
Anmeldelse. Sjæl-
dent har åbnings-
aftenen været så
gennemført på
Roskilde. Kanye
West, Volbeat og
Trentemøller –
hvad vil man
mere...

ROSKILDE. Hiphop på Oran-
ge Scene har ikke altid væ-
ret en heldig kombination
på Roskilde. Scenen er stor.
Pladsen foran den bliver
bare ved og ved. Flere hip-
hoppere har udtrykkeligt
bedt om at komme til at
optræde på de mindre sce-
nen, hvor stemningen er
mere varm og intens.

Kanye West sprang dog
ud på det dybe vand, da
han torsdag aften stod un-
der den orange teldug og
skulle afkøle den støvede
plads.

Den amerikanske hiphop-
per har lagt sin stil noget så
eftertrykkeligt om. Han er
gået hen og er blevet føl-
som på sin gamle dage. Det
hører med til historien, at
West har mistet sin mor, og
at kæresten har smækket
døren.

Førhen optrådte han med
strygere og en dj. Denne
gang kom han med et par
korsangere, en keyboarder
og to kraftige percussioni-
ster, der hamrede løs på
store, aflange trommer. Det
buldrede og bragede i af-
tenmørket, da Kanye West
med autotune-effekter

klart gik i en mere poppet
retning, end man ellers har
været vant til at se ham i.
Det mixes med digitalt
80er-pop med mere techno
end hiphop.

For meget af det gode
Faktisk er der kun ganske

lidt klassisk hiphop eller
fræk rap på hans nyeste al-
bum, »808/Heartbreak«,

men derimod stemningsful-
de og følelsesmæssigt stær-
ke sange. 

Det gik ikke i benene på
torsdagens koncert, men i
hjertet og maven. Lidt for
meget af det gode blev det,
da han – en halvrå rapper –
sang en sentimental og
langstrakt sang om livets
mange fortrædeligheder og
en tirade om, at »Michael

Jackson har det bedre der,
hvor han er nu«. 

Det blev et nummer for
blødsødent til lige nøjagtig
den slags musik, han er re-
præsentant for. Godt nok
handler hiphop ikke kun
om at være gadernes kække
gangster eller damernes
galante ven. 

Det er ok at dele ud af
hjertesorgerne, men her

blev det bare for meget.
Kanye West sørgede dog

for en formidabel afslut-
ning med hits som »Ama-
zing«, » Diamonds From Si-
erra Leone«, »Gold Digger«
og »Heartless«.
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ROSKILDE. En 24-årig englænder er angi-
veligt blevet udsat for drugrape på Roskil-
de Festival. Hun har meldt til politiet, at
hun er blevet fyldt med euforiserende
stoffer og derefter voldtaget af op til fle-
re mænd på festivalpladsen.

Undersøgelser, som læger har foretaget,
bekræfter hende spåstand.

Kvinden fik i løbet af få minutter et
blackout efter at have drukket en ganske
lille mængde spiritus, som hun fik tilbudt
af en gruppe unge mænd. Da hun vågne-
de op, var hendes trusser og bh væk.

-Undersøgelserne på hospitalet under-
bygger kvindens historie meget nøje, siger
vagthavende fra Midt- og Vestsjællands
Politi, Carsten Andersen.

Der er dog intet signalement at gå efter.  
Hans Christian Davidsen

hca@fla.de

Drugrape
på festival

ROSKILDE. Armbåndene langes over di-
sken i tusindvis i Roskilde. I går nåede fe-
stivalen op på næsten 67.000 solgte bil-
letter, og dermed er der blevet solgt
20.000 billetter inden for blot fire uger.
Noget lignende er aldrig sket.

Et rekordsløvt forsalg er blevet vendt til
en succes. Og det er vel at mærke billetter
til alle fire dage, der er tale om.

Til gengæld er der flere gæster, der har
mistet deres armbånd. De er simpelthen
blevet klippet af dem, mens de lov og sov
eller slappede af i solen. 

Frække tyve lirker de metalclipse op,
som binder stofstrengene på armbåandet
– og sælger armbådende på det sorte
marked.

-Mange har ligget og sovet, og så er de
vågnet op uden armbånd. Andre har plud-
selig opdaget, at de er væk, fortæller Per
Heide Sørensen, der er politiets afviklings-
leder på festivalpladsen.

Tyverierne har især fundet sted i Cam-
pingområde Øst, det samme sted, hvor et
hold sydslesvigere er på Roskilde Festival
med Grænseforeningen. Ingen af sydsles-
vigerne er dog berørte af tyveriet.

-Det er et evigt tilbagevendende pro-
blem. Det eneste, vi kan råde de uheldige
armbåndsløse festivalgæster til, er at gå
til politiet og derefter melde det til forsir-
kingen. Der er ikke andet at gøre end at
købe et nyt armbånd og bagefter få pen-
gene tilbage af forsikringen, siger tals-
mand Esben Danielsen fra Roskilde Festi-
val. 
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Armbånd 
klippes af Torsdag aften de Luxe
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