
 

 

INVITATION TIL WORKSHOP OM DEN KOMMENDE KLIMAMANUAL 
 

Aarhus har et ambitiøst mål om at opnå CO2-neutralitet i 2030 og der er brug for alle gode kræfter til at nå i 

mål. Kulturlivet og de kreative erhverv spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling: I når ud til mange 

mennesker og er derfor vigtige frontløbere og ambassadører i indsatsen med kreative tiltag, der kan øge 

vores bevidsthed og inspirere os alle i arbejdet for en bæredygtig fremtid.  

For at inspirere og hjælpe kulturlivet på vej i en grønnere retning, har vi i Aarhus Omstiller sammen med 

Transition udviklet en første version af en klimamanual (arbejdstitel), som bliver en guide og inspiration til 

at nedsætte CO2-udledningen og fremme cirkulære løsninger inden for den kunstnerisk produktion. Den 

omhandler emner som materialeforbrug, transport, energiforbrug og meget mere.  

Vi har brug for dine indsigter til at optimere klimamanualen, så den bliver så skarp og brugbar som 

muligt. Vi vil derfor gerne invitere dig til at deltage i en workshop for at give feedback til klimamanualen 

d. 20. januar fra kl. 10 til 13 på Dokk1.  

Nedenfor finder du alle relevante information om baggrunden, forløbet og det praktiske. Vi håber meget, at 

du har mulighed for at deltage. Efter din tilmelding vil du få tilsendt yderligere informationer om 

programmet og selve klimamanualen. Læsningen af klimamanualen forventes at tage 1 time, som skal 

afsættes inden workshoppen. 

Du tilmelder dig ved at sende en mail til David Mathias Paaske på mail: pmda@aarhus.dk eller på telefon: 

23 70 09 45 senest d. 9. januar.  

 

Baggrund  

Kultur og Borgerservice har fået en stor opgave i Aarhus kommunes klimaindsats, hvor klima udgør et af 

pejlemærkerne i vores kulturpolitik fra 2021-2024. Det betyder bl.a., at vi har planer om at inkludere 

arbejdet med klima i de kommende aftaler med de kulturinstitutioner, der modtaget driftstilskud på over 1 

mio. kr.  

Med klimahandlingsplanens delprogram Aarhus Omstiller har Kultur og Borgerservice desuden fået det 

primære ansvar for de indsatser, der retter sig mod borgerne, uddannelses- og kulturinstitutioner i Aarhus 

Kommune. Dannelse, fællesskab, demokrati og kultur som driver for den grønne omstilling er nogle af 

nøgleordene for dette arbejde, og der er allerede flere konkrete projekter i gang. Klimamanualen er et af 

projekterne som bliver udarbejdet i samarbejde med Transition og Teatret Svalegangen i regi af UNITED 

CHANGE.  

 

Det praktiske  

Forløbet bliver faciliteret af Aarhus Omstiller og foregår på Dokk1. Vi tilbyder kaffe, snacks og middagsmad. 

Vi tilbyder derudover en godtgørelse på 1500kr til eksterne deltagere.  

mailto:pmda@aarhus.dk
https://www.aarhus.dk/media/67708/kulturpolitikken_dk_version_tilgaengelig.pdf
https://endelafloesningen.aarhus.dk/klimaindsats/
https://aarhusomstiller.aarhus.dk/


Hvis du har tidsmæssige udfordringer i at deltage og er interesseret i at give feedback, skriv til os på 

pmda@aarhus.dk. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende invitationen 

videre til en relevant kollega. 

Vi håber meget, du har mulighed for at deltage.  

Du er selvfølgelig velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.  

 

Bedste hilsner 

David Paaske  

Udviklingskonsulent     

E: pmda@aarhus.dk 

T: 23 70 09 45  
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