#Klimathuset
2-3 oktober 2015

Inför Paris
Hörsalen 2 oktober

Köp biljett på kulturhusetstadsteatern.se/klimathuset eller på plats i mån av biljettillgång.

09.30 – 9.45

Välkomna nu kör vi!
Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och Kulturhusets VD Benny Fredriksson hälsar välkomna 		
och lämnar över till Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen och Shima Niavarani, skådespelare,
dramatiker och sångerska, som är värdar för Kimathuset.

9.45 – 10.30

Paris visar vägen!
Hur bidrar Sverige till att Paris blir en framgång?
Johan Rockström professor i Miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre

11.15 - 12.15

Sverige kan!
Vilket annat land i världen har bättre förutsättningar? Politiken och företagen berättar hur Sverige kan visa
framfötterna i klimatfrågan.
Panel 1: Politiskt ekonomiska talespersoner: Erik Ullenhag (FP), Emil Källström (C), Janine Alm Ericson (MP)
Panel 2: Jonas Carlehed, Ikeas Hållbarhetschef Louise König Coops Hållbarhetschef Nina Ekelund Hagainitiativets
programdirektör, Preem TBA

12.15 - 13.30

LUNCH

13.30 – 14.00

Så påverkar Sverige Parismötet
Åsa Romson (MP) Klimat- och miljöminister, vice statsminister

14.00 -14.45

Kommunerna ger hopp!
Kommunerna har kraften och redskapen att driva förändring i praktiken.
Framgångsexempel från Tyskland och tre svenska kommuner.
Keynote speaker: Michael Bock Tysklands ambassadör i Sverige (ENG)
Panel: Karolina Skog Kommunalråd (MP) Malmö Jonas Karlsson Landstingsråd (S) Örebro
Lars Thunberg Kommunalråd (KD) Helsingborg

15.30 – 16.30

Människor vill!
Hur skapas motivation som inspirerar till handling?
Keynote speaker: Julia Romanowska, medicine doktor Karolinska Institutet, ledarskapsutvecklare
Panel: Jörgen Larsson, tids- och miljöforskare, Chalmers tekniska högskola. Anna Frost, organisationspsykolog på
Autentiskt ledarskap. Therese Lindahl, författare och forskare, Beijerinstitutet

16.30 -17.00

Final & musik
Benny Andersson och Frida Hyvönen i ett musikaliskt samarbete.

Hela dagen

Live-performance som tolkar det som sker på scenen visuellt
AK von Malmborg, konstnär. Konstverket kommer att auktioneras ut till högstbjudande och vinsten går till
Naturskyddsföreningens klimatarbete.

Också i Klimathuset 2 oktober
Kostnadsfritt.

10.40 - 11.20

Staying within the global carbon budget. Ekoteket
Tristen Taylor, Project coordinator, Earthlife Africa Jhb, South Africa. Leonardo Bauer Maggi, 			
Project coordinator, Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Brazil. Johanna Sandahl, ordförande
Naturskyddsföreningen, Robert Österbergh, politiskt sakkunnig för biståndsminister Isabella Lövin

10.30 - 11.45

Musik med DJ och mingel på temat: Natur, framtid och kärlek. Foajé 3

10.45 - 11.15

Ledd reflektion med ”The Good Tribe”. Café Panorama
Prata med andra om de ämnen som just lyfts i seminariet i Hörsalen.
Vilka tankar har du? Vad är viktigt för dig kopplat till ämnet? Hur vill du påverka?

10.45 - 11.15

Future Happiness Challenge - seminarie. Plattanscenen

12.00 - 13.00

Föreställningen ”Frossa”. En brännhet klimatfars. Soppteatern
Mat och teater. (entréavgift)

12.30 - 13.00

Lunchmoves, Ellen Wästfelt. Foajé 3
Är du en sådan som hämtar energi genom att röra på dig? Här erbjuder vi dig dans som får dig att både
vakna och dra på smilbanden. Inga förkunskaper krävs, kom som du är.

12.45 - 13.30
		
		

Klimatet och kapitalet i samma båt. Ekoteket
Hur kan svenskt näringsliv bli en del av lokala klimatlösningar innan Bangladesh hamnar under vatten?
Film från Aktivismens tid, UR.

14.45 - 15.30

Musik med DJ och mingel på temat: Natur, framtid och kärlek. Foajé 3

14.50 - 15.20
Climate Policy and Energy Security -The Ukrainian struggle with oligarchs, war and reforms. Ekoteket
		Iryna Stavchuk, Program coordinator, National Ecological Centre of Ukraine (NECU), Ukraina.
		Sven Hunhammar, klimatchef, Naturskyddsföreningen
15.00 - 15.20

Ledd reflektion med ”The Good Tribe”. Café Panorama
Prata med andra om de ämnen som just lyfts i seminariet i Hörsalen.
Vilka tankar har du? Vad är viktigt för dig kopplat till ämnet? Hur vill du påverka?

17.15 - 18.00
Aktivism som förändrar. Ekoteket
		
Aktivister på scen, hör deras historier och hur de arbetar inför Paris. Kitty Ehn, vice ordförande,
		Fältbiologerna, Chloe Lillo, ledamot, KFUM m fl.
17.00 - 19.00
		
		
		
		

KLIMAT- AW. Foajén, Ekoteket, Teaterbaren
Vi bjuder in alla som vill och är engagerade i klimatfrågan till ett stort mingel och After Work.
Naturskyddsföreningen är på plats i Foajén med Klimatakuten, ett koncept som bygger på att du som deltagare i minglet kan få ställa alla dina klimatrelaterade frågor till en expert från Naturskyddsföreningen.
Musik med DJ:n Tora Vinter och alkoholfritt bubbel från God Dryck bjuder vi på!

Filmfestival ”To Future with Love” 2 oktober
Ordinarie pris: 85 kr. Studenter/arbetslösa: 70 kr. Klarabiografen.

09.30

Revolution (dokumentär. Filmfrukost)		
Om koralldöden vid det Stora Barriärrevet och aktivism.

11.30

Ady Gasy – The Malagasy Way (dokumentär)
En omställningsfilm från Madagaskar.

14.00

Cowspiracy (dokumentär)
Hur kommer det sig att klimatrörelsen inte förespråkar veganism när den stora
klimatboven är köttet?

16.00

The Weather War
En film om människans dröm att kunna kontrollera vädret.

18.00

La Soif du Monde – A Thirsty World (dokumentär. Fri entré)
En hisnande vacker och djupt alarmerande film om människans överkonsumtion
av vatten av filmaren till Home.

Hej framtiden
Hörsalen 3 oktober

Köp biljett på kulturhusetstadsteatern.se/klimathuset eller på plats.

13.00 - 13.10
Our Kids Climate - en global koalition initierad av Föräldravrålet.
		Föräldrar världen över går samman för att påverka politikerna att prioritera klimatfrågan.
		Frida Berry Eklund (grundare Our Kids Climate), Kajsa Kramming (talesperson Föräldravrålet)
13.10 - 13.50

Vegopepp
Hur förnyar vi den svenska matkulturen?
Inspiration för hållbar mat som gör oss både lyckligare och hälsosammare.
Måns Herngren, regissör och grundare av Dumpstermarknaden. Peter Widell, kock, Kungliga Container akademin
Maximillian Lundin, TV-kock, grundare och vd för The Plant - Food that works
Linda Nilsson – rawfood-kock, inspiratör och författare

14.00 - 14.40

Tekniken som en del av lösningen!
Tekniken i framkant: Solrevolution! Cykelchock! Tågboom! Visionärt samtal där vi undersöker vad som är hett just nu
och vad som kommer bli morgondagens trender inom teknik och klimat.
Krister Isaksson, cykelexpert SWECO. Erica Kronhöffer, hållbarhetshcef SJ
Andreas Molin, forskare på solenergi vid Linköpings Universitet och vd PPAM Solkraft

15.00 - 15.40

En Klimatrörelse för alla
Hur kan miljörörelsen bli mer inkluderande?
Keynote speaker: Asad Rehman, Friends of the Earth, Senior Campaigner, International Climate (ENG)
Panel: Barakat Ghebrehawariat, demokratiagent och social entreprenör
Dena Gevarez, projektledare Schysst Sommar och Vinter, Naturskyddsföreningen
Johanna Sandahl ordförande Naturskyddsföreningen

16.00 - 16.15

Hur nollar vi utsläppen?
Anders Wijkman ordförande i Miljömålsberedningen

16.15 - 16.30

Summan av kardemumman och drömmar för framtiden
Klimathusets värdar Svante Axelsson och Shima Niavarani avrundar Klimathuset. De blickar framåt och summerar de
viktigaste slutsatserna efter två intensiva dagar av klimatsamtal.

16.30 - 17.00

Avslutningskonsert
Linnea Olsson, artist

Också i Klimathuset 3 oktober
Kostnadsfritt.

11.00 - 11.50
Tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen. Ekoteket
		Brunch med Svante Axelsson, Generalsekreterare Naturskyddsföreningen
11.00 - 11.30
		

Lördagspepp för barn! Foajé 3
Vi bjuder på musik och lördagsgott för barn och familj!

11.30 - 12.15

Konsert Bröderna Lindberg med gäster (entréavgift). Hörsalen
Bröderna Lindgren med gäster; Ebbot Lundgren, Britta Persson, Patrik Arve och Anja Bigrell spelar för både barn
och vuxna! Grymma pophits kända från bland annat Bolibompa

12.00 - 12.50
Climate change and global justice. Ekoteket
		Tristen Taylor, project coordinator, Earthlife Africa Jhb, South Africa, Johanna Sandahl, ordförande,
		Naturskyddsföreningen
12.00 - 17.00
		

Klädbytardag. Taket
Inlämning kl 12-13, inlämning och klädbyte kl13-17.

13.00 - 13.50
		

Kan filmen förändra världen? Ekoteket
Samtal med de bangladeshiska filmarna bakom ”Are you listening”.

14.00 - 14.40
Vegotrix – matlagning och inspiration! Ekoteket
		TV-kocken Maximillian Lundin inspirerar till en Miljödiet som får smaklökarna att jubla.
14.30 - 16.30
Dumpstermarknad. Sergels torg
		Måns Herngren och kocken Peter Widell lagar mat på grönsaker och livsmedel som inte matchar affärernas
		skönhetsideal.
14.45 - 15.25
		
		

Vegotrix – matlagning och inspiration! Ekoteket
Rawfood-kocken, författaren och inspiratören Linda Nilsson visar hur du kan raw food-ifiera din frukost.
En hälsosam och klimatsmart start på dagen!

15.40 - 16.10
		

Ägodela. Ekoteket
Samtal om framtidens ekonomi och möjligheterna i att ägodela!

16.15 - 17.00
		

Bästa klimatfilm. Ekoteket
Finalisterna i STOCKmotion-tvälingen visas och presenteras.

Hela dagen
		

Cykelbana för barn. Sergels torg
Barncyklar finns på plats, cykla på vippbrädor och roliga hinder!

Hela dagen
		

Retoy. Sergels torg
Byt leksaker eller ge dem till flyktingbarn.

Hela dagen
		

Sy om kläderna du bytt till dig på klädbytardagen, gör din egen hudvård eller delta i ett Miljö-quiz! Lava
Naturskyddsföreningens projekt Schysst Sommar och Vinter gör miljövänliga aktiviteter. För dig mellan 14-25 år.
Stort tack till teckentolkarna från Södertörns Folkhögskola och NT gymnasiet i Järfälla.

#Klimathuset

Ännu mer i Klimathuset 2-3 oktober
Hela dagarna. Kostnadsfritt.

Plan 4		
		
		

Nationalmuséum Utställningen ”Hemma i Framtiden”
Här möter du tre scenarier för framtidens vardag: Åter till naturen, Det biotekniska livet
och Bosättning i rymden. Vilken framtid föredrar du? (Entréavgift)

Plan 1		

Energifallet – pedagogiska verktyg för klimatarbete i skolan!

		Klimatvågen – miljöförvaltningen Stockholms stad
		
Vet du hur stor din klimatpåverkan är och hur du kan leva mer klimatsmart? Ta reda på
		
det med Klimatvågen!		
		
		
		

Future Happiness Challenge
Från Pedagogiskt centrum. Ett kostnadsfritt digitalt spel och läromedel för både unga
och vuxna om hållbar stadsutveckling, baserat på modern forskning.

Sergels torg

Utställning och Prova Lådcykel!

		Klimatterapi med projektet SMERGY
Foajé 3		
		
		
		

Klimat-Akuten
Ett koncept som bygger på att du som deltagare får tid att ställa alla dina klimatrelaterade frågor till en expert från Naturskyddsföreningen. Boka en tid på plats och få svar
på det du undrar mest om klimatet!

Rum för Barn
Natursnokarna
		Titta på naturen i lupp, fundera över hur sopor försvinner och gissa bajset!
		Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet Natursnokarna
Vid Entrén
		
		

Cykelfix
Pumpa, fixa, korrigera! Lär dig att ställa sadeln rätt, laga en punka eller pimpa din cykel
på cykelfix som arrangeras tillsammans med Cykelköket.

Nära entrén
		
		

Vego-foodtrucks med omtanke om klimatet
Trucksen Vegan Schmegan och Mögel erbjuder klimatsmarta vego-rätter med omtanke
om människa och miljö. Passa på att äta något nytt under dagarna!

Restaurangerna
i Kulturhuset

”Dagens klimaträtt”
Ät gott för klimatet!

Filmfestival ”To Future with Love” 3 oktober
Ordinarie pris: 85 kr. Studenter/arbetslösa: 70 kr. Klarabiografen.

11.30

Nuoc 2030 (framtidsdrama)
En kärleksfilm i thrillerstämning från Vietnam.

14.00

Småkryp (animerad barnfilm)		
En inblick i småkrypens värld utan dialog.

16.00

Are you listening (dokumentär)
Vacker och upprörande film från Bangladesh om klimatflyktingar. Besök av filmarna.

