
Specielt tilbud til DN’s medlemmer: 

Bliv affaldshelt på Roskilde Festival 
Er du DN medlem, og vil du gerne lave grønt frivilligt 
arbejde for Roskilde Festival, så har vi et tilbud til dig. 

Som led i samarbejdet mellem Roskilde Festival og 
Danmarks Naturfredningsforening om gøre festivalen 
til verdens grønneste, har du nu muligheden for at blive 
Green-Cleaner-frivillig på årets Roskilde Festival.

Hvad handler det om?
ReAct er en del af Roskilde Festivals bæredygtigheds-
indsats. Visionen er at få festivalgæster til at rydde op 
efter sig selv, sortere deres affald og tage deres cam-
pinggear med hjem.

ReActs indsats er:
• Bemanding af Recycling stationer omkring campingområderne
• Markering af skraldespande på alle campingpladser
• Kommunikation gennem kampagner før og under festivalen
• Cool grønne motiverede frivillige med forskellige ansvarsområder
• En ReAct-parade, der hver dag motiverer og hjælper festivalgæsterne med at rydde op og sortere 
affald på hele campingområdet.

Din indsats som ReActor
Parade består af en chauffør, en paradefører og masser af ReActors. Du vil motivere og hjælpe festi-
valgæsterne til at samle og sortere deres affald.
• Du skal være det gode eksempel
• Du skal motivere og hjælpe festivalgæster til at sortere og samle affaldet
• Du skal motivere og hjælpe festivalgæster til at håndtere deres brændbare affald sammen med to 
professionelle renoveringsarbejdere
• Du skal hjælpe med at losse affald på sorteringsstationerne
• Du skal betjene sorteringsstationerne.

Du får ... 
Mange nye grønne venner, en billet til Roskilde Festival og al musik, et varmt brusebad efter hvert 
job, ti drikke billetter, tre madbilletter, adgang til frivillig lounge og frivillig camping mv.

Fortsættes ...



Hvad tager det?
Du skal være klar til at arbejde hårdt og sortere og samle affald, som vi omdanner fra affald til guld. 
Du skal være i stand til at kommunikere med berusede og festlige festivalgæster. Du skal være en 
del af en grøn bevægelse, der har en vision om at skabe en grønnere kultur på festivalen, og du skal 
respektere og lytte til din holdleder, som vil lede ReAct-parade og gruppen af ReActors.

Hvornår?
•         Du arbejder 4 x 8 timer i perioden fra søndag den 30. juni 2019 til søndag den 7. juli 2019.
•         Dine arbejdstimer vil være 32 timer i perioden fra 8:00 til 16.30.
•         Søndag den 7. juli er et obligatorisk møde for alle frivillige.
•         Før festivalen skal du deltage i et e-læringsprogram på Roskilde Festival platformen, og der vil 
være et informationsmøde i juni.

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------

Er du interesseret? 
Tilmeld dig NU:

1. Først opretter du en profil på Roskilde Festivals frivillige websted, klik her og gå direkte ind på 
siden 
https://people-vol.roskilde-festival.dk/bliv-frivillig/?guid=d5ed71c1-67c2-401c-8546-7e78da-
e967b0

Når du udfylder din profil i Folk, skal du huske at udfylde land (”Land”), nationalitet (”Nationality”) og 
din adresse.

2. For det andet sender du en email til ReAct@roskilde-festival.dk, 
herunder dit fulde navn og dit ønske om at frivillige som en Green Cleaner, og at du kommer fra 
Danmarks Naturfredningsforening. 
Skriv venligst ”ReActor” i emnefeltet. 

Har du spørgsmål, så send dem til ReAct@roskilde-festival.dk

Roskilde Festival og DN hilser alle affaldshelte velkommen. 

Bedste grønne hilsner

Lone Norup
Danmarks Naturfredningsforening
Markedschef / Partnerskaber

Tlf. 3119 3262
Mail: lone@dn.dk
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