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VÆRD AT VIDE 2008
I denne folder kan du læse om forventningerne til dig som medarbej-
der ved Roskilde Festival. Du kan læse oplysninger, der er relevante og 
vigtige at kende til, og om det arbejde, der er foretaget for at sikre de 
bedst mulige rammer for at få en tryg og god oplevelse på Roskilde 
Festival.

Du bedes læse alle afsnit i folderen forud for dit arbejde, så du er 
optimalt klædt på til din arbejdstjans på årets Roskilde Festival.

”Værd at vide” er opbygget, så den kan benyttes som opslagsværk. 
De praktiske oplysninger er alfabetiseret, så du nemt kan finde den 
information, du skal bruge. Du kan også benytte indekseringen 
bagerst i folderen. 

Hvis du vejleder publikum, skal du som udgangspunkt sikre, at du 
giver korrekte svar og vejledninger. Er du tvivl, så slå op i "Værd at 
vide" eller spørg dine kollegaer.
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Musikken er det absolut bærende element, der sammen med andre 
elementer udgør den helt unikke Roskilde Festival-oplevelse. 
Stemningen og oplevelserne på camping er en stor del af festivalen 
for mange af vores gæster. Derfor fokuserer vi på at give publikum 
en totaloplevelse hele ugen med musik, performances, aktiviteter, 
udsmykning, biograffilm, boder m.m.

Publikum og service er i centrum 
Roskilde Festival er i konstant udvikling. For os er det vigtigt at flytte 
på tingene, bryde grænser og få publikum med. Hos os ved publikum, 
at det er dem, det handler om. Det er dig som medarbejder, der ved 
din indsats skal sikre publikum den bedste oplevelse. Hjælp derfor 
både praktisk og menneskeligt omkring dig, så får du og alle vi andre 
en god festival i Roskilde.

De bedste hilsener og god festival!

Thomas Keller, Henrik Bondo Nielsen, Peter Hvalkof,                             
Henrik Rasmussen, Søren Mariegård.

FESTIVALLEDELSEN
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KÆRE MEDARBEJDER
Tak fordi du hjælper med afviklingen af årets Roskilde Festival.

Som medarbejder ved Roskilde Festival får du et unikt indblik i en 
kæmpe organisme, som hvert år realiseres takket være stor frivillig 
arbejdskraft. Alt overskud fra festivalen doneres til velgørende formål, 
så vi giver ikke løn for din indsats - men du får som minimum adgang 
til alle festivalens tilbud på lige fod med det betalende publikum.

humantohuman ’08: Fair Phone - Fair Future
Kræv fair mobiltelefoner og hjælp Den Demokratiske Republik Congo 
befolkning på vej mod en fair fremtid! I år fortsætter Roskilde 
Festival sammen med Folkekirkens Nødhjælp kampen for fair trade. 
Du opfordres til at kæmpe med.

Når du køber fair trade kaffe, tekstiler, bananer m.m., er det sikret, 
at arbejderen får en ordentlig løn og arbejder under ordentlige 
forhold. Dette er ikke tilfældet i handel med elektronisk udstyr. Derfor 
har vi som forbrugere ikke mulighed for at vide, om fremstilling af 
eksempelvis vores mobiltelefoner og computere sker under socialt 
ansvarlige og bæredygtige forhold.

Gennem diverse events på festivalområdet vil vi skabe opmærksom-
hed omkring problematikken og sætte tanker i gang hos dig. Vi vil 
gerne have dig til at tænke over nye områder for retfærdig handel, og 
hvad du som frivillig og festivalgæst selv kan gøre, for at fattige men-
nesker i Afrika får nogle af de samme muligheder, som vi har.

Du kan også gøre en forskel i kampen for fair trade ved at donere din 
pant fra flasker, dåser og glas til de 700 humanitære pantindsamlere 
over alt på festivalområdet. Denne pant vil, sammen med en del af et 
eventuelt overskud fra årets festival, gå til at samle landminer i 
DR Congo. Landminerne er dagligt et stort problem, som skal løses, 
før landet handelsmæssigt kan blive uafhængigt.

Musikken danner rammen 
Vores publikum er talrigt, de elsker musik og forventer ekstraordinæ-
re og enestående oplevelser. Mange bruger uendelige mængder af tid 
på at følge udviklingen i programmet, sende forslag og forholde sig 
til de navne, der offentliggøres.

Derfor gør vi en dyd ud af at præsentere musik, der kan leve op til 
publikums høje forventninger - hvad enten det er aktuelle stjerner, 
legendariske grupper, stilskabere, fornyere eller en kombination.
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Struktur for Roskilde Festival ’08
Planlægningen af Roskilde Festival foregår året rundt. Den frivillige, 
ulønnede arbejdskraft er en afgørende hjørnesten for, at festivalen 
kan eksistere. Til festivalen er fast knyttet ca. 400 ansvarspersoner, 
der året rundt bruger meget tid på at udvikle og gennemføre én eller 
flere ansvarsopgaver. Hver ansvarsperson hører hjemme i en sektion, 
som tager sig af en bestemt del af arbejdet med Roskilde Festival.

Organisationsdiagram 
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ORGANISATION 
OG STRUKTUR
Den første Roskilde Festival blev afholdt i 1971. Siden 1972 har 
Roskilde Festival været arrangeret af Foreningen Roskilde Festival, 
som frem til 2004 hed Foreningen Roskildefonden. Det er altså for-
eningens 37. festival og den 38. Roskilde Festival.

Foreningen Roskilde Festival har ca. 400 medlemmer og arbejder 
primært på at skaffe midler til brug for humanitære og kulturelle 
formål. Overskuddet fra Roskilde Festival går ubeskåret til foreningen, 
der uddeler pengene til disse formål. Gennem årene har 
Foreningen Roskilde Festival uddelt mere end 100 millioner kroner til 
bl.a. flodbølgeofrene i Sydøstasien, krigens ofre i Irak, kurdiske
flygtninge, gadebørn, forfulgte folkeslag, miljøorganisationer, 
behandlingscentre for torturofre, Amnesty International, Red Barnet 
og Human Rights Watch.

Direktion 
Roskilde Festival har en af bestyrelsen ansat direktør ved navn 
Henrik Rasmussen, som har det øverste ansvar for festivalen.

Festivalledelse 
For Roskilde Festival 2008 består festivalledelsen af Peter Hvalkof, 
Thomas Keller, Søren Mariegård, Henrik Bondo Nielsen og Henrik 
Rasmussen. Disse fem har det overordnede ansvar for gennemførelse 
af Roskilde Festival. For at udmønte det i praksis har de udpeget 13 
sektionsledere til at stå for den daglige drift af Roskilde Festival. 
Sektionslederne er: Karen Andersen, Lena Arndal, Jan Bechmann, 
Steen Bechmann, Niels Bjerrum, Claus Christiansen, Bente Wulff 
Christiansen, Rene Jutzeler, Christian Lynge, Jakob Møller Nielsen, 
Lars Orlamundt, Jesper Schlamovitz og Henrik Sedenmark. Derudover 
er Esben Danielsen ansat som Roskilde Festivals talsmand, Jes Vagnby 
er ankermand i arbejdet med festivalens identitet, Hans Christian 
Smed er ansvarlig for kommercielle samarbejdsaftaler, og Rikke Øxner 
er ansat som ansvarlig for musikbooking.

Afviklingsledere 
For at sikre at festivalen gennemføres bedst muligt, har festival-
ledelsen udpeget et antal afviklingsledere som fra søndag 29. juni 
kl. 08.00 til mandag 7. juli kl. 16.00 har ansvaret for at afvikle 
festivalen i perioder á fire eller otte timer. Vagthavende afviklings-
leder er fysisk placeret på Beredskabskontoret.
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InfoMarketing 
Niels Bjerrum
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Underholdning
Jakob Møller Nielsen

Drikkevarehandel
Claus Christiansen

Mad- og atmosfærehandel
Lars Orlamundt

Håndværkere 
Christian Lynge

Materiel
Karen T. Andersen

Trafik & Geografi 
Rene Jutzeler

Camping & Renovation 
Jan Bechmann

Adgang
Bente W. Christiansen

Medarbejdere 
Henrik L. Sedenmark

IT & Kommunikation 
Lena Arndal

Scener
Jesper Schlamovitz

Sikkerhed 
Steen Bechmann

Sekretariatsassistance



FORVENTNINGER TIL DIG
Vi forventer, at du...

særlige og gode Roskilde Festival-stemning.

vagt.

at blive lidt længere.

euforiserende stoffer.

konkrete område, hvis du er i tvivl om en beslutning eller 
besvarelsen af et spørgsmål.

Det er afgørende for festivalen, at du ved, hvem der gør hvad og hvor, 
og at du fokuserer på at løse dine egne opgaver. Hvis du selv er i tvivl 
om noget, kan du altid spørge din leder, som gerne svarer på spørgs-
mål. Stil hellere et spørgsmål for meget end ét for lidt. 

Som medarbejder forventes det, at du hjælper vagterne ved at holde 
hånden frem og vise dit armbånd ved portene, samt at du selv åbner 
tasker m.v. Som medarbejder skal du respektere, at alle arbejds-
opgaver er vigtige, og at kontrollen ved porte er nødvendig.

Frivilligt arbejde forpligter
Det skal være sjovt at være med til at lave festival, men det forpligter 
at have meldt sig til et arbejde. Vi forventer, at du møder op til 
alle dine vagter til de aftalte tider. Skulle du blive forsinket eller 
forhindret, så giv straks besked til din leder. Hvis du helt udebliver 
fra en eller flere af dine vagter uden at fremvise dokumention eller 
efter aftale med din leder får klippet dit armbånd, så sender vi dig en 
regning på 1650 kroner (svarende til billetprisen), og du vil ikke at 
have mulighed for at arbejde på fremtidige festivaler.
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NYT PÅ ROSKILDE ’08
Supermarked
Det skal være nemt at få fat i basisvarer på festivalen. Derfor åbner vi 
som noget helt nyt et supermarked på campingområdet. 

Roskilde på det store lærred
Filminstruktør Ulrik Wivel har filmet under de foregående otte års 
Roskilde Festivaler. Ud fra de optagelser har han sammenstykket 
en dokumentarfilm under navnet ROSKILDE, som kan ses i festival-
biografen.

Fair festival
Roskilde Festival slår et slag for fair trade. Årets humanitære fokus 
drejer sig om fair trade, og vi forsøger i videst omfang muligt at 
indføre fair trade-produkter på festivalen. 

Get A Tent- og caravan-camping flytter
Det tidligere Camping South-område lukkes, og Get A Tent og 
caravan-camping flyttes til nye arealer øst for Indgang East.

Campingområde i cirkelform
Agoraen er campingområdets centrum. Som et forsøg laver vi 
campingfelterne i område P cirkulære, så de alle "peger" ind mod 
agoraen.

Publikum på glatis
Vi etablerer en 1000 m2 stor, kunstig skøjtebane på campingområdet, 
som giver publikum mulighed for at stå på rigtige skøjter i høj sol. 
Skøjter kan lånes gratis.

Togbillet sælges ved Festivalstationen
I år etablerer DSB et billetsalg ved festivalens egen togstation, så 
publikum kan købe billetter til alle destinationer.

Sortering af affald
Vi stræber altid efter at gøre vores festival så grøn som muligt. I år 
tager vi skridtet videre med etableringen af en genbrugsplads, hvor 
medarbejdere kan aflevere sorteret affald. Også publikum opfordres 
til at sortere deres affald.
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Hvis dit barn er med, kan armbåndet monteres ved køb. I modsat 
fald udstedes check-in-kort, og armbåndet kan da først monteres fra 
lørdag 28. juni kl. 07.00 – og kun hvis barnet er med. Ved udlevering 
af armbånd skal barnets sygesikringsbevis vises. Unge fra 15 år skal 
betale fuld billetpris.

Hjælperarmbånd
Personer, som har behov for at komme ind i opbygnings- og nedtag-
ningsfasen, men ikke under selve festivalen, kan blive udstyret med et 
hjælperarmbånd. Båndet giver adgang fra lørdag 28. juni kl. 08.00 til 
torsdag 3. juli kl. 16.00 og igen fra mandag 7. juli kl. 02.00 til tirsdag 
8. juli kl. 22.00.

AFFALD
Der oprettes i 2008 en containerplads, hvor sorteret affald skal afle-
veres. Har din arbejdsgruppe ikke mulighed for at aflevere affaldet 
selv, kan der aftales afhentning af affaldet hos renovationskontoret 
på tlf: 46 35 44 68. På alle bagområder kan du desuden aflevere 
sorteret affald inden for grupperne pap, papir, metal, glas og plastik.

AGORA
Agoraer er små torve, der er placeret rundt omkring på camping-
området. Ved hver agora findes gratis garderobe, toiletter og et 
madlavningsområde. Alle agoraer har forskellige identiteter, som 
understreges gennem udsmykning, aktiviteter og events. Aktiviteterne 
på agoraerne foregår fra mandag 30. juni til onsdag 2. juli i tids-
rummet 10.00 - 19.00. Aktiviteter vil på flere agoraer fortsætte i de 
sidste fire festivaldage i ”nedsat tempo.” 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
ADGANG FOR MEDARBEJDERE
Alle medarbejdere skal have et medarbejderarmbånd. Du får dit 
armbånd udleveret af foreningen, du arbejder for. 

Bemærk: Fra lørdag 28. juni kl. 08.00 er der båndtvang. 
 Det betyder, at du ikke kan få dit armbånd udleveret på festival-

området - idet du ikke kan komme igennem portene uden 
armbånd.

Medarbejderarmbåndet skal benyttes fra lørdag 28. juni kl. 08.00 til 
tirsdag 8. juli kl. 22.00. Armbåndet giver adgang til alle publikums-
områder og - for den enkelte - nødvendige lukkede områder.

ADGANG FOR PUBLIKUM 
For publikum, som ankommer til festivalen, er der tre indgange, hvor 
ombytning af forsalgsbilletter til armbånd kan finde sted:

29. juni kl. 08.00 til søndag morgen 6. juli kl. 02.00 og igen søndag 
6. juli kl. 08.00 - 22.00.

kl. 08.00, dog med natlukning kl. 02.00 - 08.00 mellem torsdag/
fredag, fredag/lørdag og lørdag/søndag.

juni til onsdag 2. juli og torsdag 3. juli til fredag 4. juli kl. 10.00 - 
20.00. Der foretages ombytning af forsalgsbilletter til armbånd i 
forbindelse med togankomster.

ved indgang East og West, hvorefter publikum kan vente i et særligt 
indrettet venteområde.

Adgang for medarbejderbørn 
Alle medarbejdere må gratis tage egne børn med på festival, hvis 
børnene er under 10 år. De skal bære armbånd, som udleveres i 
check-in på Maglegårdsvej (se placering på kortet). 

Er dit barn fra 10 til og med 14 år, skal du købe armbånd eller 
børnecheck-in-kort. Prisen er 325 DKK pr. barn. Armbånd til børn kan 
købes i check-in på følgende dage:

kl. 16.30 - 21.00.

10

PR
A

K
TI

SK
E 

O
PL

YS
N

IN
G

ER

PR
A

K
TI

SK
E 

O
PL

YS
N

IN
G

ER

Foto: Line Kongsted Jensen



APOTEK
Der findes et apotek på Festivalpladsen ved samaritervagten øst for 
Orange publikumområde. Her kan du købe den mest almindelige 
håndkøbsmedicin som hovedpinetabletter, astma- og allergimedicin 
og andre produkter, bl.a. solcreme og ørepropper. Der kan også indle-
veres recepter, og du kan få opbevaret insulin.

Åbningstider:

Torsdag 3. juli kl. 17 - 22

Fredag 4. juli kl. 12 - 22

Lørdag 5. juli kl. 12 - 22

Søndag 6. juli kl. 13 - 19

Uden for perioden 3. - 6. juli henvises til apoteker i Roskilde by.

ARMBÅND
Pas på dit armbånd. Det sikrer dig adgang til festivalens områder.

Hvad hvis mit armbånd er knækket?
Ombytning af knækkede eller næsten knækkede medarbejderbånd 
og ødelagte låse foretages i check-in på Maglegårdsvej. Husk at med-
bringe billedlegitimation. Har du helt mistet dit armbånd, tag 
da øjeblikkeligt kontakt til din leder.

Publikum med ødelagte armbånd
Henvis vedkommende til nærmeste billethus ved indgang East, West 
eller togstationen. Her vil man vurdere det videre forløb.

Er festivalgæstens armbånd blevet stjålet, skal vedkommende straks 
anmelde det til politiet (se under Politi ) og efterfølgende medbringe 
politianmeldelsen til nærmeste billetsalg ved indgang East, West eller 
togstationen, hvor man vil vurdere det videre forløb.

Festivalarmbånd er påkrævet fra lørdag 28. juni kl. 08.00   
til tirsdag 8. juli kl. 22.00.

 Alle børn skal også bære armbånd.

AVIS
Festivalens egen avis, Orange Press, udkommer dagligt fra mandag 
30. juni til søndag 6. juli. Endvidere udkommer engelsksprogede 
aviser fra torsdag 3. juli til søndag 6. juli. Avisen koster 10 DKK. 
Søndag 6. juli kan man købe et samlesæt med alle aviser for 40 DKK. 
Avisen sælges af bude overalt på festivalområdet.
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BAD
Kolde brusebade er gratis. Varme brusebade kan man købe sig til syd 
for Agora B, øst for Agora J og ved Agora N. 
(se nærmere placeringer på kortet). 

Et varmt bad koster 30 DKK.

Varme bades åbningstider:

Mandag 30. juni til søndag 6. juli kl. 07.30 - 22.30

Mandag 7. juli kl. 07.30 - 21.00.

BEREDSKABSKONTOR
Festivalen beredskabskontor åbner lørdag 28. juni kl. 12.00 og lukker 
igen mandag 7. juli kl. 16.00. Beredskabskontoret formidler akut 
hjælp i form af blandt andet politi, brandvæsen, security og ambu-
lance til situationer, hvor der er behov for det. På beredskabskontoret 
er der til enhver tid overblik over den generelle situation på hele 
festivalområdet. Beredskabskontoret har en række funktioner, der 
som hovedregel er døgnbemandede. Det er derfor altid bedst at ringe 
til beredskabskontoret frem for til enkeltpersoner, hvis du har opgaver 
eller problemer, du behøver kontorets hjælp til. Beredskabskontorets 
telefonnummer er: 46 35 58 30.

BILER OG ANDRE MOTORKØRETØJER
Kørsel på campingområdet, Festivalpladsen og lukket område er kun 
muligt med særlig tilladelse. Kørselstilladelser er påkrævet fra lørdag 
28. juni kl. 08.00 til tirsdag 8. juli kl. 22.00.

 Det er forbudt at køre på campingområdet 
søndag 29. juni kl. 00.00 - 12.00. 

I tidsrummet fra torsdag 3. juli til mandag 7. juli kl. 02.00 er kørsel 
på Festivalpladsen kun tilladt i perioden kl. 04.00 - 12.00.

Søndag 6. juli fra kl. 21.00 til mandag 7. juli kl. 02.00 er der kørsels-
forbud overalt på festivalområdet. Dette gælder alle områder inkl. 
camping. 

Kørselskontoret
Kørselskontoret ligger ved port 3. Her behandles anmodninger om 
at få udleveret midlertidig kørselstilladelse. Kontoret har åbent fra 
lørdag 28. juni kl. 07.00 til tirsdag 8. juli kl. 22.00.
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Hundebilletter
Hunde har kun adgang til festivalområdet, hvis de bærer et særligt 
adgangstegn. Adgangstegnet koster 825 DKK og kan købes ved 
ankomst til festivalen. Adgangstegnet skal sidde i hundens halsbånd. 
Eneste undtagelse er fører-/servicehunde til blinde.

BIOGRAF
Biografteltet Roskilde Cinema findes ved Agora N.

BUS
Se Transport.

CAMPING
Det er ikke tilladt at campere på selve Festivalpladsen. Der henvises 
til Camping East og West. Der er særlige områder for Get A Tent, 
campingvogne, autocampere og MC (se kortet). De forskellige cam-
pingarealer er inddelt i felter med numre. Servicevagter skal hjælpe 
publikum på plads, holde områderne fri for affald og fjerne telte eller 
caravans, hvis de er placeret ulovligt.

Alle campingområder åbner søndag 29. juni kl. 08.00 og lukkes 
mandag 7. juli kl. 14.00.

  Åbningen af campingområdet for beboelse sker søndag 29. juni 
kl. 08.00. Adgang for medarbejdere til camping sker på lige fod 
med publikum, dvs. via indgangene East og West. 

Medarbejdere, som skal på vagt på campingområdet, kan indtil 
søndag 29. juni kl. 08.00 få adgang via portene 6, 20, 21 og 35. 
Vær dog opmærksom på, at du ikke må medbringe camping-
udstyr gennem disse porte før efter søndag 29. juni kl. 08.15.
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BILLETTER
Forsalg:
Voksenbillet (fra 15 år og opefter): 1.650 DKK

Børnebilletter
Børnebillet ved indgang (10 - 14 år): 825 DKK
(sælges uanset om der er udsolgt eller ej i forsalg)

Det er en forudsætning, at:

Børn, som ikke er fyldt 10 år, har gratis adgang og skal altid følges 
med en person over 18 år, som de kender og som bærer gyldigt 
armbånd. Armbånd til børn udleveres i billethusene mod forevisning 
af barnets sygesikringsbevis.

Søndagsbilletter
Søndagsbilletter kan ikke købes i forsalg, men kun ved indgangene 
fra søndag 6. juli kl. 08.00. Voksenpris: 750 DKK og børnepris 
(10 - 14 år): 300 DKK.

Gratis adgang for gæster over 60 år
Der gives gratis adgang til festivalen søndag 6. juli fra kl. 08.00 for 
gæster, som er fyldt 60 år. Dette gælder uanset bopæl og nationalitet. 
Adgang foregår via indgangene i East og West mod forevisning af 
billedlegitimation. Ud fra den viste legitimation registreres navn og 
adresse, og der udleveres herefter et adgangstegn. Publikum kan 
forvente en del ventetid, da mange skal ind om søndagen.
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Ikke tilladt

møbler fra dagligstuen som 
f.eks. lænestole, sofaer, sofa- 
og spiseborde
byggematerialer af enhver art
generatorer og hårde 
hvidevarer

Tilladt

almindelige, letvægts-
campingmøbler
klap- og autoborde

hvide engangspavilloner 

Telte og caravans
Der er ingen krav til afstand mellem telte. Caravans følges på plads 
af en medarbejder. Alle brandveje på såvel camping- som caravan-
området skal være helt fri for ting og udstyr som f.eks. telte, barduner 
og affald. Brandvæsenet skal kunne komme frem uden problemer. 
Der må ikke være biler eller andre køretøjer på campingområdet uden 
særlig kørselstilladelse - heller ikke i perioden op til festivalstart. Alt 
campingudstyr skal bæres ind. Det er ikke tilladt at køre ind på områ-
det for at læsse af. Biler skal parkeres på parkeringsarealerne.
Det er ikke tilladt at overnatte i biler på parkeringsarealerne.

CYKELPARKERING
Du kan parkere din cykel i hjørnet ved Maglegårdsvej og Darupvej (se 
kortet).

CYKELTILLADELSE
En cykeltilladelse er kun nødvendig, hvis du efter torsdag 3. juli kl. 
16.00 har behov for at cykle på Festivalpladsen. Hvis du kun skal 
cykle på lukket område, på campingområdet mv., har du ikke behov 
for en cykeltilladelse. Der henvises til vejen bag om Odeon, hvor du 
kan cykle uden cykeltilladelse. Hvis du kigger godt efter på et kort 
over områderne, kan du forholdsvis nemt komme rundt uden at 
passere Festivalpladsen.

Alle kan frit cykle på campingområdet.

Bemærk at Mediebyen er cykelfri zone fra tirsdag 1. juli kl. 12.00 til 
søndag 6. juli kl. 22.00. Du kan i denne periode heller ikke trække din 
cykel igennem.

Bål og anden åben ild
På alle campingarealer er det forbudt at bruge åben ild - herunder 
bål, fakler, haveblus, stearinlys, flagermuslygte, kogeapparater og 
grill. Derfor skal al madlavning med opvarmning foregå på agoraer-
nes bålpladser og kogeøer, hvor der også er fællesgrill.

Kogeøer
Der er områder på agoraerne, hvor man kan bruge sit primusapparat,
medbragte engangsgrill, den opstillede fællesgrill eller fælles bål-
plads. Områderne er bemandet med servicevagter, som kan vejlede i 
brug af kogeøerne.

Møbler
Dagligstuemøbler og andre lignende brandbare genstande må ikke 
medbringes på campingområdet af hensyn til brandsikkerheden. 
Reglen gælder ikke for almindeligt, letvægts-campingudstyr, de 
indbyggede faste installationer i caravans samt udstyr, der normalt 
bruges til overnatning i telt.

Stilleområde
Ved Agora J på Camping East er et særligt campingområde for publi-
kum, som ikke ønsker larmende fester og høj musik hele tiden.
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Foto: Joel Jonsson

Priser på campingområdet:

Grøn Tuborg øl i kasse med 24 stk. 155 DKK (inkl. pant)

Grøn Tuborg øl i 33 cl dåse   21 DKK *)

Div. sodavand og iste i 50 cl plastikflaske 19 DKK *)

Cocio i 40 cl glasflaske 19 DKK

Kildevæld i 50 cl plastikflaske   12 DKK

Burn i 25 cl dåse 19 DKK *)

Rød- og hvidvin, karton 69 DKK *)

Juice, økologisk 25 cl 10 DKK

Juice, fair trade 1 l 25 DKK

Smirnoff Ice Red 25 cl dåse   35 DKK *) 

Spiritus i flaske med 1,5 l sodavand og isterninger 220 DKK (inkl. pant)

*) Pant = 1 DKK

Priser på Festivalpladsen:

Grøn Tuborg øl i 30 cl krus 21 DKK *)

Tuborg Classic øl 30 cl krus 21 DKK *) 

Tuborg Guldøl i 30 cl krus 26 DKK *)

Div. sodavand og iste i 50 cl krus 19 DKK *)

Cocio i 40 cl krus 19 DKK *)

Kildevæld i 50 cl krus 12 DKK *)

Juice, økologisk 25 cl 10 DKK

Juice, fair trade 1 l 25 DKK

Burn i 25 cl dåse 19 DKK *)

Udenlandsk øl i 30 cl krus/flaske 29 DKK *)

Rød- og hvidvin, karton 69 DKK *) 

Smirnoff Ice Red 25 cl krus 35 DKK *)

*) Pant = 1 DKK
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DRIKKEVARER OG PRISER
På campingområdet sælges øl, vand, juice og vin mv. i flasker, dåser, 
kartoner og kasser. På Festivalpladsen sælges øl, vand, juice og vin 
mv. omskænket i plastikkrus pålagt pant.

Salg af øl
På campingområdet sælges øl og vand mv. i Servicecenter East og 
West og ved Agora P. På Festivalpladsen er der 12 boder, som sælger 
øl og vand mv. Derudover sælges øl til publikum i pitten umiddelbart 
foran scenerne Arena og Orange.

På campingområdet sælges koldt Tuborg-øl på dåse til favorable 
priser ved salg i hele kasser à 24 stk. Prisen er kun 155 DKK per kasse 
inkl. pant.

Åbningstider for drikkevaresalg

  Camping East/West Festivalpladsen

Søndag 29. juni 08.00 - 01.00

Mandag 30. juni 10.00 - 01.00

Tirsdag 1. juli 10.00 - 01.00

Onsdag 2. juli 10.00 - 01.00

Torsdag 3. juli 10.00 - 02.00 17.00 - 24.00 *)

Fredag 4. juli 10.00 - 04.00 10.00 - 04.00 *)

Lørdag 5. juli 10.00 - 04.00 10.00 - 04.00 *)

Søndag 6. juli 10.00 - 06.00 10.00 - 21.00 **)

*) Ved scenerne dog altid ca. 15 min. efter sidste optrædende 
kunstner.

**) Ølsalg ved Orange Scene holder åbent til kl. 24.00 og ved 
Roskilde Arena til mandag kl. 06.00.
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Foto: Rockphoto

GARDEROBER
På campingområdet findes en gratis garderobe på hver agora. Der er 
åbent døgnet rundt fra søndag 29. juni kl. 10.00 til mandag 7. juli 
kl. 12.00. Her kan opbevares almindelige effekter fra overtøj til ryg-
sække og telte samt værdigenstande. Garderoberne opbevarer ikke 
løse penge og har intet ansvar for penge, der ligger i de indleverede 
genstande.

På Festivalpladsen findes en gratis småtingsgarderobe i Informa-
tionen øst for Orange Scene. Her kan opbevares mindre genstande 
(svarende til en lille rygsæk - ca. 50x35x20 cm). Større genstande må 
indleveres i garderoberne på campingområdet. Småtingsgarderoben 
er åben hele døgnet fra torsdag 3. juli kl. 17.00 til mandag 7. juli 
kl. 12.00. 

Fryseelementer 
I garderoberne på Agora C og P på henholdsvis Camping West og 
East kan købes eller ombyttes fryseelementer. Et (frossent) fryse-
element koster 10 DKK, og ombytning er gratis.

GRAFITTI
Der er i området ved Roskilde Skate et afgrænset workshop-område, 
hvor publikum har mulighed for at male graffiti med spraymaling, 
der udleveres af festivalen. Uden for dette område anser vi graffiti 
for hærværk, og det vil derfor blive meldt til politiet! Spraydåser på 
festival- og campingområdet konfiskeres.
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FLASKER
Festivalpladsen skal være helt fri for flasker og dåser. Ved salgs-
boderne omskænkes alle drikkevarer til krus eller sælges i karton-
emballage, og ved alle publikums- og medarbejderindgange foretages 
kontrol for glas- og plastikflasker samt metaldåser. Alle drikkevarer, 
som medbringes på Festivalpladsen, skal opbevares i festivalkrus, 
kartoner eller anden tilsvarende åben emballage. Der foretages ikke 
omskænkning ved indgangene til Festivalpladsen. Publikum må 
fortsat medbringe glas- og plastikflasker, metaldåser mv. på camping-
området.

FOTO OG VIDEO
Det er tilladt at fotografere med “fastbilledkameraer“ og mobil-
telefoner (uden blitz foran scenerne). Tilladelse til optagelse med lyd/
levende billeder på festivalområdet gives ikke til publikum. Koncert-
fotos kan købes fra Rockphotos stand til højre for Orange Scene.

FORSIKRING
Alle medarbejdere er dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, 
der er tegnet af Roskilde Festival.

FØRSTEHJÆLP
Der er to samaritervagter på campingområdet. Den ene ligger i 
Servicecenter East, den anden i Servicecenter West. Begge vagter har 
åbent hele døgnet fra søndag 29. juni kl. 08.00 til mandag 7. juli kl. 
12.00. I servicetårnet ved Roskilde Skate er der samaritter døgnet 
rundt i samme periode. Servicetårne med samaritter er tydeligt 
markeret med et førstehjælpsskilt. Der er desuden en samaritervagt 
på Festivalpladsen. Den ligger øst for Orange Scene og har åbent 
hele døgnet fra torsdag 3. juli kl. 17.00 til mandag 7. juli kl. 08.00. 
Samaritervagterne kan opbevare insulin.
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Åbningstider for handicapcamping er fra søndag 29. juni kl. 08.00 
til mandag 7. juli kl. 10.00.

HITTEGODS
Hittegods kan indleveres i informationerne i Servicecenter East, 
Servicecenter West og på Festivalpladsen. Det, der ikke er afhentet i 
informationskontorerne inden mandag 7. juli kl. 12.00, afleveres til 
Roskilde Politis Hittegodskontor. Her kan effekterne hentes fra 
tirsdag 8. juli kl. 10.00. Hvis der står navn på de glemte ting og sager, 
vil politiet kontakte ejeren - uanset nationalitet. 
Roskilde Politis Hittegodskontor ligger på Skovbogade 3, 
4000 Roskilde, Telefon: 46 35 14 48.

HÆVEAUTOMATER
Der findes fire pengeautomater i hver af informationsboderne i 
Servicecenter East og West. Yderligere 9 automater findes i Pavilion-
området i det sydvestlige hjørne af Festivalpladsen. I mange boder 
kan man desuden hæve over beløbet.

HØREVÆRN
Hvis du arbejder i støjfyldte arbejdsmiljøer, skal du sørge for at bruge 
høreværn.

INFORMATION
I informationerne besvares alle praktiske spørgsmål om festivalen 
såsom tog- og bustider, boders placering m.m. Det er ikke muligt at 
få efterlyst savnede personer over scenernes højttalersystemer. Der er 
informationskontorer i Servicecenter East og West samt på Festival-
pladsen. Informationerne i servicecentrene har døgnåbent fra søndag 
29. juni kl. 08.00 til mandag 7. juli kl. 12.00. På Festivalpladsen ligger 
informationen øst for Orange Scene ved indgangen til ovalen. Der er 
døgnåbent fra torsdag 3. juli kl. 17.00 til mandag 7. juli kl. 12.00.
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HANDELSKONTORET
På Handelskontoret kan handlende, leverandører og andre få informa-
tion og vejledning omkring alt, der relaterer sig til handel på Roskilde 
Festival, herunder hygiejne, kørselsforhold, placeringer, brandregler 
etc. Kontoret ligger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67 
(bygning 1) og har åbent hele døgnet fra søndag 29. juni kl. 08.00. 
Handelskontorets telefonnummer er: 46 32 10 79.

HANDICAPPEDE
Roskilde Festival skaber forhold for fysisk handicappede, så service-
niveauet kommer tættere på en ligeværdig behandling. Foruden 
handicaptoiletter og platforme ved scenerne giver ordningen 
mulighed for at medtage nødvendige hjælpere. Handicappede skal 
købe festivalbillet på almindelig vis. Der findes et særligt camping- 
og handicap-parkeringsområde, som kan benyttes efter særskilt 
ansøgning.

Ryttergården
I Ryttergården, der ligger i Hal 1 på lukket område, kan man få udført 
mindre reparationer på hjælpemidler, benytte handicaptoilet, få 
hvile efter mange timer i kørestolen og ligge ned i forbindelse med 
vandladning. I Ryttergården kan man få nærmere information om 
faciliteter for handicappede.

Ryttergårdens åbningstider:

Onsdag 2. juli kl. 15.00 - 21.00

Torsdag 3. juli kl. 10.00 - 02.00

Fredag 4. juli kl. 10.00 - 02.00

Lørdag 5. juli kl. 10.00 - 02.00

Søndag 6. juli kl. 10.00 - 23.00

Opladning af kørestole kan ske i garderoberne på agoraerne, på 
handicapcampingpladsen og i Ryttergården. 
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MAD- OG DRIKKEVARER
Festivalens mange madboder serverer både utraditionelle og tradi-
tionelle retter, og af drikkevarer sælges alt lige fra øl, sodavand, vin, 
te, kaffe, saftevand, mælk, kildevand til hyldeblomstsaft og hjemme-
lavede milkshakes. Mad- og drikkevareudbuddet skal være præget af 
kvalitet, og vi tilstræber at kunne tilbyde noget for enhver smag og 
fra mange verdenshjørner. Mange af madboderne drives af forskel-
lige foreninger og organisationer, mens andre drives af professionelle 
restauratører. Roskilde Festival stiller krav til råvarernes kvalitet og 
hygiejnen i boderne. Vi arbejder for, at flest mulige råvarer skal være 
økologiske og dansk producerede. Madboderne vælges ud fra, om de 
kan leve op til denne madpolitik.

For allergikere
Hver bod skal skilte med de retter, den sælger, og deklarere, hvad 
der er i. Er du f.eks. allergiker eller bare almindeligt interesseret, kan 
du altid bede den vagtansvarlige i madboden om at fortælle, hvilke 
ingredienser retterne indeholder.

Madboders åbningstider
  Camping East Festivalpladsen *)
  og West

Søndag 29. juni 10.00 - 03.00

Mandag 30. juni 09.00 - 03.00

Tirsdag 1. juli 09.00 - 03.00

Onsdag 2. juli 09.00 - 03.00

Torsdag 3. juli 09.00 - 03.00 17.00 - 01.00

Fredag 4. juli 09.00 - 03.00 10.00 - 03.00

Lørdag 5. juli 09.00 - 03.00 10.00 - 03.00

Søndag 6. juli 09.00 - 23.00 10.00 - 23.00 **)

*) Pavilion-området holder åbent allerede fra søndag 29. juni
**) Natten efter søndag 6. juli holder udvalgte boder længere åbent
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INTERNETCAFÉER
Der findes internetcaféer i Servicecenter East og West til fri afbenyt-
telse. Caféerne har åbent fra søndag 29. juni til søndag 6. juli kl. 
08.00 - 02.00 og mandag 7. juli kl. 08.00 - 12.00. Der findes også 
en internetcafé i Pavilion-området, som følger områdets åbningstid i 
warm-up-perioden fra søndag 29. juni til onsdag 2. juli, som er 
kl. 12.00 - 22.00.

KIOSKER
På camping er der kiosker i Servicecenter East og West, og på 
Festivalpladsen findes der kiosker bag tribunen ved Orange Scene. 
Alle kiosker sælger diverse dagligvarer, aviser og ørepropper. Tobak 
sælges i små tobakssalg på Servicecentrene samt ved Orange West, 
Pavillon, Arena og indgangen til Ovalen.

KONDOMER
Kondomer kan købes på apoteket, i kioskerne samt på alle agoraer.

LUKKET OMRÅDE
Lukket område indrammes af Festivalpladsens yderhegn fra port 3 i 
nord, af hele østhegnet og af sydhegnet til og med port 5 – stort set 
hele området øst for Orange Scene og Roskilde Arena. Lukket område 
er kun for folk, som har ærinde dér - altså ikke for publikum og en del 
foreningsmedarbejdere. 

Adgang til området kræver særligt armbånd, da det er et arbejds- og 
funktionsområde, hvor det skal være let at komme frem - for os selv, 
udrykninger, leverandører, servicekøretøjer osv. Telte og biler, der er 
placeret uden ”autorisation” på lukket område, kan forventes fjernet 
for ejers/brugers regning. I den vestlige del af lukket område findes 
Mediebyen.
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MERCHANDISE
Festivalens merchandiseboder sælger bl.a. T-shirts, sweatshirts, 
keyhangers, mobilopladere, ørepropper m.m. Boderne er placeret ved 
de forskellige scener - øst for Orange Scene ved indgangen til Ovalen, 
i Pavilion-området, ved Roskilde Arena, ved Roskilde Astoria og i 
Servicecenter East og West.

Alle boder sælger desuden festivalprogrammer for 20 DKK og øre-
propper for 10 DKK.

Åbningstider for merchandiseboderne:

Torsdag 3. juli kl. 17.00 - 02.00

Fredag 4. juli kl. 10.00 - 02.00

Lørdag 5. juli kl. 10.00 - 02.00

Søndag 6. juli kl. 10.00 - 24.00

Boden i Pavilion-området har dog også åbent i perioden søndag 29. 
juni til onsdag 2. juli kl. 12.00 - 24.00. Boderne i servicecentrene har 
døgnåbent i hele festivalperioden.

MINDESTED
Af respekt for de ni unge mænd, der omkom 30. juni 2000 på 
Roskilde Festival, og deres pårørende oprettede festivalen i 2001 et 
mindested i vestkanten af Orange Scenes publikumområde. Stedet er 
etableret for at mindes og for at huske ”…how fragile we are…”. 
Skulpturen på stedet er udført af Lars Skov Nielsen.
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Barer
Festivalen har flere barer, hvor du kan købe spændende og farverige 
drinks i alle afskygninger. Besøg Baren i Roskilde Lounge, Skylinebar 
ved Roskilde Skate, Gringo Bar ved Roskilde Pavilion, Astoria Bar ved 
Roskilde Astoria, Elmer’s Pub i Ovalen, Boutique Lize ved Roskilde 
Odeon og Arena, Rom & Cigarbar bag tribunen samt Strandbar - Uxo 
Bar ved Agora M - Swim.

Mad og drikke for medarbejdere
Der er forskellige aftaler mht. bespisning for medarbejdere på festiva-
len, alt efter hvilken funktion du arbejder i. Forhør dig hos din leder, 
hvis du er i tvivl.

MEDIEBY
Mediebyen er Roskilde Festivals arbejdsplads og mødested for presse, 
musikbranche og festivalens samarbejdspartnere. I Mediebyen har 
pladeselskabernes deres repræsentationer, og det er her, at medierne 
planlægger og udfører deres arbejde og har mulighed for at anvende 
de services, som Roskilde Festival stiller til rådighed. Det er i Medie-
byen, at Roskilde Festival har samlet festivalens administration og 
service til presse og medier. Du finder Mediebyen i den nordlige del af 
Festivalpladsen - lige øst for Orange Scene. 

Mediecentret ligger i Hal 2 og fungerer som arbejdssted for bl.a. 
pressemedarbejdere og andre branchefolk. Medieservicekontoret har 
sit eget hus midt i Mediebyen. 

I Hal 2 ligger også gæstecenteret, som har to mødelokaler til presse-
møder og for festivalens egne inviterede såsom samarbejdspartnere, 
sponsorer og politikere.
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MOBILTELEFONER
I garderoberne på agoraerne er det muligt at få opladet mobil-
telefoner, digitalkameraer og andet elektronisk udstyr, hvis man selv 
medbringer en oplader. Det koster 10 DKK pr. opladning. Mobil-
telefoner m.v., der er indleveret til opladning, og som ikke er afhentet 
senest mandag 7. juli kl. 12.00, afleveres til Roskilde Politi. 
Se under Hittegods.

MUSIKKONTORET
Musikkontoret i Mediebyen ekspederer og servicerer de mange musi-
kere og managers, som har et professionelt ærinde. Samtidig forbere-
der musikkontoret sammen med produktionskontorerne al praktikken 
omkring artisternes optræden og fungerer således som bindeled til 
scenernes produktionskontorer. Desuden koordinerer kontoret eventu-
elle tv-medie-optagelser af orkestrenes optrædener.

PANT
Der er pant på næsten alle plastikkrus og dåser mv., der sælges fra 
drikkevareboderne.

Plastkrus 25, 30, 40 og 50 cl købt i drikkevareboderne 1 DKK
Øldåser 33 cl købt i drikkevareboderne 1 DKK
Øl- og læskedrikflasker (dansk pant) 25, 33, 38 og 50 cl 1 DKK 
Øvrige øl og læskedrikdåser pr. 5 stk. 1 DKK
Øvrige glasflasker og emballageglas 1 DKK
Glasskår svarende til en flaske 1 DKK
Låg fra ølkrus pr. 5 stk. 1 DKK
Vinpap karton købt i drikkevareboderne 1 DKK
Tomme øl-/sodavandskasser fra Carlsberg, 
Tuborg, DADEKO og andre danske mærker 5 DKK

Bærehanke 5 DKK

Åbningstider for pantboder

Camping East/West Festivalpladsen

Søndag 29. juni 12.00 - 01.00

Mandag 30. juni 12.00 - 01.00

Tirsdag 1. juli 10.00 - 01.00

Onsdag 2. juli 10.00 - 01.00

Torsdag 3. juli 10.00 - 02.00 17.00 - 24.00

Fredag 4. juli 10.00 - 04.00 10.00 - 04.00

Lørdag 5. juli 10.00 - 04.00 10.00 - 04.00

Søndag 6. juli 10.00 - 21.00 *) 10.00 - 22.00 *)

*) Pantboderne ved Orange Scene (ved indgangen til Ovalen) og ved 
sejldugene har åbent søndag 6. juli til kl. 24.00.

*) Pantboden ved Roskilde Arena har åbent til mandag 7. juli 
kl. 06.00.

*) Pantboderne ved Servicecenter East og West har åbent til mandag 
7. juli kl. 14.00. 

For at sikre hurtigere ekspedition ved pantboderne på campingarealet 
er der i Servicecenter East og West i perioder indrettet specielle luger 
til publikum med hele kasser og store pantmængder.
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PARKERING
Generelle regler gælder for medarbejderparkering:

parkeringspladserne.

din egen forsikring, der dækker ved tyveri og skade.

Medarbejderparkering
Pladsen mellem Darupvej og motorvejen (port 3-parkering) er åben 
fra lørdag den 28. juni. På denne plads indføres en ordning med 
farvemarkering, som du får udleveret ved ankomst og skal anbringe i 
forruden på din bil. Farvemarkeringen skifter fra døgn til døgn og er 
indført for at forhindre langtidsparkering på denne plads.

Ved Odeon-scenen
Samtidig med medarbejderparkering vil her være reserveret 60 pladser 
til mediefolk og diverse myndigheder. Disse pladser er markeret og 
kræver særlig tilladelse. Parkering på disse pladser medfører fjernelse 
af køretøjet for ejers regning. Medarbejderparkering ved Odeon-
scenen er åbent i det omfang, det er nødvendigt.

Ved indgang West
Tæt ved indgang West ligger et område til medarbejderparkering, som 
er åbent fra lørdag 28. juni.

Langtidsparkering
Ønsker du at parkere i længere tid, henvises til pladsen ved Musicon, 
som ligger på Maglelunden (sidegade til Maglegårdsvej lige over for 
check-in). Der er skiltet med indkørsel fra Køgevej.

PAVILION JUNIOR
Fra søndag 29. juni til onsdag 2. juli spiller nordiske upcoming-navne 
på Pavilion Junior-scenen. Der er adgang til scenen via port 10.

POLITI
Politiet har i forbindelse med festivalen etableret en politivagt på 
Slagteriskolen, Maglegårdsvej 8 fra mandag 30. juni kl. 07.00 til 
mandag 7. juli kl. 15.00. Alle henvendelser til politiet skal ske her.

PORTNUMRE
De mange indgange til campingområdet og Festivalpladsen er angivet 
med portnumre. De fremgår af kortet bag i folderen. 

PROGRAM
Publikum får udleveret et program ved ombytning af forsalgsbillet til 
armbånd. Skulle man smide det væk eller bare få brug for et nyt, kan 
det købes i alle merchandiseboder til 20 DKK.

Hver forening afhenter samlet programmer til sine medarbejdere i 
check-in på Maglegårdsvej fra søndag 29. juni kl. 13.00 til tirsdag 
1. juli kl. 18.00. Det er foreningens ansvar at uddele programmer til 
egne medarbejdere. Det er foreningens ansvarlige, der organiserer, 
hvordan du får dit program. Du skal altså ikke selv gå til check-in efter 
dette.

RADIO
Roskilde Festival har før, under og efter festivalen sin egen radio på 
frekvensen 92,3 MHz. Det åbne studie findes på Agora L.

RYGEFORBUD
Fra 2008 er det ikke længere tilladt at ryge ved scenerne Roskilde 
Astoria og Roskilde Lounge. Det skyldes, at scenerne betragtes som 
indendørs lokaler. Rygning er fortsat tilladt ved de øvrige scener.
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SAMARITERVAGT
Se Førstehjælp.

SCENER
Roskilde Festival har syv scener: Orange Scene, Roskilde Arena, Ros-
kilde Odeon, Roskilde Cosmopol, Roskilde Astoria, Roskilde Pavilion 
(også kaldet Pavilion Junior i dagene 29. juni - 2. juli) samt Roskilde 
Lounge.

SERVICECENTER EAST OG WEST
Der er servicecentre på både Camping East og Camping West. Her 
findes information, hæveautomater, merchandisesalg, samaritervagt, 
ølsalg, internetcafé, pantbod og madboder. Servicecentrene har åbent 
hele døgnet fra søndag 29. juni kl. 08.00 til mandag 7. juli kl. 12.00.

SERVICETÅRNE
Der findes 13 servicetårne – ét på hver agora (Agora T undtaget). 
Tårnene er bemandet med vagter, som servicerer servicevagterne i 
området og holder øje med eventuel ildebrand eller tyveri. Tårnene 
er forsynet med et bogstav i toppen af tårnet svarende til den agora, 
som tårnet er placeret på. F.eks. ligger servicetårn B på Agora B. 
Servicetårnet kan virke som vejviser og pejlemærke for festival-
gæsterne i området.

 Adgang til tårnene er meget restriktiv. Kun vagter, der arbejder 
i tårnene, samt personer med opgaver i tårnet i form af repara-
tion eller orientering til vagterne, har adgang.

SIKKERHED
Sikkerheden på Roskilde Festival er igen i år blevet gennemgået, 
evalueret og yderligere optimeret. Roskilde Festival har ambition om 
at være blandt de absolut førende initiativtagere af festivalsikkerhed 
på verdensplan. Al erfaring viser, at optimal sikkerhed handler om 
at fjerne eller mindske risici, og derfor kan sikkerhed principielt altid 
forbedres. Med det som udgangspunkt har vi igen i 2008 gået dybt og 
bredt til værks i vores arbejde.

Sikkerhed ved scenerne
I 2008 vil der igen være særlige, indhegnede publikumsområder (pits) 
foran festivalens to største scener, Orange Scene og Roskilde Arena. 
Indhegningen etableres for at skabe de bedst mulige forhold for de 
publikummer, der vælger at overvære de enkelte koncerter helt tæt på.

Publikum skal møde op i god tid før koncerten ved indgangene, som 
findes i begge sider af scenen. Publikum lukkes ind, så snart området 
er ryddet og rengjort efter den forrige koncert. Ved indgangene viser 
en lyskurv, om der er adgang til området. Grønt lys betyder, publikum 
har adgang til området, og når lyset er rødt, bedes publikum vente 
roligt i en eventuel kø.

På alle scener bruges skærme til at give særlige informationer til 
publikum under koncerterne. Det er vigtigt at rette sig efter beskeder 
på skærmene. Teksterne styres af scenens Security Manager, der har 
overblik over situationen på og foran scenen.

Husk at crowdsurfing og anden farlig publikumsadfærd er   
strengt forbudt på Roskilde Festival og kan medføre bortvisning 
- også for medarbejdere. 
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Søndag nat – festivalens nedlukning
Visse gæster vil gerne have festen til at fortsætte natten igennem den 
sidste søndag nat – og ikke altid på en måde, festivalen kan stå inde 
for. Afbrænding af telte, pavilloner og andet udstyr er for nogen blevet 
en tradition, og det skaber en naturlig utryghed hos flertallet af vores 
gæster, der ønsker en rolig og hyggelig nat. Det er festivalens ønske, 
at traditionen med afbrænding skal høre op, og der bliver arbejdet 
aktivt for det.

Det er vigtigt, at du som medarbejder ikke deltager i afbrændinger af 
udstyr eller anden farlig adfærd. Det er også vigtigt, at du overholder 
forbuddet mod festligheder på de lukkede områder og kørselsforbud-
det, der er indført for at skabe størst mulig tryghed for vores gående 
gæster på vej væk fra området.

I det hele taget forventer vi, at du bidrager til, at Roskilde Festival af-
vikles i en rolig og hyggelig atmosfære - også når du ikke er på vagt.

Against Drugs
Roskilde Festivals indsats imod euforiserende stoffer er en del af sik-
kerhedstiltagene, idet brug af stoffer giver en utilregnelig adfærd, der 
kan være farlig og ødelægge festivaloplevelsen.

Pas på tyve
Roskilde Festival er især på campingområdet besøgt af tyve. Pas der-
for godt på dine værdier. Gør brug af de gratis garderober i agoraerne. 
Lås dit telt med en hængelås, så dine naboer kan holde øje med, om 
det er ejermanden, der går ind i teltet. Alle henvendelser om tyveri 
henvises til politiet. Se Politi.

Sikkerhed for medarbejdere

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven samt tilhørende regelsæt er gældende på Roskilde 
Festival. Respektér derfor alle sikkerhedsanvisninger - de er til for din 
skyld.

Afspærrede arbejdsområder
Nogle områder er afmærket med hjelm og påbud om sikkerhedssko. 
Du skal respektere afspærringer og må ikke færdes i disse arbejds-
områder uden nødvendigt sikkerhedsudstyr og nødvendigt ærinde. 
Det er farligt at færdes uden sikkerhedshjelm, sikkerhedssko og øvrigt 
foreskrevet sikkerhedsudstyr på en byggeplads.

Biler - kør forsigtigt
Husk at færdselsloven også gælder på Festivalpladsen. Medbring 
altid kørekort, når du kører bil og vis hensyn til den gående trafik. 
Kør aldrig på græsarealerne.

Arbejdskøretøjer
Du må ikke anvende arbejdskøretøjer (trucks m.v.) uden gyldig til-
ladelse til at føre det pågældende køretøj. Det er ulovligt at transpor-
tere personer i arbejdskøretøjer, hvis de ikke er indrettet til passagerer. 
Sid derfor aldrig bag på en åben ladvogn eller tilsvarende åbent 
køretøj.

Under sikkerhedsarbejdet
At bygge stilladser over tre meter kræver særlig uddannelse. Roskilde 
Festival har udarbejdet en særskilt folder med gode råd og vejledning 
til frivillige på arbejdshold, som udfører farligt arbejde. Festivalmedar-
bejdere kan kontakte deres ansvarsperson for at få folderen.
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SMS
Man kan gratis tilmelde sig vores SMS-service ved at sende teksten 
RF NYHEDER til 1204. Så modtager man nyheder om festivalen, 
eventuelle programændringer og andet.

SYGDOM
Skulle du blive syg eller på anden måde uarbejdsdygtig, så du ikke 
kan dukke op til dine vagter, skal du straks give din vagtleder besked 
og aflevere dit armbånd i check-in, som vil registrere tidspunkt for ud-
checkning. Undlader du at følge denne procedure, vil Roskilde Festival 
opkræve betaling for billetten (1650 DKK).

TAXA
Se Transport.

TOG
Se Transport.

TRANSPORT

Bus
Der kører bus i shuttledrift mellem Roskilde Station, Østergade og 
campingområdet. Busserne kører fra søndag 29. juni kl. 07.00 og her-
efter jf. nedenstående første og sidste afgangstider.

Søndag 29. juni 07.00 00.30 07.30 01.00

Mandag 30. juni 07.00 00.30 07.30 01.00

Tirsdag 1. juli 07.00 00.30 07.30 01.00

Onsdag 2. juli 07.00 00.30 07.30 01.00

Torsdag 3. juli 07.00 01.30 07.30 02.00

Fredag 4. juli 07.00 01.30 07.30 02.00 03.00 og 04.00

Lørdag 5. juli 07.00 01.30 07.30 02.00 03.00 og 04.00

Søndag 6. juli 07.00 01.30 07.30 02.00 03.00 og 04.00

Mandag 7. juli 06.00 14.30 07.30 15.00

Billetpris pr. enkelttur: 20 DKK.

Bus til Roskilde Svømmehal og butikcentret Ros Torv
I perioden mandag 30. juni til søndag 6. juli kører der shuttlebus 
mellem indgang East, Roskilde Svømmehal og Ros Torv med første 
afgang kl. 10.00 og sidste afgang kl. 14.00 (søndag 6. juli dog 
sidste afgang kl. 12.00).

Billetpris pr. enkelttur: 20 DKK.
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Natbus
Der kører natbus non-stop til Københavns Rådhusplads efter følgende 
plan:

Afgang Camping East
Søndag 29. juni til onsdag 2. juli kl. 24.00, 00.30, 01.00, 01.30 og 
02.00
Torsdag 3. juli til søndag 6. juli: kl. 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30 og 04.00.

Billetpris per enkelttur: 65 DKK.

Ved alle busafgangsstederne er opsat køreplaner.

Taxa
Der er etableret taxa-holdeplads ved busholdepladserne ved indgan-
gene i East og West.

Tog
Der kører tog i begge retninger mellem Roskilde Station og Festival-
stationen (Camping West) ifølge nedenstående køreplan:

Søndag 29. juni 10.05 21.05 10.16 21.16

Mandag 30. juni 10.05 21.05 10.16 21.16

Tirsdag 1. juli 10.05 21.05 10.16 21.16

Onsdag 2. juli 10.05 21.05 10.16 21.16

Torsdag 3. juli 10.05 19.05 10.16 19.16

Fredag 4. juli 10.05 19.05 10.16 19.16

Lørdag 5. juli 10.05 17.05 10.16 17.16

Billetpris pr. enkelttur: 20 DKK.

Hjemrejse
Tog kører fra festivalstationen til Københavns Hovedbanegård uden 
togskift - med stop på Roskilde Station. Der køres på minuttal 16 og 
56 efter følgende plan:

  Første afgang Sidste afgang

Søndag 6. juli 10.16 01.56

Mandag 7. juli 08.16 14.16

Billetpris pr. enkelttur: 20 DKK fra festivalstationen til Roskilde Station.
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Skal man køre videre, løses ordinær billet eller der kan benyttes 
klippe- eller abonnementskort.

Køreplan er opsat bl.a. på Roskilde Station, festivalstationen, i 
informationsboderne og vises på infoskærme ved de større scener på 
Festivalpladsen.

Billetsalg
DSB opretter et selvstændigt billetsalg på festivalstationen. Her kan 
der købes togbilletter, klippekort, bestilles pladsbilletter samt hentes 
information om togafgangstider, priser, m.v.

Billetsalget har åbent som følger:

kl. 10.00 til kl. 17.00

15.00

Transittelt
Man kan købe busbillet til hjemturen i transitteltet uden for indgang 
East. Transitteltet har åbent som følger:

Tirsdag 1. juli kl. 12.00 - 18.00 

Onsdag 2. juli kl. 12.00 - 18.00 

Torsdag 3. juli kl. 12.00 - 22.00 

Fredag 4. juli kl. 12.00 - 22.00 

Lørdag 5. juli kl. 08.00 - 22.00 

Søndag 6. juli kl. 08.00 - 22.00 

Mandag 7. juli kl. 08.00 - 14.00

Guider på Roskilde Station
På Roskilde Station er der fra søndag 29. juni guider, som sørger for, at 
publikum kommer med de rigtige busser eller tog til Festivalpladsen.

TURISTINFORMATION
Roskilde-Egnens Turistbureau er behjælpelig med praktiske oplysnin-
ger om Roskilde by. Adressen er Stændertorvet 1, midt i Roskilde by. 
Telefon: (+45) 4631 6565. www.visitroskilde.dk

TYVERI
Arbejder du i en funktion, hvor du modtager penge, har du et stort 
ansvar, og vi forventer, at du kan leve op til det. Vi ser meget alvorligt 
på tyveri af såvel varer som penge, og vi melder alle hændelser heraf 
til politiet.

VALUTA
Alle boder modtager anden gængs valuta end dansk (EUR, NOK, SEK, 
GBP, USD), og mange boder modtager betaling via betalingskort. 
I disse boder kan man få udbetalt penge ”over beløbet,” hvis der er 
kassebeholdning til dette. Der kan maks. hæves 300 DKK over beløbet, 
og man kan kun hæve hele sedler (50, 100, 150, 200, 250 eller 300 
DKK). Returpenge gives kun i danske kroner.

VAND
Der kan hentes gratis vand ved vandposter, som ligger ved de fleste 
toiletter på campingområdet. Under koncerter deles der også gratis 
vand ud foran scenerne.
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VASKERI
I vaskeriet på Agora C kan man få vasket og tørret tøj. En vask koster 
35 DKK, og tørring koster 25 DKK.

VESTE
Flere af festivalens medarbejdere er genkendelige på farven på deres 
arbejdsveste. Følgende vestefarver findes i 2008:

Orange: Parkerings-, service- og crowd safety-vagter

Gul: Ledende crowd safety-medarbejdere ved scenerne

Hvid: Social Workers

Beige: Security

Grøn: Læger og sygeplejersker

Blå: Medical Assistants

Lyseblå: Ekstern handelskontrol

Turkis: humantohuman-pantsamlere

ØREPROPPER
På festivalen sælges ørepropper fra apoteket, alle drikkevareboder og 
merchandiseboder. De anbefales til alle, der opholder sig i længere tid 
i stærkt støjende miljøer.

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE ÅRSFRIVILLIG?
Det er nærmest umuligt at holde op, når man først er begyndt. 
Roskilde Festival har i festivalugen omkring 25.000 frivillige 
medarbejdere. Men også året rundt arbejder ildsjæle for at få 
Roskilde Festival til at gå op i en højere enhed.

Kunne du tænke dig at være med i vores korps af årsfrivillige, så 
skriv til Elin Witschas og hør nærmere om dine muligheder hos 
Roskilde Festival.

E-mail: elin.witschas@roskilde-festival.dk
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Kort over 
Festivalpladsen

NORD/SYD ØST/VEST
Festivalpladsen ligger, så det er let at finde ud af, hvor verdenshjør-
nerne er. Stil dig midt på publikumsarealet foran Orange Scene med 
ansigtet mod scenen. Nord er da mod Orange Scene (og Roskilde 
By), det vil sige fremad. Vest er mod venstre, hvor solen "går ned", i 
retning mod Roskilde Astoria. Øst er til højre i retning mod Port 3. Syd 
er bagud mod palletribunerne og det store campingareal. Brug i intern 
kommunikation betegnelserne øst, vest, nord og syd - i stedet for 
"lige ved siden af ...", "til højre for ..." osv.

NÅR DU REFERERER TIL KORTET
Brug koordinater, når du henviser til steder på kortet. Servicetårnene 
på agoraerne og de omkringliggende campingfeltnumre er også gode 
pejlemærker, når du skal vise eller finde vej.
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Indgang/port

Førstehjælp

Apotek

Kolde bade

Varme bade

Toiletter

Information

Hæveautomater

Roskilde Festivals værdigrundlag

Roskilde Festival er en årlig flerdages international kulturbegivenhed, 
der giver kvalitetsoplevelser baseret på rytmisk musik og kreativt 
fællesskab.

Roskilde Festival afspejler og udfordrer med sine holdninger til miljø, 
humanitært og kulturelt arbejde, det samfund og den verden, som 
omgiver festivalen.

Roskilde Festival er en grænseprøvende kulturpolitisk manifestation. 
Roskilde Festival gennemføres på basis af ulønnet medarbejder-
indsats, som i enhver detalje har fokus på publikum, kvalitet, 
kreativitet og sikkerhed.

Al overskuddet fra Roskilde Festival udloddes til støtte for humani-
tært og kulturelt arbejde.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2626

HH

I

J

KK

LL

MMM

27277 28

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 251

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q


