
Met Climate Proofing the Region verkennen we de toekomstbeelden voor
onze regio en de consequenties van klimaatverandering in de tussentijd.
We organiseren het als coalitie van betrokken mensen en organisaties. 
Van, voor, door en met iedereen; samen worden we klimaatbestendig!



Welkom op Surf the Tide!
De gevolgen van klimaatverandering zijn voelbaar. Zelfs als we de doelstellingen van
Parijs halen moeten we voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden zoals
stortbuien, hagel, hitte, droogte en storm, en met de dreiging van overstromingen. Hoe
zorgen we voor een klimaatadaptieve regio, voor en door iedereen? 
 
Klimaatverandering vraagt actieve betrokkenheid en brede samenwerking van leiders.
Iedereen heeft het vermogen om een verschil te maken in onze veranderende wereld
en veranderende klimaat. Met een gezamenlijk statement en het oog op toekomstige
generaties spreken wij ons vanavond uit voor een klimaatadaptieve regio. Dit doen we
in een gevarieerd programma met beelden, persoonlijke pitchers, een brief,
aanvullingen en ontmoetingen. Wij wensen u een goede bijeenkomst!
 
Namens de Climate Proof coalitie, 
Quirine Winkler en Maarten Claassen
 
 
INDICATIEF PROGRAMMA 
 
17:30 – 18:15 uur
 
18:15 – 18:30 uur
 
18:30 – 18:40 uur
 
18:40 – 19:00 uur
 
19:00 - 19:30 uur
 
19:30 - 20:00 uur
 
20:00 - 20:30 uur
 
20:30 - 21:00 uur
 
21:00 - 22:00 uur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontvangst
 
Aan tafel en klimaatadaptief voorgerecht
 
Welkom
 
Punten op de i voor de brief en uw persoonlijke bijdrage
 
Zeepkist
 
Klimaatadaptief hoofdgerecht
 
Zeepkist
 
Brief aan de toekomstige generatie
 
Toetje, borrel en afsluiting
 



KLIMAATADAPTIEF DINER

Bij binnenkomst
 

Crudité van zeebanaan en ijskruid met Koreaanse dip
Auberginechip met humus en granaatappel

Crostini met rilette van Schipholgans en piccalilly
Zeewierbitterbal met wasabi

 
Voorgerecht

 
Vissoep met rivierkreeftaïoli

Hennepfocaccia
Monniksbaardsalade

 
Hoofdgerecht

 
Biet Wellington met eryngii paddenstoelen
Parelgort met harissa, tomaat en venkel

Kimchi omelet met daslook en sesam
Artisjok, pickles, vinaigrette, Batavia-sla

 
Nagerecht

 
Broodpudding

Hangop en duizendknoop
Aardbeien en vlierbloesem



Multi-perspectief
Klimaat en veranderingen kennen vele verhalen en perspectieven. Tijdens
Climate Proofing The Region brengen we dat onder andere in beeld door een
verbeeldingsprogramma en expositie. Tijdens binnenkomst kun u onder andere
kennismaken met:

Fabrica Brighton Day 10 - Claude Cattelain 
Een man die het water terug de zee in veegt. Letterlijk dweilen met de kraan open.
 
Waiting for Climate Change - Isaac Cordal
Isaac Cordal laat de consequenties van de apathie ten opzichte van de klimaatproblematiek zien.
 
Fabian's Hoekje - Fabian Krausz
Fabian duikt in de micro- en macromaterie van bacterie en tijdsrelativism.
 
The Urge To Sit Dry - Boris Maas
De stoel maakt ons bewust van hoe ver we onder zeeniveau leven.
 
Rainbar - Amsterdam Rainproof
Een bar die op ludieke wijze de bewustwording vergroot en discussie uitlokt, over thema’s als
wateroverlast en klimaatadaptatie.
 
Floating Village - Pet van de Luijtgaarden
Het drijvende kunstproject Floating Village toont op intrigerende wijze misschien wel dé oplossing
voor de grootste uitdaging van de nabije toekomst.
 
All This Will Be Ours Without Asking - Piet-Jan van Rossum 
Een neutrale serene voorstelling van verdronken land waar het publiek zich onder zeeniveau
waant.
 
Slimme Regenton - Amsterdam Rainproof
De Slimme Regenton is bedacht om de stad minder kwetsbaar te maken voor extremer weer.
 
Camper - Samen Klimaatbestendig
Hoe zie jij klimaatadaptatie? 
 


