
!!!
Datum: 22/7- 14 !!
Rubrik !
Tomas Andersson Wij konferencier för unik kli-
matkonsert!!!!!!

Sammanfattning!
Tomas Andersson Wij blir konferencier för Stormvarnings klimatkonsert på Parkteatern. Gratiskon-
serten ges i Vitabergsparken 25/8 (kl 18.00-20.30).!
Musik: Carl Bagge, Magnus Carlson, The Tiny,  Albin, Kristin Amparo, Christopher Sander, Sarah & 
Georg Riedel, Janne Schaffer m.fl. !
Talare: Johan Kuylenstierna, Maria Ojala, Lisen Schultz, Staffan Laestadius. !!
Pressmeddelande!
Den 25/8 presenterar Stormvarning en unik klimatkonsert på Parkteatern i Vitabergsparken. Denna 
gratis helkväll fylls av musik från några av landets mest intressanta musiker samt tal från Sveriges 
främsta experter inom klimatfrågan. Genom att belysa klimatfrågan vill Stormvarning motverka kli-
matångest och ge publiken nya infallsvinklar på vår tids viktigaste fråga. Stormvarning älskar tan-
ken på att Sverige kan bli bäst i världen på att ta klimatfrågan på allvar.!!

- Jag är oerhört glad över att få vara konferencier för den här ”klimatmusikaliska” helkvällen 
på Parkteatern. Jag hoppas att denna konsert ska bli en kraftfull avspark för Stormvarning 
och klimatfrågan! !
Tomas Andersson Wij!!

Varför:!
Stormvarning är ett initiativ som vill lyfta klimatfrågan tillbaka in i det offentliga samtalet tillsam-
mans med musiker, artister, forskare och kommunikatörer. Vi bygger en plattform som utöver när-
varo och uppmärksamhet ger publika aktiviteter och alternativa seminarier. Detta för att skapa för-
troendebyggande och energirika dialoger och ta klimatfrågan till medborgarna.!!
Vi vill nyansera klimatfrågan och bredda dess tillgänglighet då det finns många sätt att förstå och 
förhålla sig till klimatet. Musik och artister har förmågan att beröra och att lyfta in en känsla, inte 
bara förnuft, i klimatsamtalet. Stormvarnings mål är att skapa en kraft av samhörighet, nödvändig-
het och optimism som med nya grepp kan pusha fram de förändringar som måste till.!!
Vi är övertygade om att vi i Sverige kan bli bäst i världen på att ta klimatfrågan på allvar. Det är ett 
lagarbete!!!
Bokade officiella gäster är: !
Konferencier: Tomas Andersson Wij!
Kapellmästare: Carl Bagge (Känd bl.a. för att jobba med Robyn, Kleerup m.fl.) med band och 
stråkkvartett.!
Musikaliska artister: Magnus Carlson, The Tiny, Albin, Kristin Amparo, Christopher Sander, Sarah 
& Georg Riedel, Janne Schaffer m.fl.!!!!



Några av Sveriges främsta experter inom klimatfrågan:!
Johan Kuylenstierna: chef för Stockholm Environment Institute och adjungerad professor vid 
Stockholms universitet. Utsedd av tidningen Miljöaktuellt till Sveriges miljömäktigaste år 2014.!
Staffan Laestadius: professor i industriell ekonomi på KTH. Kom nyligen ut med boken "Klimatet 
och välfärden". !!
Maria Ojala: doktor i psykologi och forskare vid Uppsala Universitet. Undersöker ungdomars tankar 
och känslor kring klimatproblemen.!!
Lisen Schultz: forskare vid Stockholm Resilience Center där hon undersöker hur hållbarhet kan 
skapas  i olika ekosystem. Driver Pontus Schultz Stiftelse för ett mänskligare näringsliv. !!!
För all kontakt: !!
sophia@stormavarning.org!!
www.stormvarning.org!!
Mobil: 0708464821!!
För mer information om Stormvarning: www.stormvarning.org. !

http://www.stormvarning.org

