PRESSMEDDELANDE DEN 30 AUGUSTI 2010
SVERIGEPREMIÄR AV FILMEN HOME PÅ BIOGRAF DRAKEN I GÖTEBORG
- Onsdagen den 1 september har vi alla en träff med planeten!
Yann Arthus-Bertrand, skaparen av världens mest uppmärksammade fotobok - Jorden
Sedd Från Ovan - har gjort filmen HOME som har Sverigepremiär och visas exklusivt på
biograf Draken i Göteborg den 1 september.
Dagen är en hyllning till planeten och är fylld aktiviteter. 1400 gymnasieelever och lärare
ser filmen HOME vid två gratis skolvisningar, över 20 företag medverkar i EXPO Hållbar
Livsstil, Kläd & Prylbytar-dag, Gratis lunchfilmer, Global Mala, föredrag av Stefan Edman,
samtal med Peter Domini, Josefin Lassbo och uppträdande av Kultiration.
- Vi gör det för våra barn och alla barn. Vi behöver få upp hållbarhetsfrågan på bordet igen.
Att visa och samlas kring en fantastisk film som HOME är ett bra sätt att göra det på,
säger initiativtagarna Magnus Åkerlind och Sophy Elevall.
- Filmen HOME , så vacker, så viktig, så alarmerande och så magisk. En film som borde
ses av alla. En film som får oss att förstå varför vi måste vårda vår planet, vårt Hem. Det
enda Hem vi har, säger Göran Carstedt, Ekonomie Doktor, Ordf. The Natural Step, f.d VD
för Volvo i Frankrike och Sverige, VD för IKEA Nordamerika, engagerad i Bill Clintons
Clinton Climate Initiative, en av många ambassadörer för dagen på Draken.
- Vi måste ro lika starkt med bägge årorna i framtidsbåten. Den ena åran är smart teknik,
den andra en mer varsam livsstil i världens medelklass. Jag är optimist, än finns tid att
ställa om till en mera hållbar utveckling. Men det brådskar! säger Stefan Edman inför sitt
föredrag före den exklusiva filmvisningen på onsdag .
- The film doesn’t belong to us, it´s yours. Take it. Use it. Show it to as many people
possible and react afterwards. Yann Arthus-Bertrand, Luc Besson (producent), FrancoisHenri Pinault (VD PPR)
Program, Draken Göteborg, www.filmenhome.se
Ambassadörer. Bilder, citat, videos, http://filmenhome.se/ambassadorer.htm
HOME, http://www.home-2009.com
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Arrangörer för Dagen på Draken är Eventföreningen alltarmojligt.nu & Mezcla i samarbete med SaveThePlanet.ax
SAVETHEPLANET.AX
är en familj som de senaste åren arbetat med hållbarhetsfrågor i egen regi. Vi vill inspirera människor att använda sitt sunda förnuft och
gå från tanke och ord till handling och agera för en hållbar och klimatvänlig värld. Oftast gör vi detta genom att arrangera publika och
folkliga evenemang, där vi blandar kultur och underhållning med viktig och inspirerande information.

