PRESSEINVITATION

3 x 12 meter Balanceskulpturer indtager Nytorv i København fra torsdag den 9. marts kl. 13.00.
En af Københavns mest befærdede pladser, Nytorv, skal i en hel måned domineres af tre skulpturer som hver
rager 12 meter til vejrs. Opsætningen markerer starten på kampagnen BALANCEAKTEN, der er en nordisk
kampagne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, og er et led i FNs tiår derfor.
Bag kampagnen står Stiftelsen Idébanken i Norge, Stiftelsen Ekocentrum i Sverige og
Øko-net i Danmark.
Skulpturerne er skabt af den danske billedhugger Jens Galschiøt.
Som et visuelt symbol på projekt Balanceakten og markering af starten på projektet
vil 12 meter høje skulpturer blive opstillet centralt i Oslo, Göteborg og København i
uge 10.
Blev rejst i Oslo mandag den 6. marts kl. 11.00 på nedre Jernbanetorget - se nærmere på www.idebanken.no
Rejses i Göteborg: Onsdag den 8. marts kl. 13.00 på Göteborg Folkhögskola.
Og i København: Torsdag den 9. marts kl. 13.00 på Nytorv v. Højskolernes
Hus.
Den danske lancering arrangeres i samarbejde med Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Projektet er støttet økonomisk af Nordisk Ministerråd og
Dansk Folkeoplysnings Samråd.
Opstillingen i København følges af et kort præsentationsprogram, hvor
bl.a. kunstneren bag skulpturerne, Jens Galschiøt, generalsekretær for
Den danske UNESCO Nationalkommission, Hjørdis Dalsgaard og
generalsekretær i Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark, Kim
Hjerrild taler.
Find hele programmet for den danske lanceringen på:
www.balanceakten.dk eller hent som pdf-fil her:
www.ubu10.dk/downloadfiles/program_BA_090306.pdf
BALANCEAKTENS 7 værdier og 3 mål
Med afsæt i FNs tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
er tre nordiske folkeoplysnings-organisationer gået sammen om
et projekt, som skal sætte gang i Uddannelse for Bæredygtig
Udvikling i skoler og uddannelsesinstitutioner i Norge,
Sverige og Danmark.
Projekt Balanceakten retter nu henvendelse til alle skoler
og uddannelsesinstitutioner i Norden og opfordrer dem til
at deltage i projektet. De uddannelsesinstitutioner, der tilslutter sig projektet, tilslutter sig til at arbejde for Balanceaktens 7 værdier for bæredygtighed og nå dets 3 mål,
som er understøttet af en række ambitioner.
De tre overordnede mål er:
- Undervisningen omfatter bæredygtighed i teori og
praksis
- Institutionens drift er bæredygtig
- Institutionen skaber folkeoplysning samt folkelig
og politisk debat om bæredygtig udvikling
Yderligere oplysninger / kontakt:
Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net, mobil: 4073 4324
og på www.balanceakten.dk
Jens Galschiøt, Art In Defence Of Humanism
Tlf. 6618 4058 / 4044 7058, aidoh@aidoh.dk
Internet: www.aidoh.dk

