
Den første weekend i september 2016 
byder vi velkommen til Danmarks 
bæredygtige festival, Sustainable 
Festival i Albertslund – og det gør vi 
i samarbejde med Alternativet. Derfor 
får du som medlem mulighed for at 
købe billet til festivalen tidligere end 
andre og til en særligt lav pris.

Vi tror på at den bæredygtige 
forandring kan ske overalt, at vi alle 
kan være med  – og især at det ikke 
behøver at være kedeligt. Derfor er 
vores motto: Vi fester for en bedre 
verden.

Vi har alle sammen lyst til en bedre 
verden – og her kan den 
almindelige dansker være med uden 
at blive påduttet en masse, men få tid 
og ro til at opsøge akkurat det, som 
giver mening for dem. Derfor 
tilstræber vi også en mangfoldighed, 
hvor der er plads til både glade 
børnefamilier, ivrige unge og kloge 
ældre.

Udover god musik, spændende talk 
shows, masser af mad med 
øko-grønt, byder vi også på 
workshops, foredrag, 
informationsboder fra bl.a. DTU, 
socialøkonomiske virksomheder og 
NGO’ere. 
Programmet er et udtryk for 
Sustainable Festivals tre virkemåder: 
inddragelse, underholdning 
og oplysning.

Vil du være med til at feste for en 
bedre fremtid, så er der mange måder, 
at deltage på. Køb en billet til sær-pris 
og duk op som gæst, bliv medlem af 
foreningen og få medindflydelse, eller 
sig ‘hej, jeg har lyst til at lave en 
workshop/stand/event’ på festivalen” 
– og tage endnu større del i festen.

For som med alle gode fester, 
bliver den bæredygtige verden også 
kun bedre af, at vi er flere med på 
festen. Fremtiden skaber vi sammen.

KØB EN PARTOUT BILLET TIL SÆR-PRIS: 250 kr. (normalpris 300 kr.)
Et sær-tilbud til alle medlemmer af Sustainable Festivals samarbejdspartnere. Køb billet her 

BLIV MEDLEM AF SUSTAINABLE FESTIVAL
Foreningens medlemmer får gratis billet til festivalen og medindflydelse på festivalens ud-
vikling og anvendelse af økonomisk overskud. Meld dig ind her

SKAB FESTEN SAMMEN MED OS
Har du lyst og en idé til en stand, workshop eller anden aktivitet, du brænder for, så har vi 
rammerne, hvor du kan spille ind. Tag kontakt her

DET FULDE PROGRAM KAN DU SE HER 

Hej - vil du med til en fest for en bedre verden?

Kenni Flink,
stifter af Sustainable Festival

https://www.billetlugen.dk/direkte/?token=ZBixHRJxbOfllIqz6I78EHPOFjbP9OV%2fWimy8SjIfNY5JSEGtGfEa6WU4dC1prWAzVrKx6V4oCTndJ0hE7hTAUAUu1W9q9W2LlVI4S21HLU87a5NulbANg%3d%3d
https://www.sustainablefestival.dk/bliv-medlem
https://www.sustainablefestival.dk/kob-stand
https://sustainablefestival.dk/program

