Teater Katapult og teaterpublikum hjælper vores klode:

1% for the Planet
Hjælp til menneskets eneste planet kommer fremover til at gå direkte videre fra køb af teaterbilletter hos
Teater Katapult. Global-organisationen 1% for the Planet sikrer og kontrollerer, at Katapult ved at donere 1% af
alle egenindtægter lever op til sine egne ambitioner om at yde støtte til bæredygtighed, klima og miljø.
- Man må starte et sted. I stedet for at snakke om det, skal man gøre det: Fremover går 1 procent af Teater Katapults egenindtjening direkte til at passe på den eneste planet, vi har at leve på.
Teater Katapults teaterchef, Torben Dahl sætter ord på det bæredygtige tiltag, Katapult netop har ført ud i livet: Teatret er blevet
business-medlem af den amerikanske organisation 1% for the Planet. Samtidig har Torben Dahl fået århusianske Verdens Skove med
på ideen. Verdens Skove bliver den nonprofit-organisation, Teater Katapult under 1% for the Planets certificering og kontrol fremover
vil donere 1 procent af alle egenindtægter til. Verdens Skove/Forests of the World kommer dermed på 1% for the Planets liste over
nonprofit-medlemmer, som organisationens andre nuværende og kommende medlemmer overalt i verden kan vælge at støtte.
Teater Katapult bliver et af de endnu ret få danske medlemmer af 1% for the Planets samlede gruppe af samarbejdspartnere bestående af knap 3500 business-medlemmer, internationalt set. Den globale organisation garanterer gennem blandt andet kontrol af teatrets
regnskaber, at Katapult lever op til sine egne ambitioner gennem forpligtelsen til at støtte Verdens Skove.
- Hvis man køber billetter, årskort eller gavekort til Teater Katapult, kan man regne med, at 1 procent af billettens, årskortets eller
gavekortets pris altid vil blive sendt videre gennem 1% for the Planet. På den måde hjælper Teater Katapults publikum direkte med at
passe på vores klode og vores natur. Sammen forstærker vi et helt nødvendigt fokus på bæredygtighed og klimamæssig filantropi. Og
hvis vi bliver flere business-medlemmer i Danmark, så kan vi virkelig skabe en stor forandring, siger Torben Dahl.

1% for the Planet er først lige begyndt
Midt i august kunne Teater Katapult offentliggøre, at teatret med en kæmpe-håndsrækning på kr. 300.000 fra NRGi's Værdipulje ville
nå i mål med en bæredygtig ambition om at reducere sit strømforbrug med minimum 70% ved udskiftning til LED-scenelys. Et projekt, der ellers midlertidigt var skrinlagt på grund af corona-pandemiens indhug i teatrets økonomi.
Ved samme lejlighed meldte teaterchef Torben Dahl ud, at Katapults fremtidsplaner i høj grad har et grønt og bæredygtigt sigte – og
at sløret snarest ville blive løftet for endnu et større bæredygtigheds-initiativ. Samarbejdet med 1 % for the Planet er det initiativ, teatret på det tidspunkt havde i støbeskeen, og som nu bliver til virkelighed. Fremtiden vil rumme endnu flere grønne handlinger fra Katapults side.
På 1 % for the Planets website - onepercentfortheplanet.org – fortæller organisationens selv om sit virke:
”I dag er 1 % for the Planet et voksende, globalt netværk med mere end 3.419 virksomheder og et voksende samfund af individuelle
medlemmer, der støtter tusinder af nonprofitorganisationer i mere end 64 lande.”
”Vores businessmedlemmer og individuelle medlemmer giver direkte støtte til grundigt gennemcheckede nonprofit-organisationer. Vi
er her for at certificere støtten og sikre, at vores medlemmers donationer giver størst mulig effekt.”
”1% for Planet-medlemskab sikrer, at din støtte til miljøet er troværdig og anerkendelsesværdig. Vi er et globalt anerkendt brand. Vi
har målrettet hundreder af millioner af dollars til miljømæssige nonprofit-organisationer over hele verden. Og vi først lige gået i
gang.”
NB! Vedhæftede billede krediteres ’PR-foto: Verdens Skove’.
Interview med teaterchef Torben Dahl om Teater Katapult og 1% for the Planet kan aftales ved kontakt med nedenstående.
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