PARKPROGRAMMET
Under Globaliseringskonferansen 19. - 21. november vil det være et gratis program for alle byens innbyggere i parkområdet mellom
DOGA og Kulturkirken Jakob

FREDAG 19. NOVEMBER
FOLKEKJØKKEN DEL 1
Tid: 14:00–15:00
Sted: Lavvo
Matsvinn er et etisk, miljømessig og politisk problem
og omtrent en tredjedel av maten som produseres i
verden i dag blir kastet. Et folkekjøkken er solidaritet
i praksis der vi bruker mat som skal kastes, og lager
et ordentlig måltid til folk som trenger det. Denne
første delen av et tredelt program om Folkekjøkken
vil ta for seg skolering og diskusjon om den radikale
politikken og historien bak folkekjøkkenet.
Arrangør: Norges Sosiale Forum

SUBVERTISING
Tid: 14:00 - 18.00
Sted: Krypten
Subvertising Norway stiller med både erfaring og
kompetanse i en todelt bolk hvor de først forteller
om hvorfor og hvordan de driver med adbusting, før
deltakerne selv skal få satt teori ut i praksis med å
lage plakater som vi etterpå tar med ut og bruker
til adbusting.
Arrangør: Subvertising Norway

LØRDAG 20. NOVEMBER
BOKBAD: STREIK!
Tid: 10:00 - 11:30
Sted: Lavvo
Jonas Bals kommer for å snakke om sin nye bok:
Streik! Streik er historien om dannelsen av det
moderne Norge, om klassekamp og arbeidsfred, og
om frihet og menneskeverd.
Velkommen til en samtale om streik, boken og
fenomenet!

BYTTEMARKED
Tid: 11:00 - 17:00
Sted: Lavvo
Velkommen til byttemarked i Globaliseringskonferansens
parkområde! Her kan du komme og bytte klær, bøker,
sko, interiørting og annet du måtte ønske. Ta med
noe du vil gi et langt liv hos en annen eier, og bytt
det inn i noe nytt og fresht du kan ta med deg hjem.
Arrangører: FIVH og FIVH Oslo studentlag

MUSIKK- OG MALEVERKSTED
Tid: 15:00 –16:30
Sted: Lavvo
Billedkunstneren Anna Weilhartner vil veilede publikum i hvordan man kan bruke levende musikk fra
den franske trommeslageren Nino Baleyte og saksofonist Sigrid Aftret som inspirasjonskilde til å male.
Under prosessen vil alle som vil få være med å både
male og diskutere. Det kreves ingen forkunnskaper
om verken maling eller musikk, så ta med deg nysgjerrighet og utforskertrang og bli med!

SOLIDARITETSLØP
Tid: 14:00 - 15:00
Oppmøte: Parken
Klassekrig og Sport Idrettslag (KOS-IL) inviterer
med dette alle interesserte til å være med å
løpe et solidaritetsløp gjennom byens gater. I
Solidaritetsløpet er ikke målet å komme først frem,
men å ha en god opplevelse gjennom fysisk aktivitet
i et kameratslig fellesskap. Løypa er på 5 kilometer,
med drikkestasjon halvveis. Vi vil holde oss i en
eller flere samla grupperinger hele veien.
Arrangører: Klassekrig og sport idrettslags (KOS-IL)

FOLKEKJØKKEN DEL 2
Tid: Avtales på fredag etter del 1
Sted: Lavvo
Matsvinn er et etisk, miljømessig og politisk problem
og omtrent en tredjedel av maten som produseres i
verden i dag blir kastet. Et folkekjøkken er solidaritet
i praksis der vi bruker mat som skal kastes, og lager
et ordentlig måltid til folk som trenger det. I del to
av det tredelte programmet om Folkekjøkkenet vil
det hentes inn overskuddsmat og dumpster dives.
NB: påmelding!

ÅPEN ØVING MED SAMBATTAC
Tid: 14:00–15:30		
Sted: Parken
De siste åra har SambAttac Oslo vært et fast
innslag på byens demonstrasjoner. Har du lyst til
å bli bedre kjent med SambAttac? Vil du prøve deg
som trommeslager for første gang? Eller kanskje du
bare liker å lage liv og lyd på demonstrasjoner?
Dere er hjertelig velkomne til åpen øving med
SambAttac! Her kreves det ingen forkunnskaper
for å delta, bare motivasjon og kamplyst. Årets
Globaliseringskonferanse avsluttes med en felles
markering, hvor vi deltar med våre nyinnøvde rytmer.
Arrangører: SambAttac

FOLKEKJØKKEN DEL 3
Tid: 10:00–14:00		
Oppmøte: Park
I siste del av det tredelte programmet om
Folkekjøkkenet vil deltakerne lage mat sammen og
bli med og dele det ut til dem som trenger. Vi deler
ut alt vi får inn, enten det blir brukt i matlaging eller
om det gis vekk etterpå. NB: påmelding

SØNDAG 21. NOVEMBER
FIKSEVERKSTED
Tid: 11:00–14:00		
Sted: Parken
Velkommen til klesreparasjon i Globaliseringskonferansens parkområde! Repairable og Framtiden i våre
hender (FIVH) holder reparasjonsverksted for klær i
Lavvo 1. Her kan du komme med alt av klær du ønsker å reparere. Det er også lov å ta med plagg som
trenger en oppgradering på en eller annen måte!
Om plaggene trenger en spesiell glidelås, knapp
eller lignende er det supert om du kjøper det selv
på forhånd, så hjelper vi deg å få det fikset.
Arrangører: FIVH, FIVH Oslo studentlag, Repairable

