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Roskilde Festival.
Amerikansk rock 
dominerer program-
met i Roskilde, hvor
festivalpladsen i år
åbnes allerede om
søndagen. Camping-
scenen er nemlig
flyttet og får et nyt
navn. 

ROSKILDE. Hvert år i det
tidlige forår kalder Roskil-
de Festival til pressemøde.
Ikke i Roskilde, men i
København i taxaafstand
fra de store avisers kultur-
redaktioner. I dagene der-
efter kan man så i kom-
mentarer læse, hvad der
menes om årets musikud-
bud. Er der et ukendt finsk
noiserock-band eller en
aldrende bluesguitarist fra
den tredje verden med på
plakaten, så skulle succe-
sen være hjemme, lyder
profetierne i bladenes
spalter.

I virkeligheden er langt
de fleste af de 75.000-
90.000 deltagere ret så li-
geglade. Det drejer sig om
at ligge i telt, drikke øl,
høre et eller andet, som og-
så de andre synes er fedt,
og måske lige at få sin
værdi på scoremarkedet
bekræftet.

»Denne gang er der ak-
tualitet, tyngde, bredde,
fornyelse, underholdning
og stabilitet«, hedder det i
dagbladet Politikens vur-
dering af programmet. 

Man kan også bare nøjes
med at citere Rikke Øxner,
der er chefbooker på Ros-
kilde Festival:

- Der skal ikke herske
tvivl om, at 1-2-3-4 rock er
vor rygrad.

Så nuanceret er bedøm-
melsen af årets musikud-
bud, at avisen B.T. konsta-
terer, at der kommer mere
rock til Roskilde i år, mens
Ekstra Bladet skriver, at
der kommer mindre rock
til fordel for mere elektro-
nisk musik.

Én ting er sikkert: I år
kommer rocken primært
fra USA, når det går løs
fra den 30. juni til den 3.

juli. Topnavnene i den
amerikanske rockafdeling
er Green Day, Audio Slave,
Interpol, Sonic Youth og
Foo Fighters.

Duran Duran
Tilbage fra 80erne er Du-
ran Duran, og blandt ho-
vednavnene er Beach Boy-
figuren Brian Wilson, hea-
vyrock-bandet Black Sab-
bath med Ozzy Osborne i

front, danske D-A-D og
den amerikanske rapper
Snoop Dogg.

25 mangler endnu
Indtil nu er godt 140 af de
165 bands sat på plakaten,
og Rikke Øxner siger, at
der endnu er et par hoved-
navne blandt de endnu
ukendte 25 navne. De 140
navne kan ses på hjemme-
siden www.roskilde-
festival.dk, hvor der også
er nærmere information
om billetsalg. Billetterne
til alle fire dage på den 35.
Roskilde festival koster
1250 kroner, og den eneste
dag, der sælges éndags-
billetter til, er søndag. Her
er prisen formedelst 500
kroner.

For mange festivalgæster
har Roskilde Festival altid
varet en uge, selv om mu-
sikken officielt først be-
gynder torsdag eftermid-
dag og slutter søndag af-
ten. Det har festivalen nu
taget konsekvensen af.

I og med at de fleste
gæster allerede slår deres
telte op om søndagen, ind-
retter arrangørerne fra i år
et område inde på selve
festivalpladsen, hvor den
ny Pavillon Scene afløser
den gamle campingscene.

På Pavillon Scenen vil
der være det samme mu-
sikmiljø som på den gamle
campingscene. Her får un-
ge håbefulde bands lov til
at spille sammen med nye
bands, som pladeselskaber
præsenterer for en slik.

Roskilde Festival har
hvert år et humanitært
formål, der samles ind til. I
år er det alle former for
moderne slaveri, herunder
især sexslaveri og prostitu-
tion i den fattige del af
verden. Målet er at samle
400.000 kroner ind i 
flaskepant i løbet af festi-
valen.

Hvor mange andre steder har pigerne chancen for offentligt at se unge mænd i Adam-kostumer end på Roskilde Festival? Sidste
år var disse unge mænd i fuld sving med en stilfuld trampolin-øvelse på campingpladsen. (Nordfoto)

Selv om D-A-D kan opleves på mange mindre festivaler rundt om i Danmark, bliver de
tre bogstaver igen trykt med fede typer på Roskilde-plakaten. (Nordfoto)

Festival - fakta
• Roskilde Festival afholdes i 2005 for
35. gang. 

• 75.000 billetter sættes til salg, og bil-
letprisen er 1250 kroner. Der sælges bil-
letter til alle fire dage samlet – og ikke
til de enkelte dage (med undtagelse af
søndag hvor det er muligt at købe en-
dagsbillet for 500 kroner). 

• Publikum kommer fra hele verden –
over halvdelen ventes igen i år at være
fra andre lande end Danmark. 

• I alt ventes cirka 160 bands at optræ-
de fra Roskilde Festivals otte scener. 

• Roskilde Festival organiseres af Fore-
ningen Roskilde Festival – en forening,
hvis formål det er at indsamle penge til
humanitært, almennyttigt og kulturelt
arbejde. Ethvert overskud, foreningen
får på Roskilde Festival, udloddes såle-
des. I alt er uddelt mere end 85 millio-
ner kroner igennem årene.

• Roskilde Festival laves på basis af en-
gagerede frivillige. Mere end 20.000 fri-
villige stiller op og skaber den unikke
Roskilde Festival-stemning. 

• Billetter til Roskilde 2005 kan købes
på Roskilde Festivals online billetsalg
samt via Billetnet.

JELLING. Dengang i 1989 var det et par fod-
boldvenner med lyst til lidt »gang i den«, der
hoppede med på bølgen af musikfestivaler, som
skyllede ind over Danmark. Og det udgangs-
punkt mærker man stadig 16 år efter, hvor det
stadig er ønsket om at danne rammen om en
folkefest, der præger valget af kunstnere på
Jelling Musikfestival ved Vejle. 

En folkelig satsning som år efter år har vist
sig at være en succes. Sidste år havde 17.000

købt billet til festivalen, der vælter den gamle
kongeby allerede i sidste weekend af maj. 

Programmet er igen i år en venlig hilsen til
det brede publikum med sing-a-long kunstnere
fra Lars Lilholt Band over Thomas Helmig til
Kashmir. Selv fremhæver programlæggerne ty-
ske Scorpions som årets hovednavn, og der vil
uden tvivl blive slynget noget luftguitar i ma-
jmørket, når de langhårede heavyrockere ind-
tager Jelling. 

Fællessang og fadøl ad libitum. Jelling Mu-
sikfestival vil uden tvivl igen i år leve op til sit
folkelige image i byen, hvor Gorm den Gamle
menes at ligge begravet.

Oplysninger om billetsalg fås på
www.jellingmusikfestival.dk. Her vil man be-
mærke, at billetterne stiger i pris, jo tættere
man kommer på festivalen.

Folkelig forårsfest med Gorm den Gamle
Hans Chr. Davidsen
skriver om festivaler

Her er rockens kilde


