DONATIONSOVERSIGT 2018
FONDEN ROSKILDE FESTIVAL

TEMA: KUNSTNERISKE VÆKSTLAG
ASSOCIATION ATLAS
AZAWAN

200.338 kr.

Atlas Azawan er en marokkansk non-profit
forening, der arbejder for at promovere og bevare
Marokkos kulturelle arv, særligt musik.
Ambitionen med at bevare marokkanske
musikeres værk for fremtidige generationer og
støtte kulturelle identiteter, er at skabe
sammenhold i samfundet og forståelse for en
regions historie blandt unge.
Donationen går til AMAZIGH recording project,
der vil samle betydningsfulde stykker af både
gamle og nye kunstnere inden for Rwâyesgenren.

ATLAS

49.000 kr.

ATLAS Magasin er et politisk uafhængigt dansk
samtidsmagasin, med ambition om at fungere
som alternativ i en medieverden, hvor nyt er bedst
og først er størst. Med en spændvidde, der
dækker politik, kultur og samfund stiler ATLAS
mod at definere aktualitet som det vigtige, fremfor
det nye. Donationen understøtter en artikelserie,
hvor unge danske forfattere dækker det
kommende folketingsvalg og dermed tilbyder
andre perspektiver og dagsordener i den
offentlige debat.

BLOOM

1.200.000 kr.

Bloom er en natur- og videnskabsfestival, der
præsenterer publikummet for et åndehul af viden,
kloge betragtninger og velbegrundede fakta i en
sanselig ramme af ånd, natur og lys. Med
donationen indgås et treårigt samarbejde mellem
Golden Days og Fonden Roskilde Festival med
målet om at sikre, at Bloom bliver den
toneangivende vidensfestival.

BLÅ

50.000 kr.

BLÅ er et ekstraordinært spillested i Oslo, hvor
både upcoming og niche musik har fået en plads
på scenen de sidste 20 år. Donationen
understøtter BLÅ’s indsats for upcoming og niche
artister i Oslo.

CLUB T REX

50.000 kr.

Foreningen Club T-Rex består af lokale Dj’s,
kunstnere, arrangører, bookere og promotere i
Roskilde, der frivilligt arbejder for at skabe gode
rammer for denne genre. Ambitionen er at
præsentere Roskildes borgere for et bredt og
nuanceret billede af den danske og internationale,
elektroniske scene med et nyt særligt fokus på
arrangørfælleskaber og vækstlagsartister.
Donationen understøtter dette arbejde.

DET TURKISE TELT

100.000 kr.

Det Turkise Telt arbejder for, at
minoriteter bliver en substantiel del af kulturlivet i
Aarhus og resten
af landet både som forbrugere og producenter.
Foreningens projekter og begivenheder viser
mangfoldigheden i samfundet gennem musik,
kunst og kultur. Donationen understøtter
etablering af en forening og udvikling og afvikling
af Roots &Hybrid Festivalen 2018.

DUP
(DANSKE UAFHÆNGIGE
PLADESELSKABER)

25.000 kr.

DUP er en interesseorganisation, der
repræsenterer et centralt led i den musikalske
fødekæde, der ikke repræsenteres kollektivt
andetsteds, herunder både professionelle
pladeselskaber, opstartsvirksomheder,
hobbyvirksomheder og selvudgivende kunstnere.
DUP sikrer derved, at vækstlaget udvikles og får
ørenlyd uanset markedsandele og økonomisk
vækstpotentiale. Donationen går til DUP`s
generelle arbejde, med mulighed for at allokere
midler til specifikke projekter.

FUSEBOX

100.000 kr.

Fusebox er en non-profit kunstfestival baseret i
Austin (Texas), der udvikler og udforsker
performance-genren. Fusebox arbejder året rundt
med at udbrede performancekunst, understøtte
kunstnere, danne fællesskaber i byen og
engagere sig i nærområdet ved at sætte fokus på
og at skabe kreative løsninger på lokale
udfordringer.

HACKATON BEC

75.000 kr.

Hackathon er et event fyldt med kreativitet,
teknologi og passionerede ildsjæle der mødes og
samarbejder om at finde nye løsninger på
eksisterende problemer. Donationen understøtter
udvikling og afholdelse af Hackaton 2019 på
Musicon.

INSP!

350.000 kr.

INSP! arbejder for at udvikle og bidrage til
samarbejde på tværs af Roskildes
Institutioner, foreninger og kommunen. Her
mødes særligt unge mennesker og i fællesskab
udvikles idéer og nye løsninger til indretning af et
bedre samfund. Donationen gives som
grundkapital til stiftelse af en ejendomsfond og de
medfølgende administrative og juridiske
omkostninger.

KOSO

19.303 kr.

KOSO er et feministisk kollektiv, der er både et
pladeselskab og en klubaften i Oslo. KOSO er et
safe space for kvinder og alle, der identificerer sig
sådan, som både søger ligesindede og
muligheder for at udvikle sig kunstnerisk, finde et
fællesskab og støtte hinanden personligt og
kreativt.

LICHT INS DUNKEL,
P.I.L.O.T.

50.000 kr.

Foreningen Licht ins Dunkel understøtter
mennesker med handicap og deres pårørende
gennem et årligt indsamlingsarrangement.
P.I.L.O.T. er initiativ i Wien, som understøtter
mennesker med fysisk eller psykisk handicap i at
kunne føre et mere selvstændigt liv.

ORDSKÆLV

500.000 kr.

Ordskælv samler og udgiver anderledes og
frigørende litteratur. Donationen understøtter
Ordkælv i at udvikle sig som forening, og der
indgås et samarbejde mellem Ordskælv og
Fonden Roskilde Festival hvor det videre arbejde
kvalificeres og udvikles.

PLAN B

36.340 kr.

Plan B er et uafhængigt og nyskabende spillested
i Malmø, der drives af frivillige og spiller en
afgørende rolle for vækstlaget i Malmø.
Donationen understøtter Plan B og spillestedets
fællesskab økonomisk i en usikker tid.

PREIS FÜR POPKULTUR

59.798 kr.

Preis für Popkultur er den tyske musikscenes nye
musikpris efter lukningen af den kontroversielle
Echo Award. Prisen hædrer moderne popkultur
inddelt i 12 kategorier og betyder mere og mere
for vækstlaget i tysk musik for de kunstnere, der
er ved at tage springet fra talent til flyvefærdig
professionel musiker. Donationen hjælper
foreningen til deres administrative arbejde og
sikrer dem et stærkere fundament.

ROCKCITY HAMBURG E.V.,
musicHHwomen

50.000 kr.

Foreningen RockCity Hamburgs projekt
musicHHwomen er dedikeret til at hjælpe
kvindelige musikere, musikkritikere og journalister, booking-agenter og mange andre

kvinder i musikindustrien. MusicHHwomen er et
fællesskab for kvinder i musikindustrien og
tilbyder blandt andet karriererådgivning og kreativ
sparring.
RØDDER, FØDDER OG
STEMMER

100.000 kr.

Rødder, Fødder & Stemmer er en
folkemusikfestival i Roskilde, der arbejder for at
styrke og udbrede alle afskygninger af begrebet
folkemusik, med den traditionelle folkemusik som
kerne. Donationen understøtter udvikling af
organisationen bag samt giver viden og
rådgivning til udvikling af selve festivalen.

SHE CAN PLAY

50.000 kr.

She Can Play er et fællesskab for unge kvinder
med et gemt sangskriver- eller producertalent i
maven. Donationen går til det generelle arbejde
med at styrke piger og unge kvinder tidligt i deres
musiske udvikling.

SKOVSNOGEN –
BILLEDHUGGERHAVEN

150.000 kr.

Billedhuggerhaven hos Skovsnogen er en
reproduktion af Billedhuggerhaven mellem
Charlottenborgs Kunstbibliotek og
Billedhuggerskolens værksted, hvor generationer
af elever har produceret og diskuteret kunst og
kunstens rolle i det offentlige rum.
Reproduktionen hos Skovsnogen har til formål at
blive sit eget udstillingssted med separat
udstillingsprogram samt at fungere som et
udendørs atelier for besøgende unge kunstnere.
Donationen understøtter skovsnogens fortsatte
udvikling med det kunstneriske vækstlag i fokus.

THE QUIETUS

25.848 kr.

The Quietus er et uafhængigt online musik- og
popkulturblad, der fokuserer på kunstnyheder,
anmeldelser og features. Donationen understøtter
The Quietus’ arbejde for uafhængig journalistik og
deres ambition om at hjælpe og opmuntre
forfattere af forskellig baggrund til at forfølge en
karriere inden for kultur og musik journalistik.

THIS.

350.000 kr.

THIS er et overflødighedshorn af inspiration,
viden, møder og workshops i krydsfeltet mellem
kunst, kultur, medier og erhverv. Donationen
understøtter udvikling og afvikling af festivalen i
Åhus Filmby.

TRIKONT

50.000 kr.

Trikont er en legendarisk uafhængig label, som
har udgivet et utal af inspirerende og forrygende
plader. Donationen skal komme Trikont gode i en
tid, hvor der er akut behov for det.

AARHUS ECHO

10.000 kr.

Aarhus Echo er et frivilligdrevet lokalmedie
dedikeret til den århusianske musikscene og dens
lokale vækstlag. Donationen er til skulderklap for
Aarhus Echos store arbejde med at dække den
lokale musikscene og for at hjælpe til at fremme
vækstlaget i Aarhus.

TEMA: RESPEKT FOR FRIRUMMET
META FILM,
#METOOMOSAIK

50.000 kr.

#MeToo Mosaik er en filmisk gengivelse af
#MeToo oplevelser. Donationen understøtter, at
kampagnen kan bruges som
undervisningsmateriale på skoler og at filmen når
ud til den brede danske befolkning.

TEMA: DET GODE FÆLLESSKAB
RAP FOR REFUGEES

149.494 kr.

Rap for Refugees er et interkulturelt initiativ for
unge, der bruger rap og hiphop til at skabe
fællesskaber, mening og netværk for flygtninge og
indvandrere i Hamborg. Donationen hjælper
organisationen til at afholde flere arrangementer
mange arrangementer, tiltrække flere ensomme
flygtninge og købe nyt udstyr.

TEMA: DE NYE GENERATIONER
INFORMATION
DEMOKRATISKOLE

250.000 kr.

Information Demokratiskole er en platform der
skal fremme unges demokratiske engagement
gennem aktivisme, debat og medier. Platformen
udvikles i et samarbejde mellem Information og
Roskilde Festival.

TEMA: JORDEN KALDER
FREMTIDENS MAD OG
MÅLTIDER

900.000 kr.

Fremtidens Mad og Måltider er et samarbejde
mellem Roskilde Festival og Københavns
Madhus, hvor der sættes fokus på grøn omstilling
i fødevareproduktionen og den rolle som mad og
måltiders sammensætning spiller i klimaindsatsen
frem mod 2030.

