”AARHUS SYNGER FOR KLIMAET” - i STAKLADEN
LØRDAG 18. JUNI 2022 KL. 14 -16.30
Stakladen, Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3
Vi skal handle på klima- og miljøkrisen, og vi skal være mange om det. Kulturlivet skal også med.
Derfor inviterer vi til dette arrangement, der ud over fællessang byder på cabaret, teater, musik, kor,
fortællinger, digte og klimaviden og lægger op til handling. Der er gratis entre.
Kom og vær med
PROGRAM
Konferencier: Lars Uggerhøj - socialrådgiver, professor ved Aalborg Universitetscenter, revykunstner
 Kor - Kochs Vox, dir. Rie Larsen - med tre korsange, en som fællessang
 Klimaviden v/ Jesper Theilgaard - meteorolog og klimaformidler. Om klimakrisens omfang og konsekvenser
 Fællessang  Fortælling - “Er Jorden beskidt?” v/ Marlena Porat - fortæller og flyvende oplevelsesmedarbejder
 Fællessang v/ Gudmund Auring med egen "Klimasang"
 Musik - Ram & Sjang
 Fællessang
 Musikalsk fortælling - En urmyte fra pygmækulturen v/ Teater Viva: Katrine Faber og Aksel Striim
 Klimasuk og klimahåb v/ Maja Kofoed fra Den Grønne Ungdomsbevægelse om at være ung i en tid med
klimakriser og truende fremtidsudsigter – hvordan skaber vi mod, håb og handling?
 Digtoplæsning v/ Lise Maj Jensen, forfatter og farmor, læser et digt om det NU, vi har.
 Fællessang  Omstillinger i praksis v/ Steen Møller – iværksætter og filosof. Om omstilling af lokalsamfund
 Musik - Jazzduoen Quist Møller Duo
 Musik - Mette Wind Ramsgaard synger for til sin egen ”Højskolekor”
 Cabaret v/ Cabaretgruppen fra Hjortshøj. Steen Mogens Nielsen har skrevet om klimakrise og social ulighed
"Milliardærerenes klimakamp" og "Den ensporede hjerne"
 Grøn Omstilling - sådan kan vi gøre v/ Niels Aagaard – Det Fælles Bedste
 Fællessang –
 Østjysk HK Kor med to sange
 Fortælling - ”I Morgen Menneske” v/ Inger Lodberg. Fremtidens mennesker er ikke som nutidens
 Musik - Gruppen Lurifax v/ Anders Aare og Eva Brow Simonsen med egne kompositioner
 Fællessang
Husorkester: Anders Aare bas, Niels Aagaard piano og sang, Mette Wind Ramsgaard sang. Eva Brow Simonsen sang
Plakat: Ina Graneberg
Arrangører: Den Grønne Ungdomsbevægelse Aarhus, Danmarks Naturfredningsforening Aarhus, Det Fælles Bedste
Facebook begivenhed: https://www.facebook.com/events/1426205177841246/?ref=newsfeed

Baggrund og det videre perspektiv
Vi er inspireret af den gamle Alsangstradition under anden verdenskrig, hvor befolkningen sang sammen for at skabe
sammenhold, mod og håb. På et tidspunkt var hver femte dansker med. Vi så noget tilsvarende praktiseret under corona.
Det er vigtigt at danne fællesskaber midt i store kriser. Det skaber håb og glæde og giver os mod til at handle på vores situation.
Arrangementet rummer tillige klimaviden og folk med mange års erfaring i omstilling i praksis. Arrangementet er optakt til en
længere proces, der handler om ”Aarhus som Grøn By” - en omstilling, som vi skal i gang med nu. Det bliver en proces med:
* Fremtidsværksteder * Totalteater * Borgersamlinger om temaer som Fremtidens mad / bolig / by / trafik / energi / livsstil
* Forskeroplæg med Klimaviden * Doughnutgrupper * Kulturaktioner & Events * Visioner * Debatter
Et omstillingsinitiativ, hvor borgerne tager sagen i egen hånd. Vi håber det kan føre frem til dannelsen af et ægte – både
repræsentativt og indflydelsesrigt – klimaborgerting. Du kan blive en del af denne proces, kontakt os.

#klima #fællesskaber #kor #fællessang #klimaviden #cabaret #aarhus # stakladen #biodiversitet #miljø
De bedste hilsner, Niels Aagaard, Borgerbevægelsen Det Fælles Bedste, formand
+45 4018 9019 / niels@detfaellesbedste.dk / https://detfaellesbedste.dk/

