Bæredygtig Scenekunst NU

Green Rider
Hvordan man påvirker spillestederne til at handle mere
bæredygtigt?

Bæredygtig Scenekunst NU

Green Rider
Da vi ikke har så meget erfaring med at udvikle Green
Hvis den miljømæssige påvirkning af din turné er noget,

Riders, må du meget gerne kontakte os med feedback og

du er interesseret i, så kan en rider være et kraftfuldt

gode eksempler, som du oplever i dit arbejde med at

kommunikationsværktøj, der kan tilskynde til ændringer

skabe din egen bæredygtig turné for din forestilling.

for en mere bæredygtig turné-sektor på tværs af de

Således kan vi forbedre og forfine vores arbejde og dele

teatre og venues, du spiller på. En rider kan inkludere

den viden, så det kan komme andre i vores branche til

nogle “grønne” klausuler, som enten kan optræde i en

gode.

selvstændig Green Rider, som en del af dit turnebrev til

Send dine ideer til Jacob Teglgaard:

spillestederne.

jacob@baeredygtigscenekunst.nu
Du er altid velkommen til at kontakte os for mere

Det vigtigste med en Green Rider er at starte dialogen

information og stille spørgsmål.

med spillestederne så de får øget fokus på
bæredygtighed. Nogle gange er det bare at stille det

På de efterfølgende sider er en række ideer til, hvordan

rette spørgsmål på det rigtige tidspunkt. Vi har alle i

du kan formulere dine ønsker og hvad du kan

branchen et ansvar for sammen at sænke klimaaftrykket.

implementere i din Green Rider.
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Vi ved alle, at turné-teater har en betydelig påvirkning på
miljøet. Vi har som teater forpligtet os til at gøre, hvad vi

Baggrund for at inkludere bæredygtige valg på

kan for at minimere vores Co2-aftryk, hvor det er muligt -

vores rider eller turnebrev

men vi kan ikke gøre det hele selv. Vi har brug for Jeres
hjælp!

Du er velkommen til at ændre beskrivelsen/
introduktionen. Især kan du angive, hvad dine egne

Vi er klar over, at vi ikke kan diktere den måde, du driver

initiativer er for at fremhæve, at der ikke er tale om

dit teater eller dit arrangement på, men vi har grønne

ensidige forespørgsler.

forhåbninger. Vi håber, I vil indgå i en dialog om, hvordan

Vi opfordrer til at du tilpasser teksten efter dine behov.
Jo mere præcis henvendelsen er desto bedre.

vi kan imødekomme vores ambitioner på miljøets vegne.
I denne rider finder du visse opfordringer markeret med
en ✱, hvilket angiver, at de er en del af vores “grønne”
indsats.
Vi takker på forhånd for din tid, indsats og samarbejde.
For yderligere information og støtte til at gøre din egen
drift mere miljømæssig bæredygtig besøg
www.baeredygtigscenekunst.nu
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Eksempler på anmodninger:

oplysninger med os så tidligt som muligt, så vi kan

Disse kan integreres i dit turnebrev eller præsenteres

videregive dem i vores netværk.

som en separat Green Rider. Dette er en række forslag

✱Sørg venligt for sikker cykelparkering for publikum ved

og det er op til dig at vælge de forslag du mener er

spillestedet.

vigtigst.

Catering - mad:
Gensidig sparring:

✱ INGEN plastik-bestik eller plastik engangstallerkner,

✱ Send os venligst en kopi af dit

tak!

spillested/festival/begivenheds miljøpolitik, hvis du har

✱ Sørg venligst kun for mad og drikkevarer i de ønskede

en, og lad os endelig vide, om der er noget, vi kan gøre

mængder.

for at støtte din indsats, mens vi arbejder sammen med

✱ Vi foretrækker lokalt frisk frugt eller grøntsager

dig/Jer.

✱ Mad og drikkevarer skal være økologiske,
sæsonbetonede, fortrinsvis lokalt fremskaffede og med

Publikumsrejser:

minimal engangsemballage. Hold venligst øje med

✱ Vi anmoder om, at du og dine billetagent(er) stiller

produkter med miljøoplysninger.

oplysninger til rådighed for publikum om offentlige

✱ UNDGÅ venligst madspild!. Uåbnede drikkevarer og

transportmuligheder, cykling ,delebil/fælleskørsel og

mad, der ikke er spist, skal gives videre til personalet eller

promoverer disse, hvor det er muligt. Del venligst disse

doneres til andre eller komposteres på anden måde.
✱ Afkøl kun de ting, vi har bedt om at blive kølet ned

Green Rider
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Catering - drikkevarer:

Energi:

✱ INGEN plastikflasker, tak!

✱ Lys i garderobe og aircondition/varme må først

✱ Sørg for drikkevand i kander samt glas/kopper i alle

tændes lige før vores ankomst.

omklædningsrum.

✱ Alle køleskabe, elkedler, brødristere, lys osv. i

✱ Giv os venligst porcelænskrus og/eller almindelige

omklædningsrum bør være energieffektive så vidt det er

drikkeglas.

muligt (men køb ikke noget nyt på grund af os - men ha’

✱ Vi medbringer vores egne genopfyldelige vandflasker.

det i tankerne ved næste udskiftning).

Sørg venligst for at postevand eller filtreret ledningsvand

✱ Sørg venligst for netstrøm til vores tourbus(er), så vi

til enhver tid er tilgængeligt til påfyldning for vores crew.

kan reducere/undgå at benytte vores generatorer.

✱ Opstil ikke beholdere fyldt med vand på forhånd. Sørg
for vand i kander, og vi vil opvarme det i de mængder, vi
har brug for.

Affald:

✱ Ingen små engangsposer med

✱ Vi anmoder om, at I sørger for tydelig afmærkning af

salt/peber/sukker/krydderier, tak. Lever dem venligst i

genbrugs-faciliteter bag scenen og i

flasker, bøsser eller lignende.

ALLE omklædningsrum til papir, dåser, plast og glas.

✱ Sørg venligst for service der kan genbruges/vaskes

✱ Hvis jeres spillested opsamler bionedbrydeligt

(tallerkener, bestik osv.).

affald/kompost, bedes du venligst sørge for
affaldsspande til dette i omklædningsrum.
✱ Sørg for askebægre i alle rygeområder.
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✱ Vi ønsker, at I prioriterer hoteller med miljøstandarder

Produktion, rengøring:

(f.eks. miljømærket Green Key eller EU Ecolabel for Tourist

✱ Sørg venligst for en detaljeret liste over jeres interne

Accommodations).

produktionsudstyr, lys- og lyd, som kan være til rådighed

✱ Forudsat at vi får brug for at benytte os af andet en

for os, da vi ikke ønsker at medbringe unødvendigt udstyr.

offentlig transport, f.eks. taxa, så foretrækker vi, at

✱ Brug miljøvenlige og giftfrie rengøringsmidler (f.eks.

benytte os af elektriske eller hybrid-taxaer. Tak.

produktserien fra Ecover) i alle omklædningsrum og
toiletter bag scenen.

Andre ideer, forslag og anbefalinger som du kan overveje

✱ Tilbyd venligst toiletpapir af genbrugspapir på de

at inkludere i dit virke - eller du kan viderebringe det til

toiletter vi kan benytte.

det pågældende spillested, skole eller kulturinstitution.

Social bæredygtighed / velgørenhed.
Hotel, transport:

✱ Kan du bede dine gæster om at lave en minimums

✱ Hvis du bestiller vores indkvartering, skal hotellet være

donation til et velgørende formål?

så tæt på stedet som muligt for at minimere transport til

✱ Måske kan man finde et projekt eller et initiativ som I

og fra spillestedet - bekræft venligst dette inden booking,

sammen kan støtte?

tak.

✱ Gør reklame for og støt dine lokale miljø-NGO'er og

Der kan være tilfælde, hvor det er mere effektivt at

andre grupper.

reservere hotel nærmere på lufthavnen/mellem
lokationer/osv - lad os have en dialog om dette.
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✱ Overvej at oprette en modregnings strategi for CO2
udledningen fra dit spillested eller event. Dette bør ikke
være det eneste, du gør - men det kan være et stærkt

Transport:

værktøj sammen med strategier til at reducere dit

✱ Sluk motoren! Introducer venligst en "nul tomgangs"

klimaaftryk.

-politik for alle produktions- og arbejdskøretøjer.

Lys:
Klimakompensation og modregnings-strategi:

✱ Brug LED -belysning, hvor det er muligt i dit spillested -

✱ Tilbyd klimakompensation for publikum, der rejser til

start med at udskifte hus og backstage, barlys, toiletter,

spillestedet/arrangementet, og tilskynd publikum til at

nødbelysning osv.

donere til f.eks. Verdens Skove, Greenpeace, WWF etc.
Vi opfordrer dig til at finde et bæredygtigt formål eller et

PR:

klimaprojekt, som de involverede i produktionen brænder

✱ Udskriv dit marketingmateriale på 100% genbrugspapir,

for.

og reducer mængden af udprintet PR-materiale.
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