Januar 2019

Program Porsgrunn


Sjøfartsmuseum og Vitensenter
Porsgrunn, rett ved Down Town, spennende for alle
Åpning av Klimafestilval tirsdag 8. januar kl 15:00
Åpning ved varafylkesordfører Hans Edvard Askjer
DuVerden skal ha vitenshow ENERGISK med Andreas Wahl.
Anders Wahl kjører 3 show den 8. januar
Tidspunkt: kl. 15:00, 17:00 og 19:00
De som tror realfagene er kjedelige og fastlåste må tro om igjen. ENERGISK er en krysning mellom stand-up,
foredrag, trylleshow og rockekonsert, og viser naturvitenskap som underholdning. Se sprit, appelsiner og
elektroner med nye øyne. Andreas utforsker begrepet 'energi' sammen med publikum, gjennom tøffe triks og
tankevekkere om klima. Anbefalt for 6 år og eldre
Bestilling til forestillingen kan gjøres i resepsjonen på DuVerden eller via denne link: tinyurl.com/vitenwahl
Verksted der familiene kan lage humlekasser.
Lørdag og søndag mellom kl. 12:00 – 15:00 i tidsrommet 8. – 25. januar kan dere lage humlekasser og
ta disse med hjem
Priser og tider, se hjemmesiden til DuVerden: http://www.du-verden.no/om-oss/åpningstider-og-priser/
I forbindelse med Klimafestivalen har DuVerden satt opp et ekstra program for skolene der læringsaktivitetene
har et klimafokus.

Dette vil skje i tidsrommet 8. – 25. januar
Vi tilbyr følgende aktiviteter:
Plastfusing - gjenbruksverksted
Hva er drivhuseffekten? - elevaktivitet
Solcelle - elevaktivitet
CO2-lagring i bergarter - elevaktivitet
Noen konsekvenser av økt drivhuseffekt - elevaktivitet
Karbonfangst og -lagring - foredrag
Togradersmålet – konkurranse

 Vestsiden kirke – søndag 20. januar, kl. 11:00
Gudstjeneste: «En jord for alle»

 Charlie Kino –

tirsdag 22. januar kl. 18:30

Filmen Kvinner på krigsstien. En smart feelgood film som setter de globale utfordringen på agenda
med humor såvel som alvor.
Filmen vises hver dag frem til 31. januar

Januar 2019

Program Skien


Lørdag 19. januar kl. 12:00 inviterer Besteforeldrenes Klimaaksjon til foajekonsert:
Kunstnere stiller opp for Klima. Framtida er nå. Ansvaret er vårt.
Paal Jensen, med gitar og sang har med seg Sylvia Salvesen og Jan Wiig, som binder konserten sammen.
Arild Bakke, leder i Operagutta kommer og synger for oss.
4 unge talenter, Ragnhild Leth-Olsen og Noah Langeland, trekkspill og Tristan Hafredal Melby og Adrian Limi på
gitarer kommer også.
Ragnar Sør Olsen, gitar og sang av egne og andres låter, drar oss også med i allsang.
Klima-kunstutstilling i Foajeen, fra den 17. – 27. januar viser arbeider av:
Kristin Eidem, Ragnar Steinstad og Torbjørn Berg

 Skien Bibliotek
Brunosten den 19. januar, kl. 13:30. Åpent møte: Trenger Norge et Framtidsombud?
Framtida er nå! Ansvaret er vårt!
Ungdomspartier og organisasjoner er invitert til samtale.
Mathias Berstad Malgren, organisasjonssekretær i Spire, forteller om arbeidet med Framtidsombud.

Hedvigs Hybel, den 21. januar kl. 18:00. Foredrag: «Før øya synker»
Teresa Grøtan har reist jorda rundt for å møte barn og unge og høre hvordan de opplever klimaendringe

Brunosten torsdag 31. januar kl. 19:00. Grenland Kirkeakademi vil ha temakveld
Tema: «Hvorfor skal vi redde skaperverket»?
Utstilling av bøker om klimasaken, fagbøker og skjønnlitteratur under klimafestivalen

 Lie Bydelshus –

torsdag 24. januar kl. 19:00
Powerhouse Telemark, representert ved Bjørn Haukstad fra R8
Bygget vil få svært lavt energibehov. Solsceller vil gi energien, også til nabobygg.

Pilotanlegget på Skagerak Arena, presentert av Henrik Landsverk fra Skagerak Energi. Solceller energi
lagres i batterier for så å brukes bl.a. til flombelysning av banen.
Einar Håndlykken forteller om Odds Ballklubbs miljøarbeid

 ODEON Kino Skien –

tirsdag 22. januar kl. 19:00

Filmen Kvinner på krigsstien. En smart feelgood film som setter de globale utfordringen på agenda med humor
såvel som alvor
Filmen vises hver dag frem til 31. januar

 Skien kirke – Klimagudstjeneste, søndag 27. januar kl. 11:00

