
Programma

Wat kunnen we samen doen voor een beter klimaat? We hopen dat 
dit programma inspireert om samen met ons in actie te komen.

De Grote Tent

Masterclass: Reinier van den Berg
13:30 - 14:30

Bekend geworden als weerman bij het RTL-nieuws en is tegenwoordig duurzaam ondernemer. Na een bloedhete 
zomer vragen wij ons af hoe het precies zit met weer en klimaatverandering. Wat zegt de wetenschap over de 
oorzaken van extreem weer? Reinier van den Berg praat ons bij en heeft misschien ook 
al een paar ideeën over wat we kunnen doen om klimaatverandering te stoppen.

Inspiratielezing: Jan Terlouw
15:00 - 16:00

Jan Terlouw is wetenschapper, schrijver en oud-politicus. Hij was minister en jarenlang fractievoorzitter van 
D66. Bij De Wereld Draait Door presenteerde hij samen met 10 politieke jongerenorganisaties een 
Klimaatmanifest. Een belangrijk signaal: zowel linkse als rechtse jongeren zien het grote belang om nu actie te 
nemen tegen klimaatverandering. Kan Jan Terlouw ons ook inspireren om in actie te komen?

Debat: to change everything we need everyone
16:45 - 17:45

Als we willen omschakelen naar een duurzame samenleving moet iedereen mee kunnen doen. Want alles 
gaat veranderen: hoe we wonen, reizen, werken, eten... Steeds meer mensen zien in dat klimaatverandering een 
serieus probleem is. Toch zijn veel klimaatactiviteiten vooral blank, hoogopgeleid en links-stemmend. 
Hoe komt dit? Tijdens het debat gaan we aan de hand van prikkelende stellingen onderzoeken hoe we meer 
mensen kunnen betrekken bij de klimaatbeweging en de idealen waar we aan werken. Gespreksleiding: 
Talitha Muusse (Energieboot, Duurzame Jonge 100) Deelnemers oa: Linda Vermeulen (FNV) Maaike Irizarri van 
Suchtelen (Fawaka) en Donald Pols(Milieudefensie).

Klimaatzaal

Speeddaten: Jongeren Milieu Actief en politieke jongerenorganisaties
13:30 - 14:30

Bekend geworden als weerman bij het RTL-nieuws en is tegenwoordig duurzaam ondernemer. Na een bloedhete 
zomer vragen wij ons af hoe het precies zit met weer en klimaatverandering. Wat zegt de wetenschap over de 
oorzaken van extreem weer? Reinier van den Berg praat ons bij en heeft misschien ook al een paar ideeën over 
wat we kunnen doen om klimaatverandering te stoppen.
Wij regelen 2 cupido’s die jullie met je met hun liefdeskaarten helpen je klimaattips verder te delen.
Ready, steady, go!



Muziek: Lucky Fonz III
17:30 - 18:30

In de afgelopen jaren is Lucky Fonz III  uitgegroeid tot één van de bekendste en meest gewaardeerde songwriters 
en live-acts van Nederland. Met het succes van zijn vorige plaat ‘Hoe Je Honing Maakt’ (met daarop de top-10 hit 
‘Ik Heb Een Meisje’) bereikte hij een breed en gevarieerd publiek in Nederland.

Theater: Ontdek de Metaal Kathedraal
13:00 - 18:00

De locatie is een beleving op zich. Twee explicateurs geven een rondleiding op deze bijzondere plek. Ze 
vertrekken elk uur vanaf de infostand in de Klimaatzaal.

Parijsplein

Muziek: Moi le Voisin
13:15 - 14:15  &  19:30 - 20:30

In de afgelopen jaren is Lucky Fonz III  uitgegroeid tot één van de bekendste en meest gewaardeerde 
songwriters en live-acts van Nederland. Met het succes van zijn vorige plaat ‘Hoe Je Honing Maakt’ (met 
daarop de top-10 hit ‘Ik Heb Een Meisje’) bereikte hij een breed en gevarieerd publiek in Nederland.

Muziek: Florian Wolff
14:45 - 15:45

Florian Wolff wil de wereld 2 dingen nalaten: een enorme catalogus vol mooie liedjes en... niets. Want ondanks 
zijn grote  schoenmaat streeft Florian naar een zo klein mogelijke voetafdruk. Met het album The Nature Of 
Things zet hij daarmee alvast een stap in de goede richting, want de liedjes op de plaat klinken zo warm dat je 
de kachel de komende winter zeker 2 graden lager kan zetten. Live drijft Florian zijn apparatuur aan met een 
fiets.

Dansen: Silent disco met Jongeren Milieu Actief
16:00 - 21:00

Koptelefoon op en voetjes van de vloer! Dansen met de jongerenorganisatie van Milieudefensie.

Muziek: De Stokers
18:15 - 19:00

Opzwepende circus polka punk, met een vleugje klezmer en ska. Dat zijn De Stokers. Ze nemen van alles mee  
de piste in: toeters, trommels, snaren, toetsen, accordeons en zang in je moerstaal.

Kunst: Klimaatmuseum
12:00 - 21:00

Het Klimaatmuseum verbindt kunst, kennis en dialoog over klimaatverandering. Op het festival schrijven we 
nieuwe en positieve verhalen over het klimaat. Hoe ziet de wereld eruit in het jaar 2050? Samen schrijven we 
de toekomst!



Buitenkeuken

Workshop: Koken met Lisa goes Vegan
13:30 - 14:30,  14:45 - 15:45,  16:00 - 17:00  &  17:15 - 18:15

Ruim 5 jaar geleden is Lisa haar reis naar plantaardig eten en leven gaan delen op social media. Inmiddels is de 
interesse voor plantaardig eten en leven zó gegroeid dat ze mensen graag inspireert om vaker groene keuzes te 
maken. In deze kookworkshop ga je lekker koken en leer je waarom je CO2 uitstoot vermindert als je vaker 
plantaardig eet. Let op! In de keuken is ruimte voor 20 personen per sessie. Bij de ingang kan je je inschrijven 
voor de workshop.

Kijkdoos

Achter op het festivalterrein staat een knusse minibioscoop. Hier kun je de hele dag inspirerende 
campagnefilms bekijken over onderwerpen als Duurzaam voedsel, gaswinning en bossen.In tegenstelling tot 
veel bioscoopfilms kun je hier wel de afloop helpen beïnvloeden: iedere film is een inleiding op een campagne 
waarbij jij een rol kunt pakken.

Film: Klimaatzaak tegen Shell
13:30 - 14:00

BeEen jaar lang werkten medewerkers van Milieudefensie in het diepste geheim aan de rechtszaak tegen Shell. 
Op 4 april van dit jaar mocht dit eindelijk naar buiten. In 4 korte films nemen we je mee achter de schermen en 
laten we zien waarom deze zaak zo belangrijk is en wie onze mede-eisers zijn. Nabespreking met campaigner 
Laurie van der Burg. Deze film duurt 15 minuten.

Film: Boeren met Toekomst
14:15 - 15:30

BIn de documentaire 'Boeren Met Toekomst' laten drie Nederlandse boeren zien hoe zij te werk gaan en 
waarom ze hebben gekozen voor een duurzame bedrijfsvoering. Deze 'Boeren met toekomst' maken nu het 
verschil voor de toekomst en zijn de voorlopers van een landbouw die eerlijk en duurzaam is. Nabespreking met 
boer John Arink . Deze film duurt 41 minuten.

Film: De Stille Beving
16:00 - 18:00

In 'De Stille Beving' volgt regisseur Piet Hein van der Hoek Annemarie Heite en haar gezin. Zij wonen in een 
monumentale boerderij, die is volgehangen met camera's. Bevingen, onderhandelingen met de NAM en de 
impact op het gezinsleven worden geregistreerd. Nabespreking met bewoonster Annemarie Heiting. Deze 
verkorte versie van de film duurt 20 minuten.

Film: Why We Cycle
17:30 - 19:00

In de documentaire Why we cycle komen gewone fietsers en specialisten uit allerlei disciplines in beeld. Ze 
hebben het over voor de hand liggende én onbekende effecten van fietsen op de mens, zijn stedelijke omgeving 
en de samenleving.
Nabespreking met maker Gertjan Hulster en campaigner Bram van Liere. Deze film duurt 55 minuten.

BIn de documentaire 'Boeren Met Toekomst' laten drie Nederlandse boeren zien hoe zij te werk gaan en waarom 
ze hebben gekozen voor een duurzame bedrijfsvoering. Deze 'Boeren met toekomst' maken nu het verschil voor 
de toekomst en zijn de voorlopers van een landbouw die eerlijk en duurzaam is. Nabespreking met boer John 
Arink . Deze film duurt 41 minuten.

a



Film: Frontera Invisible
19:30 - 20:30

In Frontera Invisible volgen we de aanleg van plantages voor palmolie in tropische landen als Indonesië, 
Maleisië, Congo, Brazilië, Colombia. De effecten zijn vaak desastreus voor het milieu, maar ook voor de mensen 
die daar nu wonen. Ze leven van de grond en de bossen, maar die worden opgekocht om plantages van te 
maken.  De mensen die daar nu wonen en leven worden verdreven, en dan wordt de palmolie ook nog voor een 
deel verwerkt tot ‘biodiesel’ en vliegtuigbrandstof (o.a. voor KLM). Nabespreking met campaigner Ton Sledsens. 
Deze film duurt 28 minuten.

CO2-Dome

Workshop: Vind jouw kracht in de klimaatbeweging
Met Robin Bukenya
13:30 - 14:30

Een ervaring waar je door Robin Bukenya geleid wordt door tastbare klimaatelementen en symboliek om vanuit 
jouw kracht en kennis in beweging te komen. Na deze workshop weet je hoe jij het beste uit jezelf kan halen en 
welke rol je kan vervullen binnen het netwerk van de klimaatbeweging.

Workshop: Hoe betrek je een divers publiek
Met Fawaka Innovators
15:00 - 16:00

Het maakt niet uit of je Fries, Antilliaans, lesbisch, katholiek, arm, rijk, hoogopgeleid of gehandicapt bent. Om 
de verandering naar een duurzaam Nederland te maken moet iedereen betrokken worden. Maar hoe? In de 
workshop van Fawaka Innovators ga je op een creatieve manier aan de gang om een diverser publiek te 
bereiken. Let op: Er is per workshop ruimte voor 30 personen.

Workshop: Storytelling
Met Sandra en Job
17:00 - 18:00

Als je mensen in beweging wilt krijgen heb je een goed verhaal nodig. Storytelling is een belangrijk onderdeel 
van succesvolle campagnes. Maar hoe doe je dat? Sandra Ball en Job van den Assem leren je de fijne kneepjes 
van het vak. Let op: Er is per workshop ruimte voor 20 personen.

Workshop: Nature’s Narrative
Met Antoin Deul
19:00 - 20:30

Antoin Deul gaat op een interactieve manier met je in gesprek over duurzaamheid en niet Westerse 
perspectieven hierover, hij laat voorbeelden zien van andere bewegingen (zoals de antiracisme beweging) en 
hun strijd, ook waar hier mogelijk raakvlakken liggen met de milieubeweging en hoe we vanuit solidariteit elkaar 
kunnen versterken en tot slot wil hij graag nader tot elkaar komen en een alternatief bedenken voor onze 
toekomst.



Walhalla

Theater: Het Terugspeeltheater speelt jouw verhaal
15:00 - 16:00,  16:00 - 17:00  &  17:00 - 18:00

Vind je het ook lastig om op verjaardagsfeestjes te zeggen dat je liever niet het vliegtuig pakt voor een reisje 
binnen Europa? Klimaatgesprekken werkt met een workshop methode die gebruik maakt van inzichten uit de 
klimaatpsychologie die mensen hoop, humor en handelingsperspectief biedt. Let op: Er is per workshop ruimte 
voor 20 personen.

Klimaatzolder

Workshop: Hoe betrek je een divers publiek
13:15 - 14:00  &  15:00 - 15:45

Op de prachtige zolder van de Metaal Kathedraal kun je genieten van Impro theater met publieksinteractie. Wie 
durft?

Shell mede-eiser programma
19:30 - 20:30

Shell lapt het klimaatakkoord aan zijn laars en kiest er voor om alle olie op te pompen. Al meer dan 10.000 
mensen zijn inmiddels mede eiser in de rechtszaak die Milieudefensie is gestart tegen de oliegigant. Advocaat 
Roger Cox, oa bekend van de Klimaatzaak van Urgenda, vertelt alles over de juridische kant van de zaak en het 
campagneteam.

Bramenbosch

Straattheater: Het Mobiele Naaiatelier
13:00 - 17:00

Het mobiele Naaiatelier is een rondreizende act die het publiek ter plekke versiert. In deze mooie visuele act laat 
jij je oude kledingstuk pimpen..Wereldwijd gingen vele mensen uit de kleren voor de dames!

Workshop: Bomen klimmen
12:00 - 16:00

Ontdek de activist in jezelf en ga boompje klimmen. Onder begeleiding van ervaren klimmers ga je in de touwen. 
Let op: deelname op eigen risico!

Biechthok

Straattheater: Klimaatpater
14:00 - 17:00

Loop jij rond met een klimaatzonde? Ga op de biecht bij onze Klimaatpater en vind morele verlichting. Met wat 
geluk tref je deze spirituele verschijning in het Biechthok tegenover de Kijkdoos.



Inspiratiemarkt
Verspreid over het terrein staan verschillende clubs die een toffe campagne in het zonnetje zetten. Meet and 
greet met mensen die het verschil maken. De inspiratiemarkt duurt van 12:00 - 19:00.

Carbon Killer

CO2 emissierechten opkopen zodat ze vernietigd kunnen worden. WISE vraagt met het ludieke 
initiatief Carbonkiller aandacht voor het falende Europese emissiehandelssysteem. Doe mee en koop ook 
emissierechten op, WISE vernietigt ze voor je. Hierdoor kunnen bedrijven in Europa minder CO2 uitstoten.

Fungi for Good

Wil je meer leren over circulaire projecten in Utrecht? En lijkt het je leuk om thuis oesterzwammen op 
koffieprut te kweken? Kom dan naar de zeecontainer van Fungi for good op het klimaatfestival.
Elk uur wordt er een mini workshop oesterzwammen kweken op koffieprut gegeven.
En je krijgt je eigen growkit mee! Zo maken we samen het verschil om de verspilling tegen te gaan.

Milieudefensie Energie

Wil je een toekomstvoorspelling voor jouw huis? Kom naar de waarzegger van de Milieudefensie Energie 
campagne in het Breihuisje en ontdek hoe jouw huis er uit ziet na de energietransitie, wanneer Nederland van 
het gas af is.

Milieudefensie Verkeer

De overheid moet snel en keihard aan de slag om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Samen met 
Luchtwachters uit het hele land houden we in de gaten of dat ook écht gebeurt.
Tijdens het klimaatfestival kun je bij ons je creatieve activisme kwijt op spandoeken. Neem de spandoeken 
mee naar huis en hang ze op tijdens de spandoekenactie op 13 oktober om de overheid te vragen om 
gezonde lucht.

Milieudefensie Bossen

Neem een kijkje door de VR-bril en waan je even in het prachtige regenwoud. Helaas dragen een aantal 
Nederlandse banken bij aan ontbossing door hun inversteringen in palmolieplantages. Laat je bank weten dat 
je wil dat dit verandert en stuur een kaart naar deze banken.

Utrecht Klimaatneutraal 2030

Als je één dag burgemeester zou zijn, wat zou jij dan veranderen zodat Utrecht in 2030 een klimaatneutrale 
stad is? Utrecht Klimaatneutraal 2030 is een groep Utrechters die zich ervoor inzet dat de gemeente deze 
doelstelling haalt. Voor de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen voorjaar heeft de groep de Klimaat 
Stemwijzer samengesteld en ook na die verkiezingen blijft de groep actief om de gemeente in beweging te 
krijgen. Wat zijn concrete, haalbare handelingen – waar je ook zelf iets aan kunt bijdragen - waarmee Utrecht 
klimaatneutraler wordt? Kom het ontdekken bij deze stand.

Project Cece

Weet jij of de kleding die je koopt duurzaam is? Project Cece helpt je bij het herkennen van duurzame kleding 
door te kijken in het waslabel en helpt je aan tips om duurzame kleding te vinden. Bij Project Cece 
(www.projectcece.nl), dé verzamelwebsite voor duurzame mode, is het namelijk het doel om duurzame mode 
zo goed mogelijk vindbaar te maken zodat we allemaal gemakkelijk de bewuste keuze kunnen maken.



@ 
milieudefensie 

anders kijken, anders kiezen 

Wise

CO2 emissierechten opkopen zodat ze vernietigd kunnen worden. WISE vraagt met het ludieke initiatief 
Carbonkiller aandacht voor het falende Europese emissiehandelssysteem. Doe mee en koop ook emissierechten 
op, WISE vernietigt ze voor je. Hierdoor kunnen bedrijven in Europa minder CO2 uitstoten.

Advident

Wat voor duurzame oplossing bedenk jij bij de business case van Advident? Bij dit adviesbureau werken 
bètastudenten op non-profitbasis aan het vinden van duurzame oplossingen op vraagstukken van overheden, 
bedrijven en andere organisaties.

Greenpeace

De vlees en zuivelindustrie in Nederland is uit zijn voegen gegroeid! Het is hoogtijd voor structurele 
maatregelen die de transitie naar duurzame en humane veeteelt moeten bevorderen. De campagne van 
Greenpeace Nederland voor minder vlees & zuivel, minder is meer,  barst eind dit jaar los, maar je kunt nu 
alvast een voorproefje nemen. Kies je slogan of logo en laat die bedrukken op een zelfgemaakte duurzame tas.

Green Office

Green Office Utrecht (GOU) is een platform voor studenten en werknemers van de Universiteit Utrecht waar 
duurzame ideeën worden gevormd, plannen worden gemaakt en projecten worden gelanceerd, allemaal met 
het doel om de universiteit duurzamer te maken.

Kerngroep Ring Utrecht

Bewoners en experts zetten zich in tegen de verbreding van de snelweg A12/A27, waarvoor een groot aantal 
bomen in Amelisweerd gekapt moeten worden. In november zal de Kerngroep Ring Utrecht een manifest 
aanbieden aan de gemeente. Ontdek bij deze stand waarom de verbreding van de snelweg geen goed idee is 
en kijk wat jij kunt doen om dit tegen te gaan.

FossielVrij Wageningen

Kom langs bij FossielVrij Wageningen en bedenk je eigen desinvesterings campagne. Misschien lukt het je een 
fossiel bedrijf omver te werpen!
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