
 
 
Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Mia på Roskilde Festival siden 2013. 
Mia er en fantastisk person at have på en travl redaktion. Hun er altid hjælpsom, energisk og 
har et godt overblik. Mia startede som fotograf på Roskilde Festival som i 2013 og blev 
forfremmet til redaktør i 2014. Hun er en meget dygtig fotograf. Hun fager den energi og det 
“feel”, der er på en festival og formår at vise dette med sine billeder. Dette gør, at hendes 
materiale er super anvendeligt i festivalens forskellige publikationer til frivillige og til pressen 
samt til interne og eksterne publikationer. Mia er en team-player, som ikke er bange for at 
gribe alle slags opgaver. Hun hjælper de andre fotografer og bidrager til en god stemning på 
redaktionen, selv ud på de sene nattetimer.  
 
I 2014 var Mia et oplagt valg som redaktør. Kvaliteten af hendes billeder gjorde, at jeg var 
sikker på, at hun kunne hjælpe de andre fotografer til at yde deres bedste. Udover det har 
hun en særlig evne til at koordinere og strukturere redaktionelt arbejde, så alt bliver 
topkvalitet.  
 
I 2015 blev Mia valgt af Roskilde Festival Sekretariatet til at hjælpe specifikt med at tage 
billede til Roskilde Festivals Årsudtryk. Mia var derfor med til møder omkring, hvordan 
festivalen ønskede dens udtryk skulle være, og det krævede en kæmpe forståelse for, hvad 
der er et godt event-billede. Mia levede op til forventningerne og leverede flot materiale, som 
bla. allerede er i brug til promotion af festivalens scener. Mia var i 2015, samtidigt med at 
hun tog billeder til årsudtrykket, stadig redaktør og hjalp med at holde hele redaktionen i 
gang. Sidst men ikke mindst, så springer hun også altid til og hjælper Orange Press og 
andre, der måtte have brug for hendes hjælp. Det ville være svært at undvære Mia på 
Roskilde Festivals Fotoredaktion, hvor vi sætter kæmpe stor pris på hendes indsats.  
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