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Så uppmärksammas Earth Hour i Malmö
Världens största klimatmanifestation uppmärksammas i Malmö på flera sätt
den 31 mars. Hyllie vattentorn och Gustav Adolfs torg kommer att släckas ned
mellan klockan 20.30-21.30. Under eftermiddagen arrangeras en klimatfest i
Folkets park för alla barn och vuxna, med uppföljning på kvällen för den
vuxna publiken.
KLIMATFEST I FOLKETS PARK
Tid: Kl 14-17
Plats: På och omkring Far i hattens utomhusscen.
Klimatpyssel, solcellsexperiment, ballonger och ansiktsmålning.
Klockan 15 uppträder Clownen Blomman med pjäsen ”Grönt är skönt”. Med
barnens hjälp lär sig Blomman nya saker om miljön och blir en entusiastisk
återvinningsexpert.
URBAN DRINKS EARTH HOUR SPECIAL
Tid: kl 20-22
Plats: Far i hatten (underhållning utomhus).
Ekodrinkar, mingel, underhållning och lite allvar. Klockan 20.30-21.30 släcks
ljuset.
Kvällen inleds med Karmakanonen, cyklande DJ:s med ett ljudsystem som
drivs av sol- och pedalkraft. De cyklar från Möllevångstorget kl. 20:00. Alla
som vill är välkomna att följa med i deras cykelparad.
Därefter bjuds det på underhållning i form av Pangea scenkonst och akustisk
musik av Nadin Al khalidi och Stephan Jarl från Malmöbaserada Tarabband
mfl.
Arrangemanget är ett samarbete mellan Malmö stad, Folkets park, Institutet
för hållbar stadsutveckling och Far i hatten.
Om Earth Hour

Earth Hour är en internationell klimatkampanj där alla kan delta och visa sitt
engagemang för klimatet. Initiativet kommer från Världsnaturfonden WWF.
Earth Hour är inte en energisparkampanj, syftet är att skicka en signal till
världens makthavare om att det är dags att ta klimatfrågan på allvar. Varje år
släcker människor världen över sina lampor under Earth Hour. Förra året
deltog 135 länder och 5000 städer i alla världsdelar. Varannan svensk släckte
ljuset!
För ytterligare information
Om Earth Hour: www.wwf.se
Om Earth Hour i Malmö: www.malmo.se/miljo
Kerstin Rubenson, energi- och klimatrådgivare, 070-829 28 85,
kerstin.rubenson@malmo.se
Malin Sarvik, kommunikatör, 070-917 08 34, malin.sarvik@malmo.se
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