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17.30 Entrén öppnar

18.00 Klimatstudenternas grundare

	 Vegobuffé	&	bar		 

19.00 Klimatstudenterna Uppsala universitet
 Forskaruppropets initiativtagare
 Nätverket We don’t have time

	 Trubadur	Staffan	Lindberg

20.30 Lansering av rektorstävlingen 

	 Bear	With	Us

Vi är stolta och glada över att bjuda in er till världens första klimatstudentfestival – en lösningsori-
enterad och inspirerande kväll med närodlad mat, fyndig musik och högtidliga tal. Under kvällen 
lanserar vi vår rektorstävling #levsomnilär	och spelar alternative/indie rockbandet Bear With Us.

Tid & plats: Den 16 mars kl. 17.30–22.00. Loftet på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. 

Inträde & anmälan: 140 kronor (studenter 100 kronor) inklusive välkomstdrink och vegobuffé. 
Betalas senast den 13 mars med Swish 070-225 69 91 ( Josefine Kyhlström Blomqvist) alt. Bankgiro 
5021-7009. Anmäl er via länken på klimatstudenterna.se/festivalen senast den 13 mars. 

Om Klimatstudenterna
Vår framtid är akut hotad då fossila utsläpp inte minskas tillräckligt snabbt. Därför har vi studenter 
börjat samla oss i Klimatstudenterna Sverige för att hjälpa våra universitet och högskolor att visa 
vägen. Som producenter och finansiärer av klimatvetenskap kan de, genom att börja leva som de lär, 
ta på sig ledartröjan och bidra till att den livsviktiga samhällsomställningen sker i tid. Nu gäller det!

Frågor? Mejla frågor till info@klimatstudenterna.se

Uppsala län

Klimatstudenterna Sverige har festivalen i samarbete med:



Klimatstudentfestivalen

Klimatstudenternas grundare · Studenter från hela landet 

· Dans till Bear With Us · Klimattrubadur Staffan Lindberg

· Forskaruppropets initiativtagare · Ansvariga för lärosätenas 

fossilutsläpp · nätverket We don’t have time · Vegobuffé & Bar

     Lansering av #levsomnilär

rektorstävlingen i utsläppsminskning

Klimatstudenterna Sverige i samarbete med

Inträde inkl. välkomstdrink & vegobuffé 140 kr (studenter 100 kr)
OSA senast 13 mars på klimatstudenterna.se/festivalen

16 mars i Uppsala 17.30–22.00

Uppsala län




