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TRANSITION TOWN TOTNES KONDIGT NIEUW ACTIVITEITENPROGRAMMA AAN
Transition Town Totnes (TTT), het project dat de overgang van de stad verkent naar een
leven na de olie, heeft zojuist zijn nieuwe programma voor de volgende vier maanden
bekendgemaakt. Startmoment is donderdag 6 september met het eerste
verjaardagsfeest van TTT in het Seven Stars Hotel in Totnes om de wonderlijke
successen en resultaten te vieren van zijn eerste transitiejaar. Een avond vol muziek,
toespraken, comedy, gesprekken, poëzie en dans. Op het menu staan dichter Matt
Harvey, Bert Miller and the Animal Folk, Rooh Star, clowns, Breton Dance Band Poisson
Rouge, uitgekookte wedstrijden, een verrukkelijke loterij en vele andere verrassingen.
Stichter Rob Hobkins vertelde de Totnes Times ‘dat het programma van het tweede
seizoen een overrompelende reeks avondactiviteiten en Open-Space-dagen belooft,
waarbij gefocust zal worden op mogelijke toekomstscenario’s voor transport, onderwijs
en landbouw zonder de beschikbaarheid van goedkope olie en gas. Bovendien zal er een
speciale dag voor jongeren zijn. We vinden dit ons sterkste programma tot nu toe, een
getuigenis van de energie en toewijding die de gemeenschap al in dit initiatief gestoken
heeft.’ (Zie Transition-instrument 7) Andere hoogtepunten zijn onder andere toespraken
van Herbert Girardet, David Strahan, auteur van The Last Oil Shock, Paul Allen, directeur
van het Centrum voor Alternatieve Energie in Wales, Bernard Lietaer, Richard
Douthwaite, Peter Lipman van Sustrans en Craig Sams, stichter van Green & Black’s
chocolade en nog vele anderen.
Er zal ook een voorstelling zijn van ‘Dit Boerenleven’, een buitengewone verzameling van
traditionele liederen, verhalen en archiefstukken over landbouw in dit gebied tot
helemaal terug in de jaren 1920. Verder is er een interreligieuze activiteit in de St Jans
kerk, plus een programma van Grote Herscholingscursussen en -workshops, die de
mogelijkheid bieden nieuwe praktische vaardigheden te leren. Zou je graag je eigen
YouTube-video willen maken? Heb je een passie voor inmaken of wil je de fijne kunst van
het broodbakken leren? Van het koken van heerlijke stoverijen tot het leren over lokale
kleisoorten en het bewaren van zaden, het nieuwe activiteitenprogramma bevat alles wat
je maar voor deze herfst kunt wensen.
In een verjaardagskaart aan Transition Town Totnes schreef Andrew Simms, de directeur
van de New Economics Foundation, die onlangs nog in Totnes kwam spreken, het
volgende: ‘Of we het nu leuk vinden of niet, de wereld gaat een belangrijk keerpunt
tegemoet, weg van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Ofwel besluiten we die
overgang voor iedereen zo goed mogelijk te begeleiden, ofwel zullen we er zelf door

overvallen worden op een manier die waarschijnlijk chaotisch, gevaarlijk en mogelijk
dodelijk wordt voor miljoenen mensen. Door dit initiatief te nemen leidt Totnes ons door
het voorbeeld te geven. Transition Town Totnes is een pionier. Het is een van de eerste
slagen van een percussieconcert dat de komst van een nieuw tijdperk aankondigt; een
tijdperk waarin we zullen gaan inzien dat goed leven niet ten koste van de aarde hoeft te
gaan.’
Het activiteitenprogramma van seizoen twee wordt ruim in Totnes verspreid, ook op
informatieborden in de bibliotheek, in Willow Café en Greenlife Shop, en natuurlijk in het
nieuwe TTT-kantoor, in Fore Street 43 in Totnes, dat vanaf 10 september open is van
dinsdag tot en met vrijdag van 10u tot 15u. Voorverkoop van kaartjes in Greenfibres en
Totnes Pet and Garden voor £6. Lotjes kunnen gekocht worden in het Red Wizard Café,
Riverford Goes To Town en de Harlequin boekhandel. Totnes-Ponden worden voor alle
activiteiten geaccepteerd.
Voor meer informatie over deze activiteiten neem contact op met het TTT kantoor op
01803 867358 of breng een bezoekje aan de TTT website www.transitiontowns.org/
Totnes. E-mail: transitiontowntotnes@googlemail.com

