
Kære skoler og lærere

Taler I om klimaforandringer på skolen?

Det gør I sikkert, men hvor konkrete bliver I? Taler I om hvad verden kan gøre, hvad EU kan gøre, hvad Danmark 
kan gøre? Taler I om hvad I SELV kan gøre? Ved I hvad der skal til, har I gjort jer nogen tanker eller er det for 
diffust et spørgsmål?

Mennesket er nu den største naturkraft på jorden. Verden står ved et vendepunkt. Vores handlinger smitter af på 
klodens tilstand. Det er kort og godt op til os mennesker hvordan vores og klodens fælles fremtid skal se ud.

Vil I være med til at gøre en forskel og vil I være med til at skabe debat hos de studerende og deres forældre?

Deltag i dette teaterforedrag/TED Talk /performance-Lecture om den aktuelle klima situation på Husets Teater til 
november og december med Maibritt Saerens og Sidsel Agensø.

To skoleforestillinger den 24. og 25. november kl. 10:00
40 kr. pr. elev og de voksne kommer gratis med.

Emnet er vigtigt

Nogle gange er fakta så skræmmende, groteske, dramatiske og overrumplende, at selv de vildeste overdrivelser 
ikke ku’ gøre sagen mere klar. ”Vi er den første generation, der mærker klimaforandringerne, og vi er den sidste 
generation, der kan gøre noget ved dem.” Sådan har Barak Obama netop formuleret vores situation. 

Forestillingen behøver ikke sætte nogen dramatisk situation op, for vores to spillere står ligesom publikum og resten 
af jordens befolkning midt i vendepunktet for vores alle sammens fælles fremtid: Hvad gør vi med vores planet, 
det eneste hjem vi har? Hvad gør vi for at ændre adfærd, hvordan gør vi det og hvornår gør vi det? For når man 
nu ikke selv er dødelig konkret berørt af klimaforandringerne, hvordan kan man så forstå det følelsesmæssigt og 
handle på det? Det er de spørgsmål forestillingen stiller og håber, at publikum vil hjælpe os med at besvare.

Klimaspørgsmålet er vores generations skæbnespørgsmål. Vi kommer alle sammen til at skrive om klimaet, til at 
læse om det, høre om det, diskutere det og tage stilling. Menneskeheden er i en proces, hvor vi skal træffe nogle 
store fælles valg. Ingen nation kan gøre det alene, vi er nødt til at handle på tværs af grænser, på tværs af kulturer. 
Vi kan ikke forvente at der kommer den store forkromede løsning – som individ bliver DU nødt til at tage ansvar for 
dine egne handlinger – kun derigennem kan vi begynde en fælles ændring.
Forestillingen kommer ikke med løsninger men forestillingens håb er, at øge erkendelsen og tage et fælles ansvar. 
Vi ønsker at udbrede viden om den aktuelle situation uden at polarisere, dogmatisere eller docere, men med kon-
takt til hjertet og hjertets iboende ressourcer. 

Lad denne forestilling blive den spæde start på den store bevægelse, der forandrede verdens syn på ressourcer, 
fordeling og forbrug.

i dag er du en del af problemet 
i morgen en del af løsningen

WWW.NOPLANETB.NU

NO PLANET B



Forestillingen spiller på Husets Teater, Halmtorvet 9, 1700 Købehavn V
Premiere 20. november. Spiller til 12. december. 
Onsdag til fredag kl. 20, lørdag kl. 17

Bestil billetter:
Billetter til 40 kr. stk. Bestil billetter ved at kontakte Lena Hedegaard, Art Attack ApS på mail@artattackaps.dk Husk at 
skriv ønsket dag og antal billetter

Skolemateriale:
Der produceres skolemateriale i forbindelse med forestillingen af Concito.  Forestillingen spiller før, under og lige efter 
det kommende COP 21 i Paris. I kan følge med i debatten op til forestillingen på www.noplanetb.nu 

Undervisningsmaterialet findes både til iPad og web og kan findes via disse links:
https://itunes.apple.com/dk/book/sustainable-2.0/id1031593740?l=da&mt=11

http://sustainable.dk/folkeskole/

Derudover kan I læse en kort artikel om materialet her: 
http://concito.info/nyheder/nyt-undervisningsmateriale-folkeskolen-klima-baeredygtighed

Paneldebatter: 
Vi har i samarbejde med Concito mulighed for at få klima ambassadører ud på jeres skoler for at tage en snak med 
jer. Der er også mulighed for at møde spillerne før forestillingen for at høre om deres eget arbejde og hvorfor ønsket 
om at lave denne forestilling og høre hvad de selv helt konkret tænker og handler. Mulighederne er mange – vi er 
åbne for forslag og diskussioner. 

Forestillingen præsenteres af PowerPlay ved Maibritt Sarens og Sidsel Agensø, i samarbejde med Husets Teater og 
Teater V og er støttet af Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg og Knud Højgaards Fond.

For yderligere oplysninger kontakt:  Art Attack ApS 
     Lena Hedegaard tlf. 2033 7507 
     mail@artattackaps.dk
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