FORENINGEN
ROSKILDE
FESTIVAL
DONATIONER
2017

DONATIONSOVERBLIK 2017
FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL
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FORENINGEN
DEMOKRATISCENEN

FORENINGEN FOLKEMØDET

INFORMATION, AKTIVISMEARRANGEMENTER

UNGEFOLKEMØDET MØN

DIVERSITETSPULJE
DAM DUTCHESS

EUROPEAN WOMEN IN MUSIC

FEMME BRUTAL

EVERYDAY SEXISM PROJECT
DANMARK

GIRLS ARE AWESOME

BELØB FORMÅL
250.000 kr. Foreningen Demokratiscenen sætter fokus
på demokratiet og forståelsen af det, udvikler
nye rum for demokratisk deltagelse og går på
tværs af formater, der leger med engagement
og fremmer udvikling af demokratiske
processer.
300.000 kr. Foreningen Folkemødet skaber gennem
Folkemødet på Bornholm et åbent rum for
demokratisk deltagelse, hvor mennesker kan
mødes og være med på tværs af
overbevisning, baggrund og status.
30.000 kr. Informations initiativ om aktivisme handler
om at sætte fokus på konstruktive,
fællesskabs-orienterede initiativer, der skaber
forandring nedefra. Donationen
understøttede særligt workshops i
Informations lokaler hver med et bestemt
tema, for eksempel ”Tag din digitale verden
tilbage”.
100.000 kr. Ungefolkemødet Møn arbejder for at give
unge rum og lyst til at engagere sig i
demokrati og fællesskab og derved få flere
unge med i den politiske samtale.

BELØB FORMÅL
25.000 kr. Dam Dutchess er en platform for kvindelige
hiphop-artister fra Holland, som skal samle
fælles kræfter, skabe en bølge af nye talenter
inden for den hollandske hiphopscene og
inspirere unge kvinder.
25.000 kr. European Women in Music er et debat- og
idéforum, der understøtter kvinder i
musikbranchen ved at formilde værktøjer til
at identificere, modstå og overkomme ulighed
i branchen.
25.000 kr. Femme Brutal er et feministisk klubkoncept
og dj- og bookingkollektiv baseret i Oslo, der
frembringer banebrydende musik i alle genrer
med særligt fokus på kvindelige artister.
25.000 kr. Foreningen Everyday Sexism Project
Danmark arbejder for at mindske sexisme
ved at identificere og dokumentere oplevelser
og beretninger, der vidner om ubalance
mellem kønnene.
25.000 kr. Girls are Awesome er en global
medieplatform for kreativ udfoldelse, der
fremmer kvinder fra hele verden fra
forskellige kreative brancher.

KAPOW COLLECTIVE
NÄTVERKET 50/50
POPKOLLO

ENKELTE DONATIONER
AFRICAN ARTIST PEACE
INITIATIVE
AFRICAN YOUTH PANEL

ASSITEJ DANMARK, HODJA FRA
DANMARK

ASSOCIATION LA RED

BOGOVERSÆTTELSE
HENRIK TUXEN: PEARL JAM –
THE MORE YOU NEED – THE
LESS YOU GET.
CAMP (CENTER FOR ARTS ON
MIGRATIONS POLITICS)

CLAVIS, MUSIC IN FAVOR

25.000 kr. KaPow Collective er et separatistisk
samlingssted for kvinder og kønsminoriteter,
som bidrager til et miljø, der styrker kvinder.
25.000 kr. Nätverket 50/50 er et netværk af
organisationer, der arbejder for ligestilling på
og omkring musikscenen i Sverige.
25.000 kr. Popkollo arbejder for en mere ligestillet
musikbranche i Sverige ved at få flere unge
piger og transpersoner til at dyrke musik.
Samtidig er det en national platform for
samarbejde for foreninger, der arbejder med
unge piger, transpersoner og musik.

BELØB FORMÅL
176.640 kr. African Artist Peace Initiative består af
afrikanske kunstnere og aktivister, som
gennem kunst og medier fremmer fred og
retfærdighed på kontinentet.
250.000 kr. African Youth Panel er en platform for
ungdomsledere fra forskellige afrikanske
lande, der har forpligtet sig til at fremme
politik samt politiske og økonomiske tiltag for
at reducere ungdomsarbejdsløshed og styrke
demokratiførelse og deltagelse.
100.000 kr. Hodja fra Danmark arbejder med kulturelle
tilbud til asylbørn. Gennem teaterundervisning og performance, kulturelle oplevelser
og aktiviteter får asylbørnene tro på, at de
kan præge deres egen fremtid.
111.844 kr. Association La Red arbejder med at fremme
kulturliv, frivillighed og fællesskab mellem
mennesker fra forskellige kulturer i Schweiz.
Donationen støtter specifikt Huset La Red,
som er et åbent fællesaktivitetshus, hvor
nyankommne og andre borgere har mulighed
til at mødes.
156.000 kr. Donationen understøtter oversættelsen af
Henrik Tuxens bog Pearl Jam – The More
You Need – The Less You Get fra dansk til
engelsk.
150.000 kr. CAMP uddanner asylansøgere og flygtninge
til at blive kunstguider i kuraterede
udstillinger. Fokus er på migration, så
asylansøgerne får mulighed for at dele deres
historie, være aktive, udvikle og udnytte
kompetencer, mens deres asylsag pågår.
Målet er at vise, at de kommer med
ressourcer og kan bidrage til fællesskabet.
150.000 kr. Music in Favor består af en række lokale og
regionale musikalske workshops med fokus
på sang, musik, sprog og komposition med
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DANMARKS INDSAMLING

1.000.000 kr.

CYKLISTFORBUNDET, 100KM
FOR MENTAL SUNDHED

100.000 kr.

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

250.000 kr.

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

3.000.000 kr.

DANSK FOLKEHJÆLP

DANSK RØDE KORS

DE SPLITTERGALE

500.000 kr.

1.450.000 kr.

25.000 kr.

DEN SOCIALØKONOMISKE PRIS
(SØV)

3.000 kr.

EN SOMMERDAG PÅ BELLAHØJ

68.000 kr.

aktiv deltagelse af unge flygtninge og
professionelle sangskrivere og komponister.
Danmarks Indsamlings tema i 2017 var: Intet
barn må sulte. Indsamlingen støttede
projekter, som bidrager til den langsigtede
udvikling.
100km for Mental Sundhed er et samarbejde
mellem Cyklistforbundet, Dansk Arbejder
Idrætsforbund, Psykiatrifonden og SIND om
at øge cykelglæden blandt mennesker med
psykiske vanskeligheder og sætte fokus på
cyklingens værdi for det psykiske
velbefindende.
Dansk Flygtningehjælp arbejder på baggrund
af humanitære principper og
menneskerettigheder med alle aspekter af
flygtningesagen, med det overordnede mål,
at hjælpe med at skabe varige løsninger for
flygtninge og internt fordrevne.
Donationen skal specifikt styrke unge
flygtninges livsmuligheder i Danmark og
internationalt samt til at udvikle en metode,
der kan understøtte dette.
Dansk Folkehjælp er en landsdækkende,
frivillig humanitær organisation, som yder
hjælp til udsatte mennesker i Danmark og
udlandet. Donationen skal specifikt
understøtte sommerferiehjælp til økonomisk
dårligt stillede familier i Danmark.
Dansk Røde Kors arbejder for at forhindre og
afhjælpe menneskelig nød, lidelse og
diskrimination. Donationen støtter specifikt op
om projekter i primært Afrika, der har et
psykosocialt fokus.
De Splittergale er en trup fortrinsvis for
personer, der har været i kontakt med
psykiatriske behandlingssystem. Truppen
optræder med en blanding af gårdsange,
cirkusmusik, sigøjnersange, evergreens og
gakkede gøglernumre, og truppen fungerer
som en stærk selvhjælpsgruppe for de
enkelte medlemmer. Donationen
understøttede De Splittergales festival på
Institut for (X) i august 2017.
Den Socioøkonomiske Pris understøtter
social innovation og udviklingen af
socialøkonomiske virksomheder i Roskilde
Kommune.
En sommerdag på Bellahøj er en festival
med fokus på dansksproget musik, der
særligt engagerer sig i lokalområdet. I 2017
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ENGINEERING WORLD HEALTH
DTU

40.000 kr.

FUCK U MULTIPLE SKLEROSE
NRW

37.285 kr.

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

500.000 kr.

FORENINGEN DET RUNDE BORD

300.000 kr.

GALILEE CIRCUS

200.000 kr.

GHETTOBLASTER

25.000 kr.

GREVE TRIM MOTIONSKLUB

HACKATHON

100.000 kr.

10.000 kr.

INFORMATION, GRÆNSELAND

500.000 kr.

INSP!

100.000 kr.

donerede festivalen sit overskud til Brønshøjs
del af projektet Mere Musik til Byens Børn.
Engineering World Health DTU arbejder for
at skabe mere lighed i sundhedssektoren
mellem udviklingslande og vestlige lande,
ved blandt andet at sende frivillige
ingeniørstuderende til udsatte hospitaler i
Nepal. De udsendte studerende reparerer og
underviser personalet i vedligeholdelse og
brug af medikoteknisk udstyr.
Fuck U Multiple Sklerose NRW er en
organisation i Tyskland for unge med multipel
sklerose, der faciliterer dialog mellem de
unge samt sætter fokus på sygdommen i
samfundet og åbner nye døre for et større
spektrum af tilbud for hjælp.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at styrke
verdens fattigste i kampen for et værdigt liv ud
fra et menneskesyn med respekt for et hvert
menneskes rettigheder og alle menneskers
lige værd.
Foreningen Det Runde Bord modtager,
forarbejder og fordeler overskudsmad til
landets sociale udsatte.
Galilee Circus er et uddannelsesprojekt for
børn og unge på tværs af religion og kultur.
Ghettoblaster er en communityradio for og
med unge fra Nørrebro, der forsøger at
skabe repræsentative og mangfoldige
medier.
Greve Trim Motionsklub arbejder med at
udvikle stærke sociale fællesskaber og
inkludering i foreningslivet ved at skabe
sportsaktiviteter, som samler og engagerer
børn, unge og voksne på tværs af alder,
etnisk oprindelse og social baggrund.
Hackathon er en iværksætterworkshop i
forbindelse med Rabalderfestival, hvor de
6000 besøgende bruges som en ressource
for brugercentrerede tests mhp. at skabe nye
løsninger indenfor affaldshåndtering.
Grænseland er et journalistisk produkt, der
sætter fokus på mænd, sex og overgreb.
Formålet er at starte en kvalificeret samtale
om overgreb, samtykke og gråzoner.
INSP! er et musisk inspiratorium for børn og
voksne, der arbejder med at skabe musisk og
kreativ empowerment. Donationen
understøtter projektet HolidayINSP! hvor der
samarbejdes med socialpsykiatrien omkring
aktiviteter for sårbare unge i sommerferien.
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KULU

LÆGER UDEN GRÆNSER

MUCHIMBA MUSIC FOUNDATION

MUSIK BEWEGT
NORDOFF ROBBINS MUSIC
THERAPY
PLURALISTERNE

RAPOLITICS, HIP HOP UTA

RAPOLITICS, RAP:I:STAN

RED BARNET,
SKJOLDUNGEKLUBBEN

ROSKILDE HÅNDBOLDKLUB

ROSKILDE KOMMUNE,
KUNSTPROJEKT MILEN

240.000 kr. KULU arbejder for at fremme kvinders og
pigers rettigheder i ulande. Donationen går
specifikt til et projekt i Mali, hvor der uddeles
fødselsattester og id-kort til piger, hvilket
giver dem ret til skolegang.
500.000 kr. Læger Uden Grænser yder medicinsk
nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er
mest udsatte i forbindelse med
naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier,
sygdomme, hungersnød og fattigdom.
138.742 kr. Muchimba Music Foundation skaber
opmærksomhed om HIV/AIDS gennem brug
af musik, herunder ved afholdelse af en
World AIDS Day 2017 koncert tour i Zambia.
Gæster får gratis adgang, hvis de bliver
testet for HIV.
74.534 kr. Musik Bewegt arbejder med at engagere
kunstnere og musikelskere i at støtte sociale
projekter gennem digitale platforme.
4.148 kr. Nordoff Robbins Music Therapy, den største
velgørende organisering for musikterapi i
Storbritannien, er dedikeret til at forandre
sårbare og isolerede folks liv.
50.000 kr. Pluralisterne arbejder for at synliggøre og
fremme diversiteten i bl.a. mediebilledet og
kulturlivet, hvor de bruger crowdsourcing til at
skabe en mere retvisende repræsentation i
mediebilledet og kulturlivet.
250.000 kr. Rapolitics arbejder for at fremme unges
samfundsdeltagelse gennem et kreativt og
konstruktivt fokus på urbane kunstneriske
udtryksformer, ”raptivisme”, dialog og
demokratisk bevidstgørelse. Donationen
understøtter et ungedrevet hip hop hus i El
Alto i Bolivia.
250.000 kr. Donationen understøtter projektet
RAP:I:STAN, der skaber platform for dialog
og medborgerskab blandt folkeskoleelever i
København og unge flygtninge ved hjælp af
rap, spoken word og poetry slam.
250.000 kr. Skjoldungeklubben er et friluftslivstilbud for
børn med handicap, hvor lege og fælles
aktiviteter ude i naturen giver oplevelser af
nye kompetencer hos sig selv og hinanden,
skaber nye fællesskaber mellem børn og
voksne.
5.000 kr. Roskilde Håndbold arbejder med
håndboldaktiviteter på tværs af alder, køn og
niveau, og deltager aktivt i sociale opgaver i
nærsamfundet.
400.000 kr. Milen er et udviklingsprojekt af landskabet
syd for Roskilde Dyreskueplads, som over de
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RUB OG STUB,
MADKOLLEKTIVET
SALAAM FILM OG DIALOG

SAMARBEJDE MED ROSKILDE
KOMMUNE
I 2017

250.000 kr.

50.000 kr.

500.000 kr.

SKØR MED ROCK

64.000 kr.

STAGE OF ART 17 - KUNST OG
KULTUR LIVE

25.000 kr.

STEPPEULVEN

25.000 kr.

TEAM SUCCES, TEAM GREEN

TRAMPOLINHUSET

UNICEF

250.000 kr.

45.000 kr.

500.000 kr.

næste 20-25 år skal udvikles med kunst,
bevægelses- og naturområder samtidig med,
at der graves grus og afholdes events. Hvert
år bliver der etableret et nyt, eksperimentelt
kunstværk, som sætter fokus på
sammenhængen mellem natur og kunst.
Rub & Stub kombinerer teori og praksis for at
forebygge madspild og skabe en mere
bæredygtig madkultur.
Salaam Film & Dialog arbejder for at skabe
kendskab til film fra hele verden med et mål
om at fremme interkulturel forståelse og
indsigt og synliggøre kulturel mangfoldighed.
Donationen er givet til understøttelse
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.
Foreningen Skør med Rock arrangerer en
musikfestival for og med hjælp fra psykisk
sårbare, der også optræder på festivalen.
Stage of Art - kunst og kultur live er en
sammenslutning af 14 kunst- og
kulturorganisationer, som under denne
paraply deltager på bl.a. Folkemødet,
Ungdommensfolkemødet og Kulturmødet på
Mors. I 2017 koordinerede Jazz Danmark
projektet.
Steppeulven er en årlig musikpris, der
uddeles af Foreningen af Danske
Musikkritikere bestående musikjournalister
med tilknytning til danske dagblade.
Team Green er et landsdækkende
udviklingsprojekt, som skal pirre unges
interesse for og bevidsthed om aktiviteter i
naturen samt på sigt skabe et
tilknytningsforhold til og ejerskabsfølelse for
den danske natur og ikke mindst friluftslivet.
Trampolinhuset arbejder for, at
asylansøgere, flygtninge og andre
medborgere i Danmark kan mødes og
bidrage til et fællesskab med de ressourcer,
de hver især har.
UNICEF arbejder med nødhjælp,
katastrofehjælp og udviklingshjælp for børn i
hele verden. Donationen skal specifikt støtte
UNICEFs arbejde i Sydsudan, Somalia,
Nigeria og Yemen.
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VENDEPUNKTET

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VISAVIS

EQUALITY
AMNESTY INTERNATIONAL
DANMARK
ANTIRASISTISK SENTER,
AGENDA X

ASKOVFONDEN
CAMP (CENTER FOR ARTS ON
MIGRATIONS POLITICS)

DANSK KVINDESAMFUND

FOLKEKIRKEN, ROSKILDE
DOMPROVSTI (TROVÆRDIGE
SAMTALER)
FORENINGEN GRØNLANDSKE
BØRN
FREEMUSE

200.000 kr. Vendepunktet driver et vinterherberg i
Apostelkirkens lokaler på Vesterbro i
København. Donationen skal specifikt
understøtte etablering af en midlertidig
containerlandsby, som kan huse især unge
hjemløse.
250.000 kr. Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt
medie, der formidler fremskridt og løsninger
på verdens udfordringer – primært med fokus
på udviklingslandene.
25.000 kr. VisAvis er et magasin om asyl og migration,
som er stiftet af folk med og uden
opholdstilladelse i Danmark og som arbejder
for at forbedre og udvikle debatten om asyl
og migration

BELØB FORMÅL
200.000 kr. Amnesty International arbejder for at sikre
rettigheder, værdi og retfærdighed for alle
mennesker i verden. Donationen støtter
særligt projekter, der kommer unge til gode.
25.000 kr. Antirasistisk Senters ungdomsafdeling
Agenda X arbejder med at skabe stærke
rollemodeller, der kan guide og hjælpe andre
unge i Norges multikulturelle ungdom for at
bekæmpe racisme og diskrimination i Norge.
200.000 kr. AskovFonden arbejder med at skabe sociale
løsninger, der skaber inklusion af udsatte i
samfundet.
200.000 kr. CAMP er et center for migrationspolitisk
kunst, som producerer udstillinger, formidling
og events om tvungen migration og
migrationskontrol. Gennem deres indsats
oplyser og udfordrer CAMP
migrationspolitiske forhold i Danmark, Europa
og resten af verden.
150.000 kr. Dansk Kvindesamfund arbejder for at sikre
fuld ligestilling og ligeværd mellem kønnene
og for at ligestilling mellem kønnene konstant
er på den politiske dagsorden.
250.000 kr. TROværdige samtaler er tværreligiøst
netværk i Danmark, hvor der skabes rum for
samtale og aktiviteter omkring
samfundsrelevante dilemmaer mellem
forskellige trossamfund.
25.000 kr. Foreningen Grønlandske Børn arbejder for at
styrke sårbare grønlandske børn og unge i
henhold til at bryde sociale mønstre og
kulturel stigmatisering.
300.000 kr. FreeMuse arbejder med at skabe bevidsthed
og debat om kvindelige musikeres vilkår.
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HUMAN RIGHTS WATCH
SWEDEN
KVINFO

LGBT ASYLUM

MEDBORGERNE
MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE

MIX COPENHAGEN

OXFAM IBIS

RAPOLITICS, RAP:I:STAN

SEX & SAMFUND

SUMH (SAMMENSLUTNINGEN AF
UNGE MED HANDICAP)

25.000 kr. Human Rights Watch Sweden arbejder for at
sikre menneskers rettigheder rundt om i
verden.
150.000 kr. KVINFO er et videns- og udviklingscenter for
køn, ligestilling og mangfoldighed samt
samlingssted for forskning, viden og
information om den moderne
ligestillingsdiskussion. Donationen skal styrke
en oplysningsindsats omkring køn og
ligestilling over for unge i gruppen 14-30 år
med målet om at aftabuisere diskussionen
omkring kønsidentitet.
75.000 kr. LGBT ASYLUM arbejder for rettigheder for
lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og
transpersoner i det danske asylsystem ved
blandt andet at yde støtte og rådgivning til
LGBT-asylansøgere og flygtninge samt et
socialt netværk.
25.000 kr. Medborgerne organiserer lokale
fællesskaber, hvor der arbejdes for et værdigt
og bæredygtigt samfund til det fælles bedste.
400.000 kr. Mellemfolkeligt Samvirke arbejder med at
støtte verdens fattigste mennesker i at kende
og kræve deres rettigheder, så de kan være
med til at opbygge demokratiske og
bæredygtige samfund.
125.000 kr. MIX Copenhagen er en LGBTQ-filmfestival,
der viser film, som bøjer køn og bryder
seksuelle grænser, påvirker kønsdebatten og
afspejler en mangfoldig verden.
25.000 kr. Oxfam IBIS arbejder med at sikre lige
adgang til uddannelse, indflydelse og
ressourcer - uanset baggrund - ved at støtte
civilsamfund i Afrika og Latinamerika.
200.000 kr. Rapolitics arbejder for at fremme unges
samfundsdeltagelse gennem et kreativt og
konstruktivt fokus på urbane kunstneriske
udtryksformer, ”raptivisme”, dialog og
demokratisk bevidstgørelse. Donationen
understøtter projektet RAP:I:STAN, der
skaber platform for dialog og medborgerskab
blandt folkeskoleelever i København og unge
flygtninge.
200.000 kr. Sex og Samfund arbejder for menneskers ret
til at bestemme over egen krop, for respekten
for alle mennesker, tolerance, solidaritet og
plads til kærlighed.
25.000 kr. Sammenslutningen af Unge Med Handicap
arbejder for at give unge med handicap en
stemme i den politiske debat og herved sikre
unge med handicap medindflydelse og
repræsentation i samfundet.
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TRAMPOLINHUSET

VERDENS BEDSTE NYHEDER

WAREHOUSE9

FRIVILLIG FREDAG
AFFALDSIMPERIET

BISTEDET
CODING PIRATES

HIMMELEV-VEDDELEV
HÅNDBOLD
MUSERUM

ROSKILDE KEGLE CENTER

ROSKILDE SPORTSFISKERKLUB

RØDE KORS BESØGSTJENESTEN

50.000 kr. Trampolinhuset arbejder for, at
asylansøgere, flygtninge og andre
medborgere i Danmark kan mødes og
bidrage til et fællesskab med de ressourcer,
de hver især har.
120.000 kr. Verdens Bedste Nyheder formidler fremskridt
og positive resultater fra hele verden med
afsæt i FNs globale udviklingsmål og sætter
fokus på, hvordan vi hver især kan bidrage til
en bæredygtig udvikling i verden.
50.000 kr. WAREHOUSE9 er et performanceteater, der
præsenterer nye tendenser inden for film,
performance art, burlesque, dans, litteratur,
billedkunst, aktivisme og musik med fokus på
queer- og kønspolitiske tematikker.

BELØB FORMÅL
25.000 kr. Affaldsimperiet arbejder for en positiv
affaldskultur ved at inspirere og motivere til
mere kreativ bæredygtighed, genbrug og
upcycling.
25.000 kr. Bistedet arbejder med at styrke og fremme
den frivillige indsats for psykisk sårbare
borgere og deres pårørende i Roskilde.
25.000 kr. Coding Pirates arbejder med at skabe rum,
hvor skaberkraft og opfindsomhed er et
brændpunkt, og både børn og voksne kan
udforske og lære med brug af teknologi.
25.000 kr. Himmelev-Veddelev Håndbold arbejder med
at skabe sammenhold gennem sport og
inddrager børn, som får mulighed for at lære
og lære fra sig.
25.000 kr. Muserum er et sansestimulerende
udstillingsrum, der giver plads til, at børn kan
opleve med hele kroppen, så alle sanser og
intelligenser kommer i spil.
25.000 kr. Roskilde Kegle Center arbejder med at
engagere, motivere og inspirere børn og
unge til sammenhold gennem en alternativ
sport, hvor alle kan være med.
25.000 kr. Roskilde Sportsfiskerklub arbejder for at
skabe et rum, hvor man mødes på tværs af
generationer, og giver børn og unge
mulighed for en anderledes og lærerig
oplevelse med naturen.
25.000 kr. Røde Kors Besøgstjenesten arbejder for at
bekæmpe ensomhed og skaber et
fællesskab med samvær og nærvær, der
højner livskvaliteten blandt
besøgsmodtagerne.
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TEATERFORENINGEN LO
SPECCHIO
TEATERFORENINGEN
SKABERWERKET

JULEDONATIONER
BØRNENES KONTOR ROSKILDE
DFUNK (DANSK
FLYGTNINGEHJÆLPS UNGDOM)

FORENINGEN BROEN

FRELSENS HÆR ROSKILDE
JULEAFTEN I KONVENTHUSET

MØDREHJÆLPEN ROSKILDE
PROJEKT Q-VÆRK

PROJEKT UDENFOR

RØDE KORS ASYL

25.000 kr. Teaterforeningen Lo Specchio samler børn,
unge, og voksne, og udfordrer dem til at
være kreative og selvstændige i deres
kunstneriske arbejdsproces.
25.000 kr. Skaberwerket arbejder med at motivere unge
til at udforske sig selv i teaterets verden,
samt skaber opsætninger, der giver grobund
for de unges personlige udvikling.

BELØB FORMÅL
50.000 kr. Børnenes Kontor tilbyder julehjælp til
vanskeligt stillede familier herunder uddeling
af julekurve med madvarer.
135.000 kr. DFUNK arbejder med at forbedre forholdene
for unge, der er kommet til landet som
flygtninge. Donationen støtter blandt andet
julearrangementer, der skal styrke det sociale
samvær mellem frivillige og de unge
flygtninge.
87.500 kr. Foreningen Broen arbejder med børn og
unges fællesskaber gennem inddragelse i
lokale frivillige foreninger for kunst, kultur,
musik og sport. Donationen går blandt andet
til juleindsatser i lokalafdelingerne i
Vordingborg og Aalborg.
50.000 kr. Frelsens Hær Roskilde uddeler julehjælp til
økonomisk dårligt stillede børnefamilier i
Roskildeområdet.
50.000 kr. Konventhuset i Roskilde arrangerer en
juleaften for mennesker, der af sociale eller
økonomiske grunde ikke selv er i stand til at
fejre jul.
50.000 kr. Mødrehjælpen Roskilde tilbyder julehjælp til
udsatte familier herunder især unge
forsørgere og voldsudsatte kvinder og børn.
150.000 kr. Projekt Q-Værk laver netværksskabende
aktiviteter for voldsudsatte kvinder og deres
børn. Donationen går blandt andet til en
nytårskur med overnatning for voldsudsatte
kvinder og deres børn, så de sammen byde
det nye år velkommen på en positiv og
oplevelsesrig måde.
80.000 kr. Projekt Udenfor arbejder med at forbedre
forholdene for samfundets udstødte.
Donationen går blandt andet til julegaver til
unge hjemløse.
126.015 kr. Røde Kors Asyl arbejder for, at asylansøgere
i Danmark har en tryg, meningsfuld og
værdig hverdag, mens de venter på en
afklaring af deres sag. Donationen skal
blandt andet gå til julearrangementer for børn
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TURNING TABLES

UNGE FOR LIGEVÆRD

ORANGE DONATION
ORANGE DONATION

YOUR DONATIONS
ASYLUUM UNITED
HELLEBRO

PLATEIA ALLILEGGYIS E.V.

SABAAH

VENTILEN DANMARK

og forældre i alle Røde Kors asylcentre, der
skal skabe glæde og fællesskab med afsæt i
julens traditioner.
165.000 kr. Turning Tables arbejder for at give
marginaliserede unge i hele verden mulighed
for at udtrykke sig gennem musik, fotografi
og film. Donationen går blandt andet til et
julegæstebud med beboere fra Børnecenter
Gribsgård og lokalbefolkningen.
100.000 kr. Unge For Ligeværd arbejder for at unge med
særlige behov og udfordringer skal
behandles ligeværdigt med andre unge.
Donationen støtter blandt andet en juletur i
Tivoli for at skabe større socialt samvær.

BELØB FORMÅL
389.177 kr. Orange Donation går til projekter, der
fremmer musiklivet i Afrika, blandt andet La
Belle Kinoise, Redd Kat Pictures,
Bilimankhwe Arts.

BELØB FORMÅL
102.350 kr. Asyluum United arbejder med at skabe
fællesskab og aktivitet for kvinder i
flygtningecentre rundt om i Danmark.
74.700 kr. Hellebro arbejder med unge hjemløse og
udsatte borgere ved primært at drive et
værested for unge i København samt ved at
fungere som samlende platform for aktører,
der i fællesskab arbejder på at hjælpe unge
hjemløse og udsatte borgere i København.
79.620 kr. Foreningen Plateia Allileggyis har på et
nedlagt hotel i Athen oprettet et værested for
mere end 1.700 flygtninge, der kommer fra
Syrien, Irak, Pakistan, Iran og Afghanistan.
85.900 kr. Sabaah arbejder for at forbedre rettighederne
og vilkårene for minoritetsetniske LGBT+
personer i Danmark gennem sociale,
kulturelle og politiske aktiviteter.
88.000 kr. Ventilen arbejder med at hjælpe ensomme
unge til at finde en vej ind i fællesskabet og
skaber samtidig viden og debat om unges
ensomhed.
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