
KUZEY AVRUPA’NIN EN BÜYÜK KÜLTÜR VE MÜZ‹K FEST‹VAL‹, KAR AMACI GÜTMÜYOR. TÜM GEL‹RLER‹ YARDIM KURULUfiLARINA KALIYOR.

Macera>>

ocaman bir alan düflünün; her
köflesinde ayr› bir etkinlik ol-
sun. Her yandan farkl› müzik
sesleri gelsin. Bu müzik ve e¤-
lence 9 gün boyunca bitmesin

ve bu etkinli¤e 100 bin’den fazla insan kat›l›-
yor olsun. Belki kafan›zda birfleyler canlanm›fl
olabilir, ama asl›nda ortam› gerçekten yaflad›-
¤›n›zda, kafan›zda canlananlar›n ne kadar ek-
sik oldu¤unu fark edeceksiniz. Tüm dünyada,
özellikle yaz aylar›nda çeflitli müzik festivalle-
ri düzenlenir. Bunlar›n kimi yerel boyutta
mütevazi etkinlikler olur, kimi ise dünyaca
ünlü isimlerin sahne ald›¤› ses getiren etkin-
likler. Kimi festivale birkaç yüz kifli kat›l›r; ki-
mine onbinler. Kuzey Avrupa’n›n en büyük
kültür ve müzik festivali olan ‘Roskilde Festi-
vali’ bahsetti¤imiz ikinci kategoriye giriyor. 
1971 y›l›ndan beri gelenksel olarak devam
eden Roskilde Festivali bu y›l 30 Haziran - 8
Temmuz 2012 tarihleri aras›nda gerçekleflti.
Bu görkemli etkinlik 41. y›l›n› kutlam›fl oldu.

KDanimarka’n›n 
60 bin nüfuslu 
Roskilde kasabas›nda
130 bin kiflinin 
kat›l›m›yla 
gerçekleflen devasa
festival bu y›l 
41. kez yap›ld›...

1 Festivalin en büyük sahnesi Orange
Stage’den bir görüntü.
2 Onlarca yemek stand›ndan de¤iflik
lezzetler tatmak mümkün.
3 Çiftçi konseptli bir kamp grubunun 
‘Speed Dating’ etkinl¤i sonras› hat›ra pozu.

Danimarka’n›n 60 bin nüfuslu Roskilde kasa-
bas›nda 130 bin kiflinin kat›l›m›yla gerçekle-
flen devasa bir festivalden söz ediyoruz. 
Bob Marley, Metallica, Radiohead, U2, Guns’n
Roses, Nirvana, Bob Dylan y›llard›r festivalde
sahne alan gruplar›n sadece birkaç›. En küçü-
¤ü 1200, en büyü¤ü 60.000 kifli kapasiteli
toplam 7 sahne kuruluyor festival alan›nda.
Her y›l toplamda 200’ün üzerinde sanatç› sah-
ne al›yor. Rock’dan Latin müzi¤ine, elektro-
nik müzikten hiphop’a kadar çok farkl› müzik
türleri bir arada temsil ediliyor. Björk, The
Cure ve Bruce Springsteen bu y›lki festivalin
popüler isimlerinin bafl›nda geliyordu. 
Roskilde Festivali kar amac› gütmeyen bir fes-
tival. Tüm gelirler insani ve kültürel çal›flmalar
yapan kurulufllara aktar›l›yor. Bu da size, har-
cad›¤›n›z her kuruflun hay›rl› bir ifle destek
olaca¤›n› bilmenizin rahatl›¤›n› ve huzurunu
sa¤l›yor. Festival, 50 tam zamanl› çal›flan ve 30
bin gönüllünün katk›s›yla gerçeklefliyor. Bu
gönüllüler sahnelerin kurulumundan güvenlik

Voyager 5352 Voyager 

1

2

3

YAZI ve FOTO⁄RAFLAR ENG‹N KABAN 



2

3

1

kendine uygun olan›n da çad›r›n› kuruyor.
Çad›r yeri kapmak için kap›lar›n ilk aç›ld›¤›
anda ç›lg›n bir kargafla yaflan›yor; malum ‘po-
püler’ kamp alanlar› herkesin gözdesi. 

Kuzey ülkeleri a¤›rl›kl›
Festival süresi boyunca yaflayanlar›n toplam
nüfusu, Danimarka’n›n 5. büyük flehrinin nü-
fusuna denk düflüyor. 5,5 milyon nüfuslu bir
ülkenin 130 bin kifli kat›l›ml› bir festivale ev
sahipli¤i yapmas›n›n kaç›n›lmaz sonuçlar›.
Festival kat›l›mc›lar›n›n % 80’i Danimarkal›.
Geri kalan % 20’nin büyük ço¤unlu¤unu
komflu ülkeler ‹sveç, Norveç ve Danimarka
oluflturuyor. Bunun d›fl›nda çok farkl› ülkeler-
den kat›l›mc›lara da rastlamak mümkün. ‹s-
kandinav gençlerin yo¤un oldu¤u bu festival-
de ‹skandinav kültürüne ve e¤lence flekillerine
ait akl›n›za gelebilecek her fleyi görebilirsiniz.
Gün içinde kamp alan›nda oynad›klar› oyun-
lardan tutun içki içme flekillerine, ilgi duyduk-
lar› müzik türünden kiflisel muhabbetlerine
kadar her fleyi burada gözlemlemek mümkün. 

AKLINIZDA BULUNSUN
Roskilde festivalinin bilet fiyatlar›
oldukça yüksek. 9 gün boyunca
tüm konserleri izleme, etkinliklere
kat›lma ve kamp yapma hakk› veren
biletin 2012 y›l› fiyat› 240 Euro idi. 
Her y›l bu fiyat yeniden düzenleniyor.
E¤er 2013 y›l› için gelmeyi 
düflünüyorsan›z erken bilet al›m›
avantajlar›ndan faydalanabilirsiniz. 
Ya da festivali hem çok daha iyi 
hissetmek ve bir parças› olmak, hem
de girifl ücreti ödememek için gönüllü
çal›flanlar aras›na kat›labilirsiniz.
Daha fazla bilgi için 
http://roskilde-festival.dk/uk/ 
Festival süresince herkesin her 
f›rsatta birbirine Danimarka dilinde
söyledi¤i gibi: ‘God Festival!’, yani 
‘‹yi festivaller!’

ifllerine, kafe ve barlarda hizmet etmekten çe-
flitli organizasyon çal›flmalar›na kadar birçok
alanda görev al›yor. Bu da kabaca, festivale ka-
t›lan her 4 kifliden birinin gönüllü oldu¤u, ya-
ni festivale fiilen bir fayda sa¤lad›¤› anlam›na
geliyor. Hal böyle olunca herkes birbirine kar-
fl› daha sayg›l›, hoflgörülü oluyor. Gönüllü ça-
l›flmalar direkt olarak festival organizasyonu
kanal›yla olabildi¤i gibi ayn› zamanda arac› ba-
z› kurumlar kanal›yla da mümkün oluyor.
Sosyal sorumluluk bilinci ve buna ba¤l› proje
uygulamalar›, festivalin sadece bir müzik festi-
valinden çok öte oldu¤unu göstermekte. 

Kamp ortam›nda e¤lence
Festivalin en az müzik boyutu kadar önemli
di¤er bir boyutu ise kamp ortam›. As›l festival
program› 4 gün sürüyor, ancak öncesinde 5
günlük bir ›s›nma dönemi oluyor. Bu dönem
boyunca kat›l›mc›lar›n ço¤u gelmifl ve çad›rla-
r›n› kurup e¤lenmeye bafllam›fl oluyor. Daha
küçük çapta konserler oldu¤u gibi her kamp
alan›nda insanlar›n kendi e¤lence ortamlar› da
birbiriyle yar›fl›yor. Çad›r kamp› demiflken öy-
le küçük bir fley düflünmeyin. Renk renk, boy
boy, çeflit çeflit onbinlerce çad›r› bir arada dü-
flünün. Organizasyon kolayl›¤› ve birçok pra-
tik sebepten dolay› farkl› isimlerle tan›mlanan
kamp alanlar› tan›mlanm›fl oluyor ve herkes
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1 Kamp alan›nda gün içinde top yuvarlayarak
bira kutusu devirmece oyunu oynayan gençler.
2 Renkli bir festival kat›l›mc›s›,
3 Onbinlerce çad›rdan oluflan kamp alan›ndan
çok ufak bir görünüm.


