Skovene – i din lomme er en festival, som fejrer verdens skove. Fra 19. januar til
den 10. marts 2013 i Rundetaarns udstillingssal
på Købmagergade 52A, 1150 København K.
Der er fokus på skovenes mange goder og
funktioner, hvorfor vi
skal bevare dem og ikke
mindst hvad vi kan gøre
for at bevare dem. Det
er en festival for børn og
deres bedsteforældre, forskere, studerende, virksomheder og for DIG som
blot vil glædes og lære om
skovene, deres betydning
og bevarelse.
Skovfestivalen byder på
en række forskellige events omkring skove, så
kom og vær med! Smag på mad fra skovene.
Se spændende film. Hør interessante foredrag
og deltag i debat. I denne brochure kan du se
vores program.
Skovfestivalen er organiseret af biolog Inger
Kærgaard og cand.scient.soc. Marie Sigvardt.

– i din lomme

www.forestsinyourpocket.org

Syv ugers fest for skovenes mangfoldighed.
Mad, debat, foredrag og sjov for store og små.
19. januar–10. marts, 2013
Rundetaarn København

Skovforvaltning, oprindelige folk, illegal skovhugst og
skovfugle – kom og hør om arbejdet med tropisk skovbevarelse |
Tirsdag 5. februar 17.00 -19.00. Foredrag af biolog Thomas Lehmberg og antropolog Charlotte Mathiassen fra Dansk Ornitologisk
Forenings internationale afdeling.

marts

EUTR–Hvad betyder EU’s nye tømmerlovgivning for
danske virksomheder, og hvordan kan lovlighed suppleres med
bæredygtighed? | Onsdag 6. februar 13-16. Denne event afholdes af FSC Danmark.

Naturskove i Danmark. Påstand eller virkelighed? |
Tirsdag 5. marts 19.15 -21.00. Foredrag af forstkandidat Peter Friis
Møller.

Smagen af granskov | Lørdag 19. januar 14.00-17.00.
Kom og smag “Mad med Gran” og mød forfatterne til bogen af
samme navn Johanne Bjørndahl og Julie Swane.

The Polish Forest Day | Lørdag 9.februar 10-17. Kom
og oplev de polske skove.

The Tiger – Do we need to care? | Onsdag 6. marts
16.00 -18. Foredrag på engelsk af M.Sc. Wildlife Sciences
Rohit Singh, WWF Malaysia.

Jagten fra livsgrundlag til statussymbol | Tirsdag den
22. januar 19.15-21. Foredrag af Museumsdirektør Jette Baagøe.

Orangutangen, skovens menneske | Tirsdag 12. februar
19.15 -20.30. Foredrag af Red Orangutangen.

REDD – skov, klima og lokalinddragelse i Cambodja
Film, præsentation og debat af forsker Ida Theilade | Onsdag 23.
januar 17.00-18.30.

Borneos sidste nomader: Regnskov, rydning og religion | Onsdag 13. februar 19.15 -21.00. Foredrag af religionshistorikeren Mikael Rothstein.

Sojabønner og palmeolie truer verdens regnskove |
Onsdag 23. januar 19.15 -20.15. Fordrag af Astrid Wodschow,
Skovpolitisk medarbejder WWF Danmark.

Orangutangen Miko går i skovskole | Torsdag 14. februar og tirsdag 19. februar 13.00-14.00. Event for børn afholdt af
Red Orangutangen.

Ingefær–ikke bare en knold | Torsdag 24. januar 16-18.
Foredrag af Botaniker Axel Dalberg Poulsen.

Vil du være tiger eller dovendyr for en dag? | Lørdag
den 16. februar og søndag den 17. februar mellem kl. 13-16.
Verdens Skove maler ansigter og laver perler.

Skovenes stemme i Danmark – kom og hør om
Danmarks Naturfredningsforenings spændende arbejde for de
danske skove | Tirsdag 29. januar 19.15 -21.00. Birgitte Bang
Ingrisch, fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Skovhistorie I Tirsdag 19. februar 19.00
-21.00. Foredrag af historiker Bo Fritzbøger.

januar
Vær skarnsunge for en dag | Lørdag den 19. januar og
søndag den 20 januar kl. 10-14. Arrangeret af Naturkatapulten,
som er Danmarks Naturfredningsforenings aktiviteter
for børn.

Arbejdet for bevarelse og bæredygtig brug af skovene
i Latin amerika | Onsdag 30. januar 16.00-18.00. Foredrag af
Nikolaj Bro Moseholm fra Verdens Skove.

Træer i byerne – hvorfor har vi brug for dem? | Onsdag
20. februar 19.15- 21.00. Foredrag af Erik Maagaard Jacobsen,
næstformand i Danmarks Naturfredningsforenings Københavns
afdeling.

Trees that Changed the World | Onsdag 30. januar
19.15-21.00. Dette foredrag er på engelsk og holdes af historiker
Toby Musgrave.

Brug skoven til læring, udvikling og restituering! |
Onsdag 20. februar 16.00- 17.30. Foredrag af naturformidler og
ergoterapeut Pernille Hede.

februar
Oialla chokolade – Vild, økologisk og i verdensklasse |
Søndag 3. Februar 14.00 -16.00. Foredrag af chocolatier Rasmus Bo
Bojesen

De bornholmske bisonokser – en art vender hjem |
Tirsdag 5. marts 17.00 -19. Foredrag af biolog Erling Krabbe,
Naturstyrelsen Bornholm.

Cambodia beyond Angkor Wat- Corruption and
forest protection | Onsdag 6. marts 19.15 -21. Foredrag på engelsk af M.Sc. Wildlife Sciences Rohit Singh, WWF Malaysia.
Man kan købe billetter til arrangementerne på Rundetaarns hjemmeside: www.rundetaarn.dk
For mere info om de forskellige arrangementer se:
www.forestsinyourpocket.org
Samtalebord gennem hele festivalsperioden hver torsdag 15-17, kom og få
en skovsnak med den ene af festivalens arrangører, biolog og fotograf til de fleste af
de udstillede billeder, Inger Kærgaard.

Kom
og v
med ær
!

Tak til vores samarbejdspartnere:
Forest Stewardship Council
(FSC) og Danmarks Naturfredningsforening

Inddeling i kategorier, så du nemmere kan overskue alle de
spændende arrangementer:
Dyr

Børn

De danske skoves fremtid – under indtryk af klimaforandringer og alvorlige træsygdomme. Tirsdag 26. februar
19.15-21. Foredrag af forstkandidat Peter Friis Møller.

Natur

Historie

Mad

Jagt

Skoven i kunstnerisk perspektiv | Onsdag 27. februar
20.00 – 21.30. Foredrag af Kunsthistoriker Grith Stagaard Gough.

Politik

KIima

