


Om vi ska lyckas ställa om samhället behöver 
vi många som kan bemästra hållbarhet. 
Evenemang och festivaler kan inspirera, 
förena, sätta nya normer och visa vägen mot 
en bättre framtid! 

I LiveGreens Masterclass får du kunskap och 
verktyg inom ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet samt kommunikation och 
förändringsarbete.

VÄLKOMMEN TILL LIVEGREENS 
MASTERCLASS 2022! 

LiveGreens Masterclass i hållbara festivaler och 
events är en intensiv onlinekurs för dig som 
jobbar med livemusik, kultur, festivaler och annan 
eventproduktion. 

Den har premiär på svenska under januari – april 
2022 och består av en introduktion i hållbar 
utveckling med fyra efterföljande moduler. 

I detta dokument kan du läsa mer om innehåll, 
gäster, material, upplägg och resultat.  

Anmäl dig på www.livegreen.se/masterclass

http://www.livegreen.se/masterclass


OM LIVEGREEN  
FESTIVALS & ACADEMY 

LiveGreen startade som en festival mot 
klimatångest 2011. Under de senaste 10 åren har 
vi samlat på oss kunskap, verktyg och framgångs-
exempel på hur vi som arbetar med festivaler, 
musik och kultur kan ta miljömässigt och socialt 
ansvar i vår eventproduktion, men också hur vår 
bransch kan driva förändring i samhället. 

Efter pandemin har vi en unik möjlighet att börja 
om på ett mer schysst och hållbart sätt. Vi måste 
alla hjälpas åt att lösa de lokala och globala kriser 
vi står inför. Festivaler och kulturevenemang kan 
genom mod, nyfikenhet, innovation och 
kommunikation förena människor, inspirera 
människor och visa vägen mot en hållbar framtid!

http://www.livegreen.se


FÖR VEM?

Festival- & 
eventarrangörer

Artister & 
kulturarbetare

Kultursektorn – 
offentlig, privat & 
idéburen

Studenter inom 
musik, kultur & 
events

FILMER 
Varje modul består av en förinspelad utbildningsfilm där LiveGreen 
tillsammans med olika gäster går igenom kunskap, exempel på lösningar 
och innovation i branschen, kontroversiella ämnen, stora utmaningar och 
aktuella trender. 

KUNSKAPSPLATTFORM 
Varje deltagare får tillgång till vår digitala kunskapsbas där vi samlar 
praktiska checklistor, länkar samt intervjuer i sin fulla längd. Här finns 
också mallar för praktiska övningar, workshops och verktyg som du kan 
använda individuellt eller tillsammans med ditt team. 

LIVEEVENT 
Hållbarhet är inget vi kan åstadkomma på egen hand. För att uppmuntra 
samarbete, nätverkande och partnerskap kommer vi att anordna digitala 
sessions med Q&A och gruppdiskussioner i anslutning  
till masterclassen.

FORMAT



Introduktion.

I introduktionen går vi igenom hållbarhetshistoria, 
begrepp och argument för omställning. Du som 
deltagare får en grundkurs i ämnet och därefter starta 
igång arbetet med att vända blicken inåt – med fokus på 
visioner, värderingar och egna mål.

VARFÖR SKA VI BRY OSS?

MAD WORLD – intro

WHAT’S GOING ON? 
– en snabbkurs i hållbar utveckling

A CHANGE IS GONNA COME  
– om LiveGreens Masterclass

Lansering: 31 januari 2022



Modul 1.

Första modulen handlar om vår tids ödesfråga – klimatet 
– men också annan miljömässig påverkan från event och 
festivaler. Vi djupdyker i förnybara energilösningar, smart 
avfallshantering, hållbar mat och dryck, resor och 
merchandise. Vi tittar också närmare på klimat-
kompensation och cirkulära evenemang.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

I’VE GOT THE POWER – energi

DON’T LEAVE ME THIS WAY – avfall & återvinning

Lansering: 14 februari 2022

EAT, SLEEP, RAVE, REPEAT – mat & dryck

AROUND THE WORLD – resor & transporter

I WANT IT ALL – konsumtion & produktion

THE PAYBACK – klimatkompensation



Modul 2.

Detta kapitel handlar om hur vi skapar ett festival-
samhälle som är fritt från diskriminering och ojämlikhet. 
Hur främjar vi mångfald, jämställdhet, inkludering och 
trygghet? Hur kan vi förebygga våld, ohälsa och skadlig 
alkoholkultur? Hur utmanar vi destruktiva normer? 
Vi utforskar även kulturens och evenemangens roll för 
demokrati och hållbar utveckling.

SOCIAL HÅLLBARHET

WE ARE THE WORLD – mångfald & inkludering

IT’S A MAN’S MAN’S MAN’S WORLD – jämställdhet

Lansering: 28 februari 2022

WE’RE NOT GONNA TAKE IT – trygghet

FEELING GOOD – hälsa

DON’T STOP ME NOW – tillgänglighet

GIVE PEACE A CHANCE – demokrati



Modul 3.

Här fokuserar vi på hur vi kan kommunicera olika 
hållbarhetsfrågor utan att tappa organisationens 
identitet eller att “greenwasha”. Vi pratar om evenemang 
som har förändrat världen, den nya tidens makthavare, 
beteendeförändring, aktivism och gamification. Vi lär oss 
även att mäta vår impact.

KOMMUNIKATION & FÖRÄNDRING

DON’T LET ME BE MISUNDERSTOOD  
– hållbarhetskommunikation

CHILDREN OF THE REVOLUTION – aktivism & påverkan

Lansering: 14 mars 2022

DO IT AGAIN – beteendeförändring

COME TOGETHER – engagemang & kunskap

CHECK ON IT – att mäta impact

TWIST & SHOUT – hållbarhetsretorik



Modul 4.

I sista modulen djupdyker vi i innovation, grön tillväxt och 
affärsmöjligheter som öppnas upp när vi jobbar med 
hållbarhet. Vi pratar om partnerskap, hur events kan vara 
en plattform för sociala innovationer och konceptet 
digitala festivaler. Slutligen framtidsspanar vi tillsammans 
med våra gäster.

INNOVATION, EKONOMI & FRAMTID

MONEY MONEY MONEY – ekonomisk hållbarhet

Lansering: 28 mars 2022

BABY YOU’RE A RICH MAN  
– hållbara affärsmöjligheter

WE BUILT THIS CITY – social innovation

SOUND & VISION – digital innovation

THE SHOW MUST GO ON – framtidsspaning



GÄSTER

Det är omöjligt att själv bemästra alla ämnen inom hållbarhet. Därför har vi bjudit in gäster – både experter, forskare, 
festivalproducenter och innovatörer – som delar erfarenhet, kunskap och framtidsspaningar i LiveGreens Masterclass.

Democracy 
Festival 
Association



Vilka datum hålls masterclassen? 

Du hittar schema för året på LiveGreens hemsida. 
Fler datum och tider kan tillkomma, så håll utkik! 

Kan jag delta med flera i min 
organisation? 

Ja! Vi rekommenderar att ni som arbetar i team 
deltar tillsammans, för att få bästa möjliga start på 
hållbarhetsarbetet. 

Hur mycket ska jag betala? 

Masterclassen har frivillig entré vilket innebär att du 
betalar efter förmåga. Vi har dock tagit fram några 
riktlinjer du kan följa: 

Ideell förening / arrangör (ung): 
Entreprenör / arrangör (vuxen): 
Företag / organisation:

Q&A

Hur betalar jag? 

Du kan betala via Swish (123 062 66 97) eller via 
faktura. Märk betalningen med ”masterclass + 
[organisation / namn]”. Kontakta oss på 
masterclass@livegreen.se om du önskar betala via 
faktura. 

Behöver jag några förkunskaper i 
hållbarhet? 

Nej. Masterclassens introduktion kommer att ge en 
grundläggande förståelse för hållbar utveckling. 
Vissa avsnitt är mer avancerade och fördjupade än 
andra. På vår kunskapsplattform kan du alltid få 
mer information och förklaringar av olika begrepp. 

Jag kan inte delta alla tider :( 

Ingen fara! Du kan välja att läsa masterclassen helt 
på distans i egen fart. Våra Zoom-träffar är frivilliga 
och fungerar som ett stöd.

Får jag ett diplom? 

Ja! Så länge du har deltagit i alla moduler och gjort 
alla obligatoriska inlämningsuppgifter får du ett 
diplom vid masterclassens slut. 

Varför ska jag delta i LiveGreens 
Masterclass? 

Av flera olika anledningar! 

1) Hållbarhet är inte en trend – det är en 
livsnödvändighet, och snart kommer det att bli 
en norm. För att rusta dig och ditt evenemang 
för framtiden behöver du lära dig om hållbarhet. 

2) Du får inspiration och konkreta tips från ledande 
innovatörer, festivalproducenter och 
hållbarhetsexperter i hela världen som kan 
hjälpa dig med både omställning, ansvar och 
affärsmässig utveckling. 

3) Du får möta och nätverka med branschkollegor 
från hela Sverige.

70 kr/modul 
120 kr/modul 
360 kr/modul



FRIVILLIG ENTRÉ 
Vi vill demokratisera kunskapen om hållbarhet, 

så att alla kan vara med och ta ansvar.  
Betala vad du kan!

ANMÄL DIG HÄR

123 062 66 97

http://www.livegreen.se/masterclass


LIVEGREENS MASTERCLASS 
GENOMFÖRS MED STÖD AV


