
DU ER VELKOMMEN
Du er en del af et fællesskab, hvor vi møder hinanden i øjenhøjde med respekt for hinandens forskelligheder. Når vi 
mødes, bliver vi klogere på os selv og hinanden. Nogle er frivillige på grund af fællesskabet og musikken, nogle vil 
lære noget nyt, og andre kan simpelthen ikke lade være. Uanset hvorfor du er med, skal du føle dig velkommen og 

kan få indflydelse på, hvor festivalen skal bevæge sig hen.

DU ER HJERTET
Hver festival er en unik begivenhed, som vi skaber for hinanden, og hver gang du møder andre mennesker på 

festivalen, er du med til at forme deres festivaloplevelse. For det er i gennem dig og dit personlige engagement, 
at andre deltagere oplever festivalen. Du er derfor med til at skabe det ekstra, der gør oplevelsen helt speciel og 

mindeværdig for alle, der bor i festivalbyen

DU FÅR ERFARINGER
Du kan afprøve nye sider af dig selv, du kan få nye venner, og du kan udvide dit professionelle netværk. Måske får du 

styrket din egen idé om, hvem du selv er, og hvad du er god til. Du får mulighed for at lære, lege, vokse og udvikle 
dig selv, og du får erfaringer og nye kompetencer, som du også kan bruge andre steder.

DU SÆTTER AFTRYK
Vores ambition er at bidrage til varig forandring i retning af en mere bæredygtig verden - både socialt, miljømæs-
sigt og kulturelt. Du er med til at skabe den varige forandring. Din indsats og dit bidrag kan mærkes hos dem, som 
du møder på festivalen. Det kan mærkes, når overskuddet fra festivalen doneres til velgørenhed for især børn og 

unge overalt i verden og det kan mærkes i lokalsamfundet.

VI ER DER FOR HINANDEN
Alle udfylder forskellige roller i skabelsen af Roskilde Festival, og alle bidrag er uundværlige. Vi klæder dig på til 

dine opgaver, så du har den fornødne viden til at udfylde din rolle. Vi passer på dig og sørger for forplejning, så du er 
i stand til at yde dit bedste. Det er nemlig vigtigt for os, at du har en god oplevelse og har lyst til at vende tilbage.
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