Pressemeddelelse:
Fair Festival Danmarks Største bæredygtige forbrugerfestival.
Fair Festival bliver afholdt i Aarhus 27. – 29. marts 2020. I Ridehuset, Aarhus Congress Center og
på Godsbanen af Globe Go Green.

Vi har alle sammen et ansvar!
Lever du dit liv så bæredygtig og grønt som muligt? Sikkert ikke, for det er der kun en lille
procentdel der gør. Resten snakker bare om det, enten fordi de ikke magter at gøre noget ved det,
eller fordi de ikke ved, hvad de skal gøre for at leve mere bæredygtigt.
Det vil vi ændre på! På Fair Festival gør vi det nemt at træffe bæredygtige valg, for vi viser
forbrugerne hvad de skal købe, hvis de vil være med til at bevare den jord vi lever på.
Festivalen er designet til at give festivalgæsterne noget nær et totaloverblik over bæredygtige
virksomheder og produkter på tværs af brancher.
Der findes nemlig bæredygtige alternativer, til stort set alt hvad vi forbruger lige fra tandbørster
og trendy møbler til kaffe og karklude. Så det er bare med at komme i gang!

Det sker
Men selvfølgelig handler Fair Festival om andet og mere end forbrug af bæredygtige produkter.
Formålet er at gøre det synligt og håndgribeligt hvilke muligheder, vi har som forbrugere.
Vi bytter tøj ved tøjswap, altså du skal ikke smide det du har på, men tage noget med, du ikke
bruger længere og byt med andre.
Du kan også deltage i workshoppen hvor du laver din egen insekt-pesto, den indeholder masser af
protein, og næsten ingen kalorier. Signe Wenneberg kommer med gode bud på
hverdagsaktivisme. Et af rådene er: Køb ikke noget, du ikke har brug for. Køb kvalitet. Køb
genbrug. Reparer tøj og sko.
Cristina Feldthaus giver kærlige gok i nøden i forhold til vores eget ansvar som forbrugere.
Steen Hildebrand giver en guide til FN’s 17 verdensmål og hvordan vi som land kan bruge dem,
Michael Jarnvig fortæller om fup og fakta om klimaet. Derudover kan du møde Thomas Skov,
Daniel Rye, Anders Kofoed og mange flere.
Fair Festival er en oplevelse der skaber nye muligheder for handling og giver ny viden.

Baggrund
Hvad er bæredygtighed sådan helt præcis og hvordan finder vi ud af, hvad der er op og ned i den
her jungle? Det satte os Kristine Overgaard Nielsen og Helle Tølbøl Lauritsen i gang, vi havde selv
et ønske om at leve et grønne liv, men var i tvivl om, hvad vi skulle gøre.
Vores egen tvivl fik os til at tænke, at der sikkert er mange andre, der har det på samme måde, og
Ideen til Globe Go Green og Fair Festival var født.
Bonusinfo:
Hvis I vil have erhvervsvinklen på kan vi hjælpe med kontaktoplysninger på
Investorerne/bestyrelsesmedlemmerne i Globe Go Green, som alle er direktører eller
erhvervsledere i det Østjyske, ikke en flok klimaaktivister, men garvede erhvervsfolk, som har valgt
at investere i den ide Kristine Overgaard præsenterede for dem.
Vi kan også hjælpe med kontaktoplysninger til udstillere og foredragsholdere på Festivalen.
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