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DONATIONSOVERBLIK 2020                                       

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL  

AKTUALITET BELØB 
 

FORMÅL 

Støtteværdige initiativer med særlig relevans og aktualitet. 

DANMARKS INDSAMLING 2020 1.000.000 kr. 
Danmarks Indsamling 2020 sætter fokus på 
at hjælpe børn på flugt.   

PEOPLE LIKE US  36.998 kr.  

Donationen er givet i støtte til et musik-
indslag på Social Revolution By Beer 
Festival 2020, der sætter fokus på social 
bæredygtighed og innovation i 
bryggeribranchen.  

RAGNAROCK 700.000 kr. 

Ragnarock er Danmarks museum for pop, 
rock og ungdomskultur. Donationen er 
givet til aktiviteter for børn og unge i 
forbindelse med særudstillingen Smattens 
Magi – 50 års aftryk af Roskilde Festival. 

ROSKILDEBIO.NU 50.000 kr. 

Roskildebio.nu er et lokalt borgerinitiativ, 
der arbejder for at etablere en pop-up 
biograf i Roskilde. Donationen er givet i 
støtte til open-air filmvisninger målrettet 
unge.  

KUNSTNERISK VÆKSTLAG BELØB FORMÅL 

Kunstneriske fællesskaber og initiativer der er spirende, kreativt grænsesøgende og 

som viser nye veje. Med donationerne kigger vi fremad og støtter den fremtidige 

kunstneriske udvikling. 

AFRICA EXPRESS  

ABOGIE RECORDING STUDIO PROJECT, 
ACTION AFRICA HELP INTERNATIONAL, 
AFRICA EXPRESS (CONFERENCE), 

ALKIBAR FESTIVAL 

ASSALAMALEKOUM CULTURES, 

ASSOCIATION TADIAZT, 

BOUTIQ FOUNDATION (NYENGE NYENGE 

COMMUNITY ARTS INCUBATOR),  

DIKH’ART SCHOOL, 

FENDIKA CULTURAL CENTER,  

562.090 kr. Africa Express er en tværkulturel musik- og 
kulturorganisation, der arbejder på tværs 
af regioner, genrer og generationer. 
Gennem Africa Express er der uddelt en 
række donationer i Øst- og Vestafrika, der 
styrker musik- og kulturliv i Afrika. 
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ONGALA MUSIC AFRICA 

EMERGENCY ARCHITECTURE  

AND HUMAN RIGHTS 
50.000 kr. 

Emergency Architecture & Human Rights 
arbejder og bygger for mennesker, der 
oplever ulighed, humanitære kriser eller 
overtrædelser af deres 
menneskerettighederne. Donationen er 
givet til udvikling af byrummet mellem 
spillestillet Alice og kulturhuset Union på 
Nørrebro, der fungerer som kulturplatform 
for københavnere med rødder uden for 
Danmark og formidler viden og kreative 
projekter indenfor det internationale og 
interkulturelle felt i København. 

FONDEN GIMLE 350.000 kr. 

Gimle er Roskildes regionale spillested og 
ungdomskulturhus. Donationen er givet til 
afholdelsen af en ungdomskoncert i 
Byparken med fokus på vækstlag.  

FORENINGEN INSP! 250.000 kr. 

Foreningen INSP! kombinerer 
medborgerhus, entreprenørskab, velfærd 
og fællesskab på nye måder. Donationen 
understøtter en række vækstlagstiltag 
indenfor musik og kunst.  

FREEMUSE 500.000 kr. 

Freemuse kæmper globalt for retten til 
kunstnerisk og kreativ ytringsfrihed og 
udgiver hvert år rapporten The State of 
Artistic Freedom. Donationen understøtter 
et strategisk samarbejde mellem Freemuse 
og Roskilde Festival med fokus på at 
udbrede og sikre kunsten i sig selv samt 
kunstens mulighed for at bevæge og 
udfordre os som mennesker verden over. 

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST 1.200.000 kr. 

Museet for Samtidskunst i Roskilde 
præsenterer dansk og international 
samtidskunst og udfordrer grænserne for 
museumsformatet. Donationen er givet til 
projektet Bobler, en kunstnerisk markering 
i Roskilde by, der flytter museet ud i byens 
rum og tæt på borgerne. 

RENEGADE RUNNERS 150.000 kr. 

Renegade Runners er et aktivistisk 
netværk, der arbejder kreativt med 
forskellige udtryksformer. Donationen 
støtter projektet Jorden Kalder, der 
giver unge mulighed for kunstnerisk 



 3 

at undersøge og udtrykke sig 
om deres syn på og forhold til naturen.  

SHECANPLAY 250.000 kr. 

SheCanPlay er et community, hvor unge 
kvinder kan udvikle deres musikalske 
talent, søge gode råd og møde ligesindede. 
Donationen er givet i støtte til afvikling af 
gratis månedlige undervisningstilbud for 
unge kvinder i alderen 14 til 22 år.  

STEPPEULVEN 25.000kr. 

Steppeulven er en årlig musikpris, der 
uddeles af Foreningen af Danske 
Musikkritikere, hvis medlemmer er 
musikjournalister og -anmeldere med 
tilknytning til danske dagblade.  

SOLIDARITET BELØB FORMÅL 

Organisationer der kæmper for en bedre verden og inspirerer til forandring ved at tage 

solidarisk ansvar for de udfordringer, unge oplever i hverdagen.  

DEN NATURVIDENSKABELIGE LEGESTUE 200.000 kr. 

Den Naturvidenskabelige Legestue giver 
studerende ved Niels Bohr Instituttet et 
forum for udførelse af egne eksperimenter 
og formidler naturvidenskab på nye måder. 
Donationen understøtter 
formidlingsprojekter på folkeskoler og 
gymnasier.  

EMERGENCY ARCHITECTURE  

AND HUMAN RIGHTS 
570.000 kr. 

Emergency Architecture & Human Rights 
arbejder og bygger for mennesker, der 
oplever ulighed, humanitære kriser eller 
overtrædelser af deres 
menneskerettigheder. Donationen er givet 
til projektet Rebuild Your Future, hvor 
EAHR bygger en klimapavillon i samarbejde 
med unge fra Kofoeds Skole samt en 
gruppe asylansøgere. Pavillonen er et 
samlingspunkt og en platform, hvor unge 
kan samskabe bæredygtige løsninger for 
deres fremtid.  

ENSAMKOMMANDES FÖRBUND MALMÖ 500.000 kr. 

Ensamkommandes Förbund i Sverige 
støtter unge, uledsagede flygtninge. 
Donationen er til projektet Tunga ord & 
röster, der skal give unge uledsagede med 
flygtningebaggrund en stemme og 
inspirere flere til at læse og skrive lyrik.                                 
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GAME  500.000 kr. 

GAME arbejder for social forandring via 
ungeledet gadesport og -kultur. 
Donationen understøtter et strategisk 
samarbejde mellem GAME og Roskilde 
Festival, med særligt fokus på udvikling af 
meningsfulde ungefællesskaber omkring 
frivillighed, gadekultur og -idræt. 

GEYSER HAUS E.V. 50.000 kr. 

Geyser Haus er et selvstændigt kultur- og 
ungdomshus i Leipzig, Tyskland. 
Donationen er givet til kreative aktiviteter 
for udsatte børn og unge. 

JOANNAHUSET  300.000 kr. 

Joannahuset er Danmarks første børne-
ungekrisecenter, hvor børn og unge der 
har brug for hjælp kan møde personligt op 
og døgnet rundt få omsorg, rådgivning og 
husly. 

KIRKENS KORSHÆR (YOUPEOPLE) 100.000 kr. 
YouPeople er en frivilligdrevet morgencafé 
for hjemløse i Folkets Hus på Nørrebro.  

KOFOEDS SKOLE 140.000 kr. 

Kofoeds Skole hjælper socialt udsatte 
mennesker med at hjælpe sig selv til et 
bedre liv. Donationen er givet til dagtilbud 
for unge hjemløse i København. 

MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE 370.000 kr. 

Mellemfolkeligt Samvirke støtter verdens 
fattigste i at kende og kræve deres 
rettigheder, så de kan få en rolle i at 
opbygge demokratiske og bæredygtige 
samfund. 

SEIN 20.000 kr. 

SEIN er et webmagasin for unge af unge, 
der tilbyder nye vinkler på tilværelsen 
gennem ærlige og ufiltrerede fortællinger.   

YOUTH ASSOCIATION FOR A GREATER 
EUROPE 

50.000 kr. 

Youth Association for a Greater Europe er 
en international forening af unge, der 
arbejder for større stabilitet og samarbejde 
i Europa samt for tillid og forståelse blandt 
den europæiske ungdom.  

YOUTH EDUCATIONAL SUPPORT 
SERVICES LONDON 

582.414 kr. 

Youth Education Support Services arbejder 
for at forberede unges 
uddannelsesmuligheder og levevilkår i 
Londons sydlige bydele.  
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KLIMAKAMP  

 

 

BELØB 

 

 

FORMÅL 

Initiativer der fokuserer på grøn bæredygtighed, miljø og klima. Ungdomsbevægelser 

der vender afmagt til handling og går forrest for at sikre deres – og vores alles – 

fremtid. 

DEN GRØNNE STUDENTERBEVÆGELSE 355.000 kr. 

Den Grønne Studenterbevægelse er et 
initiativ dannet af unge studerende, som 
arbejder fra et ikke-partipolitisk 
udgangspunkt med at sætte klimaet og en 
grøn og retfærdig fremtid på dagsordenen. 

EXTINCTION REBELLION DANMARK 180.000 kr. 

Extinction Rebellion Danmark er en 
aktivistisk græsrodsorganisation, der 
kæmper mod klima- og biodiversitets-
krisen. Donationen støtter projektet 
Climate Agency Camp, der samler unge og 
omsætter klimahåb til handling samt til 
Extinction Rebellion’s frivillige 
ungegrupper.   

FRIENDS OF THE EARTH EUROPE 

(YOUNG FRIENDS OF THE EARTH 
EUROPE) 

75.000 kr. 

Young Friends of the Earth Europe samler 
europæiske klima- og miljøorganisationer 
drevet af unge, om at formidle og sprede 
budskabet om klima- og miljøproblemer og 
pege på nye bæredygtige levemåder. 

KLIMAKUNSTFESTIVAL 50.000 kr. 

Klimakunstfestival arbejder for at øge 
klimabevidsthed og kreativt engagement i 
klimakrisen, ved at arrangere en gratis 
festival i Tromsø, Norge.  

TÆNKETANKEN CONCITO 1.355.000 kr. 

CONCITO er Danmarks grønne tænketank, 
der formidler klimaløsninger til politikere, 
erhvervsliv og borgere. Donationen støtter 
CONCITO’s Klimaambassade i at udvikle 
grønne klimavenlige studieture – for, af og 
med unge. 

UNGDOM NOAH 65.000 kr. 

Ungdom NOAH er en ungedrevet klima- og 
miljøorganisation, der spreder budskabet 
om klima- og miljøproblemer og anviser 
nye levemåder, der tager højde for jordens 
ressourcer. Donationen støtter 
mobiliserings- og aktivisttræning. 
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VEDVARENDE ENERGI (UNG ENERGI) 100.000 kr. 

UngEnergi samler en hel generation om at 
bekæmpe klimakrisen og arbejde sammen 
for en bæredygtig verden. 

MANGFOLDIGE FÆLLESSKABER  BELØB FORMÅL 

Organisationer som fremmer en inkluderende ungdomskultur med lige vilkår for alle 

unge – uanset køn, etnicitet eller seksuel orientering.  

DAREGENDER 550.000 kr. 

DareGender kæmper for ligestilling og 
mangfoldighed i kønsdebatten ved at 
transformere stereotype kønsforestillinger 
og involvere drenge og mænd i 
ligestillingsdagsorden. Donationen støtter 
frivilligindsatsen Friendtivism, der 
udfordrer, inspirerer og engagerer unge 
som toneangivende i kampen mod en øget 
polarisering af ligestillingsområdet. 

FORENINGEN TALK TOWN  200.000 kr. 

Talk Town er en debatfestival for køn, 
ligestilling og feminisme. Donationen 
støtter Talk Town Curated, der inviterer 
udvalgte ungemiljøer til at kuratere deres 
drømmeprogram og producere indhold til 
hele landet. 

KØBENHAVNS UNGE FEMINISTER 10.000 kr. 

Københavns Unge Feminister arbejder for 
en tryg, inkluderende og tolerant 
ungdomskultur ved at oplyse om og 
italesætte feministiske problemstillinger  

blandt unge.  

LGBT+ UNGDOM 865.000 kr. 

LGBT+ Ungdom arbejder for ligestilling 
mellem alle køn og seksualiteter. 
Donationen støtter arbejdet med at give 
en stærk stemme til alle unge 
LGBT+personer og at sikre handlingsrum 
og lige mulighed for at være og deltage i 
samfundet.  

MINO DANMARK 600.000 kr. 

MINO Danmark er et fællesskab, der vil 
styrke minoriteters handlemuligheder i 
samfundet. Donationen er givet til 
kulturindsatsen Mino Culture, der skal 
styrke mangfoldighed og udfordre blinde 
vinkler i dansk kulturliv. 
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UDFORDRENDE UNGDOMSLIV 

 

BELØB 

 

FORMÅL 

Indsatser hvor unge hjælper unge med psykisk mistrivsel og gør op med 

perfekthedskultur. Det er indsatser der kæmper for at forbedre livsvilkårene for den 

enkelte og for ungdommen i det hele taget. 

CURARUM 160.000 kr. 

Donationen er givet til Det Rullende Panel, 
en ungedrevet dilemmapodcast for unge, 
der sætter fokus på det ikke-perfekte 
ungdomsliv.  

FORENINGEN DET SOCIALE NETVÆRK 
(HEADSPACE) 

75.000 kr. 

Donationen går til Headspace, der tilbyder 
børn og unge i alderen 12-25 år gratis 
rådgivning om alt fra selvværd, 
uddannelsestvivl og angst til destruktive 
tanker, præstationspres og kærestesorger.  

SEIN 750.000 kr. 

SEIN er et webmagasin for unge af unge, 
der tilbyder nye vinkler på tilværelsen 
gennem ærlige og ufiltrerede fortællinger. 

SIND UNGDOM  250.000 kr. 

SIND Ungdom skaber fællesskaber for 
psykisk sårbare unge, der er blevet 
ekskluderet eller har isoleret sig selv fra 
fællesskaber. Donation er givet til arbejdet 
med at styrke psykisk sårbare unges 
stemme.  

UNGDOMMENS RØDE KORS 800.000 kr. 

Ungdommens Røde Kors er en humanitær 
ungdomsorganisation med indsatser for og 
med børn og unge nationalt og 
internationalt. Donationen er givet til 
ungecafeer på psykiatriske afdelinger og 
døgninstitutioner og til at styrke inklusion 
af psykisk sårbare unge i frivillige 
fællesskaber.  

UNGDOMSRINGEN (SEXUALISTERNE) 260.000 kr. 

Sexualisterne består af ung-til-ung 
formidlere, som holder oplæg om 
seksualitet og debatterer emnet i 
øjenhøjde med andre unge. Donationen 
støtter grønlandsk-dansk 
erfaringsudveksling og uddannelsen af 
sexualister i Grønland.  
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HANDLEKRAFT 

 

BELØB 

 

FORMÅL 

Indsatser der fremmer unges indflydelse, demokratiske selvtillid og handlekraft til at 
skabe de forandringer de ønsker at se, i deres hverdag og i samfundet. 

ARBEJDERMUSEET 1.400.000 kr. 

Donationen er givet til Arbejdermuseets 
særudstilling AKTIVIST og 
Protestværkstedet, der styrker unges 
indsigt i politisk aktivisme, træner deres 
aktivistiske muskler og talent og øger 
lysten til deltagelse i nye demokratiske 
fællesskaber.  

COPENHAGEN CONTEMPORARY  800.000 kr. 

Copenhagen Contemporary er et 
internationalt kunstcenter for 
samtidskunst i København. Donationen 
støtter projektet Kunstdemokraterne, 
hvor unge via kunsten engageres i 
diskussioner, ytringer og aktioner omkring 
demokrati.   

DIE FRIESE E.V. 50.000 kr. 

Die Friese er et uafhængigt 
ungdomskulturhus i Bremen, Tyskland. 
Donationen går til en række ungedrevne 
DIY-workshops. 

DREAMTOWN  1.000.000 kr. 

Dreamtown arbejder for unges muligheder 
i byområder i Afrika. Donationen er givet til 
projektet The Art of Slum Activism, der 
aktiverer kunsten for at skabe social 
forandring og forbedre vilkårene for unge i 
slumkvartererne i Harare, Zimbabwe. 

FONDEN DE KØBENHAVNSKE 
FILMFESTIVALER 

500.000 kr. 

Donationen støtter DOX:KLUB – et nyt 
børne- og ungdomshus for 
dokumentarfilm, frivillighed og civilt 
engagement.  

FORENINGEN RESPECT 100.000 kr. 

Foreningen Respect er et fællesskab i 
Vollsmose, der bekæmper ensomhed og 
stigmatisering og skaber veje til at unge 
kan engagere sig i Vollsmoses’ udvikling.  

FRONTLØBERNE  870.000 kr. 

Frontløberne er en åben projektplatform af 
og for unge kulturskabere. Donationen er 
givet til LIFT OFF, et 5-måneders 
projektforløb der understøtter unge 
forandringsskabere.  
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NATIONAL YOUTH COUNCIL OF 
HUNGARY 

50.000 kr. 

National Youth Council of Hungary samler 
ungarske ungdomsorganisationer og 
arbejder for unges vilkår, muligheder og 
politisk repræsentation.  

RAMPEN 50.000 kr. 
Rampen er et alternativt samlingssted og 
kulturhus for unge i Ebeltoft. 

RAPOLITICS 500.000 kr. 

RAPOLITICS styrker med afsæt i 
hiphopkulturen og kunstnerisk aktivisme 
unges holdningsdannelse, selvværd og 
politiske mod. Donationen støtter Re:ACT – 
en ungdomsfestival for hiphopkultur og 
kunstnerisk aktivisme på Ungdomsøen.  

SLIP FESTIVAL 500.000 kr. 

SLIP Festival er en skate-festival i 
Svendborg, hvor unge bygger sammen, 
skater og udbreder ligestilling i 
skateboarding.  

UNGDOMSBUREAUET 180.000 kr. 

Ungdomsbureauet arbejder for at skabe 
den mest samfundsengagerede generation 
af unge i Danmarkshistorien. Donationen 
er givet til udvikling af projektideen 
NYTINGET, der skal styrke unges formelle 
demokratiske indflydelse.   

VALLEKILDE HØJSKOLE 355.000 kr. 

Donationen går til RØST Talerskole, der 
klæder unge på til at tage ordet og 
skaber arrangementer, som dyrker den 
klassiske tale. 

KREATIVE FÆLLESSKABER          BELØB FORMÅL 

Initiativer og organisationer hvor bl.a. musik, dans og litteratur samler unge og kan 
være et talerør for unge stemmer og katalysator for social forandring. 

BELLAHØJ MUSIKLANDSBY  250.000 kr. 

Bellahøj Musiklandsby arbejder for at 
skabe et permanent, delvist selvdrevet 
miljø for musik og kreativ udfoldelse for 
lokale unge i Bellahøj.  

DEN GYLDNE BANAN 100.000 kr. 

Den Gyldne Banan arbejder for at fremme 
musiklivet og -udbuddet for unge på 
Sydhavsøerne. Donationen støtter Nærvær 
Festival, et tilbagevendende koncert- og 
festivalformat på Lolland med fokus på 
vækstlag og mobilfri koncerter.  
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DGI MIDT- OG VESTSJÆLLAND 200.000 kr. 
Donationen går til SMACK-festivalen, som 
er en festival for musik, gadekultur og -
idræt der afholdes på Musicon i Roskilde.  

FORENINGEN INSP! 1.000.000 kr. 

Donationen til kulturhuset INSP er givet til 
etableringen af et nyt elektronisk musikhus 
ved navn Kedelcentralen. Kedelcentralen 
skal indeholde studie-, spillesteds - og 
undervisningsfaciliteter og samle unge fra 
forskellige miljøer og baggrunde.  

GLOBAL KIDZ  81.000 kr. 

Global Kidz underviser børn og unge i dans 
og bevægelse fra alle verdenshjørner i 
Københavnske byområder, der har en stor 
koncentration af udsatte familier.  

NO FILTER 500.000 kr. 

No Filter er ungdomsorganisation i Bergen, 
der arrangerer kulturelle events for unge. 
Donationen er givet til projektet Gatekunst 
på Skoleveien, der vil skabe en tryggere 
skolevej ved at støtte unges kreative 
udfoldelse i byrummet. 

PIORSARSIMASSUTSIKKUT 
INUUSUTTUNUT PEQATIGIIFFIK  

 

350.000 kr. 

Piorsarsimassutsikkut Inuusuttunut 
Peqatigiiffik (Foreningen for Kultur og Unge 
i Grønland) skaber ungedrevne kulturelle 
events og aktiviteter for unge i Grønland. 
Donationen er givet til projektet NIPITU – 
en musik-camp for børn og unge i Syd- og 
Østgrønland.  

RAPOLITICS 300.000 kr. 

 RAPOLITICS styrker med afsæt i 
hiphopkulturen og kunstnerisk aktivisme 
unges holdningsdannelse, selvværd og 
politiske mod. Donationen understøtter et 
strategisk samarbejde mellem Rapolitics og 
Roskilde Festival, der har særligt fokus på 
unges stemmer og muligheder, hvor musik 
og andre kunstneriske udtryksformer 
danner rammen for unges engagement. 

ROSKILDE KOMMUNE 

(MUSIKKENS FÆLLESSKABER) 
500.000 kr. 

Donationen gives i støtte til udvikling af 
undervisningsmateriale om musik, kunst og 
aktivisme og Delta, som er en 
endagsfestival skabt af unge fra Egedals og 
Roskildes Musikstarter-camps. 

SCENE N 75.000 kr. 
Scene N er en gratis scenekunstskole, som 
skaber scenekunst af, med og for børn og 
unge på Nørrebro. 
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TURNING TABLES DANMARK  500.000 kr. 

Turning Tables DK arbejder for at styrke 
unges livssituation i Danmark. Med 
kreative værktøjer skaber de frirum, 
færdigheder og giver de børn og unge, som 
ofte bliver overhørt, en stemme. 
Donationen understøtter et strategisk 
samarbejde mellem Turning Tables og 
Roskilde Festival, med særligt fokus på 
udsatte boligområder og etablering af et 
kulturlaboratorium i Æblehaven i Roskilde. 

TURNING TABLES SWEDEN 500.000 kr. 

Turning Tables Sverige arbejder for at 
styrke unges livssituation i Sverige. Med 
kreative værktøjer skaber Turning Tables 
frirum, færdigheder og giver de børn og 
unge, som ofte bliver overhørt, en 
stemme.  Donationen støtter Turning 
Tables’ arbejde i socialt udsatte 
boligområder i Sverige og 
erfaringsudveksling med Turning Tables 
Danmark. 

AABEN DANS 250.000 kr. 

Aaben Dans er egnsteateret i Roskilde og 
arbejder med dansen som udtryksform. 
Donationen er givet til SWOP-festivalen, en 
international dansefestival for børn og 
unge.  
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