Existensfestivalen 2022
2 6 - 2 8 a u g u st i , K i v i ks k ap ell
Te m a : Ö v e r g å n g a r

PROGRAM

Fredag
26 augusti
17.00-17.30
			

Lyrik och musik med skâdespelaren Pernilla August
och violinisten Christian Svarfar

17.30-18.00
			
			

Öppningsanförande med Conveniums ordförande Eva Selleck,
festivalansvariga Cilla Ungerth Jolis, och kyrkoherde
Per Frostenson, Kiviks församling

18.00-19.00

Middag, existensbar, musik och mingel

19.15-20.00
			
			

Övergângar mellan mor och dotter: Ett nära samtal, ansikte 		
mot ansikte, mellan författaren och psykoterapeuten Patricia
Tudor Sandahl och prästen och poddaren Rebecka Tudor Sandahl

20.00-21.30

Existensbaren, musik och mingel

Kontakt
Convenium Österlen
info@convenium.se
www.convenium.se
Boka biljetter pâ www.tickster.com

Programmet kan bli föremâl för ändringar

Lördag 27 augusti
09.15-09.30 		

Meditationsstund med Axel Carlberg

09.30-10.00
			

Ukrainska Röster: Helena Tomasson, poet med rötter i Ukraina
läser egna och andra ukrainska författares verk

10.00-10.30 		
			

Konsten att hitta hem med konstnären, konstpedagogen och
konstaktivisten Saadia Hussain

10.30-11.00 		

Fikapaus
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				5. Tankar om den tredje âldern: en workshop för män om manlighet,
				 S
känslor och mannens âldrar. Leds av entreprenören och författaren
				
Joachim Berner
H
				6. Varde sâng! En musikalisk transerfarenhet med körledaren Sofia Devall
				7. Frân impuls till text: En kreativ skrivarworkshop med författaren
O Helena Thorfinn
				
				8.
Frân vilse till hem en konstworkshop med konstnären, konstP pedagogen
				
och konstaktivisten Saadia Hussain
				9.
S Förändringar pâ djupet: en samtalscirkel om egna upplevelser
11.00-13.00 		
Valbara workshops
			1. Det existentiella ansvaret: en workshop om klimatkrisens psykologiska
			
och etiska perspektiv och egetansvar med Axel Carlberg, doktor i etik
				2. Âtta byggstenar för existentiell hälsa med författaren Kerstin
				
Torkelsson Enlund
				3. Slöjda med skräp med arkitekten och konstnären Malena Skote
				4. Den slutliga övergângen? Workshop om döden med professor
			
Carl Johan Fürst

				

av övergângar med journalisten Marianne Greip

13.00-14.00		

LUNCH

14.00-15.00		
			
			
			

Frân hälsorâd till de stora livsfrâgorna: Journalisten och
författaren Malou von Sivers samtalar med läkaren, författaren
och professorn Anders Rosengren samt författaren och direktorn 		
för Betaniastiftelsen Kerstin Torkelsson Enlund

15.00-15.30

Fikapaus

15.30-16.00

Konsert med violinisten Christian Svarfar och gitarristen Göran Söllscher

16.00-17.00
			
			

Transitioner, transformeringar och omvändelser journalisten Marianne
Greip samtalar med Sofia och Magdalena Devall (verksamma inom
Svenska kyrkan) om att vara eller inte vara queer

17.00-19.30

Middag, existensbar, musik och mingel

19.30-20.00		
			

Konsert: Lena Mândotter, Pierre Engström, Ronnie Hall och Âsa Gjerstad
framför tolkningar av Leonard Cohen och Prayer Songs of the World

20.00-21.00		

Existensbar, musik och mingel

21.00 			Eldshow framförd av Metamorfos performance grupp
Boka biljetter pâ www.tickster.com

Programmet kan bli föremâl för ändringar

Söndag
28 augusti
08.45-9.20		

Yoga i tältet

09.30-10.30 		
Den stora världsoordnigen. Författaren Göran Rosenberg om de
			stora övergângarnas tid
10.30-11.00 		

Fikapaus

11.00-13.00 		

Valbara workshops (samma som lördagen)

13.00-14.00		

LUNCH

14.00-14.45
			
			
			

Det lilla och stora Vi-et. Om klimatkrisen som individuell och kollektiv
utmaning. Med journalisten Alexandra Urisman Otto, psykologen och 		
klimataktivisten Jenny Ahlner, forskaren Roger Hildingsson och doktorn
i etik, Axel Carlberg. Moderator: Journalisten Cecilia Bodström

14.45-15.15		

Fikapaus

15.15-16.00
Frân utanförskap till tillhörighet: hur gör man? Nicolas Lunnaba,
			
verksamhetsledaren för Helamalmö samtalar med författaren
			Helena Thorfinn
16.00-16.30

Avslutning

med flera

Sponsorer

Kontakt
Convenium Österlen
info@convenium.se
www.convenium.se
Boka biljetter pâ www.tickster.com

Programmet kan bli föremâl för ändringar

