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DONATIONSOVERBLIK 2021                                       

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL  

AKTUALITET BELØB  FORMÅL 

Støtteværdige initiativer med særlig relevans og aktualitet. 

DET RUNDE BORD  5.000 kr. 

Det Runde Bord formidler gratis 
overskudsmad via innovative løsninger og 
samarbejder til en lang række af landets 
socialt udsatte og skaber dermed både en 
social og miljømæssig gevinst. Donationen 
støttede julemåltider til hjemløse og 
misbrugere. 

FAIR STATSBORGERSKAB 25.000 kr.  

Foreningen Fair Statsborgerskab arbejder 
for redelighed og retfærdighed inden for 
statsborgerskabsområdet. Foreningen 
vejleder ansøgere om  betingelser og 
proces for dansk statsborgerskab og 
bidrager oplysende og positivt til den 
offentlige debat på området. Donationen 
er givet i støtte til foreningens arbejde med 
unge, der er født og/eller opvokset i 
Danmark uden statsborgerskab. 

TURNING TABLES MYANMAR  100.000 kr. 

Turning Tables Myanmar arbejder for at 
styrke unges livssituation i Myanmar. Med 
kreative værktøjer skaber de frirum, 
færdigheder og giver de unge, en stemme. 
Donationen understøtter unges fortsatte 
mulighed for at engagere sig i 
civilsamfundet i Myanmar og gennem 
kunsten at sige fra overfor politisk vold, 
undertrykkelse og kræve demokrati og 
respekt for menneskerettigheder. 

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  
Afrorenn (Education scolaire & musique); 
Creative Education and Empowerment 
Zanzibar; Collaborative Media Advocacy 

394.865 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 
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(Chicoco Studios: Our Sound); 
Instruments 4 Africa (Rap 4 Peace); Point 
Black Africa; Pussy Party 

række donationer, der styrker musik- og 
kulturliv i Afrika. 

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 mennesker verden over. 

STEPPEULVEN 25.000 kr. 

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

ROSKILDE I FARVER 133.000 kr. 

Roskilde i Farver arbejder for at unge i 
fællesskab skaber et nyt omdrejningspunkt 
for gadekultur i Roskilde. Foreningens 
fokus er på at vende byens lukkede 
graffitimiljø, til et positivt, åbent fællesskab 
baseret på kreativ udfoldelse, interesse for 
gadekunst og kunstnerisk kvalitet. 
Donationen støtter etableringen af en 
gadekunstpark i Musicon, Roskilde. Et 
levende udendørsatelier, hvor unge kan 
udfolde sig kunstnerisk samt bidrage aktivt 
til at udvikle lokalområdet. 

UNGE AKTIVISTISKE 
FÆLLESSKABER          BELØB FORMÅL 

Puljen støtter unges fællesskaber post-Corona med et særligt fokus på unges 
engagement i aktivistiske bevægelser. 

350 KLIMABEVÆGELSEN I DANMARK, 
FRIDAYS FOR FUTURE DK 75.000 kr. 

Fridays For Future (FFF) en ungeledet 
bevægelse, der kæmper for en grøn og 
retfærdig fremtid. Fridays For Future DK 
mobiliserer unge og arrangerer 
klimastrejker, kampagner og andre 
aktioner rundt omkring i Danmark. 
Donationen støtter unges mulighed for i 
fællesskab at bruge deres stemmer i 
klimakampen.  
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MINO DANMARK 200.000 kr. 

Mino Danmark arbejder for at styrke 
minoritetsetniske danskeres muligheder, 
stemmer og samfundsdeltagelse. Mino 
Danmark og Roskilde Festival samarbejder 
om at skabe inkluderende 
ungefællesskaber. Donationen 
understøtter Mino Danmarks ungepanel, til 
blandt andet at udvikle en ung-til-ung-
festivalguide.  

RAPOLITCIS  400.000 kr. 

RAPOLITICS styrker unges 
holdningsdannelse, selvværd og politiske 
mod med afsæt i hiphopkulturen og 
kunstnerisk aktivisme. Donationen 
understøtter Rapolitics generelle virke. 

TURNING TABLES  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 
kulturlaboratorier i Brøndbystrand og 
Æblehaven i Roskilde.  
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