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VELKOMMEN TIL ROSKILDE FESTIVAL 2016
Værd at Vide er din særlige frivilligguide til Roskilde Festival. Det er her, du fin-
der alle de praktiske oplysninger, du skal bruge, når du skal hjælpe dig selv, dine 
medfrivillige og vores deltagere på vej. Så sørg for at have den på dig.

Når du tjekker ind på Roskilde Festival, tjekker du også ind i Danmarks 4.-største 
by. En storby hvor vi i fællesskab kan udforske alle de store, anderledes, udfor-
drende muligheder og oplevelser. I Værd at Vide kan du læse om det særlige 
område for frivillige, Volunteers Village, hvor du kan hænge ud og holde møder 
i afslappede rammer, om festivalens fokus på bæredygtighed og om vores non-
profit-profil. Du kan læse om hvordan du kan bidrage til en mere bæredygtig 
festival ved f.eks. at benytte den kollektive transport, spise økologisk og sortere 
affald. Du får også et kort over campingområdet og Festivalpladsen. Brug det 
når du skal rundt på pladsen, eller hvis du bliver spurgt om vej.

For at få det forkromede overblik over festivalen kan du læse igennem fra A til Z, 
men Værd at Vide er også dit opslagsværk under festivalen. Hent gerne hele gui-
den som app; grib telefonen, åben din browser og skriv vav.roskilde-festival.dk.

Foto: Jacques Holst
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KÆRE FRIVILLIGE

Som frivillig er du en vigtig del af det unikke fællesskab, der hvert år skaber 
Roskilde Festival. Vi er omkring 32.000 frivillige, der har lysten og overskud-
det til at lægge en indsats for, at vores storby trives. Men fællesskabet favner 
endnu bredere, for alle deltagere skaber tilsammen den særlige stemning og 
det specielle univers, som Roskilde Festival er. Med billetkøbende deltagere, 
partnere, artister og alle frivillige når vi langt over 130.000 deltagere i Dan-
marks 4.-største by, Roskilde Festival, mens festivalen står på.

Vi er Roskilde Festival.

DIN INDSATS GØR EN FORSKEL
Vi vil gerne sige tak. Tak fordi du er med til at skabe festivalen og gøre den til 
en unik og opsigtsvækkende kulturbegivenhed. Det er bl.a. dit frivillige enga-
gement, der er med til at realisere, at festivalen igen kan give deltagerne en 
fantastisk og enestående oplevelse. Din indsats er med til at sikre, at Roskilde 
Festival kan lade sig gøre og kan donere det samlede overskud til humani-
tære og kulturelle formål til gavn for børn og unge. Dit frivillige engagement 
er en forudsætning for, at Roskilde Festival eksisterer. 
Tak for det!

SOM FRIVILLIG HAR DU BLANDT ANDET MULIGHED FOR:
• Gratis at tage egne børn med på festivalen, hvis børnene er under 10 år. De 
skal bære armbånd, som udleveres i Check-In. Er dit barn fra 10 til 14 år, kan 
du købe armbånd eller børnecheck-in-kort. Prisen er 350 DKK pr. barn. Børn 
over 15 år skal købe en voksenbillet.  

• At køre gratis med den interne shuttlebus for frivillige. Den kører fra 
Roskilde Station til Festivalpladsen. Den er gratis for frivillige med påsat 
frivilligarmbånd eller gyldigt check-in-kort. 

• Adgang til Volunteers Village med Wi-Fi-zone, gratis kaffe, te og saftevand 
samt fordelagtige priser på andre drikkevarer og mad. Om eftermiddagen kan 
du opleve musikquiz, oplæg og banko, og om aftenen kan du hænge ud med 
festivalvennerne og feste.
største designpriser.
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EN STORBY SÆTTER DAGSORDENEN
Storbyen Roskilde Festival sætter rammen om en mangfoldig skare af 
kreative fællesskaber og frirum, hvor den gode stemning og de skelsættende 
oplevelser kan udfolde sig. Det er en storby, hvor kunst og musik sætter 
dagsorden, og hvor mødet på tværs mellem mennesker, holdninger, kulturer 
og genrer er i centrum. Roskilde Festival præsenterer et program, der favner 
bredt og udfordrer, dyrker vækstlaget og sætter fokus på lighed - et program, 
der atter sætter internationale superstjerner i selskab med de nyeste skud på 
stjernehimlen. Læg især mærke til den danske kunstnergruppe Superflex, der 
sætter fokus på lighed med installationen Flagship Shelthers/Bottle Collectors 
VIP, som er blot ét ud af ca. 20 unikke kunstprojekter i det nye Art Zone under 
dette års festival. De arbejder med lighed, men søger at udfordre nogle af 
de samfundsstrukturer der er med til at skabe ulighed. Det demonstrerer de 
f.eks. ved VIP lounges for pantsamlere. 
Roskilde Festival arbejder også på tværs af programmet. Blandt andet med 
holdningsfokus på lighed og menneskerettigheder. Damon Albarn og The 
Syrian National Orchestra for Arabic Music mødes til en helt unik åbning 
af Orange Scene, hvor de spiller den ikoniske scene i gang, og netop denne 
scene vil MØ også indtage senere på ugen. Vi glæder os til at byde en artist 
med et så hurtigt spirende talent velkommen tilbage til vores fællesskab, 
hvor også internationale superstjerner som PJ Harvey og Neil Young og nogle 
af de nyeste skud som Grimes og Bomba Estéreo i kombination vil bidrage til 
den unikke stemning på årets festival.

Og så har vi slet ikke nævnt de mange madboder, Rising City’s aktiviteter, 
vores økologiomlægning og alle de andre indsatser, Roskilde Festival er 
samlingspunkt for.

Alle deltagere på Roskilde Festival er med til at gøre en forskel – også dig. 
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I FÆLLESSKAB FOR FÆLLESKABET
Som frivillig er du ikke kun med til at gøre en forskel for Roskilde Festival. Din 
indsats rækker meget længere end det. Roskilde Festival er nemlig en af de få 
festivaler, som er 100 procent non-profit. Det betyder, at vi giver hver eneste 
krone af vores overskud væk til humanitært og kulturelle formål til gavn for 
børn og unge, som kommer flest muligt til gavn.
På Roskilde Festival tror vi på, at musik og kunst kan forandre verden. Vi tror 
på, at en festival kan udløse og forstærke en bevægelse af unge, der vil andet 
og mere end bare sig selv og sine nærmeste. Roskilde Festival er fest og 
farver, øl og sol, sommer og venner, flirt og fede koncerter. Men det er meget 
mere end det. Vi vil mere end underholde vores deltagere; vi vil udfordre og 
flytte mennesker.
Roskilde Festival er et frirum, hvor vi for en stund kan sætte os fri af hver-
dagen og stille spørgsmålstegn ved eller udfordre de vante og genkendelige 
rammer. Frirummet giver os en helt særlig mulighed for at forholde os til 
denne måde vi har indrettet vores liv og verden på, og mulighed for at 
drømme os til noget andet, som vi kan tage med tilbage til hverdagen. 
Derfor sætter vi hvert år fokus på en aktuel problematik eller et samfundsfor-
hold, som, vi mener, fortjener særlig opmærksomhed - og forandring. Vi tager 
de store spørgsmål op. Alt det der måske ikke er tid og plads til i hverdagen. 
Under overskriften Equality: Stand up for your rights sætter vi i år fokus på 
politisk lighed og menneskerettigheder. Vi tror på, at forandring for fælles-
skabet sker i fællesskab. Og vi har en ambition om at vi sammen kan skabe 
den forandring.

Tak fordi du er med.

Mange festivalhilsner fra Roskilde Festivals direktion
Henrik Rasmussen og Signe Lopdrup

Foto: Jonas Jessen Hansen
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ORGANISATION OG STRUKTUR
Roskilde Festival 2016 er festival nummer 46. Det er en af de ældste og 
største manifestationer for musik, kunst og fællesskab i verden. Den første 
festival fandt sted i 1971 under navnet Sound Festival. Siden 1972, hvor 
festivalen hed Fantasy, har Roskilde Festival været arrangeret af Foreningen 
Roskilde Festival. Og lige så længe har vi været 100 procent non-profit. Siden 
begyndelsen af 1970’erne har Roskilde Festival genereret over 270 millioner 
kroner til udlodning - en bedrift der kun er blevet til ved alle frivilliges 
dedikerede indsats.
Nedenfor kan du bliver klogere på organisationen bag Roskilde Festival og 
læse mere om vores donationer.

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL
Foreningen Roskilde Festival er arrangør af begivenheden Roskilde Festival, 
der hvert år bliver til på baggrund af ca. 32.000 frivilliges og 80.000 delta-
geres kæmpestore engagement og deltagelse. Foreningen er 100 procent 
non-profit og støtter velgørende initiativer inden for humanitært, kulturelt og 
alment velgørende arbejde - især for børn og unge. Med donationerne ønsker 
Foreningen Roskilde Festival at støtte op om fællesskaber, hjælpe udsatte 
samt at udfordre og skabe bevidsthed om samfundet omkring os. Det stræk-
ker sig fra hjemløse i Danmark til flygtninge i udlandet samt organisationer, 
der ligesom Roskilde Festival er baseret på frivilliges indsats og engagement.

Foreningen er nemlig skabt af og for frivillige. Der arbejdes i øjeblikket på 
at gøre Foreningen mere levende og gøre den til et kreativt og kærligt fæl-
lesskab fyldt med aktiviteter inden for Roskilde Festivals grundværdier som 
musik og kunst, socialt engagement, bæredygtighed og aktiv deltagelse året 
rundt. Og her vil vi rigtig gerne have dig med, så vi sammen kan skabe en 
mere levende, spændende og fremtidsstærk forening.

Bliv medlem!
Har du lyst til at blive medlem, skal du blot holde øje med People – Roskilde 
Festivals portal for frivillige på Roskilde Festival – hvor der i august måned vil 
blive udsendt mere information om indmelding. På People kan du også læse 
meget mere om Foreningens arbejde, donationer, aktiviteter og arrangemen-
ter året igennem. Har du idéer til eller spørgsmål om Foreningen så skriv til 
forening@roskilde-festival.dk.

Vi glæder os til at have dig med!
Foto: Jonas Jessen Hansen
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10 TING DU SKAL VIDE OM ROSKILDE FESTIVAL 2016 
Du er frivillig på Roskilde Festival, og derfor er der nogle ting, du bør vide om 
vores storby – både så du bedre selv kan navigere, og så du kan guide andre 
deltagere på vej. Her er et hurtigt overblik over de 10 ting, du bare skal vide 
om Roskilde Festival 2016:

1. Roskilde Festival er Danmarks 4.-største by i en uge om året målt på indbyggertal. Vi 
er mere end 130.000 deltagere samlet i vores storbys fællesskab, hvoraf over 32.000 er 
frivillige for festivalen.
2. Storbyen Roskilde Festival byder på en helt særlig kombination af kunst, debat, arki-
tektur, mad, musik og meget mere. Besøg blandt andet Rising City og tag temperaturen 
på lighedsforståelsen i dag, Dream City, hvor alle Dreamers sammen har skabt en særlig 
bæredygtig bydel og det nye Art Zone, hvor kunst, mad og holdning spiller sammen for at 
give dig en helt speciel oplevelse.
3. Roskilde Festival 2016 varer otte dage fra lørdag d. 25. juni til lørdag d. 2. juli. Vores 
campingområder åbner lørdag d. 25. juni kl. 16.00. Den indre del af Festivalpladsen åbner 
onsdag d. 29. juni kl. 17.00.
4. Roskilde Festival har ni scener, hvor du kan opleve de over 180 artister fra hele verden. 
Arena, Apollo, Avalon, Countdown, Gloria, Orange Scene, Street, Pavilion og Rising.
5. Der findes et særligt område for frivillige, nemlig Volunteers Village. Her kan du få 
opladet din telefon, få gratis kaffe/vand, hænge ud med andre frivillige, få massage, høre 
foredrag, quizze, besøge Bar Rock og meget mere.
6. Roskilde Festival er 100 procent non-profit og har altid været det. Det betyder, at vi done-
rer alt overskud til kulturelle og velgørende formål. Siden starten af 1970’erne har Roskilde 
Festival genereret mere end 270 millioner kroner til udlodning.
7. Fokus på bæredygtighed og genbrug er en vigtig del af Roskilde Festival. Der er 11 
recycling-stationer på pladsen, du kan benytte døgnet rundt, sorterings- og indsamlings-
optog, der kører igennem camping hver dag, og frivillige i grønne veste der er klar til at 
hjælpe med at sortere affald og rydde op i områderne.
8. I år har du lettere ved at komme af med pant, og der er desuden pant på alt emballage, 
der sælges i vores drikkevareboder. Der vil være to ekstra store pantboder placeret i område 
L og C.
9. På Roskilde Festival behandler vi hinanden med omsorg, tillid, tolerance og respekt. Som 
frivillig er du med til at sikre, at alle passer godt på hinanden; både frivillige, billetkøbende 
deltagere og partnere imellem.
10. Ved uheld eller nødsituationer skal du kontakte Beredskabskontoret på
70 120 112. Gem nummeret på din telefon, så du nemt kan tilkalde hjælp, hvis der er behov 
for det.

Husk, du skal have armbånd på for at komme ind på festivalområdet fra lørdag d. 25. juni 
klokken 08.00 til tirsdag d. 5. juli klokken 18.00.



O
R

G
A

N
ISA

TIO
N

 O
G

 STR
U

K
TU

R

9

DET BETYDER FARVERNE PÅ VESTENE
Flere af festivalens frivillige er genkendelige på deres farvede arbejdsveste. 
Følgende farver på vestene findes på Roskilde Festival 2016:

Orange:  Servicevagter, porte, parkering, og crowd  
  safety-vagter

Gul:  Safety managers (ledere) scener, safety officers  
  (ledere) camping

Gul/grøn:   Echnical crew

Hvid:  Social workers

Beige:  Security

Grøn:  Læger og sygeplejersker

Turkis:  Bar managers, drikkevare- og handelskontrol

Rød:  Livreddere

Stærk grøn: Affaldshåndtering på camping (trash-projekt)

Lilla:  Presse (printet på vesten: Press)



N
Y

T PÅ
 R

O
SK

ILD
E FESTIVA

L 2016

10

NYT PÅ ROSKILDE FESTIVAL 2016 
Vores storby Roskilde Festival forandrer sig hvert år, og i år er naturligvis 
ingen undtagelse. Nye byrum opstår, og vi kan slet ikke lade være med at 
udfordre både os selv, vores deltagere og vores omverden. Herunder kan du 
læse lidt om, hvordan vores by har fornyet sig til RF16.

INDHOLD
Art Zone
Art Zone er Roskilde Festivals epicenter for kunst. I dette område er kunsten 
allestedsnærværende og integreret og fungerer som ramme for deltagerople-
velsen. I år er Art Zone placeret øst for Orange og skal sikre, at kunstværker, 
madoplevelser og pauserum bliver flettet sammen til en intim helhedsop-
levelse i rummet mellem Food Court, Gloria og Graffiti Zone. To af årets 
kunstprograms rumlige hovedværker er placeret i området.

Avalon
Avalon har fået nyt telt og look/scenografi, som er inspireret af 1920’-30’er-
nes kabaretscene i Paris/Berlin, blandet med et strejf af det moderne New 
York. Scenen er en modpol til mange af festivalens øvrige scenerum, der er 
meget åbne eller store. I Avalon er du i en intim og nærværende ramme. 
Stemningen er tæt, tung og forventningsfuld, når måltiderne nydes inden og 
mellem forestillingerne i det tilstødende restaurant¬kvarter ved pladsen. 

Countdown
Countdown er en helt ny scene i de første dage af festivalen. Du finder 
scenen tæt på Apollo, og når festivalpladsen åbner, transformeres den til en 
port. Scenen spiller ind med både stille koncerter, som indbyder til afslapning 
i græsset og lægger op til nogle af de største fester i dagene op til festivalen 
i aftentimerne og frem til midnat.

Rising City
Roskilde Rising er platform for meningsdannelse og kulturel nytænkning og 
samler Roskilde Festivals fokus på det kulturelle vækstlag. Rising-scenerne er 
fysisk placeret i Rising City og fun¬gerer som et område med tre scener. En 
større scene for upcoming bands, som spiller fra søndag d. 26. juni til tirsdag 
d. 28. juni og to mindre scener, som rummer området for kunst og holdnings-
arbejde. Rising dækker samtidig over Roskilde Festivals vækstlagsområde, 
som præsenterer nybrud og vækstlag inden for musik og kunst. 
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Foto: Morten Lau Nielsen

HOLDNING OG BÆREDYGTIGHED
Pant
Der kommer to store pantboder, som er placeret på Ydre Plads. De har døgn-
åbent og er placeret i Område L og Område C’s nordlige ende. De tidligere 
blå containere til donation af pant afløses af levende pantstationer, hvor du 
foruden at donere også ved, hvem der får pengene samt kan få en snak med 
de frivillige fra den enkelte organisation, om hvad panten går til.  Dette vil 
være mindre organisationer, som får muligheden for at fortælle deres vinkel. 

Affaldssortering
Bæredygtighed og miljø er nøgleord for Roskilde Festival. Vi har altid 
fokus på genbrug og på at begrænse mængden af affald. Derfor er der 11 
recycling-stationer fordelt på hele campingområdet, hvor du kan komme af 
med brændbart affald (restaffald) og pap, metal, glas, batterier (inkl. bilbat-
terier) samt campingudstyr. På recycling-stationerne har du mulighed for at 
donere din pant. I år er der særligt fokus på aflevering af luftmadrasser, da 
de indeholder pvc, som er utrolig skadeligt for miljøet når det brændes af. Du 
kan bruge recycling-stationerne døgnet rundt.
Når du skal hjem, kan dit brugte campingudstyr få nyt liv, hvis du giver det 
til kampagnen CampAid, som er placeret på sorteringsstationerne på pladsen 
lørdag d. 2. og søndag d. 3. juli. Husk at dit udstyr ryger til forbrænding, hvis 
du lader det stå. Se efter de grønne veste der er klar på at hjælpe med at 
sortere og rydde op. Som frivillig er du festivalens ansigt udadtil, så hjælp 
gerne festivaldeltagerne i retning af en recycling-station.
som præsenterer nybrud og vækstlag inden for musik og kunst.

Equality: Stand up for your rights
I 2016 sætter vi specifikt fokus på politisk lighed og menneskerettigheder. 
Vi ser på, hvordan menneskerettighederne udfordres både i den vestlige, 
demokratiske verden og i lande, der er politisk og socialt ustabile. 
Roskilde Festivals holdningsfokus handler i 2016 om lighed og menneskeret-
tigheder. Gennem kunst, musik og donationer vil vi sammen med partnere og 
deltagere tage temperaturen på lighedsforståelsen og inspirere til stillingta-
gen og engagement. Interesseret i mere? Tjek Arts- og Risingprogrammet og 
hold øje med aktiviteter, når du bevæger dig rundt på campingområdet.
Vi kommer blandt andet til at arbejde med retten til privatliv og digital 
overvågning, med begrænset ytringsfrihed og ikke mindst med den aktuelle 
flygtningesituation.
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HOLDNING OG BÆREDYGTIGHED - fortsat
Settle ´N Share 
Der er kommet et nyt tiltag på Område P, hvor der indrettes et særligt område 
i samarbejde med Roskilde Festival Højskole. Her er fokus på ansvarlighed, 
fællesskab og delekultur. Området bliver kaldt Settle ’N Share. I dette område 
har alle søgt om at bo, og alle lejre bidrager med noget positivt til området 
og fællesskabet. Derudover er der forskellige særegenheder som eksempelvis 
morgensang og skraldindsamling. Fællesaktiviteterne i område P er åbne for 
alle.
 
Volunteers Village
Som frivillig har du adgang til Volunteers Village, der i år har undergået en 
fin forvandling og nu står endnu skarpere. Her kan du få gratis økologisk 
kaffe og Wi-Fi, hænge ud med andre frivillige i rolige omgivelser, købe mad 
og drikke til frivilligvenlige priser, få en gang massage, holde møder, høre 
intime livekoncerter og skåle med dine medfrivillige. I Volunteers Lounge vil 
der være musikquiz med fine præmier, spændende foredrag, banko og meget 
mere. 

Foto: Jacques Holst
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FORVENTNINGER TIL DIG 
Som frivillig er du med til at skabe vores alles festival. Det er sjovt at være 
med til at lave Roskilde Festival, og du er, med din indsats, med til at skabe 
den særlige og gode Roskilde Festival-stemning.
Vi vil derfor gerne have, at du:

• Tænker på dig selv som medskaber af både din egen og alle andres festi-
valoplevelse. Vær den frivillige du også selv gerne vil møde

• Behandler alle med tolerance og respekt og er med til at sikre, at andre 
frivillige og gæster gør det samme

• Bidrager til en sikker og fredelig festival for alle ved altid at være den, der 
bidrager til løsningen frem for konflikten

 
I forhold til dine konkrete opgaver som frivillig forventer vi 
desuden, at du:
 

• Tager ansvar. Sæt dig grundigt ind i din opgavebeskrivelse inden din 
første vagt. Er du i tvivl om, hvad der er dine opgaver så tal med din leder.

• Møder til tiden.
• Først forlader din vagt, når du bliver afløst. Er der tryk på, så tilbyd gerne 

at blive lidt længere.
• Straks giver besked til din leder, hvis du bliver forsinket eller forhindret i 

at møde på din vagt.
• Henviser til den person, der har ansvaret for området, hvis du bliver 

spurgt om noget, du er i tvivl om svaret på.
• Hjælper dine medfrivillige f.eks. ved at holde hånden frem og vise dit 

armbånd ved portene, åbne tasker selv osv.
• Ikke indtager eller er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, når du 

har vagt.
• Hjælper med at samle og sortere affald og er bevidst om, at affald skal 

minimeres.

Vi glæder os til at skabe Roskilde Festival sammen med dig!

Foto: Jacques Holst
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HER ER SYV GODE RÅD, HVIS DU VIL HJÆLPE MED AT GØRE
ROSKILDE FESTIVAL MERE MILJØVENLIG:

• Tag alt udstyr med hjem du medbringer til festivalen
• Sorter dit affald og hjælp også andre med at bruge recycling-stationerne
• Tag offentlig transport
• Vælg økologisk mad og drikke. Husk at smage vegetarmaden også
• Medbring cykel og brug den når det kun er til persontransport
• Drik postevand frem for kildevand fra plastikflasker
• Hvis du bygger noget så udnyt byggematerialerne 100 % og genbrug dem 

næste år
• Hjælper med at samle og sortere affald og er bevidst om, at affald skal 

minimeres.der være musikquiz med fine præmier, spændende foredrag, 
banko og meget mere. 

De gode råd er udarbejdet af Roskilde Festivals miljøgruppe. Miljøgruppen 
består af ildsjæle med specialer i bl.a. energi, el, affald og miljøpåvirkning. 
Miljøgruppens opgave er at have et overblik over festivalens miljøpåvirkning 
og hvert år udbygge kartoteket med gode, bæredygtige ideer og tiltag samt 
uddele Roskilde Festivals årlige miljøpris.
Du kan også bruge Miljøgruppen som uvildige rådgivere, som kan hjælpe 
med at trykprøve dine ideer og initiativer for at sikre det bedste resultat, 
både for dit projekt og for miljøet. Tøv derfor ikke med at kontakte dem på 
environment@roskilde-festival.dk.
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ANKOMST OG ADGANG
Her kan du læse om alt det, der handler om armbånd og adgang til de for-
skellige områder på Roskilde Festival - og også de forskellige billettyper.

ADGANG GENNEM PORTENE
Du skal altid fremvise dit frivilligarmbånd, når du passerer gennem en port. 
Kører du gennem en port, skal du stoppe helt op og fremvise det.
Dit check-in-kort finder du i vores database Roskilde Festival People. Du 
finder People på adressen people.roskilde-festival.dk

ADGANG FOR FRIVILLIGE
• Alle frivillige skal bære et frivilligarmbånd. 
• I år skal alle frivillige have armbåndet udleveret via Check-In – uanset 

hvem du er frivillig for. 
• Du får dit armbånd udleveret i Check-In mod forevisning af check-in-kort 

og billede-id. 
• Dit check-in-kort finder du i vores database Roskilde Festival People-m. 

Du finder People-m på adressen people-m.roskilde-festival.dk. 
• Have gyldigt armbånd på fra lørdag den 25. juni kl. 08.00 til tirsdag den 

5. juli kl. 18.00. 
• Armbåndet giver adgang til alle deltagerområder og lukkede områder for 

dem, der har brug for det. 
• Check-In ligger i Bygning 6 på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67. 

Se kortet for placering. 

ÅBNINGSTIDER I CHECK-IN:
Særlig åbningstid – for udlevering af frivillige adgangstegn til 
foreningsfrivillige 

For at sikre så hurtig og effektiv ekspedition som muligt skal frivillige, for en 
service- eller handelsforening, afhente armbånd i følgende tidsperiode: 

• Lørdag den 18. juni kl. 12.00-20.00
• Søndag den 19. juni kl. 10.00-20.00
• Mandag den 20. juni – torsdag den 23. juni k. 17.00-22.00

Åbningstid for øvrige frivillige: 

• Døgnåbent fra fredag d. 24. juni kl. 12.00 til lørdag den 2. juli kl. 24.00  
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ÅBNINGSTIDER I CHECK-IN - fortsat 
Åbningstid for frivillige hvis frivilligadgangstegn er itu, eller 
øvrige check-in-relevante problemstillinger:

• Døgnåbent fra fredag d. 24. juni kl. 12.00 til lørdag den 2. juli kl. 24.00 

DIN ADGANG TIL CAMPING VED ÅBNING
• Adgang til camping fra venteområderne åbner lørdag den 25. juni kl. 

16.00. 
• Venteområderne lukker for yderligere adgang lørdag den 25 juni kl. 

15.55. 
• Er du ikke i et venteområde, kan du få adgang til camping kl. 16.15 via de 

officielle porte. 
• I tidsrummet kl. 08.00-13.00 kan du indlevere dit campingudstyr i alle 

garderober på campingområdet. 
• Du kan hente udstyret igen kl. 16.45 og slå dit telt op herefter. 
• Bemærk at du kun må opholde dig på campingområdet i tidsrummet 

kl. 13.00-16.00, hvis du skal udføre et arbejde. Du skal i videst muligt 
omfang også have en orange vest på. 

• Det er ikke tilladt at tage ophold på campingpladsen med sit udstyr, før 
camping er åbnet. Mange af vores gæster venter rigtig længe på at få lov 
til at komme ind på camping som de første. De skal have lov til at komme 
ind på en ubrugt plads. 

Hvis du som frivillig vil campere på publikumscamping, kan du benytte et af 
de tre midlertidige venteområder på lige fod med de betalende festivaldelta-
gere. I modsætning til de betalende deltagere behøver du dog ikke at bestille 
en indgangsbooking. Bemærk at der er reserveret et begrænset antal pladser 
til frivillige, og at pladserne bliver fyldt op efter ‘først til mølle’-princippet.

Med frivilligarmbånd har du gratis adgang til et venteområde, hvis ikke der er 
udsolgt af pladser til venteområdet. Når antallet af frivillige i et venteområde 
når de maksimale 3.000, som er særligt afsat, vil der ikke kunne komme flere 
frivillige ind i det pågældende venteområde, med mindre man som frivillig 
har købt en indgangsbooking (så kommer man selvfølgelig ind). Opholder 
man sig på campingområdet uden gyldig grund, kan man blive tildelt et 
advarselsarmbånd og i værste fald blive bortvist fra festivalen.
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ADGANG FOR FRIVILLIGES BØRN
Alle frivillige må gratis tage egne børn under 10 år med på festivalen. De skal 
bære armbånd, som udleveres i Check-In. Er dit barn fra 10 år til og med 14 
år, skal du købe armbånd eller børnecheck-in-kort i Check-In. Prisen er 350 
DKK pr. barn. 
Tag med bussen direkte fra Roskilde Station til Check-In. Hvis dit barn er 
med, kan armbåndet sættes på, når I køber det. I modsat fald udstedes 
check-in-kort, og armbåndet monteres, når barnet (ifølge med en voksen over 
18 år) kommer med sit check-in-kort. Husk at ved påsætning af armbånd skal 
barnets sygesikringsbevis fremvises. Unge fra 15 år skal købe en normal billet 
til fuld pris i forsalg eller ved indgangen (i tilfælde af at der ikke er udsolgt).

HJÆLPERARMBÅND
Personer, som har behov for at komme ind i opbygnings- og nedtagningsfa-
sen, men ikke under selve festivalen, kan få et hjælperarmbånd. Båndet giver 
adgang fra lørdag den 25. juni kl. 08.00 til onsdag den 29. juni kl. 16.00 og 
igen fra søndag den 3. juli kl. 04.00 til tirsdag den 5. juli kl. 18.00. Hjælper-
armbånd udleveres af din leder. 

UDEBLIVELSE FRA DINE VAGTER
Hvis du udebliver fra en eller flere af dine vagter uden gyldig grund og uden 
aftale med din leder, får du klippet dit armbånd, og vi sender dig en faktura 
på 3.500 DKK. Du mister også muligheden for at være frivillig på Roskilde 
Festival de næste tre år.

 
 

Foto: Tobias Nicolai
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SYGDOM
Skulle du blive syg eller på anden måde uarbejdsdygtig, så du ikke kan møde 
til dine vagter, skal du med det samme give din leder besked og aflevere dit 
armbånd i Check-In. Dette skal gøres umiddelbart efter, du har talt med din 
vagtleder. Hvis du ikke gør det, vil Roskilde Festival opkræve betaling på 
3.500 DKK.

ULOVLIGT SALG AF FRIVILLIGARMBÅND
Vi gør opmærksom på, at det ifølge dansk lov ikke er tilladt at videresælge 
billetter til en højere pris end pålydende værdi. Derfor er det heller ikke tilladt 
at videresælge sit frivilligarmbånd til Roskilde Festival, da disse udleveres 
uden beregning og dermed ikke har en værdi. Et armbånd er i de fleste 
tilfælde en forudsætning for, at du kan udføre din frivillige indsats under 
festivalen og må ikke forveksles med løn.

ADGANG FOR ØVRIGE DELTAGERE
Indgangsbooking
Publikum med en gyldig indgangsbooking kan via de midlertidige indgange 
East 1, East 2, South og West få adgang til campingpladsen fra lørdag 
den 25. juni kl. 16.00. Billetten til venteområdet scannes ved indgangen. 
Indgange til venteområderne vil blive lukket lørdag den 25. juni kl. 15.55, og 
indgang til campingområdet vil herefter foregå via de almindelige indgange 
- East, West og Platform - fra lørdag den 25. juni kl. 16.15. Det midlertidige 
armbånd, gæsten får udleveret fra lørdag den 25. juni kl. 16.00, er gældende 
indtil mandag den 27. juni kl. 08.00. Alle med midlertidige armbånd skal selv 
få byttet deres billet til et almindeligt festivalarmbånd inden da, da de ellers 
risikerer at få en afgift på 3.500 DKK for ikke at have et gyldigt armbånd på 
inde på området. Planlægger du at komme senere og benytte de almindelige 
indgange, skal der ikke foretages indgangsbooking. Publikum uden indgangs-
booking kan via Entrance East, West og Platform få ombyttet deres billet til 
et festivalarmbånd og efterfølgende få adgang til campingpladsen fra lørdag 
den 25. juni kl. 16.15.
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Åbningstiderne for Entrance East, West og Platform:
• Entrance East er døgnåben fra lørdag den 25. juni kl. 16.15 til lørdag den 

2. juli kl. 24.00.
• Entrance West er døgnåben fra lørdag den 25. juni kl. 16.15 til lørdag 

den 2. juli kl. 24.00; dog er indgangen natlukket kl. 02.00 – 08.00 mellem 
torsdag/fredag og fredag/lørdag.

• Entrance Platform åbner lørdag den 25. juni kl. 16.15 efter åbningen 
ind til campingområderne og lukker samme dag kl. 23.00. Indgangen er 
herefter åben kl. 09.00 – 22.00 frem til og med lørdag den 2. juli. Der 
foretages ombytning af forsalgsbilletter til festivalarmbånd i forbindelse 
med togankomsterne.

 
Se afgangstider for togene under afsnittet ’BUS, TOG OG TAXI’ på side 37.

ARMBÅND
Pas godt på dit armbånd. Det sikrer dig adgang til festivalens områder. 
Ombytning af knækkede, meget slidte eller næsten ødelagte frivilligarmbånd 
foretages i Check-In på Roskilde Handelsskole, Bygning 6. Husk at medbringe 
billedlegitimation. Har du mistet dit armbånd, så kontakt din leder. 

Øvrige deltagere med slidte eller ødelagte armbånd
Henvis vedkommende til nærmeste billethus ved Entrance East, West eller 
Platform. Er festivalgæstens armbånd blevet stjålet, skal vedkommende 
straks anmelde det til politiet og efterfølgende medbringe politianmeldelsen 
til nærmeste billetsalg ved Entrance East, West eller Platform, hvor man vil 
vurdere det videre forløb. Roskilde Festival erstatter ikke mistede eller stjålne 
armbånd. Vidste du, at med en indboforsikring dækker nogle forsikringssel-
skaber et stjålent armbånd? Det kræver dog en politianmeldelse. 

Kontrolgebyr til personer uden gyldigt armbånd
Personer, der opholder sig på festivalområdet uden gyldigt armbånd, bliver 
opkrævet et kontrolgebyr på 3.500 DKK. Ved betaling tilbydes vedkommende 
at få et armbånd “med i købet”, med mindre der er udsolgt. Festivalarmbånd 
er påkrævet på festivalområdet fra lørdag den 25. juni kl. 08.00 til tirsdag 
den 5. juli kl. 18.00.
Alle skal bære gyldigt armbånd - også børn.
 



A
N

K
O

M
ST O

G
 A

D
G

A
N

G

20

BILLETTER
Forsalg

• Voksenbillet, partout-billet (fra 15 år og opefter): 1.995 DKK
• Voksenbillet, partout-billet, Making A Change-billet (fra 15 år og opefter): 

2.195 DKK
• Partout-billetter sælges også ved indgangene (forudsat at der ikke er 

udsolgt): 2.250 DKK (inkl. camping)
• Voksenbillet, endagsbillet torsdag, fredag, lørdag, søndag (fra 15 år og 

opefter): 995 DKK
• Endagsbilletter sælges også ved indgangene (forudsat at der ikke er 

udsolgt): 1.150 DKK
Endagsbilletter giver adgang fra kl. 08:00 på dagen til kl. 08:00 den efterføl-
gende dag

Børnebilletter
• Børnebilletter (10 - 14 år) sælges ligeledes ved indgangene (uanset om 

festivalen er udsolgt eller ej): 1.200 DKK for 8 dage og 425 DKK for en 
endagsbillet.

Det er en forudsætning, at:
• Børn under 15 år altid følges med en person over 18 år, de kender.
• Den voksne bærer gyldigt armbånd.
• Barnets sygesikringsbevis vises som legitimation ved billetkøb.

Børn, som ikke er fyldt 10 år, har gratis adgang og skal altid følges med en 
person over 18 år, som de kender, og som bærer gyldigt armbånd. Armbånd 
til børn udleveres i billethusene mod forevisning af barnets sygesikringsbevis.

Hundebilletter
Hunde har kun adgang til festivalområdet, hvis de bærer et særligt adgangs-
tegn. Et hundeadgangstegn koster 1.200 DKK og kan købes ved ankomst til 
Roskilde Festival.

Caravans og motorcykler
Der er et ekstra gebyr for festivaldeltagere, som medbringer campingvogne, 
beboelsesbusser (sleep-in-bus) og motorcykler.

• Campingvogn og caravan: 625 DKK (525 DKK i forsalg)
• Motorcykel: 275 DKK (225 DKK i forsalg)
• Sleep-in-bus: 1.250 DKK (1.050 DKK i forsalg)

Alle priserne gælder pr. køretøj.
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BILER, CYKLER OG ANDRE KØRETØJER
Kørsel på campingpladsen, Festivalpladsen og lukkede arbejdsområder skal 
så vidt muligt undgås og kræver særlig tilladelse. Kørselstilladelse er påkræ-
vet fra lørdag de 25. juni kl. 08.00 til tirsdag den 5. juli kl. 18.00. 
I tidsrummet fra onsdag den 29. juni til søndag den 3. juli kl. 02.00 er kørsel 
på Festivalpladsen kun tilladt i perioden fra kl. 04.00 til kl. 12.00. Så snart 
publikum har adgang til et område, er det kun muligt at køre i det område 
fra kl. 04.00 til kl. 12.00. Roskilde Festival anbefaler alle at benytte offentlig 
transport eller tage cyklen. Det er bedre for miljøet og gør, at vi i stedet kan 
benytte arealerne til camping. 
Darupvej mellem Port 20 og syd for Port 24 bliver lukket for trafik lørdag 
den 25. juni kl. 15.50, så folk fra venteområde West kan krydse Darupvej. 
Darupvej mellem Port 17 og Port 14 lukkes onsdag den 29. juni kl. 16.00 i 
forbindelse med åbningen af Festivalpladsen. Alle biler henvises til at køre via 
Vor Frue og Darup. Darupvej vil blive åbnet for kørsel igen, når åbningen af 
Festivalpladsen er gennemført. Lørdag den 2. juli fra kl. 21.00 til søndag den 
3. juli kl 05.00 er der kørselsforbud overalt på festivalområdet. Dette gælder 
alle områder; også camping. Kørselsforbud kan blive udvidet, hvis Festival-
ledelsen finder det nødvendigt. 
 
Tilladelse til at køre med bil
Det kræver en kørselstilladelse at køre med bil på Roskilde Festival. 
Godkendte bestillinger af kørselstilladelser udleveres fra Kørselskontoret i 
Check-In eller på Kørselskontoret ved Port 3. Kørselskontorene i Check-In 
er åbne fra fredag den 24. juni kl. 16.00 til lørdag den 2. juli kl. 24.00. For 
Kørselskontoret ved Port 3 – se åbningstider på døren. Uden for åbningstid 
kan der ringes til en bagvagt ved behov for hjælp. Telefonnummeret kan du 
finde på Kørselskontoret ved festivalens start.

Cykelparkering og cykeltilladelse
Du kan som frivillig parkere din cykel på Roskilde Handelsskole, hjørnet ved 
Maglegårdsvej, Darupvej samt ved Entrance East og West (se kortet). Øvrige 
gæster kan også parkere her. Cykelparkering er gratis for alle. En cykeltil-
ladelse er kun nødvendig, hvis du har behov for at cykle på Festivalpladsen 
efter onsdag den 29. juni kl. 16.00. Hvis du kun skal cykle på campingpladsen 
m.v., har du ikke behov for en cykeltilladelse. Hvis du kigger godt efter på et 
kort over områderne, kan du forholdsvis nemt komme rundt uden at krydse 
Festivalpladsen. Alle kan frit cykle på campingområdet. Bemærk at Backstage 
Village er cykelfri zone fra tirsdag den 28. juni kl. 15.00 til søndag den 3. juli 
kl. 04.00. -fortsættes
 



22

Du kan i denne periode heller ikke trække din cykel gennem Backstage Vil-
lage.
Det er ikke tilladt at parkere sin cykel i Volunteers Village. Stil cyklen ved en 
af ovennævnte cykelparkeringer i stedet.

PARKERING
Generelle regler for parkering: 

• Din bil må holde parkeret under din vagt (+/- et par timer) på frivilligpar-
keringsområderne.

• De almindelige parkeringsområder kan også anvendes af frivillige 
inden for åbningstiderne. Uden for åbningstiderne kan der parkeres ved 
Darupvej. 

• Du må ikke overnatte i din bil.
• Du må ikke anvende åben ild (heller ikke gasblus) eller andre varmekilder 

på parkeringsarealerne.

Der holdes ikke opsyn med parkeringsarealerne. Det er din egen forsikring, 
der dækker ved tyveri og skade.

Restricted Parking - parkering for frivillige
Vi henviser til parkeringsarealerne i East og West, hvor der er særskilte afsnit 
for Restricted Parking. Følg skiltene til P-områderne.
 
Langtidsparkering
For festivalens teamledelser, projektledere og ansvarlige er der et begrænset 
antal langtidsparkeringspladser, som kræver en parkeringsbillet. Der er en 
langtidsparkering placeret på Darup Idrætscenter. Her mister man parkerings-
pladsen når man kører væk fra pladsen. Dette skyldes at indkørselsforholdene 
er dårlige og at der færdes mange mennesker på området. Der ønskes derfor 
ikke trafik på Darup Idrætscenter. Den anden langtidsparkering er placeret 
ved Darupvej over for Port 3. Her kan du køre ud og ind med din parkerings-
tilladelse.

Handicapparkering
Der findes Handicapparkering ved indgang East, West og ved Port 3. Det kræ-
ver en handicapparkeringstilladelse (den som man anvender i hele Danmark, 
hele året – ikke en særlig der udleveres under RF) for at kunne holde på disse 
pladser. Alle pladser fyldes efter ‘først til mølle’- princippet. I det omfang det 
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er nødvendigt, er der yderligere pladser ved parkering for ildsjæle ved Port 3.

Parkering for øvrige deltagere
Vi henviser til parkeringsområderne, der er angivet på kortet. Alle parkerings-
arealer for publikum er åbne hele døgnet fra fredag den 24. juni kl. 15.30 
til søndag den 3. juli kl. 16.00. Parkering er flyttet længst væk til fordel for 
campingarealerne. For de få, som skal parkere tæt på, har vi oprettet et 
betalingsområde mellem Køgevej og Vor Frue Hovedgade med plads til 1.250 
biler. Det koster 375 DKK pr. bil i forsalg og 400 DKK pr. bil ved køb på 
stedet. Betalingen gælder for området i hele festivalperioden. Der er ligeledes 
et betalingsområde ved Entrance West, hvor der er plads til 1.200 biler. Der 
udleveres en vignet (monteres på forruden), som er adgangsgivende for de 
respektive områder. Man kan også få parkering inkl. trailer til 750 DKK i 
forsalg og 800 DKK ved ankomst.

Åbningstider for parkering
Alle parkeringsarealerne åbner fredag den 24. juni kl. 15.30 og har døgn-
åbent indtil søndag den 3. juli kl. 16.00. Du finder parkeringsarealerne på 
kortet, og der vil også være skiltning, når du nærmer dig festivalområdet.
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OMRÅDER
Her får du mere information om guidelines og services på campingområdet. 
Du kan blandt andet finde oplysninger om City Centrene og om, hvad du må 
tage med på campingpladsen.

AGORA OG TRÆFPUNKTER
De naturlige pejlemærker på camping er vores agoraer og træfpunkter, som 
du kan læse om her.
 
Agora
Agoraerne er torve og mødesteder i de forskellige bydele på campingområ-
det, som alle har et træfpunkt markeret med et tydeligt bogstav. Det er her, 
du kan henvende dig, hvis du har brug for hjælp. Træfpunktet er base for 
festivalens servicevagter, som kan træde til, hvis du har brug for det. Find 
dem ved træfpunkterne eller ude på arealerne.

Træfpunkter
Der findes et træfpunkt på hver agora. Træfpunkterne er bemandet med træf-
personale, som sammen med servicevagterne i området holder øje med ilde-
brand eller tyveri. Træfpunkterne er navngivet efter den agora, de er placeret 
i; f.eks. ligger Træfpunkt C på Agora C. Træfpunktet kan virke som vejviser og 
pejlemærke for festivaldeltagerne. Nogle af træfpunkterne er forsynet med 
udkigsplatforme. Adgang til disse er meget restriktiv, da de frivillige vagter 
arbejder fokuseret med opsyn af området

EAST CITY OG RISING CITY
Både i East City på Camping East og i Rising City på Camping West er festi-
valens handelsgader og handelstorve placeret. Her har vi samlet services og 
spændende aktiviteter, som gør dem et besøg værd. Her findes desuden en 
agora, hæveautomater, merchandisesalg, samaritervagt, ølsalg, pantbod og 
madboder. I Rising City er der både Rising-scenen og øvrige Rising aktiviteter. 
Her har udvalgte boder døgnåbent fra lørdag den 25. juni kl. 16.00 til søndag 
den 3. juli kl. 04.00 og enkelte boder til kl. 14.00. 
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CAMPING
Du kan campere på hele campingområdet (East og West) samt på særlige 
områder såsom Get A Tent, Get A Place, Caravan Camping, MC Camping 
og sleep-in-buses (se kortet). De forskellige campingarealer er inddelt i 
felter med et bogstav og et nummer. Bogstavet refererer til den Agora, som 
campingfeltet hører til. Alle disse campingområder åbner lørdag den 25. juni 
kl. 16.00 og lukkes søndag den 3. juli kl. 14.00. Servicevagterne guider dig 
og publikum med hensyn til placering af telte og svarer på spørgsmål om, 
hvordan I kommer af med affald. Læs mere om festivalens affaldsindsats, og 
hvordan du kan hjælpe med at holde camping ren og lækker under afsnittet 
AFFALD på side 54.

Brandveje mellem telte og caravans
Der er intet krav til afstand mellem telte, men der stilles krav fra brandmyn-
dighederne om afstand mellem caravans på minimum 3 meter. Camping-
vagter kan i øvrigt bede gæsterne flytte deres telte, hvis de står uhensigts-
mæssigt. Caravans følges på plads af en servicevagt. Alle brandveje på 
camping- såvel som caravanområdet skal være helt fri for ting og udstyr som 
f.eks. telte, barduner og affald. Brandvæsenet skal kunne komme frem uden 
problemer.

Udstyr på campingområdet
Campingområdet er et område, hvor der skal være plads til mange menne-
sker. Det betyder, at der er grænser for, hvor mange ting den enkelte festival-
deltager kan medbringe på campingområdet. Husk at campingområdet først 
og fremmest er et område, hvor der skal være plads til soveudstyr. Derudover 
kan du medbringe mindre ting, der kan gøre opholdet på Roskilde Festival 
mere bekvemt, men det er vigtigt, at du viser hensyn over for de andre gæ-
ster. Brug din sunde fornuft og spørg servicevagterne, hvis du er i tvivl.

Eksempler på hvad du gerne må have på campingområdet 

• Almindelige letvægtscampingmøbler
• Klap- og autoborde
• Små strand- og klapstole
• Liggeunderlag og skumgummimadrasser
• Pavilloner (en god tommelfingerregel er én pavillon pr. 20 gæster i en lejr)
• Andre mindre ting (en god tommelfingerregel er, at de ting, du medbrin-

ger på campingpladsen, skal kunne bæres af én person)
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Eksempler på hvad du ikke må have med på campingområdet 

• Møbler fra dagligstuen som f.eks. lænestole, sofaer, sofa- og spiseborde
• Byggematerialer af enhver art
• Generatorer og hårde hvidevarer

 
Uanset hvad du medbringer så sørg for at tage det med hjem igen; eller 
aflever det på en af festivalens recycling-stationer.

Kogeøer, bål og åben ild
Der er områder på agoraerne, hvor man kan bruge primusapparat, en-
gangsgrill, fællesgrill eller fælles bålplads. Områderne er bemandet med 
servicevagter, som kan vejlede i brug af kogeøerne. Det er farligt med åben 
ild, når mange mennesker bor tæt sammen i telte. Derfor ingen åben ild på 
campingarealerne - herunder bål, fakler, haveblus, stearinlys, flagermuslygter, 
kogeapparater og grills. Al madlavning med opvarmning foregår på agoraer-
nes bålpladser og kogeøer.

Foto: Jacques Holst
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SÆRLIGE CAMPINGOMRÅDER

MC, Caravan, Sleep-in-bus, GAT og GAP
Ønsker man ikke at sove i telt på selve campingpladsen, og har man ikke 
adgang til Restricted Camping, kan man købe en plads til campingvogn eller 
motorcykel i Område MC eller Caravan eller sove i bus i Sleep-in-bus-områ-
det. Ønsker man derimod at sove i telt, men ikke selv medbringe sit eget eller 
løbe efter en plads, kan man købe plads på Get A tent, hvor der er opstillet 
telt til campen eller Get A Place, hvor der er reserveret plads til campen. Disse 
områder er meget populære og bliver derfor normalt hurtigt udsolgt.
Hvis du som frivillig ønsker at sove i campingvogn, kan du købe en tillægsbil-
let til caravanområdet hos Billetnet. Det koster 515 DKK i forsalg (eksklusive 
Billetnet-gebyr) og 615 DKK ved indgangen (eks. Billetnet-gebyr). 
 
Silent & Clean-område
Silent & Clean ved Agora J på Camping East er for festivaldeltagere, som 
ønsker en mere rolig og hyggelig atmosfære, hvor området holdes rent, og 
hvor der ikke er larmende fester og høj musik hele tiden. Der vil være kontrol 
på området, og alle opfordres til at hjælpe hinanden med at gøre det til et 
rart sted at være. Der må ikke spilles musik på Silent & Clean-området fra kl. 
22.00 til kl. 10.00.

Dream City
Dream City er området, hvor du finder de mest kreative og unikke lejre. Om-
rådet er som et lille bysamfund fyldt med aktiviteter og lejrbygninger, som du 
aldrig har set dem før. Dream City er et brugerdrevet område, som deltagerne 
selv udvikler og former efter behov og ønsker for at skabe en bedre festival 
for alle. En del af Dream Citys kodeks er, at alt, hvad der bliver bygget til 
festivalen, tages væk, når festivalen er slut. Samtlige aktiviteter er åbne for 
alle så kig forbi Dream City i Område H.

Område N
Område N bliver et reserveret internationalt område, hvor udenlandske 
partnerløsninger samles. Ideen bag området er at give de internationale 
gæster, der måske endda er førstegangsbesøgende, lidt ekstra hjælp. Når de 
internationale gæster er på plads, bliver området åbent for alle, så danske 
gæster og camps kan skabe den rigtige Roskilde Festival-stemning. Området 
åbnes for almindelig camping søndag den 26. juni kl. 15.00.

Foto: Jacques Holst
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SÆRLIGE CAMPINGOMRÅDER - fortsat
Settle ’N Share
I Settle’n Share er fællesskabet i højsædet. Alle lejre bidrager med en aktivitet 
til nytte og glæde for andre og fællesskabet. Området er skabt i samarbejde 
med Roskilde Festival Højskole, og man kan mærke højskoleånden bl.a. igennem 
morgensang og fællesspisning. Området ligger i P og al aktivitet i området er 
åbent for alle. 
 
CLEAN OUT LOUD
I den sydlige del af område C og på hele område E ligger Clean out Loud (COL), 
der er et samarbejde mellem Vallekilde Højskole og Roskilde Festival Højskole, 
der igennem de sidste fem år har arbejdet målrettet for at ændre affaldskulturen 
på campingområdet gennem fællesskab, skraldeparader og kreative events. Alle 
har inden Roskilde Festival mulighed for at tilmelde sig COL og sikre sig en re-
serveret plads i Området. Til gengæld skal de indgå aktivt i COL’s fællesskab og 
bidrage til COL’s aktiviteter, der skal bevidstgøre festivalgængerne om bæredyg-
tig adfærd og reducere affaldsmængden der bliver efterladt på campingpladsen.

Clean-områder
Roskilde Festival har på forespørgsel fra publikum oprettet to clean-områder (ét 
i East og ét i West). Her må man gerne larme, samtidig med at man rydder op 
efter sig selv og afleverer sit skrald. De to clean-områder ligger i henholdsvis 
Område B og K.

HANDICAPSERVICE
Målet er at give gæster med særlige behov eller handicap – med eller uden 
hjælpere – mulighed for at deltage på Roskilde Festival på så lige vilkår som 
muligt som andre festivalgæster. Du finder Handicap-service ved Check-In i 
Bygning 6 på Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. 
Du finder handicaptoiletter ved hver af scenerne på Indre Plads.

Hjælpere
Gæster med et handicap kan medtage en hjælper efter forudgående ansøgning 
til Handicapservice. Hjælpere til gæster med et handicap får adgang på den bil-
let, gæsten har købt. Billetten købes på almindelig vis.

Handicapcamping
Ud over hjælperordningen tilbyder Roskilde Festival mulighed for campering 
på to særlige HandiCamps: StilleCamp ved Port 3 og UngeCamp ved Camping 
B. Her tilbydes strøm til diverse hjælpemidler, handicap-badefaciliteter (kun på 
StilleCamp) samt mulighed for at overnatte i egen bil, hvis den er udstyret med 
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Lifesavings. På StilleCamp er der forholdsvis roligt, da der ikke kan medtages 
gæster, hvorimod UngeCamp er som alle andre camps; dog er UngeCamp af 
sikkerhedsmæssige årsager hegnet ind.

Afslapning og personlig toilette hvis du ikke bor på festivalen
På StilleCamp er der placeret et mindre telt, som gæster med handicapservice-
adgang kan benytte til blandt andet at hvile i et separat sengeafsnit eller mindre 
personlig toilette. HandiCamp-vagterne står for tilsyn og vil være behjælpelige 
med svar på spørgsmål eller adgang til dette område for handicapservicegæster, 
der ikke bor på HandiCamp.

Opladetelt på HandiCamp
På begge HandiCamps er der opstillet et opladetelt. Her kan du oplade kørestole 
og andre livsnødvendige hjælpemidler, hvis du bor på HandiCamp eller har fået 
en aftale med Handicapservice i forvejen.
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RESTRICTED CAMPING FOR FRIVILLIGE
Restricted Camping Darup Idrætscenter er et overnatningsområde for frivillige 
på Roskilde Festival. Dog skal foreningsfrivillige købe særskilt adgang gennem 
deres forening, som gør, at de kan overnatte på Restricted Camping. Er du i tvivl, 
om du er foreningsfrivillig eller Roskilde Festival-frivillig kontakt da din leder/
kontaktperson. Du kan ikke medbringe gæster på området. På Restricted Cam-
ping Darup Idrætscenter er der alene mulighed for at overnatte i telt.

Vis hensyn
Området er til daglig en sportsplads, som vi har fået lov til at låne, mens der 
er festival. Vis hensyn over for dem, der normalt bruger boldbanerne ved at 
passe på arealerne og ved at sikre, at du tager alle dine ting med dig, når du 
skal hjem. Husk især teltpløkker som giver grimme skader, hvis de efterlades i 
græsset. 

Åbningstider på Restricted Camping
Restricted Camping Darup Idrætscenter har åbent fra mandag den 20. juni 
kl.15.00 for alle frivillige. Restricted Camping Darup Idrætscenter lukker enkelte 
områder fra mandag den 4. juli kl. 12.00 - se venligst de opstillede skilte og 
orienter dig, inden du opsætter dit telt. Hele området lukker ned tirsdag den 5. 
juli kl. 12.00. 

Ro og oprydning på Restricted Camping 
Restricted Camping Darup Idrætscenter er indrettet med henblik på, at frivillige 
skal have mulighed for at sove før og efter vagter, så der skal være ro på områ-
det. Derfor må der ikke holdes fester, spilles høj musik eller på anden måde være 
støjende adfærd. Det er ikke tilladt at opsætte pavilloner, telte med opholdsrum 
eller medbringe byggematerialer, møbler eller lign. Der skal være plads til alle på 
Restricted Camping Darup Idrætscenter. Følg venligst vejledninger og eventuelle 
henstillinger som gives af vagterne på området.

Hjælp med at holde Restricted Camping rent
Alle opfordres til at hjælpe hinanden med at holde området rent. Alt affald skal 
lægges i de dertil indrettede skraldespande eller containere for at undgå ekstra-
udgifter til oprydning m.m. Husk at rydde op efter dig når du forlader området. 
Brug områdets containere hvis du ikke vil have telt og sovepose med hjem.

Badeforhold på Restricted Camping
På området kan du få et varmt bad. De varme bade finder du i Idrætscentrets 
hovedbygning, hvor det også vil være muligt at købe mad og drikke.
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FESTIVALPLADSEN OG ARBEJDSOMRÅDER
Som frivillig er du medskaber af vores storby Roskilde Festival. Her har du 
adgang til forskellige arbejds- og festivalområder som f.eks. Volunteers Village. 
Nedenfor kan du læse mere om, hvad du kan finde i de forskellige områder.

ÅBNINGSTIDER PÅ FESTIVALPLADSEN 
Som noget nyt holder Festivalpladsen (Indre Plads) lukket om natten, så de fe-
stivalfrivillige kan få plads til at rydde op. Pladsen lukker når den sidste koncert 
er spillet og åbner igen kl. 10.00 om morgenen. Ordningen er en test i 2016 og 
portene vil være bemandet 24 timer i døgnet. Portvagterne er instrueret i at ud-
vise konduite, så frivillige og deltagere ikke sendes ud på urimelige vandreture, 
men begrænse færdslen på Indre Plads. Respekter gerne at pladsen er lukket af 
hensyn til at kunne udføre oprydnings- og vedligeholdelsesarbejde. Har du været 
i Volunteers Lounge om aftenen så benyt port 6 eller 3 som udgang.

ARBEJDSOMRÅDER
Husk på at Festivalpladsen også er et arbejdsområde. Når Roskilde Festival 
åbner portene til den indre del af Festivalpladsen onsdag den 29. juni, har over 
tusindvis af frivillige bygget og etableret de mange scener og installationer, 
der kommer alle festivalens deltagere til gode. Interessen for at følge med i 
opbygningen af festivalen er stor hos mange frivillige, og der har derfor været et 
stigende antal ”hyggegæster” på Festivalpladsen i opbygningsfasen. Dog må vi 
minde om, at pladsen i opbygningsfasen er et arbejdsområde, så selv om man er 
frivillig, skal man have et formål med at bevæge sig ind på området. Selvfølgelig 
må du gerne besøge Skiburgeren, men sørg for at bruge de asfalterede veje og 
giv plads til køretøjer og maskiner, hvis du møder dem på din vej.

BACKSTAGE VILLAGE
Backstage Village er Roskilde Festivals backstage-område og mødested for 
presse, musikbranche og festivalens samarbejdspartnere. Redaktioner fra danske 
og internationale medier holder primært til i den østlige del af området. I Back-
stage Village har festivalen desuden samlet en række servicefunktioner til presse 
og musikbranchen, og festivalens ledelse er også at finde her.
Du finder Backstage Village i den nordlige del af Festivalpladsen – øst for 
Orange Scene og Artist Village. Da Backstage Village er lavet som et arbejdsom-
råde og mødested for presse, musikbranchen og samarbejdspartnere, kræver det 
et bestemt armbånd at få adgang til området.
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BACKSTAGE VILLAGE - fortsat 
Pressecentret
Pressecentret ligger i Hal 2 i Backstage Village og fungerer som arbejdssted for 
journalister fra hele verden. Her tilbydes journalister computerarbejdspladser, 
printservice, kameraværksted og gratis garderobe til udstyr. Pressecentret åbner 
for pressen lørdag den 25. juni kl. 10.00. Fra lørdag til tirsdag er der åbent fra kl. 
10.00 til 24.00, mens der er døgnåbent fra onsdag den 1. juli kl. 08.00 til søndag 
den 3. juli kl. 12.00. Uafhentede genstande vil efter søndag den 3. juli kl. 12.00 
blive overleveret til Hittegodskontoret hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Medieservice
Medieservice ligger sammen med Pressecentret i Hal 2. Her kan journalister og 
andre akkrediterede få svar på alt praktisk omkring det at være akkrediteret på 
Roskilde Festival.

Dansk presse
Den danske pressegruppe svarer på henvendelser fra pressen under festivalen. 
De holder til på Havsteensvej 11 og kan kontaktes på press@roskilde-festival.dk 
eller på pressetelefonen +45 31 10 82 81.

International presse
Den internationale pressegruppe servicerer den internationale presse og laver 
opsøgende presse- og PR-arbejde. Man kan finde den internationale presse-
gruppe i Backstage Village ved siden af Pressecentret. Her er indrettet et område 
særligt til internationale mediefolk, og det er også her, der vil være særlige 
informationer og hjælp til dem.

ARTIST VILLAGE
Artist Village har til formål at samle alle kunstnere, der optræder på festivalen; 
både bands og ikke musiske kunstnere. I området er artisternes omklædnings-
rum, der er restaurant- og loungeområde og andre faciliteter, der sikrer den 
bedste forberedelse til kunstnernes optræden, så de kan give publikum en 
fantastisk oplevelse. Kunstnerne bliver kørt ud til scenen, umiddelbart før de skal 
optræde og tilbage, så snart de går af scenen. Artist Village er placeret øst for 
Orange Scene og er et lukket område forbeholdt kunstnerne.

ARTIST CHECK-IN
Artist Check-In ligger ved Port 16 og sørger for adgang til alle kunstnere, der 
optræder på Roskilde Festival samt deres crew.
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VOLUNTEERS VILLAGE 
Skal du have det sjovt, lade op eller holde møde? Så skal du naturligvis slå et 
smut forbi Volunteers Village. Volunteers Village er en oase af spændende tilbud 
og rekreative muligheder for alle Roskilde Festivals frivillige. Volunteers Lounge 
og Bar Rock holder til i og omkring Hal 6 tæt på Indre Plads med Arena- og 
Gloria-scenerne som nærmeste naboer.
Start dagen med en pose morgenmad i Volunteers Lounge eller snup en lun 
kanelsnegl i farten fra sandwichboden. Nyd formiddagskaffen, læs avisen og tag 
en slapper i græsset mens døgnets seneste opdateringer deles i Wi-Fi-zonen. Få 
adgang til Internettet i det hyggelige PC-hjørne med bløde Fatboys - og skulle 
der være spørgsmål, står vores informationskiosk klar med svar.
Volunteers Lounge i Hal 6 byder dagen igennem på gratis kaffe, te og 
saftevand. Derudover kan der købes andre drikkevarer og snacks som frugt, slik 
og chips. Du kan også købe en god omgang afslappende massage. I warm-up-
dagene fra søndag den 26. juni til tirsdag den 28. juni kan du om eftermiddagen 
deltage i musikquiz eller gå all-in efter de mange flotte præmier i det store 
bankospil. Der er også mulighed for at dyrke yoga hver formiddag på græsplæ-
nen omkring Hal 6. Se detaljer om alle aktiviteterne og tidspunkter på de store 
infoskærme i Volunteers Lounge.

Foto: Jacques Holst
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VOLUNTEERS VILLAGE - fortsat 
Åbningstider i Volunteers Lounge: 

• 25. - 28. juni kl. 09.00 – 23.00
• 29. juni - 2. juli kl. 09.00 – 01.00

I den totalt ny-renoverede Bar Rock kan du opleve upoleret festivalstemning, 
og det er stedet, hvor man hænger ud og møder andre seje medfrivillige på 
tværs af teams og arbejdsfunktioner. Her er garanti for masser af sjov og altid 
plads til en god fest eller to. Der er rig mulighed for at hygge i baren eller give 
den fuld gas på dansegulvet. I dagene op til festivalen fra lørdag den 25. juni til 
tirsdag den 28. juni byder Bar Rock hver aften i timen op til midnat på unikke 
intimkoncerter med udvalgte artister fra årets festivalprogram. Undervejs vil 
internationale DJ’s gøre deres yderste for at holde stemningen i højeste gear i de 
lyse midsommernætter. 

Åbningstider i Bar Rock: 

• 25. juni kl. 18.00 – 05.00
• 26. juni - 2. juli kl. 12.00 – 05.00

I Volunteers Village-området findes desuden en stor pølsevogn, en sandwich-
bod, en kaffevogn samt et merchandiseudsalg - alle med lange åbningstider og 
frivilligvenlige priser. Området har mere end 1.200 siddepladser i alt indendørs 
og udendørs.
I Volunteers Village har du mulighed for at købe et begrænset udvalg af Ros-
kilde Festival-kollektionen i merchandiseboden. Her finder du udvalgte specielle 
varer målrettet festivalens frivillige. Merchandiseboden er placeret ved højre side 
af indgangen til Volunteers Village og har åbent i perioden lørdag den 25. juni til 
lørdag 2. juli i tidsrummet fra kl. 12.00-22.00. 
 
BACKSTAGE LOUNGE
Backstage Lounge er placeret i den nordøstlige del af Backstage Village. Lou-
ngen er forbeholdt gæster med en særskilt aftale med Roskilde Festival. En del 
af Backstage Lounge er et mødested og et sted, hvor vores sponsorer og andre 
samarbejdspartnere kan hvile ører og ben. Der holdes også mindre møder af 
både faglig og social art. I 2015 servicerede loungen ca. 2.100 gæster.
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BACKSTAGE HOSPITALITY
Backstage Hospitality holder til i den nordøstlige del af Backstage Village. 
Her afholdes netværksmøder og seminarer for gæster med en særskilt aftale 
med Roskilde Festival. Hospitality er et fagligt mødested for musik- og andre 
brancher. Her holdes keynote-taler, små debatter og større møder, ligesom festi-
valens samarbejdspartnere har mulighed for selv at arrangere events. Backstage 
Hospitality er ramme for Roskilde Festival Sessions.

MINDESTED
Af respekt for de ni unge mænd der omkom 30. juni 2000 på Roskilde Festival 
og deres pårørende, oprettede festivalen i 2001 et mindested i den vestlige 
udkant af Orange Scenes publikumsområde. Stedet er etableret for at mindes og 
for at huske ”how fragile we are”. Skulpturen på stedet er udført af Lars Skov 
Nielsen.

SCENER
Roskilde Festival har i 2016 9 scener: Apollo, Arena, Avalon, Countdown, Gloria, 
Orange Scene, Pavilion, Rising og Street. Se scenernes placering på kortet.

Apollo
Apollo er Roskilde Festivals elektroniske scene, hvor der er plads til eksperimen-
terende musik fra bands og DJs. Apollo er åben i musikdagene fra den 29. juni 
til den 2. juli.

Arena
Arena er Roskilde Festivals næststørste scene. Her kan publikum opleve den in-
tense stemning fra de store indendørs arenaer og følelsen af at være en del af et 
større fællesskab. Roskilde Festivals største inden dørs scene spiller fra onsdag 
den 29. juni til lørdag den 2. juli.

Avalon
På Avalon får koncertgæsterne i år en helt ny oplevelse i et nyt telt, designet 
som Roskilde Festivals svar på et gammelt teater – men med alle festivalens 
genrer repræsenteret. I området omkring Avalon er det det urbane og farverige, 
der er i spil mad og drikkevaresalg. Denne stemning kan opleves i musikdagene 
fra d. 29. juni til d. 2.juli.

Countdown
Countdown er én af vores to primære musikscener dagene fra d. 26. juni til d. 
28. juni. En platform for spirende stjerner på den nordiske scene for elektronisk 
og urban musik i bred forstand.
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SCENER - fortsat 
Gloria
Gloria er som den mindste scene på Roskilde Festival med til at give publikum 
intime, kunstneriske oplevelser. Gloria spiller fra den 29. juni til den 2. juli.

Orange Scene
Orange Scene er Roskilde Festivals største scene og festivalens varemærke og 
logo med den ikoniske orange teltdug. Musikken spiller på Orange Scene fra 
onsdag den 29. juni til lørdag den 2. juli.

Pavilion
På Pavilion bliver der skruet helt ned til basics. Det er festivalens næstmindste 
scene der opleves som en intim klubscene. Dette kan opleves i musikdagene fra 
den 29. juni til den 2. juli.

Rising
Rising er vores anden primære scene for upcoming bands, som skal spille fra 
søndag den 26. juni til tirsdag den 28. juni. Du finder scenen i Rising City i West. 

Street
Der skal være både noget at se på, og høre på, for dem der vil det, og mulighed 
for selv at udfolde sig, hvad enten man er til holdsport som fodbold og basket-
ball eller vil prøve kræfter med ramperne på 2, 4 eller 8 hjul (bmx, skateboard 
og inlinere). Hen imod aften skal området skifte karakter til et samlingssted for 
de festhungrende i vest, som kan starte med danseworkshop og -konkurrencer 
og fortsætte med koncerter fra vores legendariske interimistiske scene, der har 
haft Den Sorte Skole, Suspekt, Mø og Kidd blandt de mere prominente optræ-
dende i årenes løb. Street byder lørdag aften d. 25. juni på åbningsfest, søndag 
d. 26. til tirsdag d. 28. juni med fuldt program dag og aften, og onsdag d. 29. 
juni til lørdag d. 2. juli er der aktiviteter i dagtimerne.
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BUS, TOG OG TAXI 
Her kan du læse om transport rundt om Roskilde Festival, hvad enten det drejer 
sig om busser eller tog fra Roskilde Station til Check-In/Festivalpladsen, shuttle-
bus fra Festivalpladsen til Ro’s Torv, Roskilde Badet og Roskilde centrum eller 
taxi. Vi opfordrer alle til at tage offentlige transportmidler til Roskilde Festival. 
Det er nemt og godt for miljøet.

BUS
Bus mellem Roskilde Station og Festivalpladsen
Der kører shuttlebusser mellem Roskilde Station, Østergade (udgang modsat 
stationsbygningen) - og Entrance East samt Entrance West. Busserne kører fra 
lørdag den 25. juni kl. 08.00 til søndag den 3. juli kl. 15.00.
Der køres halvtimesdrift som minimum hele døgnet.
Billetpris pr. enkelttur: 25 DKK.

Bus for frivillige fra Roskilde Station til Check-In
Skal du til Check-In mellem lørdag den 25. juni og onsdag d. 29. juni kl. 12.00, 
kan du tage bussen mellem Roskilde Station og Entrance West og hoppe af ved 
Check-In. 

Natbus til Roskilde Station
Der vil køre bus fra Darupvej mellem Port 3 og Port 17 natten efter onsdag 
den 29. juni, torsdag den 30. juni, fredag den 1. juli og lørdag den 2. juli og til 
Roskilde Station efter afslutning af store koncerter. Bussen vil køre første gang 
kl. 01.00, og indtil bussen ikke kan fyldes mere.
 
 
 

ROSKILDE FOOD COURT 
Det succesfulde projekt Food Court fortsætter i 2016 for fjerde gang; igen med 
ikke mindre end 18 spændende madboder og to barer i Food Court-hallen, 
der byder på et righoldigt udvalg af mad og drikke. Roskilde Food Court skal 
udklække nye madbodstalenter og udfordre opfattelsen af festivalmad hos både 
vores deltagere, samarbejdspartnere og hos os selv. I år er endnu flere Food 
Court-boder fra tidligere år desuden rykket ud på pladsen foran Food Court-
hallen. Hvor der var to at finde i 2015, har hele fem boder i år taget springet. Du 
vil således både kunne gå på opdagelse i Roskilde Food Court i hallen og opleve 
forskellige koncepter af mad- og drikkevareboder fra såvel nye som velkendte 
ansigter, samtidig med at du vil kunne genfinde Food Court-boder i Art Zone.

Foto: Jacob Stage



BUS - fortsat
Natbusser til København
Der kører natbusser non-stop fra Entrance East til Rådhuspladsen i København. 
Der er mange busser, men der sælges billetter efter først til mølle-princippet. 
Busserne kører efter følgende plan:

Onsdag den 29. juni til og med lørdag den 2. juli
24.00 / 00.30 / 01.00
01.30 / 02.00 / 02.30
03.00 / 03.30 / 04.00
Billetpris pr. enkelttur: 85 DKK.

Bus til butikscentret Ro’s Torv, Roskilde Badet og Roskilde Centrum
Der kører shuttlebus mellem Entrance East, RO’s Torv, Roskilde Badet og Roskilde 
centrum i perioden fra søndag den 26. juni til lørdag den 2. juli. Bussen kører 
alle dage mellem kl. 10.00 og 16.00.
Billetpris pr. enkelttur: 25 DKK.

Shuttlebus for frivillige
Der kører en intern shuttlebus for alle frivillige rundt om Festivalområdet. Bussen 
kører mellem parkering East, West, Port 3, Øde Hastrupvej, Check-In, Roskilde 
Tekniske Skole og Havsteensvej 11. Denne bus vil være gratis at benytte for 
frivillige med frivilligarmbånd, eller som kan fremvise et gyldigt check-in-kort. 
Bussen kører fra lørdag den 25. juni til lørdag den 2. juli i tidsrummet kl. 06.00 
til 01.00 alle dage. Søndag d. 3. juli kører bussen i tidsrummet kl. 06.00 til 15.00.
Billetpris pr. enkelttur: 25 DKK for ikke frivillige.

Der er indsat flere busser på ruten, så vi forventer, at den kører 2 til 3 gange i 
timen. Bussen vil være markeret med store skilte på siden, og der vil blive sat 
skilte op, hvor bussen stopper.
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TOG
Toget er en nem, hurtig og miljøvenlig måde at komme til Roskilde Festival på. 
Her kan du se, hvordan du kommer med toget direkte til Camping West. Der 
kører tog i begge retninger mellem Roskilde Station Spor 7 og Entrance Platform 
(Camping West) efter nedenstående køreplan. Med toget fra Roskilde Station er 
du fremme ved Camping West på kun 3 minutter.

Der vil køre tog hver dag fra lørdag den 25. juni til og med lørdag den 2. juli til 
Entrance Platform fra Roskilde Station 

Lørdag den 25. juni kl. 08.07 til kl. 22.37
Søndag den 26. juni kl. 09.07 til kl. 22.37
Mandag den 27. juni kl. 09.07 til kl. 22.37
Tirsdag den 28. juni kl. 09.07 til kl. 22.37
Onsdag den 29. juni kl. 09.07 til kl. 22.37
Torsdag den 30. juni kl. 09.07 til kl. 22.37
Fredag den 1. juli kl. 09.07 til kl. 22.37
Lørdag den 2. juli kl. 09.07 til kl. 22.37 

Søndag den 3 juli tager toget ikke passager med til Festivalpladsen, men kun 
mod København.
Toget kører retur til Roskilde Station på minuttal 17 og 47.

Lørdag den 25. juni vil der ikke køre tog mellem kl. 13.37 og kl. 16.07. Dette 
skyldes åbning af camping. Der køres i halvtimesdrift mellem kl. 08.07 og kl. 
19.07 og timedrift fra kl. 19.37. Der kører tog direkte til København H uden 
togskift natten efter onsdag den 29. juni, torsdag den 30. juni, fredag den 1. 
juli og lørdag den 2. juli samt hele søndagen den 3. juli til kl. 14.17. Se tider og 
eventuelt ændringer på Rejseplanen.dk.

Billetpris pr. enkelttur: 25 DKK til Roskilde Station. Skal man køre videre end 
Roskilde Station, bruges DSBs og MOVIAs takstsystem. Der kan købes en enkelt-
billet til 85 DKK, som dækker hele turen fra Entrance Platform og til København 
H og 95 DKK for en billet til Københavns Lufthavn. Fra København H afgår tog 
mod Malmø hele døgnet.

NB! Lørdag den 25. juni fra kl. 08.07 til kl. 13.37 er det muligt at tage toget fra 
Roskilde Station til Entrance Platform, hvor der er adgang til alle venteområ-
derne.

Hjemrejse
Lørdag den 2. juli fra kl. 23.53 til søndag den 3. juli kl 14.17 vil der køre tog 
direkte fra Entrance Platform og til København H. Se tider på Rejseplanen.dk.
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BILLETSALG
DSB opretter et selvstændigt billetsalg ved Entrance Platform. Her kan købes 
togbilletter, afhentes bestilte billetter, bestilles pladsbilletter samt hentes infor-
mation om afgangstider, priser, DSB Ung Kort (tidligere WildCard) m.v.

Billetsalgets åbningstider
Det vil være muligt at købe billetter til hele Danmark, når der kører tog fra 
Entrance Platform og til udlandet fra lørdag den 2. juli til søndag den 3. juli kl. 
14.00. Billetter til udlandet kan også købes på DSB’s app eller via DSB på tlf. 
70 13 14 15.

GUIDER PÅ ROSKILDE STATION
På Roskilde Station er der fra lørdag d. 25. juni guider, som sørger for, at vores 
gæster kommer på de rigtige busser eller tog til festivalområdet. 
 
TAXA
Der er etableret taxaholdeplads ved busholdepladserne ved Entrance East og 
West samt ved Port 16, Darupvej. Vi advarer alle imod at benytte pirattaxaer. 
DANTAXI Roskilde tlf. 46 75 75 75.
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MEDIER OG GENEREL INFORMATION 
På Roskilde Festival kan du vælge imellem lidt af hvert, hvis du ønsker at følge 
med i, hvad der sker på festivalen. Vi har både en papiravis, et digitalt magasin 
for RF-nørder, podcasts, flere platforme på sociale medier og desuden producerer 
vi videoer og meget andet. Læs om de forskellige medier nedenfor - og tip os 
meget gerne, hvis du falder over en god historie. 

AVIS (ORANGE PRESS)
Orange Press er Roskilde Festivals eget dagblad, der skal formidle Roskilde Fe-
stival til deltagerne. Avisen udkommer dagligt fra søndag den 26. juni til lørdag 
den 2. juli og bliver produceret af frivillige journalister, fotografer og grafikere. 
Orange Press er gratis og distribueres over hele festivalområdet, ligesom den 
kan hentes forskellige steder på Festivalpladsen og camping. Orange Press ud-
kommer kun på dansk. Har du et tip til en historie eller avisen generelt, kan du 
kontakte ansvarlige for Orange Press, Sofie Hviid eller Martin Finnedal på sofie.
hviid@roskilde-festival.dk / martin.finnedal@roskilde-festival.dk.

ROSKILDENYT
RoskildeNyt er et onlinemagasin for alle frivillige og andre særligt interesserede 
i festivalen og organisationen bag Roskilde Festival. På www.roskildenyt.dk kan 
alle, der vil med bag kulisserne på Roskilde Festival, læse med. Vi skriver til og 
om alle jer, der hvert år er med til at skabe Roskilde Festival. Vi interesserer os 
for alt fra Foreningen Roskilde Festivals generalforsamling, oplevelserne som 
bøfvender i en burgerbod eller hvordan det er at være på besøg i nogle af de 
lejre, som virkelig har forberedt en særlig oplevelse med de andre deltagere 
i vores storby. Vi er heller ikke bange for at tage de ting op, som kan og bør 
forbedres. Skriv til roskildenyt@roskilde-festival.dk, hvis du har en idé til en god 
historie – eller et rigtig godt spørgsmål som vi burde grave lidt i. 

ROSKILDE FESTIVAL PODCAST
Roskilde Festival Podcast er din genvej til de mest spændende historier og 
oplevelser, der knytter sig til festivalen. En portion lækkert anrettede reportager 
og interviews som vi pakker ind i musik fra årets line-up. Du kan finde linket 
til podcasten på Roskilde Festivals hjemmeside roskilde-festival.dk. Podcasten 
udkommer seks gange årligt. Har du et tip, så kontakt Peter Ørbæk på peter.
oerbaek@roskilde-festival.dk. 
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ORANGE TV
Orange TV blev til i 2013, og de frivillige produktionshold og redaktører har 
siden været en fast del af Roskilde Festivals formidling. Efterspørgslen på 
filmproduktioner er stor og stigende. Orange TV laver mange typer produkter 
lige fra timelapseproduktioner, GoPro-produktioner, band-interviews, promotion-
materiale, dokumentation af events samt arkivmateriale. Du kommer til at 
kunne se flere af produktionerne på storskærmene, på Roskilde Festivals sociale 
medier og på Roskilde Festivals egen hjemmeside. Har du en superfed ide til en 
produktion, kan du sende en forespørgsel til Mia Ladefoged på mia.ladefoged@
roskilde-festival.dk.

DIGITALE & SOCIALE MEDIER
Roskilde Festival er naturligvis også til stede på de sociale medier. Vi er på 
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Reddit og har altid gang i noget nyt. Du 
finder links til det hele på vores hjemmeside www.roskilde-festival.dk. Har du et 
tip, kontakt da Christoffer Nors på christoffer.nors@roskilde-festival.dk. 

FOTO OG VIDEO
Det er tilladt at tage stillbilleder med kamera og mobiltelefoner (ingen blitz) 
foran scenerne. Og man må gerne filme og optage levende billeder og lyd på 
campingområdet. Det er ikke tilladt at optage lyd eller levende billeder på Indre 
Plads. 

ADGANG TIL INTERNET
Hvis dit mobilnet svigter, har du et par muligheder for at få tjekket e-mails og 
uploadet de seneste festivalbilleder alligevel. Du kan nemlig både finde vores 
internetcafe eller logge dig på Wi-Fi i udvalgte områder. 

INTERNETCAFE
I forbindelse med Volunteers Village ved Port 3 vil der være etableret en inter-
netcafé, hvor du gratis kan få adgang til computere med internetforbindelse. 

WI-FI
Der er etableret gratis trådløst net en række steder på Festivalpladsen og på 
camping – for eksempel i alle agoraer, i City Centre, omkring handelsområder og 
i Volunteers Village. 

ROSKILDE FESTIVAL-GUIDE
Den trykte guidebog koster 20 kroner og kan købes i merchandise-boder og 
Medieservicekontoret. Partoutbilletgæster har dog mulighed for at få en gratis 
guidebog sammen med deres armbånd. 
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For frivillige er din primære informationskilde Værd at Vide. Der er dog også 
mulighed for at få guidebogen i Check-In så længe lager haves. Den er trykt i 
begrænset oplag af hensyn til miljøet og derfor anbefaler vi, at man forsøger 
sig med brug af den officielle app sammen med Værd at Vide i det omfang det 
er muligt.

DIN DIGITALE GUIDE TIL ROSKILDE FESTIVAL 2016
Roskilde Festivals app vil igen i år være din digitale guide til Nordeuropas 
største festival – både op til og under Roskilde Festival 2016. Udover at app’en 
guider dig igennem en line-up bestående af mere end 180 kunstnere, som spiller 
på 9 forskellige scener, guider app’en dig også igennem et hav af fantastiske 
madoplevelser på Roskilde Festival. I 2016 vil du også finde en eventkalender 
i app’en, som giver dig overblik over alt lige fra kunstevents, talks, skate-
opvisninger til fantastiske camp-events. Som noget helt nyt kan du i 2016 også 
downloade Roskilde Festivals helt egne emojis via app’en (kun iOS). Festivaldel-
tagerne har designet vores emojis, og via app’en kan du installere de helt unikke 
emojis på din iPhone, så du kan kommunikere med dine festivalvenner ved hjælp 
af de helt særlige Roskilde Festival-emojis.

App’en kan downloades i App Store og på Google Play.
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INFORMATIONSKIOSKER SPECIELT TIL FRIVILLIGE
Der findes informationskiosker, hvor frivillige kan henvende sig med spørgsmål 
eller hvis der er noget man gerne vil fortælle festivalen. I informationskioskerne 
kan man stille alle typer af spørgsmål, og vi vil gøre vores yderste for at kunne 
give et hurtigt svar. Det, vi ikke allerede ved, undersøger vi. Informationskio-
skerne ligger placeret i forbindelse med Kørselskontoret ved Port 3 og i Check-In. 
Åbningstiderne ses på den enkelte kiosk.tip, kontakt da Christoffer Nors på 
christoffer.nors@roskilde-festival.dk. 
 
PUBLIKUMSINFORMATION OG HITTEGODS
Publikumsinformation og hittegods er placeret lige over for Apollo-scenen i han-
delsfacaden i Countdown-området. Her er døgnåbent fra lørdag den 25. juni kl. 
18.00 til søndag d. 3. juli kl. 12.00. I Publikumsinformationen besvares alle prak-
tiske spørgsmål om festivalen så som tog- og bustider, boders placering m.m. 
Ønsker du at få efterlyst savnede personer, skal du henvende dig til politiet.
Hittegods skal straks afleveres i Publikumsinformationen, hvor det kan afhentes 
af ejermanden indtil søndag den 3. juli kl. 12.00. Ikke afhentet hittegods kan 
efter Roskilde Festival afhentes på festivalens sekretariat, Havsteensvej 11, 4000 
Roskilde mandag den 4. og tirsdag den 5. juli fra kl. 10.00 til kl. 18.00. Onsdag 
den 6. juli vil resterende hittegods blive afleveret til Midt- og Vestsjællands 
Politis Hittegodskontor, Skovbogade 3, 4000 Roskilde, tlf. 114 eller 46 35 14 48. 
Cykler, som er efterladt i cykelparkeringen, eller som er låst fast til festivalens 
hegn m.v., vil i forbindelse med oprydningen blive fjernet og opbevaret på festi-
valens depot i Vor Frue og senere bragt til politiets hittegodskontor.

INFOCENTRET
Infocentret er den officielle indgang til Roskilde Festival. Her kan du få svar på 
alt. Alle kan ringe 46 36 66 13 eller skrive en e-mail til info@roskilde-festival.
dk Både leverandører, frivillige, deltagere og mange flere ringer og skriver hertil 
for at få kontakter, telefonnumre og andre vigtige oplysninger. Infocentret har 
også en vigtig rolle i forbindelse med bandaflysninger og nødsituationer, hvor de 
sørger for at få kontaktet alle relevante personer og kontorer.
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MAD, DRIKKE OG HANDEL 
Når publikum indtager festivalområdet, bliver Roskilde Festival lynhurtigt 
til Danmarks 4.-største by. Derfor skal det selvfølgelig også være muligt for 
deltagere at købe både mad, drikkevarer og nonfoodvarer. Vi lægger vægt på, at 
man kan vælge blandt et stort udvalg af mad og drikkevarer, som både har høj 
kvalitet og samtidigt bidrager til vores værdier om bæredygtighed og miljøbe-
vidsthed. Og maden skal også smage godt.
Vi arbejder hårdt for, at alle kan få lækre madoplevelser på Roskilde Festival. 
Derfor var vi også stolte, da vi i foråret 2015 blev hædret med et diplom af 
Dansk Gastronomisk Akademi for vores arbejde med at levere lækre måltider til 
alle vores gæster. Læs mere om mad, drikke og nonfood i dette kapitel, hvor du 
også kan blive klogere på, hvordan du kommer af med returen efter måltidet.

MAD- OG DRIKKEVARER
Festivalens mange madboder serverer mad og drikkevarer for enhver smag, 
appetit og pengepung. Man kan få alt fra en helt traditionel festivalburger over 
tarteletter til mad fra mange verdenshjørner. Og af drikkevarer sælges alt lige 
fra øl og sodavand til hjemmelavede milkshakes. Der skal være råd til mad for 
både festivalgæster på SU og dem, der vil ofre lidt ekstra. Mange af madboderne 
drives af forskellige foreninger og organisationer, og overskuddet går dermed til 
almennyttige formål. Andre boder drives af professionelle restauratører, der også 
bidrager økonomisk til festivalens almennyttige donationer. Roskilde Festival 
samarbejder med en række producenter, hvor vi kan stå inde for både kvaliteten 
og bæredygtigheden af varerne. Derfor er f.eks. alle mejeriprodukter økologiske, 
og al kaffe er økologisk. Fødevarestyrelsen kontrollerer hygiejnen i boderne, som 
alle har egenkontrolprogrammer og bliver hjulpet til god hygiejnekultur.
 
Roskilde Festival udvælger sine boder efter seks kriterier: 

• Økologi/bæredygtighed: I 2016 er det vores mål at være mindst 75 % 
økologiske på madområdet generelt.

• Pris: Også deltagere på SU skal kunne spise sig mætte i et kvalitetsmåltid.
• Kvalitet: Vi vil hellere have mad produceret fra bunden med friske råvarer 

end færdigkøbte halvfabrikata.
• Realisme: Vi vælger boder, som, vi ved, kan løfte den store opgave, det er 

at drive en madbod på Roskilde Festival.
• Almennyttighed: Vi foretrækker boder, der anvender deres overskud til et 

almennyttigt formål f.eks. sports- og kulturforeninger.
• Originalitet: Vi vælger nye boder, der skiller sig ud fra det eksisterende 

udvalg af boder.
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Festivalpladsen Camping

Dato Seneste 
åbningstid

Tidligste
lukketid

Seneste 
åbningstid

Tidligste 
lukketid

Lørdag 25. 06. 03.00 03.00

Søndag 26. 06.   09.00 03.00

Mandag 27. 06.   09.00 03.00

Tirsdag 28. 06.   09.00 03.00

Onsdag 29. 06. 17.00 01.00 09.00 03.00

Torsdag 30. 06. 10.00 03.00 09.00 03.00

Fredag 01. 07. 10.00 03.00 09.00 03.00

Lørdag 02. 07. 10.00 03.00 09.00 03.00

Søndag 03. 07. 09.00 14.00*)

MAD- OG DRIKKEVARER - fortsat 
For allergikere
Hver bod skal skilte med de retter, der sælges og deklarere indholdet. Er du f.eks. 
allergiker eller bare almindeligt interesseret, kan du altid bede den vagtansvar-
lige i madboden om at fortælle, hvilke ingredienser retterne indeholder. I City 
Centre East findes Madkulturens FoodJam, hvor gæsterne selv kan vælge deres 
råvarer til et 100 % økologisk og hjemmelavet måltid til 65 DKK.

Salg– og partnerkontor (for handlende, leverandører og samarbejds-
partnere)
På salg- og partnerkontor kan de handlende få information og vejledning 
omkring alt, der relaterer sig til handel på Roskilde Festival; herunder hygiejne, 
kørselsforhold, placeringer, brandregler m.m. Kontoret ligger på Roskilde Han-
delsskole, Bygning 6, Bakkesvinget 67 og har døgnåbent fra lørdag den 25. juni 
til og med søndag den 3. juli. Kontakt: handelskontor@roskilde-festival.dk. 
 
Madboders åbningstider:

Søndag den 3. juli kl. 09.00-14.00 - enkelte boder på camping har åbent.
Alt salg ophører senest kl. 14.00.
Det er et krav fra politiet, at alle boder har lukket mellem kl. 04.00 og 06.00.
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SALG AF DAGLIGVARER
Du finder kioskudsalg integreret i madboderne ”Det Spanske Madhus”, og de 
er placeret i Agora J og i Countdown. På Festivalpladsen er der også placeret 
et integreret kioskudsalg i ”Det Spanske Madhus” i Trade Zone West - find det 
på kortet. Alle kioskudsalgene sælger diverse dagligvarer, aviser og ørepropper. 
Cigaretter sælges i cigaretsalg i City Centrene samt i de forskellige handelsom-
råder på Festivalpladsen. 
I East City og i Rising City findes Kvickly supermarked, hvor du kan købe dine 
dagligvarer og festival-fornødenheder. Hav betalingskortet klar da flere kasser 
ikke tager kontanter. 

DRIKKEVARER
På campingområdet sælges øl, vand, juice og vin m.v. i flasker, dåser, kartoner og 
kasser. På Festivalpladsen sælges øl, vand, juice og vin m.v. i dåser, kartoner eller 
omskænket i plastikkrus pålagt pant.
Der tages forbehold for ændringer i varesortiment, trykfejl og udsolgte varer.

Foto: Mia Dernoff
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DRIKKEVARER - fortsat
Drikkevarer på campingområdet
På campingområdet sælges øl, vand, vin m.v. i East City, Rising City og Apollo. 
Derudover findes tre trailersalg på campingpladsen i Street City og i Område K, 
hvor der sælges hele kasser kolde øl og i område M (Get a Tent East). Her kan 
du kun betale med betalingskort og mobilbetaling. På campingområdet sælges 
kolde Tuborg-øl på dåse til favorable priser ved køb af hele rammer. Prisen er 
195 DKK per ramme inklusive pant. På Festivalpladsen sælges øl og vand m.v. i 
alle Tuborg-boder samt festivalens egne barer og udvalgte madboder. Derudover 
sælges øl til publikum i pitten umiddelbart foran scenerne Arena og Orange 
Scene. 
 
Åbningstider for drikkevareudsalg: 

Lørdag den 25. juni kl. 16.00-04.00
Søndag den 26. juni kl. 09.00-04.00
Mandag den 27. juni kl. 09.00-04.00
Tirsdag den 28. juni kl. 09.00-04.00
Onsdag den 29. juni kl. 09.00-04.00, kl. 17.00-03.00 *)
Torsdag den 30. juni kl. 09.00-04.00, kl. 10.00-04.00 *)
Fredag d. 1. juli kl. 09.00-04.00, kl. 10.00-04.00 *)
Lørdag den 2. juli kl. 09.00-06.00, kl. 10.00-04.00 *)
*) Ved scenerne dog altid ca. 15 minutter efter sidste optrædende kunstner.
Trailersalg på campingpladsen har dagligt åbent fra kl. 10.00 til 04.00.
 
 
Priser for drikkevarer: 

Grøn Tuborg, øl, 33 cl, ramme med 24 stk. 195 DKK
Grøn Tuborg, øl, 30 cl, krus 27 DKK
Grøn Tuborg, øl, 50 cl, krus 40 DKK
Tuborg RÅ, øl, 30 cl, krus (øko.) 27 DKK
Tuborg RÅ, øl, 50 cl, krus (øko.) 40 DKK
Tuborg Classic, øl, 50 cl, dåse 40 DKK
Tuborg Guld, øl, 50 cl, dåse 42 DKK
Sodavand, 50 cl, flaske 25 DKK
Somersby cider, 35 DKK
Kildevæld, 50 cl, flaske 15 DKK
Red Bull, 25 cl, dåse 25 DKK
Rød- og hvidvin (øko.), 1 liter, karton 75 DKK
Spiritus i flaske med sodavand, is og krus, fra 200 DKK
Alle priser er inklusive eventuel pant.
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Drikkevarer på Festivalpladsen
På campingområdet må man have alle former for emballage med og i de mæng-
der, man selv ønsker. På Festivalpladsen må publikum medbringe drikkevarer 
i emballage, der ikke er af glas. Indholdet må maximalt være på 0,5 liter. Der 
foretages kontrol ved alle indgange til Festivalpladsen; både for frivillige og 
publikum.
 
PANT
Drikkevarer på campingområdet
Der er pant på al emballage, der sælges fra drikkevareboderne.

Emballage med Roskilde Festival Refund-mærke 1 DKK
Emballage med Pant A-mærke 1 DKK
Emballage med Pant B-mærke 1,50 DKK
Emballage med Pant C-mærke 3 DKK
Dåser uden pantmærke (pr. 5 stk.) 1 DKK
Officielt shot-rør 1 DKK
Tom øl-/sodavandskasse (dansk) 5 DKK
Bærehank 1 DKK
Officiel juiceemballage 1 DKK
Kande (tilbagekøb) 5 DKK
Kandelåg (tilbagekøb) 1 DKK 

Spiritus/vinflasker (uden pant) 0,5 DKK (kan kun afleveres i de to store pantbo-
der på Ydre Plads). 

Vi modtager også glasflasker og dåser, som ikke er pantbelagte. Flasker og dåser 
uden pant afregnes via vægt og skal afleveres i særlige poser, som udleveres ved 
de to store pantboder på Ydre Plads. De to store pantboder er placeret i Område 
L og Område C, nordlige del.
Almindelige pantboder på Ydre Plads modtager max. 100 stk. ABC-pant, mens 
pantboderne på Indre Plads max. modtager 25 stk. pant af samme slags.
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PANT - fortsat
Åbningstider for pantboder 

Lørdag den 25. juni: åbner kl. 16.00*
Søndag den 26. juni: åbent kl. 10.00-04.00
Mandag den 27. juni: åbent kl. 10.00-04.00
Tirsdag den 28. juni: åbent kl. 10.00-04.00
Onsdag den 29. juni: åbent kl. 10.00-04.00
Torsdag den 30. juni: åbent kl. 10.00-04.00
Fredag den 1. juli: åbent kl. 10.00-04.00
Lørdag den 2. juli: åbent kl. 10.00-04.00
Søndag den 3. juli: lukker kl. 14.00
De to store pantboder på Ydre Plads har døgnåbent.
Pantboder på Indre Plads har åbent, når pladsen åbner, men er ligesom de 
resterende pantboder åbne fra kl. 10.00-04.00.
*) Pantboder på campingpladsen holder døgnåbent fra lørdag den 25. juni kl. 
16.00 til søndag d. 3. juli kl. 14.00.

For at sikre hurtigere ekspedition ved pantboderne på campingpladsen er 
der i perioder indrettet specielle luger til publikum med hele kasser og store 
pantmængder.

Pantindsamling
Der vil være mulighed for at donere sin pant til et antal organisationer, som 
festivalen samarbejder med. Der er tale om mindre organisationer, som har fået 
muligheden for både at samle pant på områderne og samtidig komme i snak 
med festivalens gæster omkring lige deres problematikker. Disse organisationer 
vil være placeret på ydre områder og vil være til stede i de lyse timer. Der vil 
på Indre Plads blive sat særlige kupler op, som man også kan lægge sin pant i. 
Indholdet af disse vil ubeskåret gå til ovenstående organisationer efter en særlig 
fordelingsnøgle.
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NONFOOD
På Roskilde Festival findes mange nonfoodboder, hvor der sælges den nyeste 
mode, streetwear, smykker, kendte brands, små danske designere, beklædning og 
accessoires. Boderne er placeret rundt om på hele Festivalpladsen: 
 
Nonfoods åbningstider:

Festivalpladsen Camping

Dato Seneste 
åbningstid

Tidligste
lukketid

Seneste 
åbningstid

Tidligste 
lukketid

Lørdag 25. 06. 16.00 24.00

Søndag 26. 06.   10.30 24.00

Mandag 27. 06.   10.30 24.00

Tirsdag 28. 06.   10.30 24.00

Onsdag 29. 06. 17.00 01.00 10.30 24.00

Torsdag 30. 06. 10.30 01.00 10.30 24.00

Fredag 01. 07. 10.30 01.00 10.30 24.00

Lørdag 02. 07. 10.30 01.00 10.30 24.00

Søndag 03. 07.

Jf. krav fra Midt- og Vestsjællands Politi skal boderne være lukket i tidsrummet 
kl. 04.00 – 06.00
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ROSKILDE FESTIVAL-MERCHANDISE OG BANDMERCHANDISE
Vil du have ekstra meget af the orange feeling, kan du gå på opdagelse i 
Roskilde Festivals merchandiseboder og købe dette års officielle T-shirt lavet af 
økologisk bomuld eller finde andet tøj og accessoires med Roskilde Festivals 
logo eller tekst. Vil du støtte dit yndlingsband, kan du købe T-shirts og diverse 
accessoires med bandets navn eller billede på i bandmerchandiseboderne.

Merchandisebodernes åbningstider:

Festivalpladsen Camping Volunteers village

Dato Åbningstid Lukketid Åbningstid Lukketid Åbningstid Lukketid

Lørdag 25. 06. 12.00*) 22.00*) 16.00 02.00 11.00 23.00

Søndag 26. 06. 12.00*) 22.00*) 10.00 02.00 11.00 23.00

Mandag 27. 06. 12.00*) 22.00*) 10.00 02.00 11.00 23.00

Tirsdag 28. 06. 12.00*) 22.00*) 10.00 02.00 11.00 23.00

Onsdag 29. 06. 17.00 02.00 10.00 02.00 11.00 23.00

Torsdag 30. 06. 10.00 02.00 10.00 02.00 11.00 23.00

Fredag 01. 07. 10.00 02.00 10.00 02.00 11.00 23.00

Lørdag 02. 07. 10.00 02.00 10.00 02.00 11.00

Søndag 03. 07. Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket

*) Fra lørdag den 25. juni og frem til tirsdag den 28. juni er det kun boden i 
Trade Zone Central, der har åbent på Festivalpladsen. I denne periode og kun i 
Trade Zone Central-boden vil der være udsalg til frivillige til en reduceret pris.

I år åbner der også en merchandise-bod i Volunteers Village med et lille udpluk 
af Roskilde Festivals sortiment.
Boden i Volunteers Village har åbent fra lørdag den 25. juni til lørdag den 2. juli 
mellem kl. 11.00 og 23.00.

Roskilde Festivals merchandiseboder sælger T-shirts, sweatshirts, nøgleringe, 
mobilopladere, ørepropper m.m. Boderne er placeret rundt om på pladsen: I 
Trade Zone Central ved Port 8, i Art Zone, ved The Market ved Port 15 og i East 
City, Rising City og i Countdown og så som noget nyt også i Volunteers Village. 
Alle boder sælger desuden festivalguides for 20 DKK og ørepropper for 10 DKK. 
Roskilde Festival-merchandise kan også købes på RFshop.dk
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Festivalpladsen Camping Volunteers village

Dato Åbningstid Lukketid Åbningstid Lukketid Åbningstid Lukketid

Lørdag 25. 06. 12.00*) 22.00*) 16.00 02.00 11.00 23.00

Søndag 26. 06. 12.00*) 22.00*) 10.00 02.00 11.00 23.00

Mandag 27. 06. 12.00*) 22.00*) 10.00 02.00 11.00 23.00

Tirsdag 28. 06. 12.00*) 22.00*) 10.00 02.00 11.00 23.00

Onsdag 29. 06. 17.00 02.00 10.00 02.00 11.00 23.00

Torsdag 30. 06. 10.00 02.00 10.00 02.00 11.00 23.00

Fredag 01. 07. 10.00 02.00 10.00 02.00 11.00 23.00

Lørdag 02. 07. 10.00 02.00 10.00 02.00 11.00

Søndag 03. 07. Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket

Bandmerchandise
Ved scenerne Apollo, Avalon, Pavilion og Gloria har bands selv et særligt 
bandmerchandiseudsalg. Hvis du vil på jagt efter tour-T-shirts eller andet godt, 
finder du det ved den scene, bandet spiller på og i tidsrummet omkring deres 
optræden. Bandmerchandise fra bands, som spiller på scenerne Orange og Arena 
findes i Roskilde Festivals merchandisebod i Trade Zone Central.

Forsalg af Roskilde Festival-kollektionen til frivillige
Frivilligt forsalg med rabat på årets officielle Roskilde Festival-kollektion foregår 
fra boden ved Trade Zone på hjørnet mellem Trade Zone og Port 8 på Festival-
pladsen. Forsalget kører fra lørdag den 25. juni til tirsdag den 28. juni. Herefter 
sælges kollektionen til normal pris.
Rabatten på restlager af sidste års kollektion er op til 60%, og rabatten på årets 
kollektion er op til 25%. Rabat på årets officielle Roskilde Festival-kollektion 
gives kun til Roskilde Festivals frivillige.

Åbningstider:
Lørdag den 25. juni kl. 12.00-22.00
Søndag den 26. juni kl. 12.00-22.00
Mandag den 27. juni kl. 12.00-22.00
Tirsdag den 28. juni kl. 12.00-22.00
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AFFALD 
Det er en mærkesag for Roskilde Festival at tage vare på miljøet og tænke 
morgendagens festival ind i de bæredygtige tiltag, vi laver i dag. Roskilde øger 
derfor i 2016 indsatsen inden for oprydning og sortering af affald. Alle frivillige 
spiller en vigtig rolle i forhold til at gøre opmærksom på vores tiltag. Det er små 
handlinger, der gør den store forskel, for hver gang du samler affald op, rydder 
op og sorterer affald er du med til at reducere miljøbelastningen og vise, at 
vi har en holdning til sortering af affald. I fællesskab er vi med til at skabe en 
positiv forandring af festivalgæsternes vaner og holdninger til affald og i sidste 
ende en renere, mere bæredygtig festival – også i fremtiden. Som frivillig kan du 
bidrage til, at mere affald sorteres og afleveres rigtigt ved at være opmærksom 
på Roskilde Festivals indsatser. Hold øje med sorteringslogoet, som er Affalds 
officielle logo. 
 
Alle frivillige på RF har en særlig rolle i forhold 
til affald
Når du som frivillig har vagter og i øvrigt 
færdes på festivalen, forventes det, at du tager 
medansvar i forhold til din færden og håndtering 
af affald.

En række gode råd kunne være:
• Smid aldrig dit eget affald på jorden - optræd som det gode eksempel og 

brug de opstillede affaldsspande.
• Møder du affaldsspande, der er væltet - rejs dem op
• Stort affald som f.eks. campingstole eller telte skal placeres på jorden ved 

siden af de nærmeste affaldsspande.
• Ser du på din vej rundt på festivalen større affald eller stole ligge på veje 

eller stier - saml det op og læg det ved nærmeste skraldespand.

Hvis alle 30.000 frivillige optræder ansvarligt og giver en hånd med til ind-
samling af affald - får vi en renere festival og gør det meget nemmere for de 
frivillige, der primært skal fjerne affaldet fra festivalen. Hvis alle frivillige fjerner 
10 kg affald under festivalen, fjerner vi tilsammen 300 tons affald – så giv en 
hånd med i forhold til affaldet.
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RECYCLING-STATIONER
Den er navnet på Roskilde festivals nye store affaldsindsats og faciliteter blandt 
andet affaldssortering på campingområderne helt ned i de enkelte camps. Helt 
konkret er der på RF16 11 store recycling-stationer, fordelt på hele camping-
området. På disse stationer er det muligt at komme af med brændbart affald 
(restaffald) og pap, metal, glas, batterier (inkl. bilbatterier) og pant. Sorterings-
stationerne er åbne og bemandede i tidsrummet kl. 09.00-16.00 – dog er det 
muligt at benytte dem døgnet rundt, hvilket vi opfordrer til. Ud over stationerne 
er der også affaldsstativer og affaldsspande på hjørnet af alle campingfelter, 
som brændbart affald (restaffald) vil kunne smides i. Stativerne tømmes flere 
gange om dagen. 
 
Som led i at motivere og aktivere alle 
til at rydde op og sortere sørger ReAct 
også for, at der i løbet af dagtimerne 
findes frivillige teams med lad-biler 
rundt om i alle områder. Disse teams 
indsamler og sorterer affald, alt imens 
der opmuntres til at rydde op og 
sortere. Det er vigtigt, at du som del 
af et fællesskab er med til at motivere 
alle til at tage aktiv stilling til oprydning og sortering og gøre opmærksom på 
stativerne og recycling-stationerne.
Under festivalen vil der fra mandag til lørdag hver dag være særligt fokus på 
en bestemt affaldsfraktion (f.eks. metal, brændbart eller pap). Hvilken fraktion, 
der er i fokus på den enkelte dag, vil blive bestemt ud fra mængden af den på-
gældende type affald på campingområdet. Dagens fokus vil blive fortalt af alle 
frivillige, der er tilknyttet ReAct. Hvis du er interesseret i at vide, hvilken fraktion 
der er i fokus en af dagene, så gå til en ReAct recycling-station.
Søndag efter festivalen er officielt slut, møder alle affaldsindsamlere på vagt 
sammen for at lave en sidste fælles indsats: De går rundt og understøtter publi-
kum i at rydde op i deres lejr, inden de tager af sted og til, at de afleverer deres 
affald på sorteringsstationerne
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CAMPAID – GENANVEND ELLER DONER BRUGT CAMPINGUD-
STYR
CampAid er en del af ReAct og arbejder for større genanvendelse af gæsternes 
campinggrej. Gæsterne kan donere udstyr, der stadig er brugbart til CampAid på 
recycling-stationerne. Det udstyr, der ikke dur mere og skal smides ud, samles 
sammen i en affaldspose og afleveres på stationerne. Gæsterne kan donere cam-
pingudstyr, tøj, soveposer, uåbnet dåsemad m.m. ved de bemandede recycling-
stationer alle dage. Du kan hjælpe ved at gøre alle opmærksom på, at det er 
vigtigt at genbruge alle ressourcer. På den måde bliver der ikke smidt noget ud, 
som i sidste ende kan hjælpe andre mennesker.

CLEAN OUT LOUD
I den sydlige del af Område C og på hele Område E ligger Clean out Loud (COL), 
der er et samarbejde mellem Vallekilde Højskole og Roskilde Festival Højskole, 
der gennem de sidste fem år har arbejdet målrettet for at ændre affaldskulturen 
på campingområdet gennem fællesskab, skraldeparader og kreative events. Alle 
har inden Roskilde Festival mulighed for at tilmelde sig COL og sikre sig en re-
serveret plads i området. Til gengæld skal man indgå aktivt i COL’s fællesskab og 
bidrage til COL’s aktiviteter, der skal bevidstgøre festivalgængerne om bæredyg-
tig adfærd og reducere affaldsmængden, der bliver efterladt på campingpladsen.

Clean-områder
Roskilde Festival har på forespørgsel fra publikum oprettet to clean-områder (ét 
i East og ét i West). Her må man gerne larme samtidig med, at man rydder op 
efter sig selv og afleverer sit skrald. De to clean-områder ligger i henholdsvis 
Område B og K.

Silent & Clean-område
Silent & Clean ved Agora J på Camping East er for festivaldeltagere, som ønsker 
en mere rolig og hyggelig atmosfære, hvor området holdes rent, og hvor der ikke 
er larmende fester og høj musik hele tiden. Der vil være kontrol på området, og 
alle opfordres til at hjælpe hinanden med at gøre det til et rart sted at være. Der 
må ikke spilles musik på Silent & Clean-området fra kl. 22.00 til kl. 10.00.

Sorteringscontainere og containervagter
På alle bagområder er der containere til brændbart affald (restaffald), pap og på 
nogle, glas. De større containerøer er betjent af frivillige, som også kan fortælle 
dig, hvad du skal gøre, hvis du er i tvivl.
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Genbrugsplads
Festivalen har en genbrugsplads, hvor du kan komme af med stort brændbart 
affald (over 1 meter), maling, spraydåser, stort el-skrot, deponi m.m. Genbrugs-
pladsen ligger ved Maglegårdsvejs-broen over motorvejen (over for Port 16).

Hvor får jeg fat i skraldeposer?
Store poser til skraldespande kan afhentes ved container-øerne på alle bagområ-
der. Små poser til forskelligt affald på camping kan afhentes ved alle recycling-
stationer og hos de frivillige, der arbejder på områderne – se efter sorteringslo-
goet. Alle, der efterspørger poser, henvises hertil.



D
IV

ER
SE SERV

ICES O
G

 TILBU
D

58

DIVERSE SERVICES OG TILBUD 
Herunder kan du få hjælp til alt lige fra, hvor du kan gå i bad, hvor du kan få 
opladet din mobiltelefon til, hvor du kan hæve kontanter.
 
BAD
Der er i alt 6 steder, hvor du kan tage bad. Kolde brusebade er gratis og findes 
ved Agora C og L. Varme brusebade findes ligeledes ved C og L samt ved G, H og 
P. Du finder også varme bade ved Get A Tent East samt ved Caravan Camping. 
Varme bade koster 25 DKK.

Åbningstider, varme bade:
Søndag den 26. juni til søndag den 3. juli kl. 08.00-22.00. Badet på Område P vil 
have åbent kl. 07.00-08.00 og er forbeholdt frivillige. Prisen er 25 DKK.

Er du frivillig og overnatter på Restricted Camping Darup Idrætscenter, finder du 
gratis varme bade ved Darup Idrætscenter, hvor der er døgnåbent. Se kortet. 
 
GARDEROBER
På campingområdet findes der garderober. Garderoberne tilbyder:
1. Gratis opladning af mobiltelefoner og små gadgets op til 15 W (husk egen 
oplader)
2. Ombytning af Volt-batterier hvis du har en Volt aftale
3. Opbevaring af tasker, rygsække osv.
Garderoberne er indtegnet på kortet. Der er døgnåbent fra festivallens åbning 
lørdag d. 25. kl. 16.00. 
Garderoberne lukker søndag d. 3. juli kl. 16.00. Herefter afleveres uafhentede 
effekter til hittegods hos Midt- og Vestsjællands Politi. Garderoberne opbevarer 
ikke løse penge og tager ikke ansvar for penge, der ligger i de indleverede ef-
fekter.
Opladning af højtalere og andet med en ladeeffekt på mere end 15 W vil blive 
henvist til bilbatteri-opladning. 
 
VOLT
Volt er et batteri, der kan oplade din mobiltelefon. Ombytning af batteri kræver 
abonnement hos Volt. Har du købt en Volt-enhed kan den oplades gratis i garde-
rober, hvis du medbringer din egen lader. 
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BILBATTERIER
I Områderne Rising City og Agora N er det muligt at få opladet bilbatterier og 
andet effektkrævende udstyr. 

KØLESKABE
I forbindelse med garderoberne i Rising City, Countdown, Agora K, Agora N og 
ved East City tilbydes køleskabe (skuffer) i samarbejde med Coolbox. 
 
Coolbox udlejes via www.coolboxeu.com. Eventuelle ledige skuffer kan lejes 
under festivalen. Depositum refunderes via MobilePay, Swipp eller bankoverfør-
sel (ikke kontant). Der vil være personale omkring skabene, der kan hjælpe med 
salg og information.
 
SKAL DU BRUGE (DANSKE) KONTANTER?
Der findes hæveautomater i henholdsvis East City og Rising City i vest samt ved 
Pavilion. Hold dig orienteret via skiltene eller spørg i informationskioskerne eller 
Publikumsinformationen. I mange boder kan du desuden hæve over beløbet 
med Dankort. Alle boder modtager anden gængs valuta end dansk (EUR, NOK, 
SEK, GBP, USD), og alle boder modtager betaling via betalingskort. I boderne kan 
man hæve over beløbet (gælder kun for Dankort), hvis der er kassebeholdning 
til dette. Der kan maksimalt hæves 500 DKK over beløbet, og man kan kun hæve 
hele sedler. Returpenge gives kun i danske kroner. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Tobias Nicolai
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SOLBESKYTTELSE
I år samarbejder Roskilde Festival med Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens 
Solkampagne om at solbeskytte festivalens frivillige. På Restricted Camping Da-
rup Idrætscenter vil der alle dage i formiddags- og eftermiddagstimerne være en 
skyggelounge, hvor du kan få en pause fra den stærke sol. Frivillige fra Solkam-
pagnen tilbyder skygge, sjove aktiviteter, solcreme og gode råd og vejledning i 
forhold til solbeskyttelse. Et mobilt korps af frivillige solformidlere vil desuden 
tage ud og møde dem, der står i direkte sol rundt omkring på festivalen for at 
tilbyde dem solbeskyttelse. Husk at søge skygge og brug en solhat. Download 
Solkampagnens gratis APP ’uv-indeks’ og bliv varslet om hvornår uv-indekset er 
over 3, så du kan passe på dig selv og din hud.
 
VAND
Der kan hentes gratis vand ved vandposter, som ligger ved de fleste toiletter 
på campingpladsen og på Indre Plads. Under koncerter deler scenevagter vand 
ud foran scenerne som en del af vores publikumsservice. Husk at drikke rigeligt 
vand; specielt på solskinsdage. Men husk også gerne, at engangsvandsflasker er 
en rigtig dårlig idé for både miljøet og (for noget plastiks vedkommende) også 
dit helbred. En plastikflaske udleder sin egen vægt seks gange i co2 og bruger 
3 liter vand og en kvart liter olie i produktionen. Kildevand på flaske er også en 
voldsomt dyr måde at slukke tørsten på ift. det glimrende drikkevand, vi har i 
de danske haner. Spredt rundt på Festivalpladsen har LoveSpring boder. Her kan 
du købe en drikkedunk for 20 DKK og altid få fyldt frisk vand fra hanen på helt 
gratis. Overskuddet går til vandprojekter i Afrika. 
 
VASKERI
I vaskeriet ved Agora C kan man få vasket og tørret tøj. Vask af 5 kg tøj koster 
90 DKK. Når du får vasket tøj, bliver det også tørret, lagt sammen og pakket i 
pose. Prisen er den samme, uanset om du er publikum, forening eller stadehaver.
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OMSORG OG SIKKERHED 
Som frivillig på Roskilde Festival er du en vigtig medskaber af et trygt og sikkert 
arrangement. Det er derfor vigtigt, at du kender til sikkerhedsorganisationen og 
din egen rolle ved hændelser. Det er også vigtigt, at du behandler alle med tillid, 
tolerance, omsorg og respekt og er med til at sikre, at andre frivillige og gæster 
gør det samme.
 
BEREDSKABS- OG SIKKERHEDSKONTOR
Roskilde Festivals akutberedskab er koordineret fra Beredskabskontoret, som 
er åbent fra fredag den 24. juni kl. 18.00 til søndag den 3. juli kl. 18.00. Den 
primære kontakt til Beredskabs- og sikkerhedskontoret skal forgå over radio. Det 
er vigtigt, at kald kommer på radioen først, da alle i rummet kan høre med, hvis 
det er noget vigtigt. Kaldene på radioen bliver optaget, hvilket telefonopkald 
ikke gør. Optagelserne er vigtige i tilfælde af en stor ulykke.
Beredskabskontoret kan kontaktes på telefon 70 120 112. Vi anbefaler, at du 
indkoder telefonnummeret i din mobiltelefon, så du altid har det på dig og 
derved nemt kan tilkalde hjælp, hvis der er behov for det.
Sikkerhedskontoret kontaktes på telefon 46 37 07 12.

AFVIKLINGSLEDER
Der er udpeget en stab af afviklingsledere, som fra fredag den 24. juni kl. 18.00 
til søndag den 3. juli kl. 18.00 på skift varetager rollen som festivalens øverste 
leder med kompetence til at træffe de beslutninger, der skønnes hensigtsmæssi-
ge og nødvendige. Vagthavende afviklingsleder vil være til stede på Beredskabs-
kontoret. Afviklingslederens meldinger og krav skal efterkommes. 
 
DIN ROLLE VED HÆNDELSER
Samaritter og Tilskadekomst
Du bør vide, hvor du finder det medicinske beredskab. Der er samaritervagter på 
campingpladsen i City Centre East og West, som har åbent fra fredag den 24. 
juni kl. 20.00 til søndag den 3. juli kl. 18.00.
Vest for Orange Scene er der yderligere en samaritervagt, som er bemandet fra 
onsdag den 29. juni kl. 15.00 til søndag d. 3. juli kl. 05.00. Hvis du selv kommer 
til skade, eller hvis du ser, andre er kommet til skade, skal du henvende dig til 
samaritervagten for at få hjælp. Kan den tilskadekomne ikke selv gå så bed om 
hjælp via Beredskabskontoret på telefon 70 120 112.
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DIN ROLLE VED HÆNDELSER - fortsat
 
I tilfælde af tilskadekomst skal du gøre følgende: 

• Tilkald hjælp via din leder eller Beredskabskontorets telefon 70 120 112
• Tilkald din leder
• Skab overblik, vurder situationen og stands ulykken
• Iværksæt eventuelt førstehjælp og krisehjælp
• Afspær området
• Bliv ved patienten til hjælpen er fremme
 
BRAND
Roskilde Festival samarbejder med Roskilde Brandvæsen, som vil være til stede 
i festivalens åbningstid. Du er en afgørende del af en hurtig indsats så sørg altid 
for at have sat dig ind i placering af slukningsmateriel i dit arbejdsområde. 
 
Opstår en brand, skal du gøre følgende: 

• Tilkald hjælp via din leder eller Beredskabskontoret på telefon 70 120 112
• Om muligt sluk branden
• Afspær området
• Modtag brandvæsenet
• Følg evakueringsinstruks eller din leders anvisninger
 
 

Foto: Jacques Holst
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UROLIGHEDER
Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis der opstår uroligheder. Din egen sikkerhed 
kommer først. Herefter dine kollegaers og så deltagernes. Du forventes at 
handle, men ikke bringe dig selv i fare. Politiet stiller krav om, at dem, der skal 
opretholde ro og orden på festivalen, skal være godkendt eller komme fra et 
vagtfirma. Derfor har Roskilde Festival indgået et samarbejde med et vagtfirma, 
som leverer vores security-hold. Vores security-hold fungerer som konfliktløsere 
og tilkaldes, når servicevagter eller crowd safety-frivillige har brug for ekstra 
støtte. Security handler på ordre fra Beredskabskontoret og kan bl.a. bortvise 
festivaldeltagere og frivillige efter aftale med festivalens afviklingsleder. 
 
Skulle der opstå uroligheder, skal du gøre følgende: 

• Træd tilbage
• Vurder situationen og fareniveau
• Tilkald hjælp via din leder eller Beredskabskontoret på telefon 70 120 112
• Vurder dine muligheder for at nedtrappe konflikten med positiv kommunika-
tion
• Udfør den valgte løsning
Det kan være en god ide at skrive signalement ned på dem, der er involveret i 
urolighederne, så du kan videregive dette til din leder eller Security, når de når 
frem.
 
Et signalement bør indeholde: 

• Generelt: køn, alder, kropsbygning
• Udseende: hudfarve, hårfarve, frisure, øjenfarve, skægtype, særlige kendetegn
• Påklædning: fodtøj, benklæder, overtøj
Husk at se efter specielle kendetegn som er nemme at genkende.

 
NORMALBILLEDET
Vær altid opmærksom på om alt omkring dig virker normalt. Dette gælder alt fra 
folks bevægelser, efterladte objekter eller konstruktioner, der er særligt belastet.

Det skal du gøre, hvis du ser noget uden for normalbilledet: 

• Informer din leder
• Bliv på stedet eller ved personen
• Noter eventuelt dine observationer
 



TYVERI
Hvis du ser nogen stjæle eller opføre sig mistænksomt, er det vigtigt, at du giver 
besked videre til politiet.
Bliver du selv bestjålet, eller taler du med nogen, der ønsker at anmelde et 
tyveri, skal du/de henvende sig personligt på politistationen på Skovbogade 3, 
4000 Roskilde eller kontakte politiet på tlf. 114. Husk altid at aflåse dit telt og 
generelt passe på dine ejendele. Ser du andre, der ikke har låst deres telt, eller 
som f.eks. har deres pung eller mobiltelefon siddende meget yderligt så mind 
dem om, at de skal passe på deres ejendele.

Ser du tyveri, skal du gøre følgende: 

• Tilkald hjælp via din leder eller via Beredskabskontoret på tlf. 70 120 112
• Observer personen på afstand
• Afvent at der kommer hjælp til stedet

 
ANDRE PRAKTISKE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Apotek
Indtil onsdag den 29. juni ligger apoteket i East City ved samaritervagten, og når 
Indre Plads åbner onsdag den 29. juni kl. 17.00, vil apoteket være placeret ved 
samaritervagten vest for Orange Scene. Her kan du købe den mest almindelige 
håndkøbsmedicin, solcreme, ørepropper og kondomer, og der kan også indleve-
res recepter. Apoteket er tydeligt markeret med skilte.
 
Åbningstider:

Søndag den 26. juni kl. 10.00-20.00
Mandag den 27. juni kl. 10.00-20.00
Tirsdag den 28. juni kl. 10.00-20.00
Onsdag den 29. juni kl. 10.00-20.00, kl. 17.00-24.00
Torsdag den 30. juni kl. 12.00-24.00
Fredag den 1. juli kl. 12.00-24.00
Lørdag den 2. juli kl. 12.00-24.00 
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SOCIAL WORKERS
Roskilde Festival har et team bestående af socialarbejdere, skolelærere, 
medicinstuderende og sygeplejersker, der kan sammenlignes med opsøgende ga-
dearbejdere. De går rundt på området døgnet rundt for at hjælpe de gæster, der 
har særligt behov for at tale med ”voksne”. Teamet holder især fokus på de helt 
unge festivalgæster på campingområdet. De går under navnet social workers og 
kan også bidrage med støtte og krisehjælp ved tilskadekomst.

FORSIKRING
Alle frivillige er dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der er tegnet af 
Roskilde Festival. Hvis skaden sker, skal din leder anmelde arbejdsskaden hos 
Roskilde Festival. Kontakt venligst Roskilde Festivals sekretariat, Dan Nilausen, 
på e-mail dan.nilausen@roskilde-festival.dk eller på tlf. 46 36 66 13 for yderli-
gere information.

AFSPÆRREDE ARBEJDSOMRÅDER OG SIKKERHED
I nogle områder som f.eks. sceneområderne må man kun være, hvis man bærer 
det nødvendige sikkerhedsudstyr som sikkerhedshjelm og sikkerhedssko. Du 
skal respektere afspærringer, og du må ikke færdes i disse arbejdsområder 
uden nødvendigt sikkerhedsudstyr og nødvendigt ærinde. Hvis du er frivillig i 
støjfyldte omgivelser som f.eks. barer ved scenerne, skal du bruge høreværn, når 
du er på vagt.

SIKKERHED VED KONCERTER
Når mange mennesker går til koncert, skal man passe ekstra meget på hinanden. 
Lad være med straks at gå langt ind i mængden eller helt op foran, før du har 
prøvet det nogle gange; og allier dig gerne med nogen, der har prøvet det 
før. Der er mange forskellige traditioner blandt et publikum til store koncerter. 
Traditioner som kan virke vilde og voldsomme på nogen, som ikke kender dem, 
men sjove og en del af oplevelsen hvis man er fortrolig med det. Husk at crowd 
safety-personalet iført orange veste kan hjælpe dig, hvis du har behov for det.

SIKKERHED VED SCENERNE
Foran festivalens to største scener, Orange Scene og Arena etableres særlige, 
indhegnede publikumsområder, også kaldet pits. Indhegningen etableres for at 
skabe de bedst mulige forhold for de publikummer, der vælger at overvære de 
enkelte koncerter helt tæt på. Publikum skal møde op i god tid før koncerten ved 
indgangen til pitten. Publikum lukkes ind, så snart området er ryddet og rengjort 
efter den forrige koncert. Ved indgangene viser et lyssignal, om der er adgang til 
området. Grønt lys betyder, at publikum har adgang til området, rødt lys at der 
ikke umiddelbart er plads, eller endnu ikke er åbent for adgang. (fortsættes) 
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SIKKERHED VED SCENERNE - fortsat 
For at komme ind i disse pits skal man møde op i god tid før koncerten og tage 
plads ved de dertil indrettede kø-områder. Ved Orange Scene er der kø-område 
i begge sider (øst til høre for scenen og vest til venstre for scenen). Ved Arena 
er der kø-område i østsiden (til højre for scenen) og udgang i begge sider. Når 
teltet er tømt og rengjort fra tidligere koncert, åbnes en sluse, hvorigennem pub-
likum roligt kan lukkes ind i området. Det er vigtigt at respektere kø-strukturen, 
når man venter. Alle har ret til deres plads i køen, og du kommer ikke foran, 
fordi du er frivillig. På alle scener bruges skærme til at give særlige informatio-
ner til publikum under koncerterne. Det er vigtigt at rette sig efter beskeder på 
skærmene. Teksterne styres af scenens safety manager, der har overblik over 
situationen på og foran scenen. Husk at crowd-surfing og anden farlig publikum-
sadfærd ikke er tilladt på Roskilde Festival og kan medføre bortvisning – også 
for frivillige.

KØRETØJER PÅ FESTIVALPLADSEN
Husk at Færdselsloven også gælder på festivalområdet, og at hastighedsgræn-
sen overalt er 20 km/t. Medbring altid kørekort når du kører bil og vis hensyn til 
den gående trafik. Vær særligt opmærksom i de meget trafikerede områder som 
f.eks. ved Volunteers Lounge. Kør aldrig på græsarealerne hvis det kan undgås. 
Du må ikke benytte arbejdskøretøjer, trucks m.v. uden gyldig tilladelse til at føre 
det pågældende køretøj. Det er ulovligt at transportere personer i arbejdskøre-
tøjer, hvis de ikke er indrettet til passagerer. Sid derfor aldrig bag på en åben 
ladvogn eller tilsvarende åbent køretøj.
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SULTEN PÅ 
MERE ROSKILDE 
FESTIVAL? 

DIT ENGAGEMENT OMKRING VORES STORBY BEHØVER 
IKKE AT SLUTTE, NÅR DU TAGER HJEM FRA RF16. 
MERE END 1.000 ILDSJÆLE PLANLÆGGER FESTIVAL 
HELE ÅRET RUNDT, OG DU HAR SELVFØLGELIG MU-
LIGHEDEN FOR AT BLIVE EN DEL AF DET HELÅRLIGE 
FÆLLESSKAB. HVIS DU VIL HØRE MERE OM, HVILKE 
MULIGHEDER DER ER, SÅ SKRIV TIL:  
volunteer@roskilde-festival.dk

VI ER ROSKILDE FESTIVAL
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