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Kan berättelser förändra världen? Poesi för en hållbar framtid

Inspireras och bli medskapare i en global gemenskap där vi tillsammans skapar poesi för en hållbar
framtid. Poesi skapad av barn och unga på olika språk, över ämnesgränser, skolformer,

landsgränser och världsdelar. Med syfte att ge alla en röst i samhället. Ta del av barn och ungas
fantasi, kreativitet och ökad medvetenhet om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Tvåspråkiga dikter, olika typer av dikter som till exempel haiku, Cut Out Poetry, Black Out Poetry,
animerad poesi och mycket annat visas upp. Kom och lyssna på poesi och prova på olika metoder
för att själv skapa poesi för en hållbar framtid. Vi bär alla på berättelser och världen behöver din!

Läs mer om projektet på: sustainablepoetry.se
 

 

Framtidens stadsbonde och intelligentare resursanvändning i våra städer

Sedan 2015 driver Jonas Lindh och William Bailey Kajodlingen i Göteborg. Målet är att hitta en
ekonomiskt bärkraftig modell för urbant jordbruk, att odla upp oanvända ytor i staden, samt att
ta vara på, och göra ny jord av, biologiskt avfall från staden. I dagsläget driver dom en odling i
gamla Götaverken och en takodling på ett hotell i centrala Göteborg. Hör deras visioner kring

framtidens bonde och resursmässigt intelligentare städer.

 
 

3 take-aways:
 

Upptäck FN:s 17 hållbarhetsmål på ett roligt och kreativt sätt
Finn din diktådra
Bygg nya band av vänskap

We Are the Edibles – Changing the way you consume beverages

With way over 500 million plastic straws used every single day, we are quite literally
piling up our earth with trash that will stay here long after we are gone. But why should
we give up something that makes life more convenient? Well, what if you don't have to?

We are The Edibles and we are developing straws that are edible and that comes in
different flavours! Imagine having a straw with which you can drink your beverage guilt
free plus bite into it when you are done. We are making being sustainable convenient

and affordable! Join us to learn more about our journey.
 

OBS! Programpunkten är på engelska. NB! The program will be held in English.
 

 
 

3 take-aways:
 

Sip
Gulp 
Munch

Vernissage ”So sad to see you go” – en fotoutställning 

”All mat som jag slängde under ett helt år. 332 bilder är inte mycket. Inte mycket alls.
Vi pratar närproducerad mat, längtar efter surdegsbakat bröd, köper kokböcker, googlar recept
och piffar våra kök. Och lik förbaskat slänger vi 30% av all mat som produceras. Vad driver oss

till det och vilka vanor och ovanor dras vi med? Under ett helt år fotograferade jag all mat,
varenda liten vitlöksbit, brödkant och överbliven pizzaslice som jag och min familj kastade
bort. Det hela dokumenterades och diskuterades på Instagramkontot @soosadtoseeyougo

Diskussionerna kring matsvinn blev till en viktig del av själva projektet.” 
– Mattias Käll om sin utställning

 
OBS! Fotoutställningen finns kvar under hela Matsvinnsfestivalen.

 

Small Scale Farming as the Future Means of Growing Food in the City: 
What you can do to make a difference?

Los Perros Urban Farming is one of Sweden's first commercial urban farms. Come meet us, Sofia & Buddha, the urban farmers who grow
food here in Malmö and hear more about how buying locally/direct-from-the-farmer is making a difference and creating resilient food systems

for the future. We’ll also talk about how social media can be used as a way to change the food chain and tell you more about our journey so
far and what’s up next for us in the near future. Let’s talk about food! 

 
OBS! Föredraget hålls på engelska. This talk will be held in English.

 
 
 

3 take-aways:
 

How to build a relationship between farmers & consumers – the importance of knowing how your food is grown.
Is social media changing the food industry?
Producing food can be done almost everywhere, take back the power!

 
 

3 take-aways:
 

Nya sätt att vara bonde på
Återbruk och staden som jordproducent
Respekten för mikrolivet och levande jordar

Kajodlingen, Göteborg

Trelleborgs kommun

Divya Mohan and The Edibles

MATTIAS KÄLL

LOS PERROS URBAN FARMING

SATELLITFÖRELÄSNING PÅ:

Klicka Här för att
anmäla dig till
FÖreläsningen

VAR?
Regementsgatan 4, 

Malmö

Utöver programpunkterna nedan har vi annat intressant
och kul innehåll som är tillgängligt löpande under

öppettiderna kl 11:00–18:00.

dagens tema:

http://www.sustainablepoetry.se/
https://www.folkuniversitetet.se/Kurser--Utbildningar/Kultur-Samhalle/Filosofi-och-idehistoria/Ide--och-lardomshistoria/Malmo/grow-food-on-a-small-scale--make-a-difference/

