
Program

HVAD SKER DER

Program

FIND PROGRAM FOR HVER DAG

Hvad skal du opleve?
Torsdag
01.09.2022

Fredag
02.09.2022

Lørdag
03.09.2022

Fællesscenen Hvid Blå Prisme Grøn Rød Gul Turkis Orange Pink Lilla Kultur Andet

11?00

Grøn omstilling og klimamål �

12?00

Gør DKʼs energiforsyning selvforsynende og uafhængig! �

13?00

Symbioser i byerne – hvordan kommer man i gang? �

14?00

Klimaforandringer og konflikthåndtering �

15?00

Genbrug af træ i byggeriet �

16?00

Hvordan lykkes vi med den gode affaldssortering til events og i virksomheder? �

17?00

A united solution – strong together �

18?00

KLIMA: Musik & lyddesign – og dine tanker til kloden på video �

Lyt til naturen og skab klimabevidste samtaler
Farvel til kedelige klimapaneler – med naturlyden som ledsager. Kan naturlyde ændre samtalers udfald –
Hvordan vil et klimatopmøde gå, hvis bagtæppet var lyde af spindende kattekillinger eller et hidsigt
vesterhav?
Mette Hafstrøm Kirkegaard, musiker, SoMe-ekspert og lyddesigner, arbejder med naturlyde som
ledsager i lyttekoncerter, og vi afprøver, om naturlydene også kan skabe klimabevidste samtaler –
publikummer deltager i eventen, gæster er på scenen.
Målet er at opleve nye måder at skabe samtaler om klimaet på, og måske skabe mere handling nu. Alle
deltagere afslutter med at optage egen maks. 29. sekunders video: Hvad du vil sige til planeten, hvis du
havde en mikrofon ved klimafolkemødets hovedevent fredag aften?
Kl. 18L00 Introduktion til naturlyden og musikken som ledsager til klimabevidste budskaber/samtaler –
kort lyttekoncert
Kl: 18L10 Gæst på scenen – Kan klimaforskere komme bedre ud over scenekanten med lyddesign? Vi
eksperimenterer med brugen af naturlyd
Kl. 18L20 Publikummer i workshop får lov at prøve at skabe klimabevidst budskab med og uden naturlyd
Kl. 18.35 Opsamling og feedback – måske afslutning her med at spille musik eller naturlyd
Kl. 18L45 Klimabudskab: Herefter et kvarter til at skabe og uploade video
Deltagere: Alle
Moderator: Ungeklimarådet ved Jakob Fritzbøger Christensen og direktør i GRØN

 Klimafolkemødet

! " # $

! KulturØpladsen, Middelfart " Skriv til Klimafolkemødet # Privatlivspolitik

DET SKER I BYEN

Øvrige aktiviteter
$ Jens Galschiøt skulpturer

$ Diverse både ved kajen

$ Boder - Placeret på Havnegade og Kajen

$ Kultur og kunstarrangementer i resten af byen

%

Program Boder Mad- & drikkeboder & Årets Klimafoto Frivillig & Om &

Kontakt Nyheder

https://www.facebook.com/klimafolkemoedet
https://www.instagram.com/klimafolkemoedet/
https://www.linkedin.com/company/klimafolkem%C3%B8det/
https://twitter.com/klimafolkem
https://klimafolkemoedet.dk/kontakt/
https://klimafolkemoedet.dk/privatlivspolitik/
https://klimafolkemoedet.dk/

