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Nyhedsbrev til festivalens frivillige, nr. 1 

 

Du modtager denne mail, fordi du er en af de seje frivillige, som er med til at gøre Roskilde Festival til et 
unikt arrangement, der samler musik, kunst og glæde i en stor orange fest. Vi er glade for, at du er med 
til at skabe det eventyr, som Roskilde Festival er – Tusind tak for det! 

Dette nyhedsbrev er det første af to, hvor vi ønsker, at gøre det lettere for dig at være frivillig. De to 
nyhedsbreve er udformet med henblik på at give DIG brugbar information, så du er klædt på til at være 
frivillig Roskilde Festival. 

Du ER forbilledet 

Som frivillig på Roskilde Festival er du den, der skal være det gode eksempel, så alle får en fantastisk 
festival. Som en del af det kæmpe store fællesskab, der får festivalen til at snurre rundt og fungere ned 
til mindste detalje, er du med til at bakke op om festivalens mange initiativer. Du ER det gode eksempel 
og vi er overbeviste om, at du til hver en tid vil statuere det.  

Standpunkt fokuserer på asylansøgere 

I 2012 tager Roskilde Festival for andet år et Standpunkt mod fattigdom og ulighed i vores egen 
baghave. I 2011 fokuserede vi på hjemløse i Danmark og forholdene for romaer på festivalen. I år vælger 
vi at sætte fokus på forholdene for unge asylansøgere i Norden. Under festivalen får Standpunkt sit eget 
område i Poor City, som står for events, der afspejler, hvilke problematikker man oplever som asyl-
ansøger i Danmark. Du har bl.a. mulighed for at søge om Morgenasyl og derved få et lækkert morgen-
måltid eller bliver klippet i barbershoppen. 

Læs mere her: http://roskilde-festival.dk/om_roskilde/standpunkt/  

Væk med skraldet! 

I år sætter Roskilde Festival ekstra fokus på indsamlingen af affald på campingområderne fx via tiltag 
som ”rullende skraldespande”, der er store ladvogne, som publikum kan aflevere deres affaldssække i. 
Fremstå som frivillig som det gode eksempel i forhold til affaldshåndtering og oprydning og hjælp derved 
til en renere festival. 

Vi er mere end musik 

Musikken har hovedrollen, men fællesskabet, stemningen og oplevelserne på campingområdet er også en 
stor del af festivalen for mange af vores gæster. I 2012 kommer du til at se installationer og udsmykning 
skabt af kunstnere og designere, der ligesom en række af musiknavnene er stilskabende og højaktuelle 
på den kunstneriske scene. 

Vi skaber performances og aktiviteter med nogle af tidens hotteste navne, og vi satser ligeledes stærkt 
på at vise nye veje for mad og bespisning på events og festivaler. Sidst men ikke mindst tager vi år et 
ekstra stort skridt i retning af at invitere publikum med til at skabe festivalen i det område, vi kalder 
Dream City. 

Læs mere om More Than Music på hjemmesiden: http://roskilde-festival.dk/more_than_music/ 
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Infokioskene – forbedret information til de frivillige  

I de nyoprettede infokioske kan du henvende dig med spørgsmål eller kommentarer – vi gør vores for at 
hjælpe dig og få info det rette sted hen. Du finder infokioskene ved port 14 og 16 (ved Kørselskon-
torerne), ved Restricted Camp Darup Idrætscenter, i Volunteer´s Lounge og ved Check-In. Du kan se 
åbningstiderne på den enkelte infokiosk. 

Og så lige det praktiske… 

Vi nærmer os med hastige skridt festivalens start, og i den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, 
hvordan du som frivillig skal forholde dig til din egen og gæsternes ankomst. På den måde håber vi, at du 
føler dig godt klædt på til at bakke op omkring en god start på festivalen for dig, dine medfrivillige og 
publikum. 

Læs derfor vedhæftede vejledning vedr. ankomst og indgange godt igennem, så du undgår lange køer og 
kommer hurtigt ind på festivalen.   

Husk også at holde dig opdaterede ved at downloade den officielle Roskilde Festival app til din mobil. Læs 
nyheder, gå på opdagelse i årets program, se videoer og del dine favorit-artister med vennerne. Søg 
efter 'Roskilde Festival' i Google Play eller App Store eller send en sms, hvor du skriver RF APP til 1204. 

 

 

Vi ses på Roskilde Festival 5. - 8. juli 2012 

(warm-up fra 30. juni til 4. juli) 


