Ren Kust i Race Village på Volvo Ocean Race 14 - 21 juni 2018

Händer på Stränder!
Med hjälp av Strandstädarkartan kan vi samordna och stötta strandstädning i tolv Västkustkommuner. Har du
en strand du månar om? Kom förbi vår monter så pratar vi om hur vi kan hjälpas åt att hålla den ren.

15 valtalare i valens mage!
På kort tid har plast i havet nått global uppmärksamhet. Tusentals initiativ tas världen över av människor som reagerat
och utforskar lösningar. Ren Kusts monter i Race Village vill vara en inspirerande mötesplats för människor som på olika
sätt engagerar sig i havens framtid.
Vi har bjudit in människor som engagerar sig i plastfrågan att tala i valfiskens buk. Kom och lyssna, samtala och inspireras
av aktörer i hela näringskedjan - från forskare, opinionsbildare, lärare, strandstädare och lagstiftare.
Program hos Ren Kust fredag 15 juni
Kl 10:00-17:00 Workshop med Solveig Egeland, norsk konstnär som jobbat i tio för att uppmärksamma problemet med
plast i havet. Det här är ett tillfälle att arbeta kreativt med strandstädad plast tillsammans med en driven konstnär.
Workshop med miljøkonstnärna Prestgaard/Andersen där besökarna får förvandla meningslös plast till meningsfull
konst. I samarbete med Håpets Katedral.
Kl 11:30 Kl 11:30 valtalar Joakim Brodahl från Håll Sverige Rent. Håll Sverige Rent kämpar för ett skräpfritt Sverige och
har just lanserat ett projekt som ska återvinna plast och bygga optimistjollar av dem. Det är nu vi ska vända trenden och
lära oss hur vi tar tillvara på plasten för att inte låta den förstöra våra hav
KL 12:00 valtalar Anton Hedlund från Städa Sverige. Han berättar hur idrottsrörelsen mobiliserar för strandstädning i
hela landet.
Kl 14:00 valtalar Solveig Egeland, konstnär från Norge och initiativtagare till ”Håpets Katedral”, om resan från små
strandkapell till en flytande katedral.
Program hos Ren Kust lördag 16 juni
Kl 10:00-17:00 Workshop med miljøkonstnärna Prestgaard/Andersen där besökarna får förvandla meningslös plast till
meningsfull konst. I samarbete med Håpets Katedral.
Kl 11:30 valtalar Noel, 6 år, som skrev till Statsministern för att rädda haven från plast. Stefan Löfvén svarade och Noel
hamnade i TV. Nu kommer Noel till vår monter och inviger sommarens strandstädarkampanj: ”Händer på Stränder”. Det
här är en chans att fira att nästa generation fattar allvaret, och inte sitter och väntar på att någon annan ska göra jobbet.
Kl 11:40 valtalar Henrikke Baumann havsforskare från Chalmers. ”Att städa eller inte städa, är det ens en fråga?” Ett bra
tillfälle att se plastproblemet med en forskares ögon.
Kl 13.00 valtalar Atle Sommerfeldt, norsk biskop i Borg stift, och Sara Wrige, präst i Svenska Kyrkan. Norska kyrkan har
startat ett stort projekt för att städa haven från plast och bjuder in till bred samverkan över religioner och landgränser.
Här talar representanter från svenska och norska kyrkan om samarbetet och projektet.
Program hos Ren Kust söndag 17 juni
Kl 13:00 valtalar Bethanie Carney Almrot, forskare vid Göteborgs Universitet. Hon berättar vad som händer med plasten
i havet när den bryts ner till mikroplast.
Kl 13:15 valtalar Helena Bredin om Ren Kustlinje, som är 3-årigt skandinaviskt samarbetsprojekt med fokus på innovationer för att omhänderta och minska det marina avfallet. Helena Bredin är projektledare för projektet. Det här är ett
tillfälle att se nyttan med att samarbeta och dela resultaten med varandra.
Kl 13:30 valtalar Dougald Macfie, miljöjournalist som skrivit om plastskräpet på Bohusläns stränder sedan mitten av
80-talet.

Program hos Ren Kust måndag 18 juni
15:30-16:00 Wisdom Workshop. Det här är ett roligt och lärorikt tillfälle för både barn och vuxna att lära sig mer om
problemet med plastskräp i havet. Se hur plasten påverkar fåglar och andra djur som lever i eller vid havet, som albatrossen Wisdom. Upptäck hur vi alla kan bli ”champions” för havet genom små förändringar i våra liv som hjälper de stora
havsfåglarna och deras vänner i haven.
Program hos Ren Kust 15 tisdag 19 juni
Kl 13:00 valtalar Ulrika Naezer från Kretslopp&Vatten och Greenhack Göteborg. För göteborgarna är hon känd som
Avfallsfria Ada. Det här är ett tillfälle att träffa en riktigt entusiastisk sopjägare. Så här kan du minska din egen plastkonsumtion!
Kl 14:30 valtalar Erik Hadin och Emily-Claire Nordang från Plastic Island. De är arkitektstuderande vid Chalmers som omvandlar marint plastskräp till vackra och användbara byggnader. Det här är ett tillfälle att höra hur unga samhällsbyggare
använder materialforskning och design för att skapa en bättre framtid.
KL 15:00 valtalar Lena Gipperth, Miljörättsforskare och föreståndare på Centrum för Hav och samhälle vid Göteborgs
Universitet. Hon talar om vikten att samverka över forsknings- och samhällsdiscipliner i den här frågan. Det här är ett
tillfälle att höra vad som händer inom forskningsvärlden rörande plast i havet.
15:30-16:00 Wisdom Workshop. Det här är ett roligt och lärorikt tillfälle för både barn och vuxna att lära sig mer om
problemet med plastskräp i havet. Se hur plasten påverkar fåglar och andra djur som lever i eller vid havet, som albatrossen Wisdom. Upptäck hur vi alla kan bli ”champions” för havet genom små förändringar i våra liv som hjälper de stora
havsfåglarna och deras vänner i haven.
Program hos Ren Kust onsdag 20 juni
Kl 13:00 valtalar Anders Nilsson från Världens Vackraste Skärgård om föreningens arbete med att städa Fjällbacka skärgård och numera även Grebbestad och Hamburgssund. Familjer adopterar öar och blir fadderfamiljer. Ca 200 fadderfamiljer städar över 100 öar.
Kl 15:00 valtalar elever från Gullmarsgymnasiet (Campus Väst) Det här är en chans att höra eleverna Hanna Emanuelsson och Elmine Granqvist berätta om skolans strandstädningsprojekt.
Kl 15:30-16:00 Wisdom Workshop. Det här är ett roligt och lärorikt tillfälle för både barn och vuxna att lära sig mer om
problemet med plastskräp i havet. Se hur plasten påverkar fåglar och andra djur som lever i eller vid havet, som albatrossen Wisdom. Upptäck hur vi alla kan bli ”champions” för havet genom små förändringar i våra liv som hjälper de stora
havsfåglarna och deras vänner i haven.
Program hos Ren Kust torsdag 21 juni
Kl 15:30-16:00 Wisdom Workshop. Det här är ett roligt och lärorikt tillfälle för både barn och vuxna att lära sig mer om
problemet med plastskräp i havet. Se hur plasten påverkar fåglar och andra djur som lever i eller vid havet, som albatrossen Wisdom. Upptäck hur vi alla kan bli ”champions” för havet genom små förändringar i våra liv som hjälper de stora
havsfåglarna och deras vänner i haven.
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