Kære foreninger,

Roskilde, den 31. maj 2017

Vi glæder os til at byde velkommen til storbyen Roskilde Festival!
Her små 4 uger før det går løs på pladsen, ser vi mange tegn på, at vi går en fantastisk festival i møde. Vi
præsenterer en helt ny scene i East, der sammen med Rising i West og Countdown midt på camping sætter fokus
på nye talenter og vækstlag. Vi genindtager et af de mest attraktive campingområder lige syd for pladsen, i mange
år blot kendt som ’grusgraven’ og på Indre Plads udvikler vi både Tradezone West og Artzone – og arbejder med at
give pladsen foran Orange mere liv i dagtimerne. Musikprogrammet er ude, kunst- og Equality-programmerne
venter lige om hjørnet og vi mærker, at rigtigt mange fra både ind- og udland har lyst til at drage til Roskilde i år.
Så vi tør godt sige det: Vi forventer en udsolgt Roskilde Festival 2017.
Fredag den 30. juni 2017 er allerede udsolgt, lørdag d. er meget tæt på at blive det og det går også rigtigt godt med
salg af billetter til både onsdag og torsdag. Så vi forventer igen i år rigtigt mange mennesker på pladsen. Lad os
sammen tage godt imod dem.
Vi er meget stolte over, at Roskilde Festival igen i år tiltrækker så mange tusinde deltagere til en uge i
fællesskabets tegn. Og vi glæder os til – sammen med jer – at byde dem velkommen til en festival, hvor musik,
kunst, handel og holdning til omverden går op i enhed på en måde, som ikke ses andre steder i Danmark – eller
resten af verden for den sags skyld.
Medmenneskelighed, tillid og åbenhed er centrale værdier på Roskilde Festival. Det samme er overbevisningen
om, at kunsten – musikken, installationerne, graffitien, dansen… - har betydning i og for fællesskabet. Kunst kan
bringe mennesker sammen. Den kan sætte ord, billeder, lyd, bevægelse på det, som vi ikke hver især kan finde
udtryk for. Og den kan udtrykke det, der endnu ikke er. Dermed kan den også åbne verden for os med nye
forestillinger om fremtidens muligheder. Det er der behov for i dag.
Stigende ulighed, klimaforandringer, politisk ustabilitet, … Alt sammen er grunde til at vende blikket ud mod verden
og påtage sig et ansvar for at gøre en forskel og pege på nye muligheder for positiv forandring. Der er behov for at
finde nye veje ind i fællesskabet og brug for fællesskaber, der bringer mennesker sammen.
Vores festival er sådan et fællesskab.
I otte dage er den en enestående ramme om skelsættende oplevelser og et særligt frirum, hvor man kan feste, få
nye inspirerende oplevelser og møde nye mennesker. Og et frirum, hvor vi kan stille spørgsmålstegn ved gængse
rammer. Det frirum åbner en særlig mulighed for at forholde sig til den måde, vi har indrettet vores liv og verden på.
Derfor sætter vi på Roskilde Festival hvert år fokus på en aktuel problematik eller et samfundsforhold, som, vi
mener, fortjener særlig opmærksomhed – og forandring. I år sætter vi særligt fokus på kulturel lighed. Vi tager fat
på emner som køn, seksualitet, religion, diskrimination mm. og hvad det betyder for de muligheder, man har i livet.
Vi tager de store spørgsmål op – også selv om vi ikke har svarene. Dem inviterer vi alle vores deltagere og
omverden med til at – om ikke finde nu og her – så komme tættere på.
Vi gør det, fordi vi tror på, at forandring for fællesskabet sker i fællesskab. Og vi har en ambition om, at vi sammen
kan skabe den forandring.
Dét er fundamentet for den festival, som I er med til at skabe.
Tak fordi I er med!
Mange hilsner
Christina Bilde, Frederik Nemeth og Signe Lopdrup
Direktionen

