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Om met de woorden van VN secretaris-generaal Guterres te 
spreken: ‘het is code rood voor de mensheid’. Ookal is 
klimaatverandering de grootste bedreiging voor het leven op 
aarde, voor veel mensen voelt het nog altijd abstract aan.  

Bij MDE NL slaan wij de handen ineen voor verbinding en 
verduurzaming. Festivals en live evenementen brengen mensen 
samen en artiesten weten als geen ander het publiek in het hart te 
raken. 

Polarisatie en pessimisme liggen op de loer. We zijn als 
muziekindustrie niet de grootste vervuiler, en zelfs als we van 
vandaag op morgen alles klimaat neutraal zouden doen, gaat dat 
helaas niet genoeg zijn.  

Maar, we zijn één van de meest zichtbare industriën. Wat wij 
uitdragen kan het gedachtepatroon en gedrag van miljoenen 
mensen beïnvloeden. 

MDE biedt handvaten voor het verduurzamen van je event/festival, 
maar we zijn hoofdzakelijk een communicatie platfrom en geloven 
erin dat het belangrijk is het gesprek aan te gaan, kennis uit te 
wisselen en samen te werken.  



Music Declares Emergency actie voorstel

1. Een MDE-stand in de main area van het festival waar 
concert/festival bezoekers informatie kunnen krijgen, de 
declaratie kunnen ondertekenen, en een No Music on a 
Dead Planet nep-tattoo kunnen laten zetten. -> vraag fans 
om online foto’s hiervan te delen en toon deze bv. op de 
schermen naast de main stage. (Add on: Een eco zeefdruk stand 
waar mensen ter plekke hun kleding met dezelfde slogan kunnen laten 
bedrukken.) 

2. Een infostand en een fotowand in de backstage voor 
artiesten, muzikanten en managers/crewleden waar ze 
foto's kunnen maken met een No Music On a Dead Planet-
backdrop. 

3. De campagnevideo van MDE NL onder de aandacht 
brengen via socials en eventueel op de schermen voor de 
headliner show (mits de artiest toestemt) 

4. Een talkshow, paneldiscussie of brainstorm op het podium 
of in een ander deel van het festival. 

5. Ga in gesprek met de artiesten en vraag ze om zich aan te 
sluiten bij Music Declares Emergency en de No Music On A 
Dead Planet campagne en om de declaratie te 
ondertekenen. 





Stappenplan voorbeeld 

Stap 1:  
Onderteken de declaratie van Music Declares Emergency en 
maak dit publiek. (via bv. social media of het maken van een 

video a la Popronde/Reading and Leeds) 

Stap 2:  
Spreek je steun uit voor mensen die werken om klimaat 

verandering tegen te gaan.  

Stap 3:  
Spreek je uit tegen de miljarden euros fossiele subsidie die de 

Nederlandse overheid nu nog geeft. (meer info: De 
Correspondent, Trouw)

https://www.instagram.com/p/CkOPQ2Fou5e/
https://www.instagram.com/p/ChkZsb1l4jl/
https://decorrespondent.nl/13737/zolang-de-fossiele-industrie-subsidies-slurpt-is-het-dweilen-met-de-oliekraan-open/968358934224-8a2c7fd2
https://decorrespondent.nl/13737/zolang-de-fossiele-industrie-subsidies-slurpt-is-het-dweilen-met-de-oliekraan-open/968358934224-8a2c7fd2
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/nederland-zou-jaarlijks-minstens-17-5-miljard-aan-fossiele-subsidies-betalen-klopt-dat~b5398859/

