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Instant city - Roskilde Festival Gitte Marling Hent PDF Forlaget skriver: Instant city@Roskilde festival
handler om Roskilde Festival, Danmarks største midlertidige by. Bogen præsenterer festivalens koncepter og

værdigrundlag.

På baggrund af en række observationer og analyser præsenteres byens plan, rum og arkitektur, samt bylivets
interaktion hermed. 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, arkitekturen og kunsten. De præsenterer deres byterritorier og de steder, som har en særlig

betydning eller kvalitet for dem. Bogen har i sine teoretiske og opsamlende
afsnit fokus rettet mod den midlertidige oplevelsesbys muligheder for at eksperimentere med et ´open

minded´ og socialt inkluderende byliv båret af latterkultur, performativ arkitektur og grotesk realisme. Der
peges på en række eksempler, der rummer store potentialer for en videre udvikling og

bearbejdning af den midlertidige by, og som kan være til inspiration for alle der arbejder med urban design,
oplevelsesdesign, performativ arkitektur.
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