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Gudrun Schyman- Strukturella problem beskrivs 
som individuella tillkortakommanden. 
Individualiserade problem med käcka förslag om att 
vi genom fria val ska konsumera oss till hållbarhet. 
”Jag tänker alltså tala om jämställdhet och hållbarhet 
ur ett strukturellt perspektiv och gärna föra en 
diskussion med publiken om hur
strukturella problem löses med strukturella 
reformer.”

Akiko Frid- aktivisten Akiko Frid 
pratar  om sitt arbete med GMO-free
Europe och berättar om varför hon 
blev vald till klimatsmartast i
Sverige 2012. Akiko har även varit
aktivist på Greenpeace.

Viktor Säfve- vaktar om alla svenska 
skogar. Han grundade Skydda Skogen
som bl.a. stridit mot IKEA och 
avverkningen av den ryska urskogen. 
Han har även varit skogsansvarig 
på Greenpeace. På festivalen pratar han 
om sin kärlek till den vilda naturen och 
om behovet av intakta ekosystem.

FÖRELÄSARE

Therese Uddenfeldt- journalist 
och författare till boken 
”Gratislunchen. Eller varför 
det är så svårt att förstå att 
allt har ett slut.” om peak oil. 
Om boken har bland annat 
skrivits ” en bok som drar 
ner byxorna på vårt 
oljeberoende samhälle.”



  

Michel Wenzer -  filmregissören 
Michel Wenzer berättar och 
visar utdrag ur sin kommande 
långfilm om världssituationen. 
Om urkrabbor och brinnande oljefält. 
Michels tidigare film  At Night I Fly är 
belönad med en Guldbagge för
Bästa dokumentär 2012.

presentationer

Hans-Olof  Höglund 
– högskolelektor i biologi och i 
miljövetenskap öppnar festivalen och ger 
en sammanfattning av hållbarhetsbegreppet.

Holma Folkhögskola
Sveriges första skola där miljö 
och ekologisk odling genomsyrar 
hela verksamheten.
Elever från skolan och rektor 
Hugo Malm finns på plats på 
festivalen.

Samåkning Österlen
Jacque Öhlund berättar om samåkning 
Österlen.



  

The Man who planted trees- Frédéric Back (CA/FR)
Tecknad kortfilm baserad på en novell med samma 
namn skriven av Jean Giono.

Jag är din krigare- Stefan Jarl (SE)
En natt uppenbarar sig naturens själ för 
Kimi form av en indian, som utnämner
Kim till naturens beskyddare.
Han är tvungen att försöka rädda så 
många vilda djur som möjligt undan 
människornas onödiga dödande, och
ingenting kan stoppa honom.

Kortfilmen - I'm on your side av Clea van Berkel (SE) visas som förfilm.

FILM

The Man who planted trees- Frédéric Back (CA/FR)
Tecknad kortfilm baserad på en novell med samma 
namn skriven av Jean Giono.

The Planet- Michael Stenberg, Johan Söderberg, Linus Torell(SE) 
En bra och storslagen introduktion till vad som händer idag i välden
i dag de stora ekosystemen. 
Detta är en svensk produktin i världsklass av bl.a Johan 
Söderbergs(Lucky People Center). 
Hela tilltalet är episkt om det största av alla största frågeställningar, 
”Vad är det som händer med våran värld?”

The Planet- Michael Stenberg, Johan Söderberg, Linus Torell(SE) 
En bra och storslagen introduktion till vad som händer idag i välden
i dag de stora ekosystemen. 
Detta är en svensk produktin i världsklass av bl.a Johan 
Söderbergs(Lucky People Center). 
Hela tilltalet är episkt om det största av alla största frågeställningar, 
”Vad är det som händer med våran värld?”

A farm for the future- Rebecca Hosking
(GB)
Film om ett mer naturnära och hållbart 
alternativ till dagens matproduktion. 
Filmaren Rebecka Hoskins undersöker 
hur hon kan förvalta familjegården på ett 
hållbart sätt.



  



  

Children of  Men-  
Alfonso Cuarón Orozco
(USA/GB)
- en fantastisk action-film i 
en dystopisk framtid med en 
värld utan barn.

Money as debt - Paul Grigon (CA)
animerad dokumentär om pengar. 
Den handlar om det skuld-
baserade monetära system som 
används inom världsekonomin idag.

This Changes everything
- Awy Lewis  (USA)
Berättad & inspirerad av Naomi Kleins bok 
med samma titel.  
Mycket kraftfulla film om rovdrift av jorden, 
om motstånd och omställning.

Queen of  the Sun - Taggart 
Siegel (USA) - en Spirituell film 
om Biodling. 

WORKSHOPS

Aquaponics-
Odla utan jord.
Louise Lundberg håller workshop
 i Aquaponics. Det kommer att bli biologin 
bakom systemet, växt- och djurval, 
samt att bygga ihop ett enkelt 
vattencirkulerande system på plats.

Rädda världen-
Josefin Hasselberg & Lina Persson, animationslärare på 
Stockholms dramatiska Högskola håller workshop i 
animation för barn. Barnen får göra egna filmer om hur
de ser framtiden. 

Basinkomst- Lotta Hedström håller 
samtalsworkshop om basinkomst.

Skogsträdgård-
Jona Elfdahl tillsammans med 
elever från skogsträdgårds-
kursen på Holma håller i 
workshopen.
Plantera en ätbar skog. 
Täckodling och trädplantering. 

Semi 11 spelar live på verandan
DJs i salongen

MUSIK

Jordlerebygge- 
Markus Beskow håller workshop i 
jordlerebygge. 
Under festivalen lär han ut tekniken genom 
att bygga en sittgrupp till pizzaugnen av 
stampad jord.
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