Evalueringsrapport
Roskilde Festival 2019
”Festival for alle – meget mere end musik”
Et samarbejde mellem Roskilde Festivals Handicapservice, Blindecenter Bredegaard,
Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS), Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU),
Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede (LFBS) og Roskilde Handicapråd.

Repræsentanter fra DBSU og Blindecenter Bredegaard foran Orange Scene på Roskilde
Festival 2019.

1

Indhold

Baggrund for projektet – resumé ...................................................................................................................... 3
Finansiering ....................................................................................................................................................... 3
Kommunikation /Information ........................................................................................................................... 4
Taktile kort..................................................................................................................................................... 4
Evaluering ...................................................................................................................................................... 4
Tilgængelighed .................................................................................................................................................. 5
Blinfo – talende skilte .................................................................................................................................... 5
Evaluering ...................................................................................................................................................... 6
Tilgængelighedsevents ...................................................................................................................................... 7
Syn på tilgængelighed.................................................................................................................................... 7
Evaluering ...................................................................................................................................................... 7
Erfaringer og feedback fra projektdeltagerne ................................................................................................. 10
Gangarealer ................................................................................................................................................. 10
Belysning...................................................................................................................................................... 10
App Roskilde 2019 ....................................................................................................................................... 10
Roskilde festival hjemmeside ...................................................................................................................... 10
Taktile kort................................................................................................................................................... 10
Blinfo – talende skilte .................................................................................................................................. 10
Tilgængelighedsevents ................................................................................................................................ 11
Tilgængelighedskoncept .............................................................................................................................. 11
Mediedækning................................................................................................................................................. 12
Bilag 1 - Testskemaer Blinfo – talende skilte ................................................................................................... 13
Bilag 2 – Roskilde Dagblad ............................................................................................................................... 26
Bilag 3 – Orange Press ..................................................................................................................................... 28
Bilag 4 – TV2 News .......................................................................................................................................... 30

2

Baggrund for projektet – resumé
Roskilde Festival har gennem en årrække arbejdet på at forbedre tilgængeligheden for festivaldeltagere med forskellige handicaps og gøre festivalen tilgængelig for alle uanset handicaps.
Unge (syns)handicappede har et ønske om at kunne deltage som festivalgæst på lige fod med
andre unge mennesker, hvilket ikke er en mulighed i dag.
På denne baggrund udviklede Blindecenter Bredegaard, IBOS, DBSU, LFBS, Roskilde Festivals
Handicapservice og Roskilde Handicapråd et fælles projekt med det formål at forbedre mulighederne for at kunne deltage i Roskilde Festival som handicappet menneske. Projektet fokuserede på følgende indsatser:
•

Kommunikation / Information
Taktile kort over festivalpladsen

•

Tilgængelighed
Blinfo – talende skilte på festivalpladsen

•

Tilgængelighedsevents
Aktiviteter med fokus på tilgængelighed

Sideløbende med ovennævnte indsatser arbejdede DBSU, DBS og LFBS under festivalen med
en række events, der skulle gøre festivaldeltagerne opmærksomme på de tilgængelighedsproblemer der er for synshandicappede. I ”Camp Vision” i HandiCamp blev flere tilgængelighedsevents afholdt.
Det var desuden projektdeltagernes ønske at udvikle et koncept, som kan anvendes i andre
sammenhænge til at sikre lige muligheder, tilgængelighed, tryghed og fællesskab og afhjælpe
ensomhed og isolation for personer med funktionsnedsættelser.
Denne rapport vil indeholde feedback fra deltagerne om værdien af de taktile kort, resultater
fra testforløb af de talende skilte samt erfaringer og tilbagemeldinger fra deltagerne om tilgængelighed. Rapporten er udarbejdet af Blindecenter Bredegaard.

Finansiering
Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra Dansk Blindesamfund og Lions Clubs lokalafdelinger i Tune, Hedeland, Karlslunde, Køge Bugt, Fredensborg, Sydlolland og Hillerød.
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Kommunikation /Information
Taktile kort
De taktile kort fremstillet i 10 sæt med spiralryg og bestod af to foldede kort i A3 printet på
svulmepapir og en nøgle.
Det ene kort var et forenklet oversigtskort over hele området med en indramning af festivalpladsen i midten, med placering af indgange til festivalen, campingpladser, motorvej, jernbane, landeveje, Nord-pil mm. Hertil en lineal til at anskueliggøre størrelsen på området. Det
andet kort var et kort over festivalpladsen med indgange, scener, info, toiletter, Nord-pil mm.
Hertil en lineal til at anskueliggøre størrelsen på området. Derudover var vedlagt en fælles
nøgle, hvis det var nødvendigt.

Kortene blev udleveret fra Roskilde Festivals Handicapservice.

Evaluering
Kommentarer fra Jesper Mathiesen:
De taktile kort spillede en minimal rolle under festivalen, hvor jeg
havde en følelse af at de spillede en større rolle under møderne op
til. Et forslag kunne være at vi kunne modtage de taktile kort før
festivalen.
De taktile kort synes jeg overordnet fungerede rigtig fint. Det skal
siges, at det ikke er noget, jeg benytter så meget i min hverdag,
så det begrænser nok mine forbedringsforslag. Derfor tog det også
lidt tid at sætte sig ind i kortet, men jeg synes det var logisk bygget op med campingområdet og festivalområdet hver for sig. Man
kan med fordel tilføje Darupvej, da den ofte blev brugt til at gå
frem og tilbage mellem campen og festivalområdet og er central
inde på festivalpladsen.

(Billede af Jesper Mathiesen, der gennemgår kortet).
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Tilgængelighed
Blinfo – talende skilte
Det overordnede formål med Blinfo er at skabe øget tilgængelighed til gavn for blinde og svagsynede på Roskilde Festival og tilbyde en bedre og mere tryg festivaloplevelse.
Formålet med Blinfo på Roskilde Festival er:
1) At brugerne får informationer/guidelines på bestemte steder og lokationer
2) At brugerne får automatiske oplysninger om udvalgte steder og muligheder på festivalpladsen
De indsamlede donationer muliggjorde, at der kunne laves et set-up på fem beacons på udvalgte steder og lokationer.
Afprøvningsområdet var planlagt til at blive området omkring festivalens Trade Zone West og
9th Street, som er syd for Orange Scene og øst for blandt andet Apollo-scenen.
På baggrund af kortlægning af festivalområdet var der fra projektdeltagerne ønske om at udvide dækningsområdet til at inkludere området omkring West City, herunder HandiCamp, og
omkring indgangen ved Apollo Gate, som fører mod scenerne Apollo og Pavillon samt til toiletter i området.
Blinfo – talende skilte blev opsat på følgende lokationer:
1)
2)
3)
4)
5)

HandiCamp
West City ved stationsområdet
Gangbroen mod Central Park Gate (CPG) og Dream City
Toiletter omkring Orange Scene
Apollo Gate ved Darupvej

Undervejs blev der opsamlet input og feedback fra testbrugerne “on site”, mens testen stod
på. Testene blev foretaget på forskellige tidspunkter af døgnet, hvor mennesketætheden var
forskellig og i forskellige vejrforhold.
Der blev foretaget tre testforløb om dagen hhv. morgen, middag og aften på de fem lokationer.
De indkomne data blev brugt til at justere og optimere de talende skilte og få erfaringer med
brug af talende skilte under de særlige forhold, som en festival medførte.
Ud af de fem opsatte beacons, var der kun et enkelt beacon, der var forsvundet den sidste
dag.
Se bilag 1 med testskemaer.
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Evaluering
På baggrund af testforløb kan følgende konkluderes:
•
•
•
•
•
•

iPhone SE, iPhone 6, iPhone 5, iPhone X – alle modtog Blinfo-meddelelserne om end det
varierede hvornår den enkelte telefon modtog beskeden. Der synes at være et mønster
i at jo ældre telefon, jo længere kan responstiden være.
Massivt regnvejr og blæst påvirkede ikke modtagelsen af beskederne i negativ grad i
testperioden.
På grund af mennesketætheden var der behov for at øge rækkevidden af Blinfo-meddelelserne til den højeste effekt.
På grund af støjen fra musik og mennesker, blev testpersonerne gjort opmærksom på
Blinfo-meddelelserne via vibration fra telefonen eller høretelefon i det ene øre.
Der er et ønske fra brugerne, at Blinfo kan udvikles til Android-telefoner og dermed anvendes af mange flere, som ikke kan læse skilte som blinde, svagsynede og ordblinde.
Det er også et ønske, at Blinfo kan samarbejde med andre systemer og apps, eksempelvis GPS og Roskilde 2019-appen, som har info om kort, program på de forskellige
scener, madboder og menu mv.

(Billede af gangbroen, der fører til og fra Dream City og Central Park og tilhørende Blinfo-meddelelse).
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Tilgængelighedsevents
Syn på tilgængelighed
Målgruppen er gæster og frivillige på Roskilde Festival både seende og synshandicappede. De
forskellige events arrangeres af synshandicappede, som skal opleve festivalen som frivillige og
som inkluderede deltagere i festen. Øvrige gæster og frivillige på festivalen skal få kendskab
til, hvad en manglende synssans betyder, hvordan den synshandicappede overvinder udfordringerne, og hvorledes de øvrige gæster og frivillige kan være behjælpelige – også i deres lokalområde, når de kommer hjem.
De forskellige events fandt sted i HandiCamp og andre steder på festivalområdet. Events
havde til formål at informere om de fem sanser: syn, hørelse, lugt, smag og føle samt bevægelse.
Der blev fokuseret på synssansen men de andre sanser og bevægelse blev også inddraget.
Formålet med aktiviteterne var at demonstrere, hvordan man kan kompensere, hvis man har
problemer med synssansen. Udover information om sanserne og hjælpemidler havde deltagerne mulighed for at teste deres evner gennem forskellige øvelser, som fx goalball, der er et
spil specielt designet for blinde udøvere:
•
•

Forhindringsbaner gav gæsterne mulighed for at afklaret deres mobile og taktile evner samt deres Goalball-færdigheder. Øl-Goalball var en god social aktivitet.
Tilgængelighedsstafetten gav gæsterne mulighed for at få afprøvet deres evner til at
finde rundt på festivalen.

Der blev gennemført en række aktiviteter hver dag fra søndag 30. juni til lørdag 6. juli.

Evaluering
Kommentarer fra projektdeltagerne fra DBSU:
Forhindringsbaner: Rigtig godt med tilgængelighedsbanen og øl-Goalball. Det var godt besøgt
ud fra de præmisser vi havde. Øl-Goalball fungerede rigtig godt. Tilgængelighedsbanen var fin,
men kan godt udbygges. Jeg skal gerne sige, at jeg var lidt usikker på vores aktiviteter før tid.
Men jeg synes overordnet betragtet, at både øl-Goalball og tilgængelighedsbanen var en fin
succes. Man kan sagtens overveje at flytte det ud af HandiCamp en enkelt gang, men jeg tror
ikke, vi kan få en permanent placering til det ude på campingområdet, og ved heller ikke om
det er det mest optimale.
Tilgængelighedsstaffetten: Rigtig godt at der var stemning for at lave en happening fredag eftermiddag ved ståltrappen/gangbroen. Det var ikke programsat, men rigtig godt at der var
mod på dette og omstillingsparathed. Så må jeg være ærlig at sige, at jeg har det lidt
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ambivalent med vores happening på broen. Det var super fedt at lade festivalgæster forcere
den med bind for øjnene, filme og interviewe dem. Til gengæld havde jeg det lidt svært med
selve demonstrationsdelen, fordi jeg synes, vi manglede et klart tilgængelighedsbudskab. Jeg
tog mig selv i at argumentere for, at broen var et problem for synshandicappede, selvom jeg
egentlig aldrig har anset den som værende problematisk. Men i det hele taget synes jeg, at
vores svar blev for svævende, når vi blev spurgt til tilgængelighed for synshandicappede.
Brug af smartphones passede ikke rigtig ind i settingen og blev derfor aldrig afprøvet. Endnu
bedre var det, at Mads Olsen lavede video action learning/video kursus for os deltagere. Det
gav os redskaber til at arbejde mere med smartphones til eget brug og forhåbentlig også til
gavn for andre. Jeg vil foreslå at man lavede video action learning tidligere på ugen, så man
kunne anvende de tilegnede kompetencer under hele festivalen. Rigtig godt at få et minikursus
i at bruge kamera, men der dog nogle tekniske problemer der ikke var styr på, som gjorde vi
ikke havde ordentlig tid til at evaluere vores arbejde, hvilket er en god ide at være mere forberedt til næste gang.
Med forskellige tilgængelighedstiltag fik deltagere på Roskilde festival ”syn på tilgængelighed”,
når de som blinde eller svagsynede fik testet deres færdigheder på en tilgængelighedsbane,
ved blindsmagning eller øl-Goalball på en opsat bane i HandiCamp.
HandiCamp er placeret lidt afsides fra festivalpladsen, så der var ikke et naturligt flow af festivalgæster gennem pladsen. For at tiltrække opmærksomhed om arrangementerne, blev events
annonceret med en megafon og blev afviklet med stor succes. For at skabe større opmærksomhed om de udfordringer synshandicappede oplever på festivalen, blev der afholdt en happening ved gangbroen/ståltrappen, der fører fra West City til Dream City og Central Park. Her
fik festivalgæsterne mulighed for på egen krop at opleve udfordringerne med at passere
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gangbroen. Fremover skal der skal arbejdes mere bevidst med de tilgængelighedsaktiviteter,
der skal inddrage gæsterne på festivalen ved at afholde flere events ude på området i den første del af festivalugen.

(Billede af projektdeltagere fra DBSU og testpersoner, der deltager i tilgængelighedsstafetten
ved gangbroen).
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Erfaringer og feedback fra projektdeltagerne
Gangarealer
Den generelle sikkerhed skal være i top, hvis synshandicappede skal kunne deltage uden
unødvendig risiko. Der mangler ledelinjer og opmærksomhedspunkter. Affald på gangarealer
er et problem. Gangbroen, der forbinder West City med Dream City, mangler gelænder. Dette
er placeret på ydersiden af sikkerhedshegnet. Flere er faldet/snublet over trinene.

Belysning
Der er et ønske om bedre belysningsforhold på gangarealer så lette svagtseende kan færdes
mere trygt og sikkert.

App Roskilde 2019
-

-

Er ikke tilgængelig med VoiceOver skærmlæserfunktion. Oplysninger om madsteder,
kunstnere og øvrig info kunne ikke tilgås.
Kortfunktionen er ikke brugbar for synshandicappede. Det er ikke muligt at få information
og aktuel position eller hjælp til at navigere mellem forskellige lokationer på festivalen.
Der er ønske om at kunne anvende zoomfunktion i appen.
Kortfunktionen er ikke ens på iOS- og Androidenheder.
Der er et ønske om, at der bliver anvendt faste GPS-koordinater til vigtigste steder i kortfunktionen, så det bliver nemmere for synshandicappede at færdes mellem scenerne og
andre lokationer. Google kontaktes for at høre om det er en mulighed.

Roskilde festival hjemmeside
-

-

Hjemmesiden er ikke fuldt tilgængelig for blinde og svagtseende. IBOS vil fremover fungere som konsulent så hjemmesiden udvikles til at være tilgængelig jvf. Lov om webtilgængelighed (Lov nr. 692 af 8. juni 2018).
Der er et ønske om at forskellige teknologier kan arbejde sammen som Roskilde-appen,
Blinfo og GPS.

Taktile kort
-

Der er et ønske om at kortet udleveres til gennemlæsning på et tidligere tidspunkt end
ved festivalstart. Det kræver mere tid at læse kortet og få overblik over festivalpladsen for
at få udbytte af kortet.

Blinfo – talende skilte
Evaluering af brugerne:
•
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Blinfo er et godt supplement, men der skal flere op for at det giver mening.

•

Blinfo ønskes opsat på flere lokationer især til at informere om madboder og menuer og
til at informere om ”hvor er jeg”.

•

Jeg blev glad i morges, da jeg var på vej hjem og hørte Blinfo-beskeden ved trappen,
så vidste jeg, at jeg var på rette vej.

•

Denne gang (med Blinfo meddelelsen) får jeg at vide, at jeg skal over i højre side af
stålbroen, hvilket er noget jeg ikke vidste før. Lad os se om vi kan komme over den
bro. I går nat faldt jeg.

•

Vi burde lave et talende skilt, der viser vej til Vodkabaren!

Tilgængelighedsevents
Disse aktiviteter er gode til at formidle viden til de øvrige gæster på festivalen, men de skal
udvikles og afvikles bedre også ude på festivalpladsen. De enkelte events er opmærksomhedsskabende og skaber dialog med de øvrige gæster. Disse events er helt i tråd med festivalånden, hvor unge er sammen, afprøver sig selv og egne grænser og kommer i dialog med hinanden. Gode sociale aktiviteter.

Tilgængelighedskoncept
Det var projektdeltagernes ønske at udvikle et koncept, der kan anvendes i andre sammenhænge til at sikre lige muligheder, tilgængelighed, tryghed og fællesskab og afhjælpe ensomhed og isolation for personer med handicap.
De indsamlede data og feedback fra projektdeltagerne på Roskilde Festival 2019 har givet indsigt i de udfordringer, man kan møde, når man som blind eller svagsynet deltager som festivalgæst. Projektdeltagerne har selv peget på enkle løsninger som kan forbedre tilgængeligheden på festivalen og har iværksat indsatsområder, der kan arbejdes videre med. De indsamlede data og tilbagemeldinger kan evt. danne grundlag for, at der på sigt kan arbejdes hen
imod et mere overordnet tilgængelighedskoncept til brug på festivaler, når der over tid er indsamlet flere erfaringer og afprøvet tilgængelighedsløsninger.
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Mediedækning
TV2 Lorry
https://www.tv2lorry.dk/artikel/nye-tiltag-skal-goere-roskilde-festival-sjovere-synshandicappede?fbclid=IwAR0ubHLrwkn3g6yemeOSch7zWtf8uN_HEW3VYo8A9-Xy6zKkxnjl3oCTzas
Blindecenter Bredegaard - Region Hovedstaden
https://www.densocialevirksomhed.dk/blindecenterbredegaard/nyheder/Sider/Festival-for-alle--Blinfo-p%C3%A5-Roskilde-Festival.aspx?fbclid=IwAR05m1LX6Y6U9uugfg9PSmlFDX7dTkcCIOI-pH1-H1KktypsK2anM72Vw0E
DBSU-videoer og fotos på Facebook
https://www.facebook.com/pg/ungblind/videos/?ref=page_internal
Roskilde Dagblad
Se bilag 2
Orange Press
Se bilag 3
TV2 News
Se bilag 4
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Bilag 1 - Testskemaer Blinfo – talende skilte
HandiCamp-området:

Beacon navn:
HandiCamp
Test 1

Onsdag den 3.juli

Onsdag den 3.
juli

Klokkeslæt:

11.35

17.35

Virker:

Alle telefoner på
nær 1 som ikke
virkede.
1 som ikke var
opladet

Virkede

blæst

Blæst

Larm/støj:

Ingen

Ingen

Mennesketæthed:

få

få

Noter:

1 telefon virkede
ikke da den ikke
var opladet.

Virker ikke:
Effekt:
Vejrforhold:
Særlige forhold:

Beacon navn:
HandiCamp Roskilde test 2
Klokkeslæt:

Torsdag den 4.
juli
9.00

Torsdag den 4.
juli
11.00

Torsdag den 4. juli

Virker:

virker

Virker på alle
tlf.

Virker
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15.30

Virker ikke:
Effekt:
Vejrforhold:

Blæst/ byger

blæst

Blæst

Særlige forhold:

Det havde regnet om natten.
Få mennesker

Få mennesker

Få mennesker

Larm/støj:
Mennesketæthed:
Noter:

Beacon navn:
HandiCamp Roskilde test 3.
Klokkeslæt:

Test fra Heidi og
Anne

Fredag den 5. juli
15.00

Virker:
Virker ikke:

Beacon er i nattens løb revet
ned (hærværk?)

Effekt:
Vejrforhold:

Solskin

Særlige forhold:

Det havde regnet
meget om natten.
Få mennesker

Larm/støj:
Mennesketæthed:
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Test Anne/Heidi

Fredag den 5.
juli

Fredag den 5.
juli

Noter:
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Test fra Heidi og
Anne

West City ved stationsområdet:

Beacon navn:
Stationen Roskilde test

Onsdag den 3.
juli

Onsdag den 3.
juli

Onsdag den 3. juli

Klokkeslæt:

9.00

12.00

18.15

Virker:

virker

Virker på alle tlf.

Virker

blæst

blæst

Blæst

få

Flere mennesker

Test Heidi og
Anne

Række vidden
sættes op, da
alle gerne ville
have informationen før. Der er
ønske om at 7
eleven sættes
ind med placering. Evt togtider

Test Anne/Heidi

Beacon navn:
Stationen Roskilde test 2
Klokkeslæt:

Torsdag den 4.
juli
9.40

Torsdag den 4.
juli
11.40

Torsdag den 4. juli

Virker:

virker

Virker på alle
tlf.

Virker

Virker ikke:
Effekt:
Vejrforhold:
Særlige forhold:
Larm/støj:
Mennesketæthed:
Noter:

Virker ikke:
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14.15

Effekt:
Vejrforhold:

Blæst/ byger

Særlige forhold:

Det havde regnet om natten.
Få mennesker

Larm/støj:

blæst

Blæst
Folk i kø.

Mange i kø til
nærliggende øl
bod.

Mennesketæthed:
Noter:

Beacon navn:
Stationen Roskilde
test 3.
Klokkeslæt:

Test fra Heidi og
Anne

Fredag den 5.
juli
15.05

Virker:
Virker ikke:

Virker

Effekt:
Vejrforhold:

Solskin

Særlige forhold:

Det havde regnet meget om
natten.
Mange mennesker

Larm/støj:
Mennesketæthed:
17

Kommentar :
Godt rækkevidden er sat op så
vi får beskeden
før. Den tikker
ind ved vejen
ind imod Stationen

Fredag den 5.
juli

Test Anne/Heidi

Fredag den 5. juli
19.00

Noter:
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Test fra Heidi og
Anne.

Beacon nedtages
efter aftale med
DBSU’erne

Gangbroen mod Central Park Gate (CPG) og Dream City:

Beacon navn:
Gangbroen/trappen øst/vest
Test 1

Onsdag den 3.
juli

Onsdag den 3.
juli

Onsdag den 3. juli

Klokkeslæt:

9.00

12.00

18.15

Virker:

virker

Virker på alle
tlf.

Virker

blæst

blæst

Blæst

Virker ikke:
Effekt:
Vejrforhold:
Særlige forhold:

Larm/støj:

få

Konstant larm
af mennesker
der gik over metalbroen
Flere mennesker

Mange mennesker
der gik over (20 til
30 af gangen)

Mennesketæthed:
Noter:

Beacon navn:
Gangbro trappe
Test 2 Roskilde
Klokkeslæt:
19

Test fra Heidi
og Anne

Række vidden
Test Anne/Heidi
sættes op, da
alle gerne ville
have informationen før.
Beskeden udvides med hvor
madboerne er
placeret.

Torsdag den 4.
juli

Torsdag den 4.
juli

Torsdag den 4. juli

9.55

12.00

14.45

Virker:

virker

Virker på alle tlf.

Virker

Vejrforhold:

Blæst/ byger

blæst

Blæst

Særlige forhold:

Det havde regnet om natten.
Få mennesker

Virker ikke:
Effekt:

Larm/støj:
Mennesketæthed:
Noter:

Test fra Heidi og
Anne

Beacon navn:
Gangbro trappe
Roskilde test 3.
Klokkeslæt:

Fredag den 5.
juli
15.20

Virker:

virker

Virker ikke:
Effekt:
Vejrforhold:
20

Solskin

Folk i kø.
Støj fra broen af
folk der trampede over.
Mange mennesker omkring
Beacon.
Kommentar :
Godt rækkevidden er sat op så
vi får beskeden
før. Citat:fra En
af brugerne ”det
her kommer til
at fungere rigtig
godt”

Fredag den 5.
juli

Metal støj.

Test Anne/Heidi

Fredag den 5. juli
19.00

Særlige forhold:
Larm/støj:

Det havde regnet meget om
natten.
Mange mennesker

Mennesketæthed:
Noter:

Test fra Heidi og
Anne.
Der laves en reportage kl.
18.00 i TV2
News.

Beacon nedtages
efter aftale med
DBSU’erne

Toiletter omkring Orange Scene:

Beacon navn:
Toilet på festivalspladsen.

Onsdag den 3.
juli

Onsdag den 3.
juli

Onsdag den 3. juli

Klokkeslæt:

9.45

12.45

18.15

Virker:

virker

Virker på alle tlf.

Virker

blæst

blæst

Blæst

lidt

Festivalpladsen
var ikke åben
endnu

Mange mennesker.
Festivals pladsen
åben.

Test fra Heidi
og Anne

Rækkevidden
sættes op, da

Test Anne/Heidi

Virker ikke:
Effekt:
Vejrforhold:
Særlige forhold:
Larm/støj:
Mennesketæthed:
Noter:
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alle gerne ville
have informationen før.
Beskeden udvides med placeringen af Apollo
og Pavillon scenen. Retning
Darupvej (udgangen)

Beacon navn:
Toilet Roskilde
test 3.
Klokkeslæt:

Fredag den 5.
juli
15.30

Virker:

virker

Fredag den 5.
juli

Fredag den 5. juli
19.00

Virker ikke:
Effekt:
Vejrforhold:

Solskin

Særlige forhold:

Det havde regnet meget om
natten.
Mange mennesker pga koncert
på Pavillion.

Larm/støj:
Mennesketæthed:
Noter:
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Test fra Heidi og
Anne.

Beacon nedtages
efter aftale med
DBSU’erne

Apollo Gate ved Darupvej:

Beacon navn:
Darupvej (indgang)Festivalspladsen.
Test 1

Onsdag den 3.
juli

Onsdag den 3.
juli

Onsdag den 3. juli

Klokkeslæt:

10.15

12.45

18.55

Virker:

virker

Virker på alle tlf.

Virker

blæst

blæst

Blæst

Virker ikke:
Effekt:
Vejrforhold:
Særlige forhold:
Larm/støj:

Folk i kø.
få

Festival pladsen
var ikke åben
endnu.

Mange mennesker
Festivals pladsen
åben.

Test fra Heidi
og Anne

Række vidden
Test Anne/Heidi
sættes op, da
alle gerne ville
have informationen før.
Beskeden udvides med placeringen af Apollo
og Pavilon scenen. Retning toiletter.

Mennesketæthed:
Noter:

Beacon navn:
Darupvej (indgang)Festivalspladsen.
Test 2
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Torsdag den
4. juli

Torsdag den 4.
juli

Torsdag den 4.
juli

Klokkeslæt:

10.35

13.00

15.30

Virker:

virker

Virker på alle
tlf.

Virker

Vejrforhold:

blæst

blæst

Blæst

Særlige forhold:

Det havde
regnet om
natten.
Få mennesker

Virker ikke:
Effekt:

Larm/støj:

Mennesketæthed:

Noter:

Beacon navn:
Darupvej Indgang
Roskilde test 3.
Klokkeslæt:
Virker:
Virker ikke:
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Test fra Heidi
og Anne

Fredag den 5. juli
15.45
virker

Folk i kø.
Koncert på
nærliggende
scene /høj
musik.
Mange ved ud
/indgang
Kommentar :
godt i har ændret beskeden
så vi ved hvor
Scenerne er
placeret.

Fredag den 5.
juli

Rigtig mange
ved ud/indgang nær
Beacon
Test
Anne/Heidi

Fredag den 5. juli
19.00

Effekt:
Vejrforhold:

Solskin

Særlige forhold:

Det havde regnet
meget om natten.
Mange mennesker pga koncert
på Pavilion.
Mange mennesker nær beacon.
Test fra Heidi og
Anne.

Larm/støj:
Mennesketæthed:
Noter:
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Beacon nedtages
efter aftale med
DBSU’erne

Bilag 2 – Roskilde Dagblad

Kim Sørensen (til venstre) fra Odense og Jesper Mathiesen fra Aarhus er med i Dansk Blindesamfunds Ungdom. Selv om de er svagtseende, har de kastet sig over festivallivet. Kim Sørensen er på festival for første gang, mens Jesper Mathiesen er af sted for tredje gang. Foto: Jens
Wollesen
5. JULI 2019
Handicappet på festival: Jeg er faldet over bardunerne
Roskilde - 04.juli 2019 kl. 04:12 Af Britt Nielsen
Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk
Roskilde Festival er blandt andet tætte menneskemængder, teltlejre, madkøer, og så er festivalen spredt over et stort område.
Det kan være en udfordring for alle, men hvordan er det så, når man er handicappet?
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Ved siden af skaterparken på Darupvej ligger Handicamp. Her er der tirsdag eftermiddag inviteret til boblefest. Der er både de bobler, som fås på flaske, og sæbebobler, som kommer ud
af en lille maskine og svæver op mod himlen. Ikke alle af de 15 5 tilmeldte personer til Handicamp er kommet endnu. Men dem, som er kommet, fester og hygger sig med deres hjælpere
og venner.
Nogle handicappede kommer kun en dag, andre kommer to-tre dage, hvorefter de tager hjem
for at hvile sig en dags tid, og så kommer de tilbage til festivalen. Og så er der dem, der er her
alle dage. Handicamp ligner egentlig en almindelig teltlejr, men gangene mel em teltene er lidt
bredere. En del af teltene er også store, så de kan fungere med eksempelvis en kørestol. I udkanten står nogle få campingvogne, og der er også nogle af campens medlemmer, som sover i
deres handicapbusser.
Kim Sørensen fra Odense er på Roskilde Festival for første gang. Han er svagtseende, men kan
se lys.
-

Jeg har gerne villet det i mange år, men jeg har været usikker. Kan jeg finde tilbage?
Falder jeg over bardunerne? Og jeg er faldet over barduner, siger Kim Sørensen med et
smil.

Han blev mandag vist rundt på festivalen. Her fik han blandt prøvet den famøse trappe mellem
øst og vest.
-

Der er folk, der vrimler rundt. Der er noget Lys, men også mange mennesker. Der er
nogle udfordringer der, fortæller Kim Sørensen, som har sin stok fremme.

Han håber, at det er signal til, at han ikke ser så godt. Generelt oplever Kim Sørensen, at festivalgæsterne er søde og rare.
Kim Sørensen glæder sig til at høre Bob Dylan.
-

Nu kan jeg ikke huske, hvem som aflyste, men jeg skal høre Wu-tang Clan. Dem er jeg
vokset op med. Robyn ser jeg også frem til, fortæller Kim Sørensen, som er usikker på,
om han kan finde hjem i mørket efter aftenkoncerterne.

Kim Sørensen har sine egne udfordringer og er ikke bleg for at udfordre denne artikels journalist. Dansk Blindesamfunds Ungdom har lavet en tilgængelighedsprøve. Her får man bind for
øjnene, og så skal man gå 8-10 meter. Der er hegn til begge sider, men forhindringer undervejs. Fire genstande er bundet fast i hegnet, og dem skal man finde. Man får en blindestok, og
det er ikke så svært, når man som seende har set banen på forhånd. Men det giver et lille billede af, hvordan blinde og svagtseende har det, når de bevæger sig rundt.
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Bilag 3 – Orange Press
PÅ FESTIVAL I BLINDE
I Camp Vision kan beboerne næsten ikke se. Men med en blindestok, en ny app og hinanden
klarer de alligevel festivalens udfordringer.
Camp Vision kan beboerne næsten ikke se. Men med en blindestok, en ny app og hinanden
klarer de alligevel festivalens udfordringer.
Når Jesper Mathiesen står foran Orange Scene, kan han kun se en orange silhuet af scenen og
mennesker, der står tæt ved ham. Han kan ikke se kunstnerne, der optræder, sceneshowet,
eller hvor den nærmeste ølbar er. 27-årige Jesper Mathiesen er født med et synshandicap. Alligevel er han på festivalen for tredje gang. Han er her for at bo i en fed camp, høre sin yndlingsmusik og mærke stemningen. Ligesom alle andre.
»Jeg går meget op i musik, og på festivalen får jeg muligheden for at høre det live. Min yndlingsscene er Arena, fordi det foregår inde i teltet. Der kan jeg mærke stemningen - også når
det går vildt for sig. Det er så fedt,« siger Jesper Mathiesen.
I år bor han i Camp Vision sammen med sine kammerater fra Dansk Blindesamfund Ungdom,
DBSU. De har slået sig ned i HandiCamp -området, der er lavet til folk med handicap, som
gerne vil bo på festivalen.
»Det er fedt at være tilbage på Roskilde Festival. De andre år boede jeg med mine venner i det
almindelige campingområde, men det er mere overskueligt at bo i HandiCamp. Også selvom
det kan være svært at finde et toilet, den gode festivalmad og de koncerter, man glæder sig
til,« siger han.

DE TALENDE SKILTE
Rundt omkring på festivalen, er der kommet talende skilte, der kan guide mod et toilet og forklare, hvor man befinder sig. Det er appen 'Blinfo', som Dansk Blindesamfund Ungdom og Blindecenter
Bredegaard i år har fået etableret på festivalen. De har inviteret Jesper Mathiesen og syv andre unge med på festivalen for at teste, om skiltene rent faktisk taler. Ved broen mellem East
og West bimler og bamler alles telefoner pludseligt.
»]eg kan godt høre broinformationen nu!« råber en af de unge begejstret. App'en giver ham
nemlig informationer, hver gang han går forbi et talende skilt.
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Informationerne bliver læst op, og denne gang får han at vide, at han skal over i højre side af
stålbroen, hvilket er noget, han ikke vidste før.
»Lad os se, om vi kan komme over den bro. I går nat faldt jeg « siger Gustav Kallan, der også
er en del af Dansk Blindesamfunds Ungdom.

STYR PA SHITTET
Arm i arm støtter Gustav og Jesper sig til hinanden over broen. Det begynder at regne, så
gruppen søger ly i vodkabaren, hvor de bestiller kander med kulørte drinks med mynte i. De
otte unge griner og joker.
»Det er blindsmagning, det her,« lyder det højlydt fra Kim Enevold Sørensen, der er formand
for foreningen, og fortsætter i det humoristiske hjørne:
»Vi burde lave et talende skilt, der viser vej til vodkabaren!«
Testen af de talende skilte slutter ved udgangen på Darupvej, og endnu en gang får de unge
informationer på mobilen. Dagens test gik godt. Men den viste også, at der er langt til total
uafhængighed og tilgængelighed for unge med synshandicap, som ønsker at være en del af
The Orange Feeling. Men det stopper ikke Jesper.
»Jeg har styr på shittet. I hvert fald til det modsatte er bevist,« konkluderer han.
SIMONE AU$USTA LUNDT

29

Bilag 4 – TV2 News
Link til Blindecenter Bredegaards hjemmeside:
https://www.densocialevirksomhed.dk/blindecenterbredegaard/nyheder/Sider/Festival-for-alle---Blinfop%C3%A5-Roskilde-Festival.aspx
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