KLIMAFESTIVAL
v. Karens Minde Kulturhus
på græsplænen

Søndag d. 7. sept. kl. 12-16
Go’ Energi er Alternativ Energi
Energitjenesten København

Vær miljøbevidst når du lytter til heavy-metal.
Med solcellemoduler, ledninger og en
lamineringsmaskine bygger du din egen
oplader, som får strøm fra solen.

Få råd, vejledning og inspiration om
energibesparelser og vedvarende energi hos
eksperterne i Energitjenesten.
En perfekt mulighed for en snak om en løsning,
der passer dig og miljøet.

Strøm fra vinden

(fra ca. 6 år)
Hvordan virker en vindmølle? Med vinger,
dynamo og haleror kan du samle en vindmølle
og se at den virker. Prøv vindmøllen på
cyklen og se hvor meget du kan få den til at
køre rundt. Kan du få en radio til at spille?

Varmt Vand fra Solen

Vand og Bambus

Michael Brandes viser produkter, der
producerer el og varm luft fra solen.
Brug dem i din villa, dit sommerhus, din
kolonihave eller på din båd. Oplagt for den
ansvarlige forbruger.

(for alle aldre)
Byg en fantasifuld bambusbane. Få vandet til at
løbe, vandmøllerne til at dreje rundt og pæren
til at lyse. Kun din egen indsats sætter
grænsen.

Solceller

(fra ca. 6 år)
Hvor meget strøm kan solceller producere.
Se hvor mange solcellepaneler, der skal til for
at få køkkenmaskiner eller radioer til
at virke.
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Mød Niels Lyck og hans solfangere. En nem og
miljørigtig mulighed for varmt vand i
sommerhuset eller kolonihaven.
www.varmtvandfrasolen.dk

El Fra Solen

Solcelle gadgets

Vær moderne og hav solen med i din lomme.
Radio, opladere og lamper. Til og fra solen.
Også unyttige ting!

Valdemarsgade 4
1665 København V
tlf. 36 922 500
www.groen-vesterbro.dk

Kør med mini-brintbil (fra ca. 12 år)

Fyld vand på, brug solceller, producér brint
og få bilen til at køre. Et lille vidunder, som kun
har vanddamp i udstødningsrøret.

Klimakampagnen

Meld dig til Københavns Klimakampagne.
Lav din egen personlige klimahandlingsplan og
få masser af gode tilbud, lige ind ad døren.

Smagen af Solovn

(for alle aldre)
Steg pølser i solovn, bag ﬂadbrød på bål og
bryg en kop kaffe. Tag en slapper i vores
genbrugsmøbler.
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Lav en solcelleoplader til din
mp3-afspiller (fra ca. 12 år)

