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VOLUNTEERS VILLAGE
VOLUNTEERS WELLNESS - et helt nyt initiativ, som tilbyder:

• Massage. 15 minutters lækker massage af professionel massør
• Hårvask samt styling
• Fodbad
• Relax zone – kom og slap af i dejlige omgivelser og få genopladet de mentale batterier
• Gør det selv styling – et område med spejle, glattejern og hårtørrer osv. Til fri afbenyttelse
• Yoga hver dag kl. 11, som afholdes under åben himmel
• Løbehold: Søndag d. 25/06, tirsdag d. 27/06 og onsdag d. 28/06 kl 10 fra Volunteers Wellness. Vi

løber ca en halv time - alle kan være med.

Billetter til Wellness behandlinger købes i Volunteer Lounge.

VOLUNTEERS GARDEN - et nyt område med:

• Gratis kaffe, The og saftevand
• Vandpost
• Salg af Morgenmadsposer fra kl. 8
• Flere siddepladser - både overdækkede og under åben himmel

BAR ROCK - Frivilligbaren med søde bartendere og gode priser:

• Åbningstider: 23. juni kl. 18:00 - 05:00 og 24. juni - 01. juli kl. 12:00 - 05:00
• DJ’s og live bands fra Rising scenen i alle warm-up dagene
• Pølsevogn, Madbod og Sandwich

VOLUNTEERS LOUNGE – Hal 6, her finder du:

• Åbningstider: 24. juni - 27. juni kl. 09:00 - 23:00 og 28. juni - 1. juli kl. 09:00 - 01:00
• Informationsdesk
• En stor afdeling med specialøl i baren
• Strøm til din telefon, tablet mv.
• Eftermiddagsunderholdning med musikquiz og bankospil
• Ombytte VOLT batterier
• Mulighed for at købe tidligere års frivillig T-shirts
• Microsoft zone med lån af tablets
• Afslapning i de bløde fatboys
• På området uden for Loungen kan du gratis låne en AVIS bil
• Lige overfor Hal 6 ligger Merchandise med stort udvalg af RF Merchandise

Hele Volunteers Village området er dækket af fri Wi-Fi (FestivalNet)



FRIVILLIG PLEJE
RF INSIGHT – rundture bagom alle scenerne:

• Tilbydes til alle frivillige og tilmeldingen sker i Volunteers Lounge. OBS: Der er begrænset antal pladser,
så først til mølle

DAGENS HEROES – nominering af ”dagens frivillig”

• ”Dagens Heroes” er en del af stor kampagne, hvor vi hylder alle, der gør en indsats for fællesskabet på
Roskilde Festival. Både frivillige og gæster

• Nomineringen kan enten komme fra en leder/ansvarlig eller fra en med-frivillig.
• Hver dag kårer vi Dagens Heroes, og af den samlede Heroes-pulje udvælges få til at få deres navn flise

foran Orange Scene
• Du nominerer via instagram med hashtagget RFhero eller pr mail heroes@roskilde-festival.dk. (husk

fulde navn, kontakt-info på nominerede og begrundelse for nominering)

KAGECREW - Hvem kan ikke lide kage?  

• Hvis teamet trænger til et skulderklap og et stykke kage er det blot at kontakte FrivilligPleje på frivillig-
pleje@roskilde-festival.dk, eller på telefon 30 10 83 22 så kommer vores KageCrew til undsætning, så
hurtigt de kan. Man kan også bestille på forhånd.

WAKIE-WAKIE - alle frivillige får eksklusivt adgang til det sociale vækkeur, 
WakieWakie 

• Her bliver man vækket af søde, sjove og engagerede indtalte beskeder (wakies) i stedet for en alarm


