KREATIV MANIFESTATION–
TÄVLING/BOK, PARIS 2015!
Välkommen att delta i KEEP THE PLANET ALIVE´s stora manifestation/tävling i samband
med klimatmötet i december i Paris. Ekonomisk hållbar utveckling med fokus på att minska
de konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen är en av vår tids största ödesfrågor. Skulle alla
leva som en genomsnittlig svensk skulle det krävas tre planeter. Några punkter om hur och
varför du bör delta:
•Du kan vara med och påverka de cirka 200 miljöministrarna i Paris i december 2015. Det är
då vi kommer att lämna över den
nya barn/ungdomsboken med nya idéer, tankar, ord, reflektioner och funderingar.
•Diplom och priser till alla deltagare som bidrar med material. Det kommer också att lottas ut
fina priser, både enskilt och klassvis.
•Det är roligt att vara kreativ och delaktig! Inbjudan att delta går ut till alla kommuner/
rektorer/ elever/ lärare i grundskolan och
gymnasieskolor. Vi uppmuntrar till arbete i skolan, hemma, med kompisar och familj, ensam
eller i grupp.
•Att tänka på: Stående format i storlekarna A4, A3 eller A2. Valfri teknik och full kreativitet:
Exempelvis färg, kol, blyerts,
återvinningsmaterial, tryck, foto, fotocollage (Photoshop) tredimensionellt … tyg. Allt är
möjligt! Baka in text och fakta. Rubrik på
engelska/franska/tyska/spanska. Välj ett passande typsnitt. (Se gärna exempel från boken som
gjordes 2009. Den går att ladda ner
som PDF via vår hemsida)
•Fota helst av ditt bidrag och maila det till bild@keeptheplanetalive.se
•Senast den 30:e september behöver vi ditt bidrag. Det går även att sända bidrag med vanlig
post till:
Tommy Bengtsson ”Keep The Planet Alive” Lerdala 54, 42934 Kullavik
•PS. Bland de 100 första kommunerna som skickar in bidrag/anmäler sitt deltagande, lottas
det ut en cykel. DS
Liknande manifestationer gjordes 2001 och 2009. 2009 deltog väldigt många barn och
ungdomar från 112 kommuner i Sverige. I år vill vi bli ändå fler och kommer även försöka nå
barn och ungdomar utanför Sverige, allt för att påverka det på så många vis så avgörande
klimatmötet i Paris. Starta din medverkan idag så missar du inte
chansen att var med och påverka framtiden i riktning mot ett ekologiskt hållbart samhälle.
Tack för din medverkan! Styrelsen/Föreningen Keep The Planet Alive.
PS. Tack också för att du ställer upp och sprider kunskap om denna viktiga
Manifestation/Tävling.
Mer information kommer fortlöpande att läggas ut på vår hemsida. DS

