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Den midlertidige by gør en forskel  

ed over 100.000 indbyggere, er Roskilde Festival en af verdens største midler-
tidige byer og opnår på få dage en befolkningstæthed på højde med verdens 
mest pulserende storbyer. Den er nøje planlagt med boligområder og et overskud 

af offentlige rum. Den eksperimenterer med arkitektur og sætter nye standarder for byliv 
med stor social rummelighed koblet med selviscenesat performance. 

Fredag den 6. maj 2011 offentliggøres bogen IINNSSTTAANNTT  CCIITTYY@@  RROOSSKKIILLDDEE  FFEESSTTIIVVAALL. 
Den handler om Danmarks største midlertidige by. Det sker i forbindelse med åbningen af 
arkitekturudstillingen BBUUIILLDD  WWHHAATT  HHEERREE på Dansk Arkitektur Center (DAC) på 
Christianshavn i tidspunktet mellem 17:00-21:00. 

Bogen præsenterer festivalens koncepter og værdigrundlag. På baggrund af en række 
observationer præsenteres byens plan, rum og arkitektur. Analyserne suppleres med 12 
fortællinger, hvori deltagerne selv beretter om deres hverdagsliv under festivalen, om de 
selviscenesatte fester, om festivalkulturen og om deres oplevelser af musikken og 
kunsten. De præsenterer deres territorier og de steder, som har en særlig betydning eller 
kvalitet for dem.  

Bogens teoretiske afsnit har fokus rettet mod den midlertidige oplevelsesbys muligheder 
for at eksperimentere med et ’open minded’ og socialt inkluderende byliv båret af 
performativ arkitektur, latterkultur og grotesk realisme. I dens analyser gives en række 
eksempler, der rummer store potentialer for en videre udvikling og bearbejdning af den 
midlertidige by – eksempler, som kan være til inspiration for alle der arbejder med 
oplevelsesdesign, bybygning og arkitektur. 

Forfatterne bag bogen, Gitte Marling og Hans Kiib, er ansat ved Aalborg Universitet, 
Afdelingen for Arkitektur og Design. Bogen, som er udgivet på Aalborg Universitetsforlag, 
er på 406 sider, rigt illustreret med farverige billeder og fortællinger. Udsalgspris kr. 375,-. 
Bogen kan købes i boghandlen eller direkte på: www.forlag.aau.dk  

IINNSSTTAANNTT  CCIITTYY@@RROOSSKKIILLDDEE  FFEESSTTIIVVAALL er den anden bog, som udgives fra forsknings-
projektet ”Experience City – hybride kulturprojekter og performative byrum” ved Aalborg 
Universitet. I 2009 udkom EXPERIENCE CITY.DK, der satte fokus på hvordan hybride 
kulturprojekter kan være løftestang for en dynamisk byudvikling, og hvilken effekt de kan 
have på byens sociale liv. 

For yderligere oplysninger, kontakt: 

Hans Kiib – e-mail: kiib@create.aau.dk – tlf. 9940 9917 

Gitte Marling – e-mail: marling@create.aau.dk – tlf. 9940 9912 
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