
Aliĝu al

Roskilde-Festivalo
en Roskilde, Danio

29.06 – 07.07.2019

Laboru en Esperanto-teamo de volontulaj gardistoj kaj ĝuu 
senpage la mondfaman rokmuzik-festivalon

✓
✓

Aliĝu jam nun ĉe

→ roskildefestivalo.dk ←

Ujutna skandinavia
etoso

Facila alveno de
Kopenhago aŭ Malmö

3x8h Laboro per Esperanto en
amuza teamo kun multaj
esperantistoj 

€ 0 Partopreno en
mondfama rokmuzik-
festivalo (kutime € 280!)

€ 0 Komune kuirita vegana
manĝo

€ 0 Loĝado en komunaj
tendoj

€ 32 Aparta trankvila
tendaro / deponpago 
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Trankvila, aparta 
volontula tendaro

Plene ekipita 
bazejo

Eo-kurso por 
komencantoj

Kunlabore kun
Dana Esperantista Junulara Organizo

roskildefestivalo.dk dejo.dk

Pri la lasta Roskilde-Festivalo en 2018 oni diris:

“El ĉiuj grandaj koncertoj mi plej ŝatis tiun de Eminem.”
- Mariusz, Pollando

“Tutan jaron mi antaŭĝuas kuiri vegane por nia teamo!”
- Gert, Brazilo

“Ĉi-jare mi jam partoprenis mian 11-an Roskilde-Festivalon.”
- Saŝa, Britio

“Dum paŭzoj ni ofte iris naĝi kune en lago.”
- Jacob, Danio

Spertu la mondfaman Roskilde-Festivalon en la 
plej mojosa, malĥaosa maniero:

Volontulu kun la Esperanto-teamo de volontulaj 
gardistoj!

Ni havas plene ekipitan bazejon kaj ĉiutage kune kuiras veganan 
manĝon. Ĉiuj kunkreas agrablan etoson en nia teamo.
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