Klimaatfilm bezocht?
Krijg € 10,- korting op de WakaWaka Power+!
WakaWaka (‘helder licht’ in Swahili) maakt ‘s werelds meest efficiënte lampen en
opladers op zonne-energie, bedoeld voor mensen die geen toegang hebben tot
veilig licht en elektriciteit. Levensreddende producten in ontwikkelingslanden,
maar ook ontzettend handig op vakantie, bij pech onderweg of gewoon
als de batterij van je telefoon leeg is. Koop in Nederland een WakaWaka en
doneer automatisch een WakaWaka aan iemand in nood. Buy one = Give one!

Klimaatfilmcyclus
Limburg 2015

Met de unieke kortingscode KLIMAAT-15 kun je een WakaWaka Power+ met
€10,- korting aanschaffen. Op www.waka-waka.com kun je er een bestellen!

De Klimaatparade in Amsterdam
Op zondag 29 november, de dag voor de start van de Klimaattop in Parijs, zal
in Amsterdam de Klimaatparade plaatsvinden: een bonte stoet van groepen,
praalwagens en muziek waarmee duidelijk gemaakt wordt dat Nederland klaar
is voor verandering naar een duurzame samenleving. Ook meedoen? Meld je
dan aan via www.klimaatparade.nl.
Ga mee naar de Internationale Klimaatmars in Parijs!
Op 11 en 12 december organiseert Milieudefensie een busreis naar de Klimaattop
in Parijs. Je neemt deel aan twee bijzondere evenementen: de menselijke keten
op vrijdag en de grote klimaatmars op zaterdag 12 december. Voor € 60,- kun je
mee vanuit Maastricht. Info en aanmelden via www.milieudefensie.nl.

Filmcyclus Klimaat is een samenwerking van:
Natuur- en Milieucentrum
De IJzeren Man

© dp creations

Klimaatverandering
en wat we er nu (nog) aan kunnen doen!
In de aanloop naar de klimaatconferentie in
december in Parijs, organiseren Lumière Maastricht,
ECI Cultuurfabriek Roermond, De Nieuwe Scene
Venlo en WeertEnergie een unieke Klimaatfilmcyclus
op vier locaties in Limburg. Wat is er aan de hand
met het klimaat? Waarom laat effectief wereldwijd
ingrijpen zo lang op zich wachten? En hoe kunnen
wij ons eigen steentje bijdragen om klimaatverandering
te beperken? In een combinatie van bijzonder
actuele films en presentaties van voorname
klimaatspecialisten staan deze
vragen centraal.

4 klimaatfilms
Diverse sprekers
Maastricht - Roermond - Venlo - Weert
20 oktober - 24 november
Programma en info:
www.klimaatfilmcyclus.nl
www.lumiere.nl
www.ecicultuurfabriek.nl
www.nieuwescene.nl
www.natuurenmilieucentrumweert.nl

De sprekers

Waar en wanneer?

Films
Chasing Ice

De films worden, met uitzondering van de voorstellingen
in NMC De IJzeren Man, vooraf gegaan door een presentatie die aansluit bij het thema van de film. Sprekers
zijn onder andere:

Jeff Orlowski | VS, 2012 | Eng. gesproken, niet ondertiteld | 75 min.

Yvo de Boer
Maakte tussen 2006 en 2010 als secretaris van de VN klimaatconferenties de internationale onderhandelingen
van nabij mee. Hij zal spreken over wat wij als gewone burgers kunnen doen om klimaatverandering te beperken.

Vr 6 nov
ECI Cultuurfabriek
Roermond

Pieter Boussemaere
Historicus en auteur van het boek ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring.’ Hij zal een overzicht geven van de klimaatomstandigheden in heden, verleden en toekomst, met als rode
draad de ontdekking van het probleem, de controverse
eromheen en de belangen waarin het verstrikt raakte.

Do 29 okt
ECI Cultuurfabriek
Roermond

Maud Huynen
Onderzoeker bij ICIS in Maastricht die zich bezig houdt
met de gevolgen van klimaatverandering voor
onze gezondheid. Zij zal spreken over de wetenschappelijke achtergrond van klimaatverandering.

Ma 9 nov
Lumière
Maastricht

Pim Martens
Als hoogleraar Duurzame Ontwikkeling betrokken bij de
Universiteit Maastricht en diverse andere onderwijsinstellingen. Daarnaast is hij ook oprichter van AnimalWise, een
‘wetenschapsactivistische denk-en-doe tank’ gericht op
duurzame mens-dier relaties. In zijn presentatie over klimaatverandering komt deze relatie ongetwijfeld aan bod.

Di 20 okt
De Nieuwe Scene
Venlo

Jan Paul van Soest
Jan Paul van Soest is een bekende adviseur, initiator
en denker/schrijver op het gebied van duurzaamheid.
In 2014 publiceerde hij het spraakmakende boek ‘De
Twijfelbrigade’, waarin hij niet alleen de achtergronden
van de klimaatscepsis analyseert, maar ook beschrijft
hoe partijen voor eigen gewin het publieke debat naar
hun hand proberen te zetten.

Di 17 nov
De Nieuwe Scene
Venlo

Peter Loomans
Chemisch Technoloog die op zeer uiteenlopende manieren
bezig is met fossiele brandstoffen en klimaatverandering.
Actief binnen een scala duurzaamheid en klimaat gerelateerde organisaties, zowel op landelijk niveau als lokaal
(RoerOmEnergie en Transition Town Roermond).

Do 22 okt
ECI Cultuurfabriek
Roermond
Di 24 nov
De Nieuwe Scene
Venlo

In het voorjaar van 2005 trekt National Geographic-fotograaf en klimaatscepticus James Balog naar het levensgevaarlijke Noordpoolgebied. Zijn opdracht: de gevolgen van klimaatverandering in beeld brengen. Met behulp van
time-lapse technologie weet hij de waarheid op verbluffende wijze in beeld te
brengen en zien we eeuwenoude ijslandschappen voor onze ogen veranderen.

Ice and the Sky (La glace et le ciel) | AVANT-PREMIÈRE!
Luc Jacquet | FR, 2015 | Fra. gesproken, Ned. ondertiteld | 89 min.

In zijn nieuwste film brengt Oscarwinnaar Luc Jacquet (March of the Penguins)
het avontuur van de wetenschapper Claude Lorius in beeld, die in 1957 voor het
eerst inscheepte om het ijs van Antarctica te gaan bestuderen. De prachtige
beelden van het ongerepte ijslandschap van Antarctica maken Ice and the Sky
tot een bijzondere cinematografische ervaring.

Merchants of Doubt

Robert Kenner | VS, 2014 | Eng. gesproken, Ned. ondertiteld | 96 min.
Het wordt veelzeggend de ‘doubt industry’ genoemd: de wereld van wetenschappers die zich laten betalen om verwarring te zaaien over de gezondheidsrisico’s van sigaretten of de klimaatproblematiek. Deze intrigerende film
legt de schimmige wereld bloot van zogenaamde deskundigen en andere ‘professionele’ sceptici. Wie zijn deze handelaars in twijfel?

This Changes Everything

Avi Lewis | VS, CA, 2015 | Eng. gesproken, Ned. ondertiteld | 89 min.
In India komt de bevolking in opstand tegen de komst van een kolencentrale.
In Canada dreigt door de ontginning van olie een natuurramp. Zijn deze verhalen over de menselijke strijd tegen de economische belangen van grote energiebedrijven het begin van een radicale hervorming van ons economische systeem? Gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Naomi Klein.

Programma

De voorstellingen starten om 19:30 uur. Het programma van presentatie + film duurt maximaal 3 uur.
Tickets regulier: € 8,-. Reductie alleen mogelijk volgens de vastgestelde reductietarieven van de vertoners.

