Existensfestivalen 2022
Kivik 26-28 augusti
Te m a : Ö v e r g å n g a r
Övergångar – vägen från ett tillstånd till ett annat - har en central plats i våra liv. Från det
kända till det okända, från en livsfas till en annan. Varje övergång tvingar oss att stanna upp
och gå i närkamp med de ”stora” frågorna, de som rör vår existens: hur vill och bör jag leva i
det nya – själv och tillsammans med andra?
Klimatkrisen är kanske den största och mest omvälvande övergången som vi någonsin
kommer att ställas inför: övergången från ett fossilberoende samhälle till ett fossilfritt.
Och från överkonsumtion till ett enklare, mer hållbart liv. En nödvändighet för vår planets
överlevnad och därmed också mänsklighetens.
Convenium bjuder in till sin tredje Existensfestival då vi under tre sensommardagar möts på
vackra Österlen för att undersöka övergångarnas olika aspekter i våra liv. Med hjälp av musiken,
poesin, konsten, filosofin, psykologin, forskningen och inte minst naturen kommer vi att tillsammans reflektera, samtala, förundras och förtrollas.
Vägen från födseln till döden kantas av övergångar. Från barn till tonår, från student till vuxen,
från gift till skild, från yrkesarbetande till pensionär, från frisk till sjuk. Varje övergång innebär
både utmaning och utveckling. Somliga är vi rustade att möta, de tillhör växandet som människa.
Andra kan vi stå handfallna inför: en omvälvande separation, ett förlorat arbete, ett krig som
tvingar oss på flykt, en naturkatastrof, ett plötsligt sjukdomsbesked eller en älskades död.
Hur ska vi hantera övergångarna i våra liv? Vad kan vi lära oss av våra förfäder, av andra kulturer,
av vetenskaperna, konsten, och inte minst av varandra? På Existensfestivalen 2022 har du
möjlighet att ställa frågorna, och tillsammans med andra komma en bit på vägen mot att
finna svar.

Varmt välkomna! Biljettsläpp i maj 2022!
www.convenium.se
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