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En almennyttig
bevægelse
Som almennyttig virksomhed ønsker vi i Roskilde Festival-gruppen at
bidrage til positiv forandring og sætte mærke i verden. Vores almennyttige
formål ligger til grund for alt, hvad vi gør, og måden vi gør det på – uanset
om vi laver festival, engagerer os i andre begivenheder, rådgiver, laver
sikkerhed eller donerer til humanitære og kulturelle formål for børn og unge.
At være almennyttig er et mindset. Det
er vores fundament. Men det er også en
bevægelse. Det er at flytte sig og følge med
behovet for almennyttighed og rammerne
for den. Det er at være ambitiøs på fællesskabets
vegne.

Vores udfoldelse af det almennyttige udvikler sig i takt med vores omverden. Vi engagerer os stadig mere aktivt i partnerskaber
med andre institutioner og organisationer
for sammen at fremme positiv forandring
med bæredygtighed, frivillighed og aktiv
deltagelse og kultur.
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Værdigrundlag

Fordi vi når længere sammen, ved at koble
viden og kompetencer og sætte dem i spil
med hinanden – og med omverden.
I denne lille publikation viser vi et udpluk
af det, som vi har engageret os i i 2017.
Fra diversitet på musikscenen og sikring af
kunstneriske vækstlag til unges muligheder for at indgå i fællesskab og få en aktiv
stemme. Fra lighed på tværs af køn og
etnicitet til fejring af frivillighed. Fra respekt
for frirum til udvikling af nye begivenheder,
hvor kunst og viden kan blomstre. Du kan
også blive klogere på årets festival og læse
mere om organisationen.

Vi tror på mennesker og på fællesskaber.
Vi tror på kunstens betydning i fællesskabet.
Og vi mener, at forandring for fællesskabet
skabes bedst i fællesskab.
Det er fundamentet for den måde, vi agerer
på, og den måde vi vil opleves på.
Derfor er medmenneskelighed, tillid og
åbenhed centrale værdier for os.
Og derfor er vi engagerede og nysgerrige,
derfor udfordrer vi os selv og omverden.

God fornøjelse!

Derfor er kunst og kultur vores
omdrejningspunkt.

Signe Lopdrup
Administrerende direktør

Derfor er vi ildsjæle.
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RF Experience sætter den unikke viden og
erfaring fra Roskilde Festival i spil og hjælper
med at skabe og understøtte oplevelser og
events, der vil engagere sine deltagere –
blandt andet til vidensfestivalen Bloom.
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Roskilde Festivalgruppen lever hele året
Vores fællesskab og engagement er ikke begrænset til otte sommer
dage. Vi er med i andre begivenheder, vi blander os i samfundsdebatten,
vi donerer til sociale og kulturelle organisationer. På de kommende sider
kan du læse om nogle af de højdepunkter og centrale begivenheder,
som vi især vil huske, når vi kigger tilbage på 2017.

Roskilde Festival
2017: våd og vellykket
180 koncerter, nye kunst
satsninger, økologiske rekorder
og et stort overskud til udlodning:
Roskilde Festival 2017 var endnu en
vellykket festival. Og selv om festivalen blev en af de vådeste længe,
sikrede et godt beredskab, at
deltagerne kunne forblive
nogenlunde tør
skoede.
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Almennyttighed er
kernen i alt, vi gør
Da regeringen i forbindelse med
sit finanslovsforslag i efteråret foreslog
at fjerne den momskompensations
ordning, som Roskilde Festival lovpligtigt
lever op til, og fremhævede festivalen som
det dårlige eksempel på manglende almennyttighed, fik det direktør Signe Lopdrup til
tasterne i et åbent brev til finans- og kulturministeren. Vores almennyttige formål
ligger til grund for alt, hvad vi gør, og
måden vi gør det på, skrev hun.
Forslaget blev siden
frafaldet.
International
festivalhæder
European Festival Awards
– festivalbranchens svar på Oscar-
uddelingen – belønnede Roskilde Festival
med en Health & Safety Innovation Award for
sikkerhedsarbejdet og en Take A Stand Award
for de socialt engagerende og dialogskabende
initiativer. Fagfolk fra den internationale
miljøorganisation A Greener Festival gav først
festivalen et grundigt miljøtjek og tildelte
den siden en Highly Commended Award.
Prisen tildeles festivaler, som har
taget store miljøvenlige skridt.
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»Roskilde Festival er en
almennyttig festival
arrangeret af en
almennyttig forening«
Signe Lopdrup,
i et åbent brev til finansog kulturministeren

Vi er
der for hinanden
»Du er en del af et
fællesskab, hvor vi møder
hinanden i øjenhøjde med respekt
for hinandens forskelligheder«.
Frivillighed kommer som bekendt i mange
former og farver, og i 2017 havde vi premiere
på Frivilligmanifestet. Det beskriver organisationens principper for frivillighed og skal
fremover bidrage til at højne engagement,
trivsel og motivation blandt Roskilde
Festivals 30.000 frivillige. Du kan
læse manifestet i sin helhed på
side 37.

Campingudstyret
skal da med hjem!
Efterladt campingudstyr i enorme
skraldebunker og PVC-holdige luftmadrasser i tusindtal skal bekæmpes. Vi
lancerede derfor kampagnen Bring It Home,
der skulle ændre holdninger og nedbringe
affaldsmængderne. Og måske kunne nogle af
de otte millioner kroner, som vi i dag bruger på
affaldshåndteringen, i stedet bruges på fantastisk
kunst og musik i fremtiden? Vores indsats
med at påvirke og inspirere deltagerne til at
rydde op og mindske affaldsmængderne
forbliver et stærkt fokus i de
kommende år.
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Støtte til lighed
og fællesskaber
Roskilde Festivals holdningsfokus
handlede om kulturel lighed i 2017,
og festivalpladsen summede af debatter
og workshops om køn, etnicitet og r eligion.
Adskillige donationer bakkede op om kulturel
lighed – også i udlandet. Overskuddet fra
Making a Change-billetten gik ubeskåret
til tyske Discover Footballs arbejde for
frigørelse gennem sport for kvinder, og
Association La Red i Schweiz fik støtte
til at fremme kulturliv og frivillighed mellem kulturer.

Vi deler viden og erfaring
Ud over store leverancer på bl.a.
strøm og materiel til begivenheder i
løbet af året laver RF Experience skræddersyede løsninger og oplevelsesdesign i
stor skala. Vi er en aktiv del af Ungdommens
Folkemøde og Bloom, og vi designer pladsen
til 1. maj i Fælledparken
for at skabe et større
fællesskab. Vi sætter
vores viden i spil i
opgaveløsninger
for andre –
hele året.
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Vi vil have flere
kvinder på scenerne
»… men vi tror hverken
på kvoter eller procenter.«
Sådan skrev programchef Anders Wahrén
i et debatindlæg i Politiken, samtidig med at
vi præsenterede årets plakat. Kønsbalancen
på musikscenerne er skæv, og festivalen
forsøger at påvirke ubalancen med stærke
rollemodeller på scenerne og donationer
til initiativer, der fremmer talentudvikling
og ligestilling i kulturlivet. Freemuse,
Pluralisterne og Girls Are Awe
some modtog støtte i 2017.
En hånd til vækstlagene
og morgendagens stjerner
Mange unge musikere møder deres
første store publikum, når de debuterer på
Roskilde Festivals scener. Men vi kan også
gøre en indsats meget tidligere. Vi indledte et
treårigt samarbejde med Musikstarter, der skal
få flere unge piger og drenge til at finde sammen
omkring musikken. Vi gav også en donation
til det aarhusianske kollektiv Regelbau, som
favner en række af de mest spændende og
lovende musikere i dansk elektronisk
musik. I 2018 debuterer Regelbau
på Roskilde Festival.
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»Vi kan skabe en forandring og
påvirke en bevidsthed. Vi bilder
os ikke ind, at vi har alle svar,
men vi vil gerne lære, og vi
vil gerne lære fra os. Roskilde
Festival kan flytte mennesker,
og sammen kan vi skabe en
stærkere og tryggere kultur.«
Christina Bilde, talskvinde

Respekt for frirummet
Roskilde Festival skal være et trygt
frirum for alle. I en midlertidig festivalby på
130.000 indbyggere flytter nogle af problemerne fra samfundet desværre med ind. Og et
seksuelt overgreb er ét overgreb for meget, og der
skal en kulturændring til. Roskilde Festival spiller også
en rolle, når det handler om at pege på løsninger her.
For vi bringer tusinder af unge sammen. Organisationer
som Everyday Sexism Project, Dansk Kvindesamfund
og Sex & Samfund involverede i 2017 deltagerne i
samtaler om samtykke og relationerne mellem
kønnene på festivalpladsen, og vi støttede
Dagbladet Informations journalistiske
serie Grænseland om seksuelle
grænser og gråzoner.

15

Kunsten bringer
mennesker sammen
Vi tror på kunstens betydning for
fællesskabet. Det gør andre også!
Rapolitics bruger musikken og fællesskabet til at give ungdommen en stemme
– også på festivalen hvor deres workshops
bragte danske unge og unge flygtninge
sammen i et fællesskab omkring rap, digte
og spoken word. Organisationen Turning
Tables brugte en juledonation på at
indbyde asylansøgere og deres
naboer til et julegæstebud på
Børnecenter Gribskov.
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Vi skaber
f orandring i fællesskab
Forandring for fællesskabet
skabes bedst i fællesskab. Det er et
bærende princip i Roskilde Festivals
værdigrundlag. Derfor bakkede Roskilde
Festival i 2017 også op om projekter, der
gavner aktivt medborgerskab og folkelig
deltagelse i demokratiet. Foreningen
Folkemødet, Foreningen Demokrati
scenen og Ungefolkemødet Møn var
blandt modtagerne af midler til
gavn for fremtidens demokratiske samtaler.

Kunst kender ingen grænser
Kunst og musik er grænseløse, og
det samme gælder Roskilde Festivals
støtte til kulturen og de muligheder, som
den skaber. Beirut & Beyond International
Music Festival modtog en donation til deres
ambition om at støtte den uafhængige musikscene i den arabiske region, og African Artists
Peace Initiative, der mobiliserer kunstnere
og aktivister med et mål om at fremme
fred og retfærdighed på det afrikanske kontinent, fik også en hånds
rækning fra festivalen
mod nord.
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Den skæve og
udfordrende musik lever
… men den har trange kår rundt
om i verden. Der er brug for alle
dem, der giver chancer til det smalle og
anderledes. Vi hjalp til med skabelsen af
et nyt spillested for eksperimenterende
musik i København, Alice, og vi støttede
den ikoniske pladebutik Elpee i Groningen i Holland og spillestedet Cafe OTO i
London, der ligesom mange andre
i Europas større byer er truet
af stigende husleje.

RE
SUL
TATER
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Roskilde Festival-gruppen har indledt et
treårigt samarbejde med Musikstarter,
der skal få flere unge piger og drenge
til at finde sammen omkring musikken.
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Resultater
Sådan gik det i 2017, når man kigger på de økonomiske
nøgletal. Du finder flere tal og et større overblik over
økonomien i å
 rsrapporterne på rfg.dk.

Resultater i 2017

(opgjort 31. december 2017)

Roskilde Festival 2017
Foreningen Roskilde Festivals
resultat af festivalen i 2017

Resultat 2017
Det samlede økonomiske overskud, som
Roskilde Festival-gruppen og de tilknyttede
foreninger, organisationer og virksomheder
genererede på festivalen i 2017

16.591.387 kr.

47.378.786 kr.

Fonden Roskilde Festivals aktiviteter
Resultatet af Fondens Roskilde Festivals
aktiviteter på festivalen 2017

Fonden Roskilde Festivals årsresultat
Fonden Roskilde Festivals
årsresultat efter skat

11.465.989 kr.

8.169.783 kr.

Foreninger og handlende 2017
Resultatet af de 200 foreninger,
organisationer og virksomheders handelsog serviceaktiviteter på festivalen i 2017

19.321.410 kr.
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Samlede resultater
Foreningen Roskilde
Festivals donationer
Samlede donationer til
velgørende og k ulturelle
formål gennem årene

300.884.156 kr.
Fonden Roskilde
Festivals donationer
Samlede donationer til
velgørende og kulturelle
formål gennem årene

(opgjort 31. december 2017)

Roskilde Festivalgruppens samlede
donationer
Samlede udlodninger fra
hele Roskilde Festivalgruppen til velgørende
og kulturelle formål
gennem årene

348.689.125 kr.

Foreninger og handlende
(1999-2017)
Samlede økonomiske
resultat gennem å
 rene for
de tilknyttede foreninger,
organisationer og virksomheder, der udfører handelsog serviceopgaver
på Roskilde Festival

265.835.183 kr.

47.804.969 kr.

mio. kr.
400

Siden begyndelsen i 70’erne har
Roskilde Festival-gruppen doneret

348.689.125 kr.

300

til kulturelle formål

200
100

70’erne

80’erne

90’erne
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00’erne
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Donationer
I 2017 støttede Roskilde Festival-gruppen 148 forskellige projekter og
initiativer. Temaerne satte blandt andet fokus på gode fællesskaber,
unge på flugt, ligestilling mellem køn og kunstneriske vækstlag.

I 2017 blev pengene brugt til...
De nye generationer
Her er de nye generationer i samfundsdebatterne og i kulturlivet i fokus. Puljen
’ungdommen nu til dags’ understøtter
initiativer, der giver unge en stemme og
lov til at udtrykke sig, mens ’kunstneriske
vækstlag’ bakker op om udvikling af musik,
kunst og kultur og derved sikrer udviklingen af vækstlagsmiljøerne.

... at forstærke
ungdommens stemme

Ungdommen nu til dags
Antirasistisk Senter, Agenda X	
Kulturhuset Cyklopen 
SUMH (Sammenslutningen af
Unge Med Handicap) 
Unge for Ligeværd		
Ungefolkemødet Møn	
I alt		
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25.000
40.000
25.000
100.000
100.000
290.000

Kunstneriske vækstlag
Atlas Magasin 
25.000
Astrid Noacks Atelier
50.000
BLÅ Oslo
81.540
En sommerdag i Bellahøj	
68.000
Fonden ALICE 
1.000.000
Foreningen De små forlag – KommaStreg 50.000
Foreningen for Fanø Free Folk Festival 
40.000
Hackathon 
10.000
Honeyland Palace

40.000
Kulbroens Venner
20.000
Kulturbegivenhedsfonden Odd Productions 200.000
Kulturklyngen20.000
Laboratorium for Æstetik og Økologi 
50.000
PSL Trust 
10.000
Regelbau 
50.000
Stage of Art 17 – kunst og kultur live 
25.000
Steppeulven 
25.000
UKK – Unge kunstnere og kunstformidlere  50.000
Vellness Plader 	
25.000
I alt 
1.839.540

Musikkens muligheder
Puljen støtter musiklivets muligheder for at
udvikle og udfolde sig i både Danmark og
udlandet, og fokus er især på musikkens
betydning i og for fællesskabet.
Beirut & Beyond
186.500
Cafe OTO
75.000
Danish Vaishyas
25.000
De Splittergale
25.000
Elpee74.577
Elektronisk Musik Danmark
20.000
Forening Roskilde Handi-festival
90.000
Foreningen Broen
87.500
Galilee Circus
200.000
Ghettoblaster 
25.000
Hari Shankar Kishore
43.500
Makkum Records
22.000
Muchimba Music Foundation
138.742
Musik Bewegt
74.534
Musikstarter600.000
Nordoff Robins Music Therapy
4.148
Pardon To Tu
37.500
Skør med Rock
64.000
Stella Polaris
50.000
Turning Tables
– julegæstebud med Børnecenter Gribskov165.000
– undersøgelse af urban musik50.000
Blick Bassy
96.872
Suite Poor Cabaret
44.749
Cabaret Sauvage 
44.734
D-Vox Digital
22.381
Redd Kat Pictures
27.161
La Belle Kinoise
18.644
Bilimankhwe Arts
119.676
Maison des Jeunes		
14.960
I alt			
 2.447.178

... at støtte musikkens muligheder
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... at skabe gode
fællesskaber

Roskilde rykker
Temaet støtter det lokale foreningsliv i
Roskilde Kommune og bakker op om det
frivillige engagement i området.
Affaldsimperiet25.000
Bistedet25.000
Børnenes kontor Roskilde
50.000
Coding Pirates, Roskilde
25.000
Frelsens Hær Roskilde
50.000
Gimle1.200.000
Himmelev-Veddelev Håndbold
25.000
Juleaften i Konventhuset
50.000
Muserum 
25.000
Mødrehjælpen Roskilde
50.000
Red Barnet, Skjoldungeklubben
250.000
Roskilde Håndboldklub
5.000
Roskilde Kegle Center
25.000
Roskilde Sportsfiskerklub
25.000
Røde Kors Besøgstjenesten
25.000
Teaterforeningen Lo Specchio
25.000
Teaterforeningen Skaberwerket
25.000
I alt 	
1.905.000

Det gode fællesskab
Temaet støtter initiativer, hvor mennesker
går sammen om at skabe nye fællesskaber
for især ensomme eller udsatte unge, der
savner at blive en del af et nyt fællesskab.
Dansk Folkehjælp
Foreningen Det Runde Bord
Greve Trim Motionsklub
Hellebro 		

INSP!
		

Medborgerne
Projekt Udenfor
Trampolinhuset
Ventilen Danmark		
I alt 			

500.000
300.000
100.000
74.700
100.000
25.000
80.000
45.000
88.000
1.312.700
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... at hjælpe
unge på flugt

På flugt
Temaet dækker over to undertemaer, ’Unge
på flugt’ og ’Forebyg flugten’, hvor fokus er
på de flygtningesituationer og migrationsudfordringer, der kæmpes med verden over.
Unge på flugt
ASSITEJ Danmark, Hodja fra Danmark
100.000
Association La Red 
111.844
Asylum United 
102.350
CAMP (Center for Arts on Migration Politics)  150.000
Clavis, Music in Favor
150.000
Dansk Flygtningehjælp
250.000
DFUNK (Dansk Flygtningehjælps Ungdom) 135.000
Plateia Allileggyis e.V. 
79.620
Røde Kors Asyl
126.015
Salaam Film og Dialog
50.000
VisAvis
		

25.000
I alt
	1.279.829

... at sikre en
grønnere verden

Forebyg flugten
Dansk Flygtningehjælp	
3.000.000
Dansk Røde Kors		

1.200.000
I alt			
4.200.000

Jorden kalder
Temaet understøtter initiativer med
fokus på bæredygtighed, miljø og klima.
Information Aktivisme-arrangementer
30.000
Rub og Stub, Madkollektivet

250.000
Team Succes, Team Green

250.000
Vendepunktet
	
200.000
I alt			
730.000
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... at støtte
ligestilling

Equality
Roskilde Festival fokuserer årligt på et
aktuelt fænomen eller overset samfundsforhold, som fortjener fokus og forandring.
I 2016-2018 handler det om lighed gennem
holdningstemaet Equality, som dermed
indbyder til meningsudveksling, aktivisme
og engagement.
African Youth Panel
250.000
Amnesty International Danmark
200.000
AskovFonden200.000
CAMP (Center for Arts on Migration Politics)200.000
Dansk Kvindesamfund

150.000
Discover Football
83.500
Everyday Sexism Project Danmark
25.000
Folkekirken, Roskilde Domprovsti
(Troværdige Samtaler)	
250.000
Foreningen Grønlandske Børn

25.000
FreeMuse	
300.000
KULU

240.000
KVINFO	
150.000
LGBT ASYLUM
75.000
Mellemfolkeligt Samvirke
400.000
MIX Copenhagen 	
125.000
Pluralisterne

50.000
Rapolitics, RAP:I:STAN 	
450.000
Rapolitics, Hip Hop Uta 	
250.000
Sabaah
	
85.900
Sex & Samfund 	
200.000
Trampolinhuset

50.000
Verdens Bedste Nyheder 	
370.000
Warehouse9

50.000
I alt			
4.179.400
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... og til særligt r elevante
initiativer i nuet

Hey girl, are you allowed to sing here?
Temaet understøtter initiativer, der fremmer ligestilling og diversitet i kulturlivet,
både nationalt og internationalt.
Dam Dutchess		

European Women in Music
Femme Brutal
Girls are Awesome		
KaPow Collective		
Nätverket 50/50		
Popkollo			
Talk Town			

I alt 			

Aktualitet
Temaet samler initiativer med særlig
eller pludselig aktualitet, som Roskilde
Festival ønsker at støtte.

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
50.000
225.000

100 km for Mental Sundhed 
100.000
African Artist Peace Initiative 
176.640
Oversættelse, Henrik Tuxen: Pearl Jam –
The More You Need – The Less You Get 
83.500
Danmarks Indsamling 
1.000.000
Den Socialøkonomiske Pris (SØV) 
3.000
Engineering World Health DTU 
40.000
Fuck U Multiple Sklerose NRW 
37.285
Folkekirkens Nødhjælp 
500.000
Fonden Roskilde SØV 
350.000
Foreningen Demokratiscenen 
250.000
Foreningen Folkemødet 
300.000
Human Rights Watch Sweden 
25.000
Kunstprojekt Milen 	
400.000
Læger uden Grænser 
500.000
Oxfam IBIS 
25.000
Røde Kors, Yemen 
250.000
Udviklingssamarbejde med
Roskilde Kommune, 2017 
500.000
UNICEF 
500.000
I alt 
5.040.425

Respekt for frirummet
Temaet fokuserer på grænseoverskridende
adfærd, og hvordan man opfører sig med
respekt for hinanden og fællesskabet.
Information (Grænseland)
Projekt Q-Værk
I alt 			






500.000
150.000
650.000

27

FAKTA

28

29

Om Roskilde
Festival-gruppen
Roskilde Festival-gruppen er en almennyttig virksomhed og
den samlende betegnelse for Foreningen Roskilde Festival,
der står for arrangementet Roskilde Festival, Fonden Roskilde
Festival og fondens datterselskab Roskilde Kulturservice A/S.
Bag alt, hvad vi foretager os, ligger
vores overordnede formål om at støtte
humanitært, almennyttigt og kulturelt
arbejde med særligt fokus på børn og unge.

sat i spil i andre sammenhænge er med til at
sikre festivalen som en unik og uafhængig
kulturbegivenhed.
Vores ambition er at udvikle åbne og
engagerende fællesskaber, der flytter mennesker gennem musik, kunst, bæredygtighed og aktiv deltagelse – uanset om vi selv
laver festival eller hjælper vores kunder og
omverden med rådgivning, eventsikkerhed,
oplevelsesdesign, projektledelse og logistik
gennem RF Experience.

Siden 1972
har Roskilde Festival-gruppen genereret
348.689.125 kr. til almennyttige formål.
Omdrejningspunktet i den almennyttige forretning er udvikling og afvikling af Roskilde
Festival. Derudover står vi bag en række
aktiviteter, som er baseret på den viden og
de kompetencer, der er erhvervet gennem
arbejdet med festivalen, og som ved at blive

For at fremtidssikre arrangementet Roskilde
Festival økonomisk og samtidig adskille
festivalens økonomi og administration fra
gruppens øvrige arbejde, er vores aktiviteter
organiseret i en fond og en forening.
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Organisation

»Formålet er at støtte humanitært,
almennyttigt og kulturelt arbejde
med særligt fokus på børn og unge.«
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Foreningen Roskilde Festival
Foreningen Roskilde Festival arrangerer
hvert år begivenheden Roskilde Festival
med det formål at generere midler til Roskilde Festival-gruppens velgørende formål
om at støtte humanitært, almennyttigt og
kulturelt arbejde med særligt fokus på børn
og unge.

Foreningen Roskilde Festival er fritaget fra
at betale moms og må derfor ikke bruge
overskuddet til at arrangere kommende
festivaler eller andre investeringer. Alt overskuddet går derfor efter endt festival direkte
til velgørende formål.

Fonden Roskilde Festival
Fonden har samme formål som resten af
Roskilde Festival-gruppen, nemlig at støtte
humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge. Men
hvor Foreningen Roskilde Festival arrangerer den årlige Roskilde Festival, står Fonden
Roskilde Festival for at sætte organisationens mange kompetencer i spil året rundt,
bl.a. i form af rådgivning og projektledelse
inden for oplevelsesdesign, eventsikkerhed
og logistik.

Fonden Roskilde Festival er ikke som
foreningen momsfritaget, og dens aktiviteter er økonomisk adskilt fra foreningen.
Fonden Roskilde Festival står desuden for
momspligtigt salg af drikkevarer, cigaretter
og togbilletter på Roskilde Festival og er
moderselskab for administrationsselskabet
Roskilde Kulturservice A/S.
Da foreningen udlodder sit eventuelle overskud, er Fonden Roskilde Festivals formål
også at hjælpe Foreningen Roskilde Festival,
hvis denne skulle komme i økonomiske
vanskeligheder.
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Roskilde Kulturservice A/S
Under Fonden Roskilde Festival finder man
datterselskabet Roskilde Kulturservice A/S,
hvis primære formål er at formidle personale til Roskilde Festival-gruppens projekter.

I 2017 var der omkring 65 ansatte inklusiv
projekt- og deltidsansættelser.

RF Experience
RF Experience sætter den unikke viden
og erfaring fra Roskilde Festival i spil og
hjælper med at skabe og understøtte
oplevelser og events, der vil engagere sine
deltagere – uanset om det er demokrati og
fællesskab, musik og kunst eller bæredygtighed. Grundlaget er viden, kompetencer
og erfaringer opbygget fra årtiers arbejde
med Roskilde Festival.

Vi har fokus på at løfte alle dele af processen
fra idé- og konceptudvikling, over planlægning og afvikling, til evaluering, rapportering
og dokumentation.
Vi har blandt andet leveret løsninger til
1. maj i Fælledparken, Ungdommens
Folkemøde, vidensfestivalen Bloom,
Dansk Flygtningehjælp, DHL Stafetten,
Eurovision, Danmarks Radio, DBU, Telia
Parken, Horsens & Friends, Copenhagen
Marathon, Danmarks Indsamling,
Live Nation og Distortion.

Fundamentet for arbejdet ligger inden
for oplevelsesdesign, salg- og partner
aktivering, viden, logistik og eventsikkerhed.
Disse områder tilsammen gør os i stand til at
levere helhedsløsninger til store koncerter,
sportsevents og øvrige begivenheder.
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Bestyrelser
Der er tre bestyrelser i Roskilde Festival-
gruppen: én for Foreningen Roskilde Festival, én for Fonden Roskilde Festival og én for
Roskilde Kulturservice A/S. Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige.

Samarbejdet imellem bestyrelserne koordineres af tre formænd på tværs af Roskilde
Festival-gruppen. Bestyrelserne har ansat
en direktion, der er ansvarligfor den daglige
ledelse af Roskilde Festival-gruppen.

Bestyrelsen for Foreningen Roskilde Festival
Bestyrelsen bestod i 2017 af
Steen Jørgensen (formand),
Hanne Bak Lumholt (næstformand),
Trine Bechmann Henningsen, Marianne
Ifversen, Andreas Kamstrup,
Michael Røscher og Pernille Drost.

Bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival
Bestyrelsen bestod i 2017 af
Gitte Nørgaard (formand), Steen Jørgensen,
Søren Kaare-Andersen, Jacob Tielbo
Bøtter og Christian Folden Lund.
Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice A/S
Bestyrelsen bestod i 2017 af
Lars Frelle-Petersen (formand), Sara Linell
og Gitte Nørgaard. Derudover er Annette
Jorn og Christian Lynge medarbejdervalgte
repræsentanter i bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter de strategiske
rammer og uddeler hvert år festivalens
overskud til velgørende formål. Medlemmerne vælges på foreningens årlige generalforsamling, og den valgte bestyrelse kan
udpege op til to supplerende medlemmer.

Direktionen
Direktionen bestod i 2017 af
administrerende direktør Signe Lopdrup,
økonomidirektør Frederik Grenaa Nemeth
og talskvinde Christina Bilde.
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Divisioner
Roskilde Festival-gruppen er
en netværksbaseret projekt
organisation, hvor ansatte og
frivillige deltager og samarbejder på kryds og tværs af
opgaverne.

Arealer
Sikrer infrastruktur og skaber fysiske rammer for
events. På Roskilde Festival opbygger divisionen
festivalpladsens fysiske infrastruktur og sørger for, at
de fysiske rammer understøtter det kreative indhold og
lever op til gæsternes forventninger.

Organisationen er inddelt i
fem divisioner:

Gæster & Sikkerhed
Sørger for, at gæster føler sig velkomne og trygge.
Hovedopgaverne er alt fra crowd safety management
til sundhed og helbred.
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Indhold
Skaber unikke oplevelser med særlig vægt på helhedsoplevelsen, mangfoldighed og kvalitet. Samler udvikling,
fastlæggelse, planlægning, produktion og afvikling af
Roskilde Festival og øvrige projekters kreative indhold.
Kultur & Kommunikation
Arbejder overordnet inden for kommunikation, marketing, HR, organisationsudvikling og bæredygtighedsindsatser. Divisionen er en stabsfunktion, der støtter resten
af organisationen.
Salg & Partnere
Varetager handel og kommercielle partnerskaber og
sørger for, at salg og partnerskaber fungerer optimalt,
og at gæsterne har adgang til alle de produkter og
services, som de har brug for.
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Frivillighed
Det frivillige engagement er Roskilde
Festival-gruppens DNA og baggrunden
for, at vi kan gøre en forskel i verden.
30.000 deltager som frivillige på Roskilde
Festival, og deres engagement dækker alle
typer af opgaver fra ledelse og planlægning af pantindsats, booking og kuratering
af p
 rogram og kompetenceudvikling i
festivalens eget ledelseslaboratorium,
Roskilde Leadership Lab, til 32 timers-
tjanser i salgsboderne og ved adgangs
portene under selve festivalen.
I 2017 udviklede vi et retningsgivende
frivilligmanifest for fællesskabet omkring
festivalen.
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Frivilligmanifest
Du er velkommen
Du er en del af et fællesskab, hvor vi møder hinanden i øjenhøjde med respekt for hinandens forskelligheder. Når vi mødes, bliver vi klogere på os selv og hinanden. Nogle er frivillige på grund af fælles
skabet og musikken, nogle vil lære noget nyt, og andre kan simpelthen ikke lade være. Uanset hvorfor
du er med, skal du føle dig velkommen og kan få indflydelse på, hvor festivalen skal bevæge sig hen.

Du er hjertet
Hver festival er en unik begivenhed, som vi skaber for hinanden, og hver gang du møder andre
mennesker på festivalen, er du med til at forme deres festivaloplevelse. For det er gennem dig og
dit personlige engagement, at andre deltagere oplever festivalen. Du er derfor med til at skabe det
ekstra, der gør oplevelsen helt speciel og mindeværdig for alle, der bor i festivalbyen.

Du får erfaringer
Du kan afprøve nye sider af dig selv, du kan få nye venner, og du kan udvide dit professionelle netværk.
Måske får du styrket din egen idé om, hvem du selv er, og hvad du er god til. Du får mulighed for at lære,
lege, vokse og udvikle dig selv, og du får erfaringer og nye kompetencer, som du også kan bruge andre steder.

Du sætter aftryk
Vores ambition er at bidrage til varig forandring i retning af en mere bæredygtig verden – både s ocialt,
miljømæssigt og kulturelt. Du er med til at skabe den varige forandring. Din indsats og dit bidrag kan
mærkes hos dem, som du møder på festivalen. Det kan mærkes, når overskuddet fra festivalen doneres
til velgørenhed for især børn og unge overalt i verden, og det kan mærkes i lokalsamfundet.

Vi er der for hinanden
Alle udfylder forskellige roller i skabelsen af Roskilde Festival, og alle bidrag er uundværlige. Vi klæder
dig på til dine opgaver, så du har den fornødne viden til at udfylde din rolle. Vi passer på dig og sørger
for forplejning, så du er i stand til at yde dit bedste. Det er nemlig vigtigt for os, at du har en god 
oplevelse og har lyst til at vende tilbage.
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Fakta om
Roskilde Festival 2017
Om deltagerne
100.000 deltagere købte
billet til Roskilde Festival
2017. 80.000 købte otte
dages partout-billet,
mens 20.000 købte en
endagsbillet. Festivalen
var udsolgt.

30.000 deltog som
frivillige. 11.000 var
engagerede i Foreningen
Roskilde Festival, hvoraf
knap 2.000 leverede en
indsats gennem hele
året. De 200 foreninger,
virksomheder og organisationer, der udfører
handels- og serviceopgaver, engagerede omkring
19.000 frivillige.

”Indbyggertallet” på over
130.000 gør Roskilde
Festival til Danmarks
fjerdestørste by.

Billetterne blev solgt i
82 forskellige lande.
15 % blev solgt uden for
Danmarks grænser.
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Kønsfordelingen var
47 % kvinder og
53 % mænd. 48 % af
dem var singler, og 21 %
af dem var på Roskilde
Festival for første gang.
Deres gennemsnitsalder
var 24 år.

40 % ankom til åbningen
af camping om lørdagen,
mens 20 % ankom om
onsdagen, da den indre
festivalplads åbnede.

90 % lyttede i løbet
af festivalen til musik,
som de ikke kendte i
forvejen, mens 57 %
blev interesseret i helt
ny musik.

95 % af deltagerne var
tilfredse med festivalen,
og 90 % vil anbefale
Roskilde Festival til
andre.

15.000 deltagere boede
i områderne Clean Out
Loud, Dream City og
Settle’n Share, hvor de
forpligtede sig over for
området og hinanden i
forhold til bæredygtighed
og affaldshåndtering.
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Om festivalbyen
Festivalområdet
strakte sig over ca.
2.500.000 m².
Det svarer til 350
fodboldbaner.

Et centralt areal på
90.000 m² blev genindviet
til camping efter 10 års
grusgravning.

200 foreninger,
organisationer og
virksomheder udførte
handels- og service
opgaver.

Der var cirka 180 boder
og salgssteder med mad
og drikke i festivalbyen.

Der var over 3.100
offentligt tilgængelige
toiletter og pissoirs på
pladsen. Omkring 4.500
km toiletpapir blev brugt.
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Om social og miljømæssig
bæredygtighed
90 % af de indkøbte
råvarer i madboderne
var økologiske. Det var
en stigning fra 75 %
året før.

Festivalen udviklede i
2017 sit eget øko-mærke
i samarbejde med
Fødevarestyrelsen.

405 tons pap, glas,
bioaffald, træ, metal og
andet affald blev
sorteret til genbrug.

18 mio. liter vand blev
brugt til bade, handel og
toiletskyl. En festivalgæsts
forbrug er en femtedel af
en gennemsnitsdanskers
forbrug i samme tidsrum.
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Festivalen brugte
8 millioner kr. på
affaldshåndtering.

Roskilde Festival
var i 2017 blandt de
første festivaler, der blev
certificeret med projektet
Volues guldmærke
for tilgængelighed
for mennesker med
handicap.

21 organisationer
modtog donationer i
forbindelse med årets
holdningsfokus om
kulturel lighed, og 14
af dem var aktive som
Equality-partnere på
festivalen.

Om musikken og kunsten
Der var 180 navne på
plakaten fra 32 forskellige lande. 26 % af dem
var fra Danmark. 75 %
havde ikke spillet på
festivalen før.

Cirka 100 bidragsydere
skabte performances,
talks, oplæsninger og
kunstprojekter.
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Kontakt
Roskilde Festival-gruppen
Havsteensvej 11
4000 Roskilde
E-mail: info@rfg.dk
Telefon: (+45) 4636 6613
www: rfg.dk
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rfg.dk
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