Nedtellingen har startet
~ URBAN FUTURE Global Conference | 22. – 24. mai 2019 | Oslo ~

Om en knapp uke inntar URBAN FUTURE global conference Oslo. Europas største arena
for og om bærekraftige byer serverer 300 foredragsholdere fra blant annet politikk,
urbanisme, eiendomsutvikling og næring, innovasjonsmiljøer og start-ups, forskning og
frivillige organisasjoner.
Byer er nøkkelen til en bærekraftig fremtid på planeten vår. Massive endringer er nødvendige for
å bekjempe klimaendringer og sosiale ulikheter. Hittil har teknologiske løsninger fått mest
oppmerksomhet. Men hva med driverne som kjemper for at forandring skal skje?
22. – 24. mai samler URBAN FUTURE CityChangers fra hele verden i Oslo. Det er personer som
aktivt, lidenskapelig og effektivt gjør byene mer bærekraftige. FutureBuilt er medarrangør av
konferansen, som er et av hovedarrangementene under Oslo Europeisk miljøhovedstad.
Som journalist kan du få tilgang til noen av de fremste ekspertene i verden på urbanisme og
utvikling. Her er et lite utvalg:
Borgermesteren som jobber med og for neste generasjon - Erion Veliaj Erion
Hvordan kan gjennomføringen av barnevennlige retningslinjer bidra til en mer bærekraftig
by? Borgermester i Tirane, Albania har svaret.
Taking your City on a ride | Day 1, 11:00 – 12:30 | The Hub, H1

En tydelig stemme for kvinnelig klima-lederskap - Fabian Dattner
Flere steder i verden har kvinner tatt opp kampen mot klimaendringer og for mer bærekraft.
Fabian er grunnlegger av et banebrytende lederskapsinitiativ som har som mål å øke kvinners
innflytelse i samtaler og beslutninger om klima.
Why should we have to change anything? | Day 1, 14:00 – 15:30 | The Hub, H2

Farger til folket - Dagny Thurmann-Moe
Thurmann-Moe er lidenskapelig opptatt av farger og materialer og hvordan de påvirker
omgivelsene våre. Hun har sitt eget fargestudio der hun bistår personer og bedrifter i
planleggingen av individuelle bygninger til nyutviklede områder og distrikter.
Designing for safe cities | Day 1, 11:00 – 12:30 | The Hub, H4

Byutvikling som får folk til å smile - Jorn Wemmenhove og Lior Steinberg
Grunnleggerne bak «Humankind» – et tverrfaglig kollektiv – hjelper byer å se mer enn
funksjonalitet. Duoen er opptatt av å hjelpe byer å planlegge byområder som først og fremst skal
føre til at folk får på smilet.
Collaboration can change everything | Day 1, 16:00 – 17:30 | The Hub, H1

Størrelsen teller: Hvordan små kommuner spiller en stor rolle - Alfred Bjørlo
Kan små kommuner ta større eierskap til å drive det grønne skiftet? Ja, mener Bjørlo. Han står
på scenen for å vise Europa hvordan en kommune med mindre enn 7 000 innbyggere leder an
og tar ansvar.
Forget knowledge: skills that count in the future | Day 1, 14:00 – 15:30 | The Hub, H4

Møbler til verden - Jan Christian Vestre
Hvordan kan «utemøbler» spille en sentral rolle i hvordan mennesker opplever byrommene de
oppholder seg i? Møblene i det familieeide selskap Vestre bringer glede i byer fra Oslo og Graz til
New York City.
What if #3: A city for all | Day 1, 16:00 – 17:30 | The Hub, H2

Klimaendringer kjenner ingen landegrenser - Gina Gylver
Har det noen betydning at ett land eller én by tar mer bærekraftige valg? Gina Gylvers innstilling
er at klimaendringene ikke tar høyde for landegrenser eller rettferdighet, og at våre handlinger
skaper ringvirkninger over hele verden. Til uken tar hun toget fra sin studentby Madrid til Oslo for
å lede åpningen av konferansen.
Welcome CityChangers | Day 1, 09:00 – 10:30 | Folketeateret, F1

Mer informasjon:
• Pressekonferanse vil finne sted på Folketeateret onsdag 22. mai fra 08:00 – 08:30
• Informasjon til media: her
• Medieakkreditering: her
• For intervjuer med en eller flere foredragsholdere: Send en epost til aj@nucleus.no
• Bilder av de nevnte foredragsholderne: her
Kontaktinformasjon:
Anette Jamtvedt
Nucleus | UFGC Press Agency Norway
aj@nucleus.no
Om URBAN FUTURE Global Conferance (UFGC)
UFGC er verdens største møteplass for såkalte CityChangers, folk som ønsker å gjøre byene sine
mer bærekraftige. Målet er å implementere gjennomarbeidede prosjekter i respektive byer for å bedre
livene til alle som bor der. UFGC samler ekspertisen på dette området, på en nøytral arena uten en
politisk agenda. Konferansen ble grunnlagt i 2014 av Gerald Babel-Sutter, og kommer fra nå til å finne
sted i en ny europeisk by hvert år fra 2018 og fremover. Siden 2014 har antall besøkende på
konferansen blitt tredoblet. Konferansen vil være et av hovedarrangementene i programmet for Oslo
som europeisk miljøhovedstad og samtidig markere FutureBuilts 10-årsjubileum.
For mer informasjon, vennligst se https://www.urban-future.org
Program er tilgjengelig her: https://www.urban-future.org/programme/
Registrer deg på: https://www.urban-future.org/media/

