Utställning att hyra:
Rädda världen - stygn för stygn!

Kläder,
konsumtion
och
hållbarhet.
Välkommen till en vandringsutställning som informerar
och sprider kunskap. Med målet att få besökaren att fundera,
reflektera och ifrågasätta sina klädval, sin klädkonsumtion och
dess konsekvenser.

Globalt har klädförsäljningen fördubblats
sedan år 2000 samtidigt som klädpriserna
inte ökat sedan 1980-talet.
Vad ger det för konsekvenser?

Vi har troligen aldrig varit så medvetna och
upplysta som vi är idag.
Samtidigt kan det vara svårt att ta till sig sambandet
mellan vår konsumtion och orättvisorna och
miljöförstöringen som sker på andra sidan jorden.

raddavarldenstygnforstygn.se

Utst llningen baseras på sju olika delområden. Med start i Vad är
problemet? till Vad kan jag göra? ges betraktaren möjlighet att via text, bilder
och interaktion ta del av vår klädkonsumtions och klädproduktions påverkan på
människa och miljö. Övriga fem delområden är Materialskola, Vatten, Vem gör
våra kläder?, Märkesdjungeln och Vem bär ansvaret?.
Områdena består av informationstexter, bilder, taktila- och interaktiva
upplevelser och tankar från andra om vem som bär ansvaret och om vår framtid.
Målgrupp: barn årskurs 1 till vuxna
Lokal: kan anpassas till de flesta lokaler
Byggtid: 1-2 dagar beroende på behov av anpassning till lokal
Pris för 4 veckor: 25 000 kronor exkl. moms, exkl. frakt och resa utanför
Örebro län, inklusive byggnation. (Bibliotek, skolor och andra med
begränsad budget, kontakta oss för pris.)
D refter 3 000 kronor exkl moms per p b rjad ny vecka.

Reaktioner från besökare:

”Det här måste alla få se!
”Men är det verkligen så här?”
”Det här visste jag inget om!”

Vill du boka utställningen eller få mer information?
Kontakta info@raddavarldenstygnforstygn.se
Sara 0760-664095, Anna 0709-188525
Utställningen är producerad av den kunskapsspridande duon, Sara Hillersberg
och Anna Nilsson. Tillsammans erbjuder dem workshops och föreläsningar på
temat kläder, konsumtion och hållbarhet.
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