jeg kan ikke 
rive dem rundt, hvis de ikke lader sig rive 
rundt. Det, jeg godt kan lide ved at være 
menneske, er at forbinde mig til andre på 
alle mulige måder – både med sang og med 
sms’er,« siger Emilie Molsted Nørgaard.

Fredag nat vil hun forbinde sig til det 
publikum, hun altid har drømt om; publi-
kummet foran Orange Scene. Og hun har 
en helt klar intention:

»Jeg gad godt få 70.000 mennesker til at 
føle sig endnu mere som dem selv. Jeg har 
lyst til at lave et rum, hvor vi hører sam-
men og giver slip. Det synes jeg, passer 
godt til en festival som Roskilde.«

ET BARN, DER HAR STYR PÅ DET
Emilie Molsted Nørgaard har en liste 
med mål og drømme for fremtiden. På 
den liste mangler der bare et flueben ud 
for Orange Scene. Efter fredag nat er den 
fuldført. Hun har opnået det hele. Derfor 
skal hun skrive en ny i sommerferien, og 
selvom hun har været meget i tvivl, er hun 
begyndt at nærme sig, hvad der skal stå.

»Min drøm er bare at kunne komme 
endnu længere ud til dem, der lytter, og at 
de tager alle deres venner med, så der er 
endnu flere, der lytter. Jo flere mennesker 
uden for Danmark, der er begyndt at lytte 
til min musik, jo mere har jeg fået lyst til 
at tage til udlandet,« siger Emilie Molsted 
Nørgaard.

Først skal hun dog fyre den af i natte-
mørket på Roskilde Festivals mest ikoni-
ske scene. Og selvom det på mange måder 
føles som en selvfølgelighed for hende, har 
hun også en lillesmule lyst til at råbe efter 
hjælp. Men hun ved også, at hun ikke har 
brug for den hjælp. She got this.

»Som helt ung forestillede jeg mig, at 
jeg sikkert ville være spændt og nervøs 
ved at spille på Orange Scene, men at 
jeg også ville være mere nede på jorden, 
end jeg synes, det er tilfældet. Jeg troede, 
det ville føles mere no biggie, på en eller 
anden måde,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kan godt have følelsen af, at de har 
givet et barn opgaven at spille på Orange 
Scene. Men lige når det handler om sang 
og musik, så tænker jeg også bare, at det er 
fint nok. For det er mig, der er barnet, og 
jeg er egentlig klar.«

LAURA NISSEN

at hun måske aldrig kommer til at få den 
oplevelse.

»Jeg havde det faktisk på præcis samme 
måde, som når jeg har slået op med en 
kæreste. Det var ikke bare et karrieretrin 
eller en succesmarkør. Det var noget, der 
betød virkelig meget for mig,« siger hun.

Hendes hjerte var knust, og selvom 
hun syntes, det var lidt pinligt, at hun 
blev så skuffet, tillod hun sig selv at have 
hjertesorger.

I den tid, der er gået, er Jada kun blevet 
en endnu større popstjerne. Hun har netop 
udgivet sit andet album, ’Elements’, og til 
november skal hun spille i Royal Arena. 
Fredag klokken 01.00 – fire år efter hun 
spillede på Countdown – spiller hun sin 
første koncert på Orange Scene. Og tids-
punktet føles helt rigtigt for den 29-årige 
sangerinde.

fornemmelsen af en ømhed og et nærvær, 
som godt kan være sjælden på de helt 
store scener. Hun er ikke en anden person, 
når hun står deroppe. Hun er sig selv. 
Alligevel er der ikke helt lighedstegn mel-
lem Jada og Emilie.

»Jada har ikke noget privatliv, men det 
har Emilie. Det er svært at tale om, uden at 
det lyder, som om jeg tager en rolle på. Det 
er ikke sådan, det føles. Det føles mere, 
som om der er dele af det menneske, jeg 
er, der træder i forgrunden,« siger Emilie 
Molsted Nørgaard.

Når hun træder ind på Orange Scene, 
er det som Jada. Men den lille pige, som 
spillede ’A Thousand Miles’ hjemme på 
klaveret, var fan af Aqua og drømte om at 
blive en stor stjerne en dag, er også med.

»Det er helt klart også Emilie, der står 
deroppe. Det er Emilie, der har drømt  
om det her og gået den første lange del 
af turen. Jada har bare lige fået et lift til 
sidst,« siger hun.

SKABER FORBINDELSER MED  
SANG OG SMS’ER
Emilie Molsted Nørgaard elsker nærvær 
og intimitet. Alligevel drømmer hun om 
at lave kæmpestore popkoncerter. Hun 
vil dele store øjeblikke med mange men-
nesker – og gerne endnu flere end det.

Når hun står på scenen, får hun en 
følelse af at være fysisk forbundet til pub-
likum. Hun kalder det »celle/menneske-
følelsen,« og den slår ind, når instinkterne 
tager over, og hun føler sig som en lille del 
af noget meget større.

»Vi kan jo ikke eksistere uden hinan-
den, mig og publikum. Jeg ser det som et 

Jeg har lyst til at 
lave et rum, hvor vi 
hører sammen, og giver 
slip. Det synes jeg, 
passer godt til en 
festival som Roskilde

EMILIE MOLSTED NØRGAARD

Foto: Kasper Heden
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Jubilæum i kirkerne Endnu en pølsefest på lørdag
Medlemmerne i det skotske pop-

band Chvrches har netop kunnet fejre 
10 år sammen som band. De spillede 
deres første koncert 21. juni 2012  
under navnet Shark Week.  
Fredag klokken 02.00 spiller de  
på Arena.

Danske festivaler har ofte fået kritik for at have 
så en stor overvægt af mænd, at der er tale om en 
‘pølsefest’. I år hører vi det måske igen. For på  
dette års Glastonbury Festival havde de tre søstre  
i Haim nemlig medbragt flere gigantiske salamier 
som udsmykning. Er de mon med lørdag aften  
på Orange Scene?

Chvrches.
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Foto: Steffen Jørgensen

Dua Lipa
Orange Scene
Torsdag kl. 22.15

Da Dua Lipa tilbage i 2018 be-
søgte Roskilde Festival, havde 
hun et enkelt album og et par 
succesrige singler i rygsækken. 
Dengang stod det muligvis klart, 
at briten besad alle de elementer, 
der hører sig til den perfekte 
popstjerne. Spørgsmålet var  
nærmere, om hun var helt klar til 
at påtage sig den mastodontiske 
opgave, det er at spille på Orange 
Scene. 

Der er dog få kunstnere, hvis 
karriere er vækstet så eksplosivt 
som Dua Lipas de seneste par år, 

hvor hun har været allestedsnær-
værende på både hitlister og ikke 
mindst TikTok. 

Hun har på mange måder 
udgjort soundtracket til de 
fester, der aldrig blev til under 
corona, og derfor var det da også 
befriende endelig at se hende 
kropsliggøre de sange, der indtil 
nu udelukkende har eksisteret i 
høretelefoner og på små skærme 
for så mange af os.

Hvis der herskede tvivl i 2018, 
blev den i hvert fald gjort til 
skamme torsdag aften. Dua Lipa 
ikke bare optrådte på Orange 
Scene. Hun erobrede den som 
den perfekte popmaskine. 

Med 2020-albummet ’Future 
Nostalgia’ som overordnet 
ramme indledte den 26-årige 
kunstner en storstilet dan-
sefest med 80’er-bangeren 

’Physical’. Derfra var der ikke 
meget slinger i valsen, og da 
tonerne til gennembrudshittet, 
’New Rules’, klingede ud over 
Dyrskuepladsen, var det som en 
moderne nostalgi, der mindede 
publikum om de gode tider, før 
corona gjorde det umuligt for os 
at dele den slags oplevelser, som 
udspillede sig denne torsdag 
aften ved Orange Scene.

Dua Lipa dansede og sang sig 
på karakteristisk, ubesværet vis 
igennem sin perlerække af hits, 
hvor især ’One Kiss’ og dens 
underspillede tropical house var 
et perfekt match med Roskilde 
Festival badet i sommerskumrin-
gens lys. 

Selv om koncerten var stramt 
koreograferet, beviste Dua Lipa 
dog også, at hun kan udvide 
popskabelonen. Det skete blandt 

andet, da hun på den altid flotte 
’Be the One’ startede fællessang 
og desuden pressede sit vokal-
register, så man pludselig følte, 
der var meget mere på spil. Hun 
doserede det koreograferede og 
løsslupne perfekt og fik sågar 
headbanget under ’Hallucinate’.

Hvis man skal sætte en enkelt 
finger på noget, så må det være, 
at den britiske popstjerne endnu 
ikke mestrer kunsten at skabe de 

rørende øjeblikke, hvor musik-
ken og sangen taler helt for sig 
selv. Hun forsøgte sig kortvarigt 
med den feministisk ladede 
’Boys Will Be Boys’, men afbrød 
i stedet nummeret brat med et 
dansepause – og så skulle vi 
ellers tilbage til det sædvanlige 
program. 

Hvis Dua Lipa skal helt op i 
de allerøverste luftlag, skal hun 
også hvile i de mindre bombasti-
ske øjeblikke. 

Men når bassen pumper, er 
alting jo godt, og da ’Levitating’ 
og ’Don’t Start Now’ sluttede 
magtpræstationen af med en 
tour de force af funky bas og 
genkendelige hooks, var der ikke 
et øje tørt. 

Dua Lipa kom, så og sejrede.
 JENNIFER FRYDENSBJERG LEHMANN /

SOUNDVENUE

Den perfekte popmaskine
Hvis der 

herskede tvivl i 2018, 
blev den i hvert fald 
gjort til skamme 
torsdag aften



Join the Hedvig Daily Lottery 
and win partout tickets for 

Roskilde Festival 2023

+ more prizes including food/drink vouchers worth 
1000 DKK. New winners every day. NOTE: Last day 
of the lottery is July 2, 2022
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Tobias Rahim
Arena
Torsdag kl. 14.00

Tobias Rahim har mange 
sider: Et woke badejern, en 
liderlig anarkist med me-
lankolske øjne, et politisk 
indigneret dyr, en livsklog 
jysk-kurdisk verdensmand, 
der styrer hitlisterne med 
maksimal dominans. 

Fællessang og hvin 
rikochetterede da også 
konstant, da han fyldte 
Arena til bristepunktet 
med en koncert, der føltes 
som en milepæl og forelø-
big kulmination på hans 
karriere.

Kroppen fylder meget 
hos Tobias Rahim, og 
vaskebrættet blev da også 
både luftet under en vest 
og – senere – to gyldne 
patronbælter, slænget på 
tværs af den svulmende, 
svedglinsende brystkasse.

Som glaseret galions-
figur er han pladeselska-
bernes våde drøm, men 
hans ambitioner rækker 
længere end at være poster 
boy. Nogle af hans bedste 
sange er bag den sexede 
overflade drevet af indig-
nation, inklusion og globalt 
udsyn. De er rambukke for 
et dybere, mellemfolkeligt 
projekt.

Koncerten delte sig i to 
afdelinger, hvor den første 
dyrkede den lette, caribi-
ske tone, hvor numre som 

’Love i min DM’ og ’Verden 
vælter’ fik tilføjet listig 
maracas og congas. Men fra 
han iførte sig cowboyhat og 
country-croonede ’Jesus’, 
fik koncerten et mere rock-
et drive, samtidig med at 
frekvensen af gæster steg, 
og bromancen blomstrede.

Artigeardit detonerede 
punkbomben ’Bumser for 
Eliten’, mens Niels Brandt 
sang omkvæd på et nyt 
nummer. Burhan G duk-
kede op uden at synge med 
på ’Op a væggen’, og teltdu-
gen lettede ti centimeter, 
da en Hornbæk-lapset 
Andreas Odbjerg sang 
triumfen hjem med ’Stor 
mand’, mens konfettikano-
nerne glødede orange.

RASMUS Ø. JUNGE /  
SOUNDVENUE

Sky Ferreira
Avalon
Torsdag kl. 15.00

I de snart ni år, der er gå-
et, siden Sky Ferreira ud-
gav debutalbummet, ’Night 
Time, My Time’, er hun 
blevet en noget nær mytisk 
skikkelse på den interna-
tionale musikscene. Men vi 
blev ikke meget klogere på 
Ferreiras enigmatiske ka-
rakter under hendes rod af 
en Roskilde-koncert.

Hun orkede tydeligvis 
ikke at være der. Og det 
kan jeg et eller andet sted 
godt forstå, når hun skulle 
lastes med så graverende 

tekniske problemer, som 
det var tilfældet her. Efter 
godt og vel hvert eneste 
nummer farede Ferreira 
ud bag scenen for at fikse 
lyden, men selv efter tal-
rige justeringer druknede 
den tunge bas til stadighed 
guitaren.

Ferreira var tydeligvis 
også selv frustreret. Til 
trods for hendes overlegne 
coolness fik man faktisk 
en smule ondt af hende, da 
hun måtte bruge hele ’24 
Hours’, som ellers skulle 
have været et højdepunkt, 
på at fifle med sin in-ear. 

Hendes eget humør 
steg markant under det 
nye materiale, hvor især 
2019-singlen ’Downhill 
Lullaby’ stod skarpt i 
sin henslængte, nærmest 

stonerrockede indpakning. 
Om ikke andet lovede 
hendes optræden godt 
for det længe ventede 
’Masochism’-album. Hvis 
det altså nogensinde ud-
kommer.

Koncerten fik en brat 
afslutning, da Ferreira 
løb tør for tid og måtte 
lukke med den endnu 
uudgivne ’Descending’. 
Et isoleret set glimrende 
nummer, men ingenlunde 
det forløsende punktum 
for koncerten, som Ferreira 
har for vane at sætte med 
fanfavoritten ’Everything 
Is Embarrassing’.

Det skabte forvirring 
blandt de fans, der faktisk 
var blevet hængende. Resten 
var allerede skredet.

MALTHE HJORT / SOUNDVENUE

Bromancen blomstrede  

Et rod af en koncert
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Kampplads 
for kvinder
Coco O.
Avalon
Torsdag kl. 13.00

Coco O. bar sit hår som 
en pisk, da hun forvandle-
de en eftermiddag med 
blød R’n’B til en kamp-
plads for kvinder og en 
natklub for målrettet for-
førelse.

Kælen tenorsax, du-
vende Wurlitzer-piano og 
varmblodet bas optegnede 
et rum med plads til sensu-
el dans og lyse vokallinjer.

Men Coco O. tillod sig 
også at bryde ud af den 
æggende koreografi. Hun 
krævede et opgør mod 
fødselspres på kvinder og 
lod sin glitrende stemme 
omdanne til en skarp kniv 
fuld af nuancer og attitude.

Rigelige mængder 
Motown-retro sikrede fe-
sten, men trodsigheden er 
det, jeg vil huske. Det var 
dér, hun transcenderede  
sit udtryk.

SUNE ANDERBERG /  
SOUNDVENUE

Et overrumplende 
bekendtskab
Arooj Aftab
Gloria
Torsdag kl. 12.30

Man forventer en vis 
alvor, når man møder op  
til afdæmpet folkkon-
cert med afsæt i paki-
stanske sangtraditioner.

Også derfor var Arooj  
Aftab et overrump-
lende bekendtskab.

Publikum elskede den pakistanskfødte newyorkers  
rants om stort og småt mellem numrene – om Dua Lipa,  
om at se forfærdelig ud på koncertfotos og behovet for 
at bære solbriller selv i et bælgmørkt scenerum.

»Det her rum er mørkt og røgfyldt ligesom mit 
hjerte,« udbrød Arooj Aftab. Men humoren var aldrig 
på bekostning af musikken.

Arooj Aftab var flankeret af en guitarist og en 
bassist. Sammen leverede de fortolkninger af numre 
overvejende hentet fra albummet ’Vulture Prince’. 
De inderlige sange fulgte hinanden som perler på en 
snor fra en fremmedartet basar.

Arrangementerne var anderledes end på albummet 
og havde en mere rastløs og improvisatorisk energi, 
men vokalen var umiskendelig. Med sine klagende 
toner og rige nuancer fik Arooj Aftab ældgammel 
kultur til at virke dugfrisk for et begejstret publikum.

Guitarist Gyan Riley løb næsten med for meget af 
opmærksomheden, og med sin virtuose håndtering 
af sit instrument var der enkelte øjeblikke, hvor der 
gik lidt for meget opvisning og akustisk Guitar Hero i 
den for min smag. Men publikum elskede det. Mange 
var sandsynligvis kommet for at få et anderledes 
kulturelt fix og en brise fra fremmede himmelstrøg. 

Vi var så heldige, at vi fik ikke blot dét, men også 
et humoristisk møde med en kunstner, der fik hele 
Gloria til at vugge andægtigt.

HENRIK REINBERG SIMONSEN / SOUNDVENUE
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Alogte Oho & His 
Sounds of Joy
Avalon
Torsdag kl. 21.00

Indledningsvist var der 
ikke nødvendigvis meget, 
der tydede på, at ghanesi-
ske Alogte Oho for alvor 
skulle lykkes med at sætte 
gang i aftendansefesten på 
Avalon. Det fik han sam-
men med sin syv mand  
høje bandbesætning hel-
digvis hurtigt ændret på.

Orkesterets vuggende 
kompositioner – som både 
trækker tråde østpå mod 
Nigerias pulserende afro-
beat-traditioner, nordpå 

til tuaregernes sublime 
forståelse for korharmonier 
og hjem igen til highlife-
virket fra pionerer som 
Gyedo Blay-Ambolley 
– startede i hvert fald med 
at blive fremført med halv-
kraftig pondus.

Oho selv er bestemt 
heller ingen frontmand i 
Fela Kuti-skalaen. Han er 
ret beset ganske anonym 
sammenlignet med både 
korsangere, blæserduo, 
synth-duo og den fæno-
menale Henry Andoh bag 
tønderne. Men til sammen 
udstrålede de hele vejen 
igennem en fuldstændigt 
afsmittende spilleglæde, 
der lagde sig som et alle-
stedsnærværende akkom-
pagnement til de fængende 
melodier og messende, 

nærmest gospel-agtige 
vokalfraser.

Og det var lige præcis 
dette samlede udtryk 
– forstærket af den grøn-
klædte og storsmilende 
Ohos pastorale facon og 
»hallelujah«-udbrud – som 
ubesværet løftede fore-
stillingen, desto længere 
den skred frem. Og mens 
orkesteret ascenderede  
til tonerne af det for-
rygende titelnummer fra 
2019- skiven ’Mam Yinne 
Wa’, vibrerede Avalons 
udtrådte græsunderlag un-
der en konstant hoppende 
masse af slidte sneakers 
og behagelige Birkenstock-
sandaler.

Helende, samlende og 
ganske umulig at stå stille til.

DANIEL NIEBUHR / UNDERTONER

Megan Thee Stallion
Orange Scene
Torsdag kl. 19.30

Det er de små ting, der 
tæller, siger man nogle gan-
ge om forhold. Det samme 
gælder koncerter.

Det viste Megan Thee 
Stallion på Orange Scene 
torsdag aften. Her kunne 
hun få publikum til at 
reagere med lyksalige skrig 
over bare et løftet øjen-
bryn. Eller et enkelt blik 
over skulderen. 

Det gjaldt lige fra første  
sekund. Her gik ameri-
kaneren uimponeret på 
scenen foran de mange 

tusinde publikummer og 
sagde: »Sup, ya’ll?« Det lød 
mere som en udfordring 
end en opmuntring. 

Derfra rappede Megan 
Thee Stallion igennem, så 
selv gamle Eminem-fans 
må have tabt kæben. Hits 
som ’Thot Shit’, ’Savage’ og 
’Body’ satte gang i scenen. 
Men tiden mellem de store 
sange var lige så interessant. 

I de passager føltes 
koncerten nemlig som 
et klubshow i Houston: 
Masser af rap-samples fra 
sydstaterne, tunge beats, 
DJ-råb, dansere og frem for 
alt skudsikre flows. Cardi 
B-samarbejdet ’WAP’ var 
til gengæld en fuser, fordi 
Megan overlod store dele af 
sin tekst til det ikke vildt 
talstærke publikum. 

Gennem hele showet 
dansede og twerkede 
Megan Thee Stallion med 
sine dansere, mens hun 
rappede, som havde hun 
cykelrytterlunger.

Dagen inden havde 
brasilianske Anitta vist, 
hvordan et enøjet fokus  
på twerk kan reducere 
en koncert til monoton 
numsefest. Torsdag aften 
viste Megan Thee Stallion, 
at en sand mester magter 
åndeløse rappassager og 
avancerede dansemanøv-
rer på samme tid.

Publikummet reagerede 
med anerkendelse og – lidt 
efter lidt – også med en 
dansefest. Til slut var alle på  
Megan Thee Stallions side.

KRISTIAN KARL /  
SOUNDVENUE

En aften med Guldkystens 
glædeslyde

Stamina som  
en cykelrytter
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Nordmand på 
’hjemmebane’

Sigrid
Arena
Torsdag kl. 16.00

Det føltes, som om Sigrid 
var på hjemmebane, da 
hun trådte ind på Arena. 
Der var fra start fælles 
skandinavisk støtte fra 
publikum, og med et stort 
hit som ’Strangers’ fik 
nordmanden skabt en eufo-
risk stemning i teltet. 

Flere nyere numre 
blev leveret med stor 
træfsikkerhed fra en bund-
charmerende og energisk 
Sigrid, der trods et ofte 
mudret lydbillede formå-
ede at brænde igennem. 
Koncerten var en smule 
til den balladetunge side, 
men det var hurtigt glemt, 
da selvkærlighedshymnen 
’Mirror’ rundede af og ce-
menterede, at kærligheden 
mellem Sigrid og publikum 
var gensidig.
JENNIFER FRYDENSBJERG LEHMANN /  

SOUNDVENUE

Countrypopfesten 
tog aldrig fat
Kacey Musgraves
Orange Scene
Torsdag kl. 17.00

Kacey Musgraves 
lignede en Texas-født 
Wonder Woman, da 
hun trådte ind på 
Orange Scene.

Men selv for en så 
talentfuld sanger og 
sangskriver kan ho-

vedscenen være en prøvelse. Især om eftermiddagen, 
mens publikum stadig er ved at rejse sig på ny fra 
festivalstøvet.

Settets første mange sange var plukket fra ’Star-
Crossed’ – hendes skilsmissealbum, der har gjort 
yderligere tilnærmelser mod mainstreampoppen og 
efterladt countryrødderne stort set oprevne. 

For os, der kan lide duften af hø og synet af en 
cowboyhat, var det derfor en dejlig detalje, at der 
blandt andet var pedal steel-guitar med i det mand-
stærke band, hun havde medbragt. 

Instrumenterne blev dog kun i begrænset grad sat 
i countrymusikkens tjeneste. Jeg genkendte ikke et 
eneste nummer fra Musgraves’ tidlige albums, der 
virkede som slettet fra diskografien.

Den hjerteskærende ’Butterflies’ fra gennembrud-
det, ’Golden Hour’, blev den kosmiske kæmpekram-
mer, nummeret også er på albummet. Her kunne man 
mærke noget vandigt presse sig på i øjenkrogen. 

Men i andre stræk af koncerten blev det pinagtigt 
tydeligt, at kun en lille del af publikummet var 
bekendt med hendes sange.  

Et karaokeindslag kaldet ’kaceyoke’ efterlod mig 
også lidt konfus: Hvad skulle vi lige pludselig med 
et Fleetwood Mac-nummer, når Musgraves valgte at 
udelade adskillige guldrandede countrysange fra sit 
eget bagkatalog?

Selv konfettifontæner til sidst kunne ikke slette 
indtrykket af en countrypopfest, der aldrig for alvor 
tog fat.

HENRIK REINBERG SIMONSEN / SOUNDVENUE
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Rina Sawayama
Arena
Torsdag kl. 21.30

Man kunne slet ikke 
mærke på Rina Sawayama, 
at hun var kommet med på 
et afbud. Man kunne heller 
ikke mærke på hende, at 
det store Arena-telt, der 
torsdag aften oprindeligt 
skulle have huset rap-
stjernen Jack Harlow, kun 
var halvt fyldt. For Rina 
Sawayama leverede en  

forrygende og opløftende 
popfest.

På sit 2020-debutalbum, 
’Sawayama’, gav den 
japansk-britiske kunstner 
den klassiske popmusik 
en rocket makeover. Det 
rå udtryk blev forstærket 
live, hvor Sawayama havde 
selskab af en trommeslager 
og en guitarist, der var 
fremtrædende i lydbilledet 
– også til de mere rendyr-
kede popnumre.

Den gennemtrængende 
guitar og den buldrende 
bas gav sammen med de 
futuristiske visuals på bag-
skærmen åbningssangene 

’Dynasty’ og ’STFU!’ en 
vild og storladen energi, 
der blæste ind over publi-
kum.

Sawayama strålede 
af attitude og overskud. 
Hun havde styr på både 
koreografi og vokal, og 
hun så gennemført cool ud 
iført sort pailletdragt og 
solbriller.

Hertil viste hun sig som 
en fantastisk medrivende, 
snakkesalig og hjertelig 
vært. Man kunne virkelig 
mærke hendes oprigtige 
glæde ved at optræde for 
Arena-publikummet, som 
hun løbende interagerede 

med – for eksempel ved 
grinende at iføre sig en 
fans studenterhue med 
ordene: »Is this like a 
national hat?«

Folkemængden i teltet 
var med hende, da hun 
vredt dedikerede ’STFU!’ 
til USA’s højesteretsdom-
mere for deres afskaffelse 
af fri abort, og de var med 
hende, da hun hyldede 
selvkærlighed og pride-
måneden under ’Love Me 
4 Me’.

Publikum elskede Rina, 
og Rina elskede publikum.

MORTEN KILDEBÆK /  
SOUNDVENUE

Moor Mother
Gloria
Torsdag kl. 21.30

Der findes artister, som 
er i øjenhøjde med publi-
kum, og så er der dem,  
der decideret vader ud 
blandt publikum ved kon-
certens indledning. 
Amerikanske Moor 
Mother, der oprindeligt er 
døbt Camae Ayewa, hører 
til i den sidste kategori. 

Allerede i koncertens 
tidligste fase efter en 
åbning med Gil Scott-
Herons berømte ’Comment 
#1’ – hvor han indigneret 
gentager spørgsmålet  
»Who will survive in 
America?« – tog Moor 
Mother sin perfor-
mance ned på de første 

publikumsrækker. Her 
skabte hun et usædvanligt 
møde, der fik folk til at 
hæve mobilkameraerne.

Det gjorde kunstneren  
så håndgribelig for os, at 
hele det beskedne frem-
møde var med hende resten 
af koncerten – også da 
hun trods alt fandt op på 
scenen igen og skabte  
en messe, der på original 
vis gav en anderledes  
koncertoplevelse for de  
heldige få. Aggressiv spo-
ken word-poesi blandede 
blod med drum’n’bass, 
dubstep og midnatskølig 
kælderjazz i en konfron-
terende og foruroligende 
performance.

Med sine tykke dread-
locks og næsten besatte 
udstråling var der noget 
åndemaneragtigt over 
multikunstneren fra 
Philadelphia, der ud over 
et par hvide basketstøvler 

var klædt i sort fra top  
til tå. 

Det var ikke alle ord i 
strømmen, man fangede, 
men alligevel blev man fle-
re gange i løbet af showet 
suget ind i en verden, hvor 
dystopi, undertrykkelse, 

oprør og aggression var 
fællesnævnerne.  

Det var meget langt fra 
feel good-underholdning, 
men det føltes alt for ved-
kommende. 

HENRIK REINBERG SIMONSEN /
SOUNDVENUE

Afløser med attitude

Et usædvanligt møde
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Dakhabrakha
Pavilion
Torsdag kl. 16.00

»Hello, we are 
Dakhabrakha from 
Free Ukraine.«

Klar tale på Pavilion 
fra den ukrainske 
altmuligmand Marko 
Halanevych, da han 
indledte Dakhabrakhas 

visit, som viste rigeligt med beviser på bandets 
musikalske talenter. Helt medrivende blev koncerten 
dog aldrig.

I enkelte glimt lykkedes ensemblet med at frem-
mane en notérbar løssluppenhed blandt publikum-
met – især når gruppens tre kvinder fik lov til at 
gjalde deres flerstemmige frihedskald ud under 
teltdugen som på den vuggende ’Sho Z-pod Duba’. Og 
ligeledes brillerede hyldesten til foråret ’Vesna’ fra 
sin tålmodige opbygning, hvor kvartetten emulerede 
forskellige fuglefløjt og andre naturlyde, helt frem til 
det galopperende klimaks.

DANIEL NIEBUHR / UNDERTONER

TLC
Arena
Torsdag kl. 18.00

TLC har deres eget 
kapitel i musikhistori-
en som den bedst sæl-
gende amerikanske 
kvindegruppe nogen-
sinde. Men TLC anno 
2022 er et omrejsende 
cirkus bygget op af ne-

on, nostalgi, klichéer og billig staffage.
Først var der fem minutters opvarmning med en DJ 

– et tyndslidt trick og kendetegnende for showets ni-
veau. Til selve koncerten var trommer og bas så høje, 
at de overdøvede Rozonda ’Chilli’ Thomas og Tionne 
’T-Boz’ Watkins’ vokaler. Måske sov lydmanden?

Efter kun 45 minutter havde TLC ikke flere sange, 
og selv om det lyder tyndt, var jeg taknemmelig for 
ikke at skulle tvangsfodres med flere tomme kalorier.

RASMUS Ø. JUNGE / 
SOUNDVENUE

Frihedsekko 
fra øst

Tyndslidte tricks
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Phoebe Bridgers
Avalon
Torsdag kl. 23.30

Phoebe Bridgers’ mid-
natsseance startede, hvor 
de fleste koncerter slutter: 
med det største hit. I 
Bridgers’ tilfælde er det 
’Motion Sickness’ fra debu-
talbummet, ’Stranger in 
the Alps’.

Godt så. Så fik vi slage-
ren af vejen, og så kunne 
de uinteresserede jo smutte 

videre til næste koncert, 
hvis de ville.

Men alle blev hængende. 
Bridgers sang som en 
engel, og hun tryllebandt 
publikum foran Avalon fra 
første sekund.

Efter en mere melodisk 
version af den instrumen-
tale ’DVD Menu’ kastede 
den amerikanske indiefolk-
kunstner sig ud i en række 
sange fra 2020-albummet 
’Punisher’, som kun stod 
endnu skarpere i live-
format. Flere af numrene 
var faktisk mere i tråd med 
de alternative udgaver fra 
EP’en ’Copycat Killer’, der 

genfortolkede de ømme og 
let poppede folksange fra 
’Punisher’ i en række mere 
orkestrale versioner.

Det var ligeledes 
kærkomment, da Bridgers 
bad bandet om at forlade 
scenen, så hun kunne le-
vere en skrøbelig akustisk 
udgave af Boygenius-
nummeret ’Me & My Dog’. 
En sjældenhed til hendes 
koncerter, som hun selv 
påpegede.

Men det absolut smuk-
keste øjeblik indtraf under 
lukkeren, ’I Know the End’, 
hvor Bridgers opfordrede 
publikum til at skrige af 

deres lungers fulde kraft 
under nummerets eks-
plosive kulmination. »It’s 
gonna be fun!« forsikrede 
hun om.

Og hun havde ret. Mens 
Bridgers og hendes fem 
personer store orkester gik 
til angreb på deres instru-
menter i et sonisk kaos af 
horn og feedback, skreg et 
publikum tætpakket med 
evige melankolikere deres 
smerte ud.

Her behøvede man ikke 
at skjule sin sårbarhed.

MALTHE HJORT /  
SOUNDVENUE

Skreg smerten ud
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Artigeardit
Arena
Torsdag kl. 00.15

Der stod ARTIGEARDIT 
på scenen med gigantiske 
bogstaver. 

Spøjst nok. For den 
dansk-albanske rapper har 
egentlig aldrig talt med 
store bogstaver i løbet af 
sin karriere.

Han har i stedet haft 
succes på den gammeldags 
måde. Med talent. Arbejde. 
Og bars. Absurd mange 
bars.

Artigeardit har tålmo-
digt vist os, at han er noget 
særligt. Det har han gjort 

via en række udgivelser, 
hvor han har spurgt sig 
selv om to ting: Hvorfor er 
jeg sådan her? Og hvordan 
kan jeg blive bedre?

De spørgsmål stiller mange  
nok sig selv, når de bliver 
konfronteret med et spejl. 
Derfor er Artigeardit man-
den, mange kan spejle sig i.

Det kunne publikum 
på Arena i hvert fald. 
Artigeardits årelange live-
erfaring strålede igennem, 
da han balancerede rundt 
på scenen, der stavede 
hans navn, mens han selv 
ikke missede en eneste 
stavelse af sine rim. Alle 
ord blev taget imod med 
kyshånd af det taknem-
melige publikum.

Han fik alle til at klappe 
til Barselona-samarbejdet 

’Stå op gå ned’ og synge 
med på ’Lov mig 1 ting’. 
Men frem for alt lyttede 
man bare til ham. Ardit. 

Han har brugt årevis 
på at fortælle os, hvordan 
han har det. Det har nu 
ført ham til karrierens 
største koncert, hvilket han 
fejrede – inklusive at par 
gæsteoptrædener.

Kesi kom forbi til en 
veloplagt duet på ’Er her’, 
og en maskeret Lamin duk-
kede også op. Men man var 
aldrig i tvivl om, at det her 
var et Artigeardit-show. 

Han har knoklet i årevis. 
Nu nød han sin time i 
solen. Fortjent.

Er han Danmarks bedste 
rapper? Han er i hvert fald 
et godt bud.

KRISTIAN KARL / SOUNDVENUE
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John Cxnnor
Gloria
Torsdag kl. 18.00

Som Dr. Franken-
stein har brødrene 
Rasmus og Ketil 
Sejersen, der til dagligt 
slår sine folder i dan-
ske LLNN, sammen-
stykket et musikalsk 
monster.

Med et hav af gæster fra cremen af den danske 
undergrund, der sprang rundt imellem hinanden 
som popcorn i en gryde, blev Gloria omdannet til en 
ustyrlig fest i et kompromisløst, visionært mashup 
af industrial, terror-techno, bister hardcore, groovy 
hiphop og alt herimellem.

Samarbejdet med ungarske The Devil’s Trade 
fungerede til at bløde sanserne op imellem alle 
frontalangrebene, hvor især ”Iron Peak” var kronen 
på værket.

En eksplosiv time, der formentlig aldrig vil blive 
genskabt live.

THOMAS GRØNKJÆR

O-fxcking-
kay!!
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Flydende kvælstof, sæbebobler, magneter og for den sags skyld 
en flamingokasse. Og nej, det er ikke ingredienser fra en ’Olsen 
Banden’-film. 

Matt Damon drager nytte af 
denne proces i filmen ’The 
Martian’ for at få vand til 
sin kartoffelmark

ROBERT FRIIS-MØLLER

N ormalt når Rasmus Meier Knudsen og Robert Friis-Møller 
møder ind på deres studiejob, så rejser de land og rige 
rundt med deres ’Science Show’. Men denne uge står de i 

DTU’s bod på Roskilde Festival og tager imod alle, der har lyst til 
at høre på dem. 

Her driver de nemlig en workshop, som hedder Power to X. 
»Lige nu laver vi faktisk power to sæbebobler. Vi kan opbevare 

energien fra solen i sæbebobler,« griner Rasmus Meier Knudsen og 
uddyber, at projektet på Roskilde Festival i meget korte træk går ud 
på at separere vand, så det bliver til ilt og brint. 

Det gør de ved at sætte strøm til vand med et elektrolyseapparat, 
som splitter vandet ad, forklarer Robert Friis-Møller. Den elektriske 
energi bliver til kemisk energi, og brinten bliver fanget i sæbebobler.

Robert Friis-Møller viser mig dog, at hvis man tager de grønne 
sæbebobler i sin hånd og tilfører energi med en lighter, så siger det 
»BANG!« og så er boblerne væk. 

»Matt Damon drager nytte af denne proces i filmen ’The 
Martian’ for at få vand til sin kartoffelmark,” siger Robert Friis-
Møller.

Ved nabobordet står der en ring af magneter på bordet sammen 
med en flamingokasse. Rasmus Meier Knudsen tager låget af kas-
sen og hælder nitrogen i en kop. Han dypper derefter en klods i 
det flydende kvælstof, og det næste, der sker, er, at den kan svæve 
over magneterne på bordet.

Et andet sted tester de to DTU-studerende desuden en flise, som 
i løbet af dagen absorberer tramp og tråd fra sko, støvler og andet 
fodtøj. Det bliver herefter lagret som strøm og lyser op om aftenen 
– og skulle efter sigende være lidt af et romantisk mødested midt 
imellem Apollo og Orange Scene.

 DANIEL REX-DYBMOSE

Hvordan kan en solfanger, vand og sæbe få et campingbord til at virke som noget 
fra en science fiction-film? Besøg DTU’s workshop på Roskilde Festival og bliv klogere.

Vi løser 
energikrisen 
på en mark 
i Roskilde

Foto: Daniel Rex-Dybmose
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All the pretty colours.

Trash dri� s in the sky 

All the pretty colours are

Vomit washed away 
EVELYN OG SIGNE
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HVOR ER VORES PETANQUESPIL?
Vi i Camp Grødmandag e� erlyser vores petanquespil. 

Det har manglet i et døgn. Vi begyndte at kaste

med vores sko i afmagt, og det fungerede 

overraskende godt. Faktisk behøver vi slet 

ikke få spillet tilbage, vi ville bare anbefale 

sko-petanque og sige, at jer, som har 

nupset vores spil, bare kan beholde det. 

SIG HEJ TIL DIN PANTSAMLER

  Solen bager, stemningen er høj. Vi er glade og sommeren 

føles let og lu� ig. Sorgene og hverdagen er langt væk.

Når du drikker, og glæden gennemstrømmer din krop, 

så kommer der ind fra venstre et menneske 
som spejder e� er pant.

Du vælger måske at deltage i campens 

challenge om et billede med en pantsamler.

Men er det okay?

Hvad med at vi starter forfra! 

De mennesker, som samler den dåse op, du lige har smidt i 

græsset, er et menneske, som er på job. Et menneske, som 

mærker varmen på samme måde som dig. 

Vi er alle sammen det, der udgør Roskilde Festival. 

Så næste gang, du ind fra venstre opfanger en pantsamler, 

så sig hej og giv dem thumbs up. 

De rydder op og gør os andre en tjeneste.

JENNIFER GARNETT

Skriv til orangepress@roskilde-festival.dk, så er det måske
 dig og dit indlæg, der kommer på tavlen.
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Vi i Camp Grødmandag e� erlyser vores petanquespil. 

Det har manglet i et døgn. Vi begyndte at kaste
HVOR ER VORES PETANQUESPIL?

QU
IZ SVAR – DEN STORE #RF50-QUIZ:

1: a, 2: a, 3: a (Bonusinfo: Det var først i 1973, i festivalens 
tredje år, at Roskilde blev til… ja… Roskilde. Før det hed festivalen først Sound Festival 
og dere� er Fantasy Festival.), 4: c (Bonusinfo: Det er fordelt på 85.000 partoutbilletter, 
20.000 endagsbilletter og 30.000 frivillige.), 5: b, 6: b, 7: c, 8: a (Bonusinfo: Ironisk nok 
var festivalen netop dette år blevet � yttet en uge ind i juli måned, fordi uge 27 sæd-
vanligvis har mere sol end uge 26.), 9: c, 10: c, 11: a, 12: c (Bonusinfo: Før 2008 havde 
festivalen andre navne og blev drevet af medier som MetroXpress, Ga� a, Politikens 
Hus og Land og Folk), 13: a, 14: b, 15: b.

Når Clarissa Connelly i dag træder op 
på Pavilion, er det som en af de mest in-
ternationalt anerkendte danske kunstnere 
netop nu. 

Sidste år vandt hun som den første 
danske musiker nogensinde Nordic Music 
Prize, hvis første 11 udgaver altid var 
gået til en kunstner fra et af de fi re andre 
nordiske lande.

Men hvad er det så Clarissa Connelly 
kan? Har hendes musik et mere internatio-
nalt udsyn? Nej, tværtom, kan det synes. 
Hendes prisvindende udgivelse The 
Voyager baserer sig nemlig på idéer og 
melodier, som hun fandt på, mens hun van-
drede langs Hærvejen i det jyske landskab.

Med til udgivelsen følger også en app, 
som har fået navnet ‘Vandringen’, og som 
indeholder oplysninger om blandt andet 
vikingerelaterede steder, man stadig kan 
fi nde i Danmark. 

EN NEDBRYDELSE AF SKEL
Ikke desto mindre vakte albummet gen-
klang hos først både den nordiske og siden-
hen den internationale jury, der til sammen 
står for at uddele Nordic Music Prize.

For musikkritiker Anna Ullman, der 
er det danske medlem af den nordiske 
jury, er det Connellys eksperimenterende 

tone, der får det specifi kke til at vække 
almen genklang: 

»Hun skriver sig ind i en interesse 
for andre livsmåder,« siger hun.
Gennem Clarissa Connellys konstante 
søgen efter lyde, der ganske enkelt er 
anderledes, giver det lytteren et håb om, 
at også så meget andet kunne være ander-
ledes end den verden, vi har i dag.

Hendes internationale publikum får 
altså ikke et korrekt portræt af et forti-
digt Danmark. Dertil er der for mange 
synthesizere, og for meget inspiration fra 
Enya. 

I stedet får de faktisk et musikalsk 
univers, der er en komplet urealistisk 
blanding af fortid og nutid. 

Anna Ullman roser i den forbindelse 
ikke bare pladens arkaiske og folke-
musikalske lydunivers, men også dens 
inddragen af uglesete kitschnavne som 
Mike Oldfi eld og Enya såvel som semi-
futuristiske synth-lyde. 

»Det handler ikke bare om at beskrive, 
men om at nedbryde skellet mellem 
menneske og natur,« siger Anna Ullman. 

FREDERIK BOJER BOVÉ

CLARISSA CONNELLY SPILLER PÅ 
PAVILION FREDAG KLOKKEN 12.00

Clarissa Connelly 
– når det mest lokale 
er det mest globale

Foto: Jasko Bobar

VEJRET I DAG Dagen starter med godt teltvejr, uden direkte sol og let køligt. Senere på a� en bliver det tid til at � nde gummi-støvlerne frem, når festival-pladsen bliver ramt af byger.

19° 20° 16°

Dag A� en Morgen

Vandring i Jylland er blevet til en internationalt anerkendt udgivelse.
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Endelig blev Originalen økologisk
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