Kultur- och kvällsprogram
Med konferensen har vi velat skapa ytterligare upplevelser, förutom de spännande föreläsningarna
och inspirerande workshopdiskussionerna som tillhör själva kärnan. Följande kulturella yttringar
kommer du att bjudas på.

Torsdag till lördag

Konstnären Malin Östman målar på plats under fikapauserna!
Lokal: Luthersalen
Malin Östman ställer ut under rubriken – Tankar kring oss. Utställningen kommer att finnas kvar även
efter konferensen och är du intresserad av att köpa någon tavla, hör av dig till Malin på telefon: 070328 69 17 eller e-post: malin.ostman@hotmail.com. Så här skriver Malin om sin konst:
Jag vill gärna att min konst ska väcka tankar hos betraktaren - dig. Tankar och frågor kring vilka
vi är som människor, vart vi passar in på jorden och i naturen. Figurerna på tavlorna kommer ur
min egen fantasi. För mig är figurerna ett slags ideal eller standardmänniskor. De visar få
tecken på varken kön eller form. Figurerna är inte tänkta att representera någon särskild religion
eller grupp.

Malin Östman, konstnär och kursamanuens CEMUS Värderingar, världsbilder & visioner och Master
Sustainable Development.

Torsdagskväll

Middag serveras kl. 18.00, eldshow till efterrätten!
Filmvisning kl. 21.00 – Uppdrag världen (32 min.) med Peter Hagerrot
Lokal: Stora Salen
"Jag kan inte lära mina elever något, jag kan bara få dem att se skapelsens skönhet och mångfald.
Resten sköter de själva". På Solbergaskolan i Visby arbetar biologiläraren Wolfgang Brunner med en
ovanlig pedagogik. Istället för "korvstoppning" leder han sina elever på en tänkt rymdfärd mot
saningar om vår jord och oss själva. Filmen följer elevernas arbete, deras färd mot rymden och
tillbaka, till en förståelse av begreppet ekologi. På färden möter de andra resenärer från Harry
Martinsons epos Aniara, på evig resa mot Lyrans stjärnbild.
Peter Hagerrot, dokumentärfilmare, psykoterapeut och en av initiativtagarna till Charlottendals gård

Meditationsvandring kl. 21.00 med Nik Dee-Dahlström
Lokal: Utomhus, samlingspunkt
"Walking the Sacred Story" – En ljusvandring och fysisk upplevelse av människans existens I relation
till universums tillblivelse
"The natural world is the larger sacred community to which we belong. To be alienated from this
community is to become destitute in all that makes us human". Thomas Berry

En inbjudan till en reflektiv kosmisk tidsvandring där vi kan få en förnimmelse av människans existens
i relation till universums skapelsehistoria under 14 miljarder år. Ett 750 m långt kvällsspår där
distansen representerar den tid som förflutit sedan skapelsens början. (Baserat på "Walk the Sacred
Story", ett upplevelsematerial av Erna and Michael Colebrook)
Nik Dee Dahlström, Swedutainment samt dramapedagog vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.

Ostbricka och fortsatt mingel kl. 21.30
Fredagseftermiddag

Klimatshow skapad av Anna-Soley Tryggvadottir med flera kl. 17.00!
Lokal: Stora Salen
Känn, upplev och smaka på klimatet! I en sprakande show får vi ta del av ett hur ett förändrat klimat
kan te sig i. Överraskningar utlovas!

Fredagskväll

Middag serveras kl. 18.00
Livemusik med efterföljande öppen scen kl. 21.00
Lokal: annonseras senare
Uppsalas senaste stjärnskott Josse kompad av Johan Tilli på elpiano spelar live. Lyssna på hennes
senaste EP här: http://www.saftkalasrecordings.se/yhap.html
Ta gärna med egna instrument och poesi till fredagens öppna scen!

Ostbricka kl. 21.30

