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En af de aktiviteter, der rammer World 
Cup-agoraen er Sensational Street 
Soccer – en fodboldturnering for 
kvinder.

- Vi har allerede 22 tilmeldte hold, 
og pigerne derude taler spændt om 
turneringen. De træner hårdt og vil 
virkelig vise, hvad de dur til. Roskilde 
bliver et brag, og vi håber på at åbne 
en masse pigers øjne for, at kvinde-
fodbold er noget, der rykker, siger 
Majken Gilmartin, en af ildsjælene 
bag CPH Moves, der arrangerer Sen-
sational Street Soccer på årets festival.

VM-æren skal forsvares
I Roskilde er de entusiastiske fodbold-
kvinder blevet budt velkommen med 
åbne arme.

- Sensational Street Soccer er bare 
et af de tiltag, der kommer til at løfte 
World Cup-oplevelsen for festival-
gæsterne. Sammen med festivalra-
dioen laver vi Xbox-turneringer, hvor 
gæsterne på storskærm skal forsvare 
deres egne VM-holds ære, inden de 

rigtige kampe fløjtes i gang. Og så 
har vi en kommentatorboks med live-
kamera, hvor musikere og kunstnere 
på festivalen får lov at prøve kræfter 
med deres indre Flemming Toft, 
siger Johannes Grove, projektleder i 
Underholdningssektionen for World 
Cup-agoraen.

Roliganstemning og festivalånd
De mange aktiviteter handler altså 
ikke kun om fodbold, men i lige så 
høj grad om at røre sig og at have det 
sjovt, mens fodboldfeberen raser.

- Overordnet danner fodbold ram-
men, og så spiller vi bolden videre til 
de fantastiske aktiviteter, der får World 
Cup-agoraen til at summe af liv. Vi vil 
gerne kombinere roligan-stemningen 
fra Rådhuspladsen med den klassiske 
Roskilde Festival-ånd, siger Johannes.

Projektlederen er ikke alene om 
sin entusiasme for akviteterne. DBU 
og UEFA har kåret Sensational Street 
Soccer som årets bedste græsrods-
projekt. 

More than football
VM i fodbold 2010 har kampagnen 
’1 GOAL: Education for All’ knyttet 
til sig, og det ligger godt i tråd med 
Roskildes humanitære fokus.

- NGO-organisationen IBIS har også 
fået en plads på World Cup-agoraen,  

hvor de med deres viden om Sydafrika 
kan sætte fokus på den del af VM, 
og at vi alle må gøre en aktiv indsats 
for at alle børn i verden kan få en 
uddannelse. Det ønsker vi virkelig, at 
festivalgæsterne også får øjnene op 
for, siger Johannes Grove.

Når det danske landshold kæmper om æren i Sydafrika, kan årets gæster komme helt 
ind på livet af fodbolden. En ny World Cup-agora lægger græs til et alsidigt og  
sprudlende fodboldunivers.

AF MARCUS LANTZ

FODBOLD-VM FÅR ROSKILDE 
OP PÅ LÆGTERNE

Al den fodbold
VM i fodbold foregår 11. juni – 11. juli 2010. 
Du finder World Cup-agoraen ved BYcenter 
West, hvor der bydes på hjemløsefodbold, 
Street Minigolf og Slackline, balancegang på 
line. Husk at rigtige frivillige sparker til bolden 
tirs. 30 juni til Roskilde Cup. 10 VM-kampe 
vises på storskærm.

Sensational Street Soccer – en fodboldturnering for kvinder - vil vise, hvad pigerne dur til.
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