Afviklingsfrivillige til Stage Dining – The
Ultimate Celebration
- 2000 mennesker spiser sammen foran Orange Scene
Konceptet: Stage Dining
Rub & Stub stod i 2017 bag verdenspremieren på Stage Dining på Roskilde Festival 2017: 1.500
festivaldeltagere, fordelt på to formiddage, fik en unik madoplevelse på plænen foran Orange Scene. I
2018 lavede vi Stage Dining igen. Denne gang deltog 2000 mennesker til en fine dining madoplevelse
foran Orange Scene. I 2020 lavede vi en lille intim Stage Dining – the picnic experience med blot 500
mennesker på picnictæpper foran scenen.
Igen i år skal vi lave Stage Dining, og det er tid til den ultimative fejring: Vi skal fejre, at vi igen må spise,
drikke, grine og underholdes, tætsiddende og i store fællesskaber: Vi skal fejre, at Roskilde Festival
endelig kan fejre sit 50 års jubilæum, og vi skal fejre, at vi nu nyder den sidste, ultimative Stage Dining –
som nu er blevet en del af Roskilde Festivals gastronomiske historie.
Som de forrige år er Stage Dining er ikke bare et måltid, men en konceptuel madoplevelse der med
musikalske og kunstneriske indslag tager deltagerne til nye festivalhøjder.

Vi leder nu efter afviklingsfrivillige, der kan hjælpe med
at forberede og afvikle Stage Dining

Konkret: hvad, hvor, hvornår
•
•
•
•
•
•
•
•

Stage Dining er en madoplevelse foran Orange Scene (under overdækning i tilfælde af regn)
Torsdag den 30. juni kl. 11.00-13.00 inviterer vi spisende deltagere til Stage Dining – The
Ultimate Celebration
Deltagerne vil sidde på Berliner-borde i grupper af 8 foran Orange Scene.
Maden vil være et vegetarisk brunchtema i to-tre serveringer med tilhørende to forskellige
drikkevarer.
Menuen udvikles af Rub & Stub i samarbejde med I Will Cook For Food
Under madoplevelsen er der aktiviteter for deltagerne, som fordrer fællesskabsfølelsen og den
gode kollektive madoplevelse (fx fællessang, taler eller lignende)
Deltagerne kommer til at bidrage til oplevelsen ved afhentning af mad, løsning af forskellige
opgaver mv.
Der sælges billetter forud for festivalen via Madbillet.dk. Billetprisen ligger på 275 kroner inkl.
moms og gebyr.

Arbejdstider
•
•
•
•
•

24 timer fordelt på 3 vagter + et infomøde
Infomøde: 22. juni 18.00-20.00 (i København)
1. Vagt: 28. juni 12.00-18.00 (i Roskilde
2. Vagt: 29. juni 09.00-17.00 (i Roskilde)
3. Vagt: 30. juni: 08.00-16.00 (i Roskilde)
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En afviklingsfrivillig skal
•
•
•
•
•
•

kunne arbejde samtlige af ovenfor beskrevne arbejdstider
være en del af et større afviklingshold, som står for de praktiske forberedelser af Stage Dining
hjælpe med forskellige ad hoc-opgaver inden Stage Dining (evt. også hjælpe med andre af Rub &
Stubs indsatser)
være et serviceorgan under afvikling af Stage Dining (sætte op, seate, uddele mad, være
gæsterne behjælpelige, rydde op, mv.)
være klædt i sort under afvikling og være indforstået med at påføre sig en farverrig gimmick (hat,
blomst, badge, eller lignende).
aflægge sine vagter på ZBC – Danmarks Slagteriskole, Maglegårdsvej 8 i Roskilde og på
Festivalpladsen.

Det med småt og betingelser
•
•
•
•
•
•
•

•
•

OBS! Hvis der sælges under 1000 billetter aflyses Stage Dining. I dette tilfælde kan du som
frivillig tilknyttet Stage Dining blive bedt om at aflægge timer på et andet projekt.
For at kunne blive afviklingsfrivillig skal du kunne aflægge arbejde, som defineret ovenfor i
afsnittet ’Arbejdstider’
Du tildeles 1 akkreditering (et armbånd) til festivalen, der gælder alle 8 festivaldage
Du tildelels mad- og drikkekuponer
Du får adgang til Volunteers Village og får mulighed for at bo på medarbejdercamping på
Volunteer Camping Darup Idrætscenter. Hver enkelt adgang til Volunteer Camping Darup
Idrætscenter er personlig og tildeles dig gennem din individuelle akkreditering til festivalen
Hvis du accepterer tilbuddet om at bo i Volunteer Camping skal du booke en plads via din people
profil, som du tildeles ved tilmelding som frivillige. Har man booket en plads, men ikke bruger
uden at afmelde bliver man opkrævet et no-show fee på 500 kroner.
Hvis du udebliver fra en eller flere vagter uden aftale med din kontaktperson hos Rub & Stub, kan
vi på den baggrund inddrage dit armbånd. Rub & Stub vil i sådan tilfælde informere Roskilde
Festival om din udeblivelse, og Roskilde Festival kan fremsende krav om betaling af en kontrolafgift.
Hvis du bliver syg, skal du omgående meddele det til din kontaktpersoner hos Rub & Stub og
aflevere/klippe dit armbånd.
Rub & Stub tegner en lovpligtig arbejdsskadeforsikring gennem Roskilde Festival. Denne
forsikring dækker dig, når du arbejder under arbejdet på Roskilde Festival i perioden 27. juni
2022- 1. juli 2022.
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