A better tomorrow: Kortfilmsfestival
<3 Forskarsamtal
Fokus: Miljö

Waltzing Tilda med Holly Fraser. Manus och regi: Jonathan Wilhelmsson

Sveriges unga akademi och LadyBug Festival är stolta att presentera seminariet ”En bättre
morgondag”. Under två timmar tittar vi tillsammans på några utvalda kortfilmer och fokuserar
på miljö, forskning och framtid. Med avstamp i filmerna leder en panel med forskare ett
gemensamt samtal om allt från vänskap och grodor till biologisk mångfald och anarki. Ni får
bland annat träffa en freds- och konfliktforskare från Uppsala universitet och en havsforskare, en
kemist och en forskare i biologisk mångfald från Göteborgs universitet.
Under ledning av Robert Lagerström, IT-forskare på KTH och ledamot i Sveriges unga akademi,
samt Aase Högfeldt, grundare och konstnärlig ledare för LadyBug Festival.
Samtalet hålls på engelska och svenska.

Vi välkomnar alla att delta, och alldeles särskilt barn och ungdomar!
Innan festivalen får lärare och skolungdomar gärna titta på och arbeta med FN:s globala mål
med fokus på någon av de 17 punkterna: https://www.globalgoals.org/sv
Frågor?
Kontakta Mia Liinason på mia.liinason@gu.se om ni har frågor eller vill göra en föranmälan.

Program
Dag: tisdag den 6 november
Tid: Kl. 13.00–15.00
Plats: Bio Roy, Kungsportsavenyn 45, Göteborg
Arrangörer: LadyBug och Sveriges unga akademi
Tema: A better tomorrow Fokus: Miljö
Samtalet hålls på engelska och svenska.
Filmer
•
•
•
•

Waltzing Tilda (post-apokalyps, 15 min, Jonathan Wilhelmsson, Sverige/Australien)
Plastic Pollution: How Humans are Turning the World into Plastic (animation, 9 min,
Kurzgesagt - In a Nutshell for cleanseas.org)
Follow the frog (komedi/reklam, 3 min, av Max Joseph, USA)
Fifty years (dokumentär/ljudinstallation, 3 min, Vicky Lesley/tennerfilm.com,
Storbritannien)

Hanne Fjelde, Sebastiaan Swart, Allison Perrigo och Sebastian Westenhoff
Foto: Mikael Wallerstedt, Malin Arnesson, GGBC, Erik Thor/Sveriges unga akademi

Panel
Hanne Fjelde, freds- och konfliktvetenskap vid Uppsala universitet och ledamot i Sveriges unga
akademi
Sebastiaan Swart, havsforskare vid Göteborgs universitet
Allison Perrigo, forskare i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet
Sebastian Westenhoff, forskare i biofysikalisk kemi vid Göteborgs universitet, och ledamot i
Sveriges unga akademi

