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DONATIONSOVERBLIK 2016
FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL
PULJE: DET MENINGSFULDE UNGDOMSLIV

BELØB

FORMÅL MED DONATION

DITwerk

60.000

DITwerk arbejder med at fremme
entreprenørskabsforståelse og
foretagsomhed blandt børn og unge og har
etableret en projektcontainer bag
Nørrebrohallen, der skal være dynamo for
kultur og sociale initiativer og hjælpe unge til
at iværksætte projekter og være med til at
forme bydelen.

headspace Danmark

100.000

headspace arbejder med at hjælpe
mennesker i en udsat livssituation og etablere
tiltag og projekter inden for social- og
psykiatriområdet som et supplement til de
offentlige tilbud.

Mental Helse Ungdom

60.050

Mental Helse Ungdom arbejder med at skabe
bedre forhold for børn og unge med psykiske
udfordringer og sikre, at alle børn og unge i
Norge har de bedste muligheder for mental
sundhed. Deres arbejde bygger på værdier
om mod, åbenhed og ligeværd.

PULJE: EQUALITY

BELØB

FORMÅL MED DONATION

Askovfonden

400.000

Askovfonden ønsker at give mennesker
styrke og mod til at tage ansvar og ejerskab
for eget liv og det samfund, de er en del af.
Deres arbejde går blandt andet ud på at
skabe sociale løsninger, så mennesker i
udenfor-skab kan opnå inklusion og aktivt
medborgerskab på lige vilkår med resten af
Danmark.

Trampolinhuset

500.000

Trampolinhuset skaber et sted, hvor
asylansøgere, flygtninge og andre borgere i
Danmark kan mødes og samles med det
formål at bryde med den isolation, fattigdom
og handlingslammelse, som mange
mennesker oplever, mens de bor i asylcentre i
Danmark.
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Folkekirkens Nødhjælp, Verdens Bedste
Nyheder

150.000

Folkekirkens Nødhjælp arbejder på
kampagnen Verdens Bedste Nyheder, der
handler om at formidle fremskridt og positive
resultater fra hele verden med afsæt i FN’s
globale udviklingsmål og sætte fokus på,
hvordan vi hver især kan bidrage til en
bæredygtig udvikling i verden.

Kofoeds Skole

150.000

Kofoeds Skole ønsker at hjælpe arbejdsledige
og socialt udsatte mennesker med særligt
fokus på unge. Deres indsats med
værkstedsarbejde, undervisning, rådgivning,
praktisk hjælp og socialt samvær hjælper de
unge med at hjælpe sig selv videre i livet.

Everyday Sexism Project Danmark

75.000

Everyday Sexism Project Danmark sætter
fokus på hverdagssexisme, hvor der arbejdes
med at dokumentere oplevelser og
beretninger, der vidner om ubalance mellem
kønnene.

Mellemfolkeligt Samvirke

400.000

Mellemfolkeligt Samvirke har fokus på at
arbejde for en bæredygtig global udvikling
ved blandt andet at undervise, rådgive og
inspirere mennesker verden over omkring
rettigheder, globalt medborgerskab og
frivillighed.

Sex og Samfund

250.000

Sex og Samfund har arbejdet for menneskers
ret til at bestemme over egen krop, for
respekten for alle mennesker, tolerance,
solidaritet og plads til kærlighed.

Jurarådgivningen

50.000

Jurarådgivningen hjælper med at tilbyde og
give juridisk hjælp og rådgivning til udsatte
grupper.

KVINFO

75.000

KVINFO arbejder med at indsamle, skabe og
formidle viden inden for køn, ligestilling og
mangfoldighed i Danmark og Internationalt.

Amnesty International Danmark

75.000

Amnesty International Danmark er med til at
sikre rettigheder, værdi og retfærdighed for
alle mennesker i verden.

PULJE: YOUR DONATIONS

BELØB

FORMÅL MED DONATION

Gadens Stemmer

73.641

Gadens Stemmer arbejder på at skabe
muligheder for mennesker, som ikke
nødvendigvis kan bidrage fuldt ud til det
ordinære arbejdsmarked. Gadens Stemmer
har fokus på de specifikke kompetencer, som
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disse mennesker besidder og skaber derved
meningsgivende beskæftigelse og hjælper
med social inklusion.
Safe and Alive

70.544

Safe and Alive arbejder på at beskytte ofre for
menneskehandel og give dem mulighed for
en tilværelse uden for tvangsprostitution.
Donationen skal støtte driften af
”Tirsdagsklinikken”, som i samarbejde med
Reden International tilbyder udenlandske
kvinder et sundhedstilbud på Vesterbro.

KIRON

58.034

Den tyske organisation KIRON er et gratis
onlineuniversitet, der tilbyder flygtninge i
Europa adgang til uddannelse, mens de er i
flygtningelejre.

DINNødhjælp

83.275

DINNødhjælp er en organisation, som er med
til at skabe en tryg opvækst for alle
nigerianske børn ved at sætte fokus på
afrikanske 'heksebørn', og hvordan de kan
hjælpes til at blive stærke og selvstændige
samfundsborgere.

Foreningen Noget Bedre

66.586

Foreningen Noget Bedre står bag
arrangementet Festival Noget Bedre, der
arbejder med at fremme musiske og kulturelle
vækstlag og sætter samvær, nærvær og
tilstedevær i centrum.

IWGIA

77.770

IWGIA hjælper med at sikre og fremme
rettigheder for de oprindelige folk i Afrika og
Latinamerika.

ADDA

70.200

ADDA støtter bæredygtig
landbrugsproduktion i ulande og arbejder med
at give fattige bønner i Afrika og Asien den
faglige viden, der er nødvendig for, at de kan
forbedre deres egne dyrkningsmetoder og
dermed øge høstudbytte og fremme graden
af selvforsyning for de fattigste dele af
verden.

PULJE: FRIVILLIG FREDAG

BELØB

FORMÅL MED DONATION

Roskilde Pigefodbold

25.000

Roskilde Pigefodbold er en fodboldklub kun
for piger, der arbejder for at få flere piger ind i
sporten og få skabt mere ligestilling i en
mandsdomineret sport.

SIR 98

25.000

SIR 98 skaber et fristed for psykisk sårbare
gennem idrætsfælleskaber. Foreningen
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arbejder på at forbedre psykisk sårbares
trivsel ved at give mulighed for at dyrke
forskellige sportsaktiviteter i trygge rammer.
Trekroner BMX

25.000

Trekroner BMX har fokus på at skabe liv og
aktivitet i Trekoner-bydelen, har et stort lokalt
engagement og entreprenørånd og har fået
skabt liv i området gennem åbenhed og
inklusion.

Cykling uden alder

25.000

Hos Cykling uden alder sørger frivillige piloter
for, at ældre medborgere på landets
ældrecentre kommer ud på større eller mindre
ture i foreningens rickshaws. Turene har til
formål at bygge broer mellem generationer og
skabe nye, givende og meningsfulde
relationer samt at holde liv i de ældre
medborgeres livshistorie og sikre, at de ældre
forbliver en del af lokalsamfundet trods
manglende mobilitet.

Plexus Roskilde, Ungdommens Røde Kors

25.000

Plexus Roskilde under Ungdommens Røde
Kors er et værested for ensomme unge
mellem 20-35 år, der af forskellige årsager
har svært ved at danne sig et socialt netværk.

Projekt Mentornet Roskilde

25.000

Projekt Mentornet Roskilde under Dansk
Flygtningehjælp er en mentorordning for unge
flygtninge. Projekt Mentornet Roskilde
matcher unge flygtninge med danske
mentorer, som støtter de unge i forhold til at
blive bedre til dansk, komme i gang med
uddannelse, danne netværk m.v.

Roskilde Bueskytteklub

25.000

Roskilde Bueskytteklub arbejder for
fællesskab og for at skabe gode rammer for
alle medlemmer. Klubben har stort fokus på,
at alle er i klubben på lige vilkår, rummer flere
såkaldte 'diagnosebørn' og arbejder på, at de
i den nærmeste fremtid kan starte et hold op
for handicappede børn og unge, primært med
autisme.

Ramsø Amatørscene

25.000

Ramsø Amatørscene skaber teateroplevelser
for og med børn, unge og voksne. Ramsø
Amatørscene lægger megen energi i
talentudvikling og arbejdet med børn og unge
og vægter i det hele taget det sociale mellem
alle aldersgrupper højt.

Paramount

25.000

Paramount er et spillested, der arrangerer
koncerter fra undergrundsgenrerne.
Paramount holder liv i koncertkulturen og
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livemusikken og giver plads og mulighed for,
at undergrundsgenrerne kan udvikle og
udfolde sig.
Gulddysse Kulturgård

25.000

Guldysse Kulturgård er et kulturhus, hvor
kunst- og kulturinteresserede kan mødes og
inspirere hinanden. Gulddysse Kulturgård er
skabt af en gruppe pensionister, der nu er i
gang med at udbygge kulturhuset, så
skolerne i området kan komme ud i naturen
og få undervisning.

PULJE: JULEDONATIONER

BELØB

FORMÅL MED DONATION

Foreningen Projekt Beat

110.000

Foreningen Projekt Beat fokuserer på at
motivere og inspirere udsatte unge til at bryde
med negativ social arv fx gennem
livearrangementer med optrædener fra og af
mønsterbrydere, som formidler deres fortid,
nutid og fremtid gennem musik. Donationen
går specifikt til en juleturne til 5-6 bosteder
med unge, hvor der vil blive afholdt et
julearrangement inklusive optrædener fra
unge mønsterbrydere til inspiration for de
unge på bostederne.

Dansk Flygtningehjælp Vipperød

55.000

Venskabscaféen Vipperød arbejder med at
integrere flygtninge og deres børn i det
danske samfund ved at bringe dem sammen
med lokale danskere omkring madlavning,
spisning, hygge, sang og spil. Specifikt går
donationen til et julearrangement, hvor alle
børn i Holbæk Kommunes modtageklasse og
deres forældre og søskende inviteres til en
eftermiddag og aften, hvor det er muligt at
samles og julehygge.

Flygtningementor - Ungdommens Røde Kors

60.000

Ungdommens Røde Kors projekt
Flygtningementor er en mentorordning for
nyankommne flygtninge, hvor flygtningene
tilbydes støtte og hjælp, så de kan skabe en
tryg ny tilværelse i Danmark. Specifikt går
donationen til en julemiddag og fest for unge
asylansøgere og deres mentorer med målet
om at skabe stærkere relationer mellem alle
mentorer og mentees.

Turning Tables

130.000

Turning Tables har arbejdet på at give
marginaliserede unge i hele verden mulighed
for at udtrykke sig gennem musik og film.
Specifikt går donationen til et gæstebud, hvor
unge asylansøgerne på Ærø siger tak for en
varm velkomst til hele Ærø.
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Svovlstikkerne

50.000

Svovlstikkerne støtter dårligt stillede
børnefamilier, der har svært ved at få råd til
juleaften.

headspace

75.000

headspace arbejder med at hjælpe
mennesker i en udsat livssituation og etablere
tiltag og projekter inden for social- og
psykiatriområdet som et supplement til de
offentlige tilbud. Donationen støtter et
julearrangement for psykisk sårbare og
udsatte unge i Roskilde.

Foreningen Grønlandske Børn

140.000

Foreningen Grønlandske Børn arbejder for, at
alle grønlandske børn og unge lever et
værdigt liv og har mulighed for positiv
udvikling. Specifikt går donationen til en
dagstur og et julearrangement for
grønlandske unge.

Lejre Flygtningevenner

35.000

Frivillignet Lejre Flygtningevenner arbejder
med at fremme flygtninges og indvandreres
integration i lokalsamfundet og skabe dialog,
forståelse og tolerance mellem flygtninge,
indvandrere og den øvrige befolkning.
Specifikt går donationen til et fælles jule/nytårsarrangement for flygtninge og frivillige i
Lejre.

GAME

180.000

GAME er en non-profit
gadeidrætsorganisation, som har fokus på at
sikre adgang for alle børn og unge til idræt og
kultur ved at udbrede og tilbyde gadeidræt.
Ved at engagere unge i fysiske aktiviteter
søger GAME at skabe empowerment,
forebygge konflikt og styrke sundheden på
tværs af sociale, religiøse og etniske
skillelinjer. Specifikt går donationen til fire
gratis arrangementer med gadeidræt og
streetkultur i København, Esbjerg, Viborg og
Aalborg. Formålet er at tilbyde en aktiv og
sjov event, som er specielt rettet mod børn og
unge, der ikke i forvejen er idrætsaktive.

LUA

55.000

LUA arbejder på at udbrede viden om det at
vokse op med alkoholproblemer derhjemme,
hjælpe flere i behandling og skabe mulighed
for fri adgang til kvalificeret behandling uanset
alder. Specifikt støtter donationen et
julearrangement med banko for alle, der har
været i et gruppebehandlingsforløb under
Landsforeningen Lænken. Her handler det
om at hygge sig og skabe gode oplevelser
oven på en måske svær december måned.
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HeradDøtrenes Krisecenter

25.000

Hera Døtrene hjælper kvinder og børn på
Hera Døtrenes Krisecenter i Kalundborg og
specifikt til en tur i Tivoli for voldsramte
kvinder og deres børn, der er tilknyttet
krisecentret i Kalundborg.

Røde Kors, Qnet

25.000

Røde Kors skaber netværk og mødesteder for
sårbare og voldsramte kvinder i Kalundborg.
Donationen skal dels gå til den generelle
indsats for de to kvindenetværk JYLI og Qnet
i Kalundborg og dels til et gratis
julearrangement for de tilknyttede kvinder og
deres børn.

Børnenes Kontor

35.000

Børnenes Kontor tilbyder julehjælp til
vanskeligt stillede familier herunder uddeling
af julekurve med madvarer.

Mødrehjælpen Roskilde

50.000

Mødrehjælpen Roskilde tilbyder julehjælp til
udsatte familier herunder især unge
forsørgere og voldsudsatte kvinder og børn.

Frelsens Hær Roskilde

50.000

Frelsens Hær Roskilde uddeler julehjælp til
økonomisk dårligt stillede børnefamilier i
Roskildeområdet.

Kirkens Korshær - Kafé Klaus

35.000

Kafé Klaus fungerer som værested for
Roskildes udsatte og marginaliserede
samfundsgrupper.

Konventhuset

35.000

Konventhuset arrangerer en juleaften for
mennesker, der af sociale eller økonomiske
grunde ikke selv er i stand til at fejre jul heriblandt også flygtninge og asylansøgere.

Foreningen Fundamentet

200.000

Foreningen Fundamentet arbejder på et
projekt kaldet ’Vi tror på dig’. Projektet
hjælper udsatte unge med forskellige
problemer tættere på uddannelse eller
beskæftigelse og hjælper til at øge de unges
livskvalitet og selvindsigt, mindske misbrug og
forbedre deres økonomi.

ENKELT DONATIONER

BELØB

FORMÅL MED DONATION

Barndrømmen/Go Creative på Rådhuset

100.000

Foreningen Barndrømmen hjælper til, at
særligt udsatte og økonomisk svagtstillede
børn i Danmark får styrket deres fantasi,
kreativitet og modstandskraft i deres kamp
mod selv at bryde en negativ social arv.
Virkemidlet er kulturfaglige projekter herunder
aktiviteter og oplevelser inden for de
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forskellige kunstfagområder. Donationen er
givet til projektet Go Creative, der gennem
kreative indsatser hjælper unge til at turde
drømme og blive i stand til at handle på sine
drømme.
Bydelsmødre

300.000

Bydelsmødre arbejder for, at kvinder i
Danmark med etnisk minoritetsbaggrund i
svære livssituationer får håb og handlekraft til
at skabe den tilværelse, de ønsker for sig
selv, deres familier og børn.

Børns Vilkår, Børnetelefonen

150.000

Børnetelefonens frivillige bestræber sig på at
håndtere samtaler med flygtningebørn.

Danmarks Indsamling 2016

1.000.000

Danmarks Indsamling 2016 satte fokus på
den ekstreme fattigdom, som desværre stadig
er hverdag for over 800 millioner mennesker.

Dansk Flygtningehjælp, ingen fritid, ingen
fremtid

200.000

Projektet skal forbedre nytilkomne
flygtningebørns muligheder for deltagelse i
fritidsaktiviteter.

Dansk Flygtningehjælp, Jordan+Tyrkiet

1.000.000

Dansk Flygtningehjælp hjælper udsatte
syriske flygtninge i deres nærområde i både
Jordan og Tyrkiet. Indsatserne handler om at
skabe fællesskaber og møder mellem
flygtninge og de etablerede borgere samt
værdi for lokalsamfundet.

Dienesminde

20.000

Transport af doneret campinggrej fra
festivalgæsterne på årets Roskilde Festival til
NGO’er og udsatte grupper i forskellige byer
og områder i Østeuropa.

DITwerk

150.000

DITwerk arbejder med at fremme
entreprenørskabsforståelse og skabe social,
kulturel og økonomisk værdi i samspillet med
unge.

Folkekirkens Nødhjælp - Gambia
demokratiproces

75.000

Folkekirkens Nødhjælp arbejder blandt andet
med at fremme demokrati i Gambia.

Folkekirkens Nødhjælpsprogram, Cambodia

1.500.000

Folkekirkens Nødhjælp arbejder i Cambodia
med at styrke unge til at fremme
menneskerettigheder og en demokratisk
regeringsførelse.

Foreningen Det Runde Bord - madspildsindsats
Roskilde Festival 2016

325.000

Donationen blev givet til Det Runde Bords
indsats mod madspild på Roskilde Festival
2016. I alt blev mere end 30 tons
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overskudsmad fra Roskilde Festival 2016
indsamlet, forarbejdet og distribueret til socialt
udsatte på Sjælland.
Foreningen Det Runde Bord - mobilt køkken

200.000

Det Runde Bord er en forening af frivillige
ildsjæle, der modtager, forarbejder og fordeler
mad for at mindske madspild. Maden fordeles
til landets socialt udsatte. Donationen gik til
etablering af et mobilt industrikøkken til
opsamling og forarbejdelse af mad til
reduktion af madspild. På denne måde kan
Det Runde Bord omsætte overskudsmad til
sunde, forarbejdede måltider, der hvor
overskudsmaden befinder sig og levere
måltiderne direkte til socialt udsatte landet
over. Det Runde Bord var også aktive i
mindskningen af madspild på Roskilde
Festival 2016.

Foreningen Hjemløsedagen

42.000

Hjemløsedagen afholdes hvert år på FN´s
internationale fattigdomsdag på
Rådhuspladsen. Her er det muligt at møde de
organisationer, der arbejder med hjemløse.
Der er musik, taler, overrækkelse af
Hjemløseprisen og mindeandagt.

GAME

500.000

GAME arbejder med at skabe varige sociale
forandringer for udsatte børn og unge
gennem gadeidræt. Det er unge frivillige, der
ofte selv har haft det svært, der fungerer som
forandringsagenter og driver de lokale
streetevents og træninger.

GAME - Orange Cup

67.100

I samarbejde med Hummel arrangerede
Roskilde Festival ”Orange Karma Cup – fight
for equality” på årets festival. For hvert mål
der blev scoret donerede Foreningen
Roskilde Festival 50 kroner. Endeligt resultat
blev 1342 mål og derved en donation på
67.100 kr. Pengene skal hjælpe med at
etablere et gadeidrætshus i Beirut.

Hand the Ball Foundation

490.000

Hand The Ball arbejder med at højne børn og
unges livskvalitet i udviklingslande og
katastrofeområder gennem fysiske,
konkurrencefri gruppeaktiviteter med bold.
Donationen går til et projekt i Kenya målrettet
piger i slumområderne, der enten selv er HIV/AIDS-positive eller kommer fra hjem, hvor
forældrene eller søskende er HIV-/AIDSpositive.

ILLEGAL!

150.000

Kulturmagasinet ILLEGAL! handler om
stofkultur og kulturstof og søger at oplyse om
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og hjælpe til at afkriminalisere stofbrugere og
skabe en narkotikaindsats, der har fokus på
mennesker frem for stoffer.
Information: Projekt Vidnesbyrd

200.000

Information arbejder gennem projektet
#jegblevvoldtaget med at bryde tabuet
omkring at blive voldtaget gennem
offentliggørelse af personlige fortællinger
både gennem skrift, lyd- og videomontage.

Koblingen/Hal 12

200.000

Koblingen/Hal 12 arbejder med at skabe et
unikt samlingspunkt på Musicon, hvor alle,
der færdes på Musicon, kan mødes.
Donationen går til at skabe imødekommende
rammer, der kan understøtte det frivillige
arbejde, der udleves i Koblingen/Hal 12 samt
styrke de stærke sociale bånd, der knyttes på
tværs i området.

Kompis Sverige

500.000

Kompis Sverige er et kontaktskabende
integrationsinitiativ, der bygger på en
forståelse af, at integration kræver, at to
parter involverer og engagerer sig. Indsatsen
går ud på at skabe og understøtte møder
mellem ny-svenskere og etablerede
svenskere, som matches op to og to som ’nye
venner/kompis’. Man forpligter sig til
venskabet for et halvt år. Ved at skabe
relationer på et individniveau gives de
nødvendige forudsætninger for et
velfungerende og multikulturelt samfund, hvor
grænserne mellem etablerede og nye
svenskere udviskes.

Københavns Bybi Forening

150.000

Foreningen Bybi arbejder med bæredygtig og
socialt ansvarlig honningproduktion på blandt
andet byens tage i København. Bybi
involverer socialt udsatte grupper som
hjemløse, flygtninge og langtidsledige i
honningproduktionen.

Museet for Samtidskunst

75.000

Donationen gik til at kunne præsentere et
markant performanceprogram i forbindelse
med en performancefestival på museet d. 25.
og 26. juni 2016. Herefter fortsatte
programmet på Roskilde Festival 2016 med
nogle af de samme kunstnere, og nye
kunstnere blev tilføjet.

Red Barnet - generelt arbejde

482.000

Red Barnet kæmper for børns rettigheder og
giver akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i
Danmark og resten af verden. De arbejder
blandt andet med uddannelsesprojekter i hele
verden samt katastrofehjælp og forebyggelse
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fx i forhold til naturkatastrofer. De giver
nødhjælp og bekæmper børnearbejde,
fattigdom, hiv/aids, seksuelt misbrug og
trafficking samt støtter udsatte børn med
ferielejre, væresteder og ophold hos
venskabsfamilier.
Roskilde eSport

220.000

Roskilde eSport arbejder for at udbrede og
fremme interessen for eSport ved at skabe
rammer for fællesskab og det fysiske møde
mellem spillere i en ellers digital sport. Der
arbejdes med begreber som frivillighed,
sociale relationer og demokrati med afsæt i
den danske foreningstanke.

Roskilde Idræts Union

60.000

Roskilde Idræts Union fejrede i 2016
idrætslivet i Roskilde ved to fester; Roskilde
Idrætsfest for voksne og Børneidrætsfesten,
som er mere i børnehøjde. Til hver af festerne
deltager omkring 450 personer, som alle gør
en stor og engageret indsats for idrætten i
Roskilde. Med donationen bidrog Foreningen
Roskilde Festival til afholdelsen af de to fester
og fejringen af idrætten i Roskilde.

Røde Kors - generelt arbejde

25.000

Røde Kors er en verdensomspændende
nødhjælpsorganisation med mere end 17
millioner frivillige i 190 lande. Røde Kors
hjælper i dagligdagen og under katastrofer
mennesker i nød uden at skele til nationalitet,
etnicitet eller religion.

Røde Kors - projekter i Georgien og Jordan

1.000.000

I Georgien arbejder Røde Kors med at
forbedre forholdene for unge ramt af
konflikten i området gennem adgang til sikre
områder, kreative miljøer og engagement i
sociale aktiviteter i lokalsamfundet.
I Jordan arbejder Røde Kors med at ændre
synet på de mange syriske flygtninge i landet,
så disse ses som mennesker med ressourcer
i stedet for en flygtningebyrde. Røde Kors
giver de syriske flygtninge værktøjer og
mentalt overskud til at kunne indgå i relationer
i det område, de befinder sig i og derved
skabe en bedre relation mellem flygtningene
og lokalsamfundet.

Røde Kors, Aleppo
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500.000

Røde Kors hjælper de tusindvis af familier,
der har akut brug for livsvigtig mad, vand og
medicin i Aleppo og Syriens andre belejrede
byer.

Røde Kors, oversættelse af håndbog

100.000

Røde Kors har lavet en håndbog som en del
af et psykosocialt nødhjælpsprogram for unge
i konfliktsituationer, som Foreningen Roskilde
Festival har støttet tidligere. Håndbogen skal
oversættes til dansk og tilpasses danske
forhold, så den bl.a. kan anvendes i
asylcentre i Danmark.

Samarbejde med Roskilde Kommune i 2016

500.000

Donationen er givet til understøttelse af
Roskilde Kommunes og Roskilde Festivalgruppens strategiske samarbejdsaftale.
Samarbejdsaftalen skal bidrage til et fortsat
styrket samarbejde om at udvikle Roskilde
som en kommune, der er førende inden for
musik, frivillighed, medborgerskab, kreativitet
og bæredygtighed. Roskilde Kommune bidrog
ligeledes med 500.000 kr. I 2016 støttede
parterne bl.a. udvikling af Roskilde Musikby
2020, udvikling og afvikling af Roskilde
Frivilliguge 2016 og udfoldelse af Spil Danskugen

Slow Food Network Copenhagen

30.000

Slow Food Youth CPH er et netværk, der
arbejder for at ændre fødevaresystemet
gennem bæredygtig omstilling ved at udbrede
viden og oplyse unge forbrugere. Donationen
går til afholdelse af arrangementet
’Landbrugspolitisk dag’, der skal gøre EU’s
fælles landbrugspolitik mere forståelig, og
dermed give forbrugeren muligheden for at
indgå i debatten og have indflydelse på
udformningen af den næste landbrugsreform.

Trampolinhuset

500.000

Trampolinhuset er et medborgerhus i
København, hvor asylansøgere, flygtninge og
andre medborgere i Danmark kan mødes og
bidrage til fællesskabet med de ressourcer,
de har. Ambitionen er at bryde med den
isolation og handlingslammelse, som mange
mennesker oplever, mens de bor i asylcentre i
Danmark. Donationen blev givet i forbindelse
med årsfesten 2016 og støttede op om årets
holdningsfokus og årsfestens tema
EQUALITY.

Ungdommens Røde Kors, FoodJam

300.000

Folkekøkkenet, FoodJam, har de sidste fire år
været en del af Roskilde Festival, hvor
festivalgæsterne kan kokkere et
velsmagende, friskt og anderledes måltid i
fællesskab med andre festivaldeltagere.
Donationen skal understøtte, at FoodJamkonceptet afprøves i 13-15 klubber i
Ungdommens Røde Kors, hvor de unge
skiftes til at lave mad til hele fællesskabet.
Deltagerne involveres i at forberede og
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tilberede måltider som en involverende og
legende aktivitet afsluttende med måltider i
fællesskab. Dermed bliver det rent praktiske
behov for at få mad på bordet til en fælles
oplevelse med kulinarisk læring, hvor
madglæde og fællesskab kombineres.
VedvarendeEnergi

240.000

VedvarendeEnergi fokuserer på lokalsamfund
i Kenya og deres evne til at imødegå de
udfordringer, som klimaforandringerne
forårsager. Donationen støtter specifikt
husstande, der ønsker at overgå fra kraftigt
forurenende og dyre indendørs
petroleumslamper og til lys produceret fra
små husstandsbaserede solcelleanlæg.

Verdens Bedste Nyheder / Verdens Vigtigste År

500.000

Verdens Bedste Nyheder er en
nyhedskampagne under FN, Danida og de
danske udviklingsorganisationer, der med
udgangspunkt i FN’s Verdensmål formidler
konkrete fremskridt i udviklingslandene. Målet
er at oplyse om de positive fremskridt og at
give danskerne et mere nuanceret billede af
situationen i verdens udviklingslande. Ved at
fokusere på positive fremskridt søges at
skabe et håb som kan motivere til handling.

Volue

65.000

Volue hjælper danske spillesteder og
festivaler til at udarbejde en handicappolitik
og forbedre adgangen og mulighederne for
publikummer med handicap. Foreningen
Roskilde Festival har i sin tid været med til at
startfinansiere projektet i samarbejde med
Muskelsvindfonden.

headspace Denmark

100.000

headspace arbejder med at hjælpe
mennesker i en udsat livssituation og etablere
tiltag og projekter inden for social- og
psykiatriområdet som et supplement til de
offentlige tilbud.

Waterworld, Landskabsprojekt på Roskilde
Dyrskueplads

300.000

Waterworld er et ud af flere underliggende
projekter, som er søsat af Roskilde Kommune
i samarbejde med SLA, der har udarbejdet de
første kunstværker i forbindelse med et
landskabsskulpturprojekt, der omfatter arealet
syd for og rundt om Roskilde Dyrskueplads.

Women Deliver

114.938

Women Deliver er en internationalt anerkendt
konference, der sætter fokus på piger og
kvinders sundhed, rettigheder og trivsel. I
2016 blev konferencen afholdt i København.
Konferencen samler verdensledere,
akademikere, aktivister, repræsentanter fra
civilsamfund og erhvervsliv m.fl. fra hele
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verden og har fokus på løsninger og
resultater inden for sundhed, inklusive
seksuel og reproduktiv sundhed og
rettigheder, koblingen med ligestilling,
uddannelse og styrkelse af kvinders
økonomiske position i samfundet.
Folkemødet på Bornholm

144.970

Folkemødet samler interessegrupper og
enkeltpersoner med interesse for demokrati,
på tværs af politiske partier og holdninger.
Sammen med en række andre organisationer
fra dansk kulturliv satte Roskilde Festival
kunsten og kunstens betydning for
fællesskabet på dagsorden gennem
samtalesaloner m.m.

Arkitekturbiennalen, model af Musicon

87.500

Roskilde-bydelen Musicon, som Roskilde
Festival både er del af og har inspireret til,
indgik i den danske pavillon på
arkitekturbiennalen i Venedig i 2016.
Donationen støttede udarbejdelsen af en
model af bydelen.

Bistand til Danish Refugee Center, Grækenland

49.324

Kompetence- og vidensdeling med
modtagelejren for flygtninge på Lesbos om
bl.a. sikkerhed, struktur og kommunikation for
at løfte flygtningenes situation i lejren.

Ungdommens Folkemøde

83.021

Ungdommens Folkemøde samler unge til en
todagesfestival, der fokuserer på aktuelle
samfundsemner og inkluderer unge i en debat
om indretningen af fremtidens samfund.
Roskilde Festival deltog med en stand og
satte bl.a. sammen med udvalgte Equalitypartnere fokus på politisk lighed og
menneskerettigheder under overskriften
EQUALITY: STAND UP FOR YOUR
RIGHTS.

Årets Steppeulv

25.000

Steppeulven er en musikpris, der uddeles af
Foreningen af Danske Musikkritikere.
Donationen støttede arrangementet.

Det Lærende Fængsel

25.000

Det Lærende Fængsel er en netværks- og
vidensorganisation, der i samarbejde med
virksomheder, kommuner og
uddannelsesinstitutioner gennemfører social
innovation og konkrete projekter for og med
indsatte og eksindsatte samt skaber politisk
bevågenhed om fængsler som kulturelle og
lærende institutioner.

Roskilde Festival Højskole

8.862.125

Roskilde Festival Højskole vil skabe rum til
fordybelse og inspirere mennesker til at
handle og til at virkeliggøre ideer og drømme
sammen med andre. Højskolen vil fremelske
skabertrang, dyrke den kritiske sans og evnen
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til at ytre sig i et levende fællesskab med det
formål at gøre mennesker i stand til at række
ud over sig selv og skabe gyldig værdi for
andre.
Donationen er givet til udvikling af Roskilde
Festival Højskole frem til åbningen.
Africa Express, donationer
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1.000.000

En samlet donation på 1 million kroner er
uddelt til Africa Express, som i samarbejde
med afrikanske artister vælger, hvordan
donanationen skal bruges. Hovedsageligt går
pengene til udvikling af uddannelse og
kulturelt arbejde fokuseret omkring
udviklingen af afrikansk musik på det
afrikanske kontinent.

