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Nu släpps biljetterna till Existensfestivalen 2022!
Idag släpps biljetterna till Existensfestivalen som
kommer att hållas i och omkring Kiviks kapell
mellan 26-28 augusti. Temat är ”Övergångar”.
Det är tredje gången den ideella organisationen Convenium
Österlen står som arrangör för Existensfestivalen som
bjuder in till samtal och samvaro kring de stora existentiella
frågorna.
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. Hur rör vi oss genom tiden, genom
åldrarna? Hur ser steget från ett samhällssystem till ett
annat, mer hållbart och sunt, ut? Hur blir det fred från att
ha varit krig och hur blir en idé ett konstverk? Och hur
mår man i övergången mellan ett kön till ett annat?
”Vi ser redan ett stort intresse för festivalen,” säger Cilla
Ungerth Jolis, festivalansvarig. ”Temat är högaktuellt
genom de stora samhällsförändringarna vi står inför, t ex
klimatkrisen och kriget i Europa. Men vi brottas även med
inre övergångar, från en livsfas till en annan. Convenium,
som är en politiskt och religiöst obunden organisation,
bjuder in festivaldeltagarna att ställa frågor, och kanske tillsammans med andra komma närmre några svar”.

Under tre dagar får deltagarna ta del av samtal på
scenen, musik, lyrik, konst, filosofi, psykologi, och
forskning. Elva olika workshops erbjuds med teman
som existentiell hälsa, mannens övergångar, kreativt
skrivande, döden, sång, och slöjda med skräp.
Bland de medverkande finns författaren Göran Rosenberg,
journalisten och författaren Malou von Sivers, skådespelaren Pernilla August, professorn Carl Johan Fürst, etikern
Axel Carlberg, författaren och leg psykologen Patricia
Tudor Sandahl med dottern prästen och poddaren Rebecka
Tudor Sandahl, entreprenören Joachim Berner, konstnären
och konstaktivisten Saadia Hussain, prisbelönta klimatjournalisten Alexandra Urisman Otto, verksamhetsledaren
för Helamalmö Nicolas Lunabba, journalisten Marianne
Greip, musikern Lena Måndotter, violinisten Christian
Svarfar och författaren Helena Thorfinn m fl.
Conveniums förhoppning är att samtalen ska sträcka
sig långt in i augustinatten.
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