Välkommen till
Existentiell litteraturfestival!
Välkommen till Existentiell litteraturfestival,
en helt ny festival där vi genom litteraturen
ges möjlighet att reflektera kring våra livsfrågor.
Tillsammans med aktuella författare lyfter vi
frågor om döden, livet och meningen med
alltihopa, möts i tro och otro, människa till
människa, i mellanrummet mellan plats och tid.
Existentiell litteraturfestival arrangeras av
Uppsala domkyrka och Sigtunastiftelsen i
samverkan. Merparten av programmet äger
rum i Uppsala domkyrka och på Uppsala stadsbibliotek lördag 31 augusti. Utöver detta erbjuds
även ett författarsymposium för särskilt inbjudna på Sigtunastiftelsen fredag 30 augusti och
en litterär gudstjänst i Uppsala domkyrka
söndagen den 1 september.
Varmt välkommen till
vår allra första existentiella litteraturfestival!

Kristin Windolf, domkyrkokomminister och
projektledare för festivalen
Dan-Erik Sahlberg, programchef Sigtunastiftelsen
och projektledare för festivalen

Uppsala domkyrka
TRE SCENER

Festivalen har tre författarscener: Uppsala domkyrka,
Guldrummet (Katedralkaféet intill domkyrkan) och
Mallas sal i Uppsala stadsbibliotek. Det är 5 – 10 minuters promenadavstånd mellan scenerna.

09.30 – 10.00

Projektledarna Kristin Windolf och Dan-Erik Sahlberg
hälsar välkomna. Musik av Anders Bromander trio.

10.15 – 11.00

Bränn alla mina brev
Författarens eget liv är temat för många nyutgivna böcker. Finns
det någon gräns för vad man kan skriva? Kan man bättre förstå
sig själv genom att lära känna sina närståendes brustenhet? Kan
det autobiografiska skrivandet vara en terapeutisk väg att nå försoning? Möt Alex Schulman i ett samtal med utgångspunkt i romanen Bränn alla mina brev.

KÖP BILJETT

11.30 – 12.15

Festivalbiljett: 250 kr
Festivalbiljett studerande: 170 kr
Enstaka programpunkt: 100 kr
Biljett till enstaka program säljs som ”sista minuten
biljett” vid entrén till respektive programpunkt i mån
av plats 10 minuter innan programmets början.

13.30 – 14.15

Existentiell litteraturfestival arrangeras av Uppsala
domkyrka och Sigtunastiftelsen i samverkan.
Vid förfrågningar kring evenemanget vänligen
kontakta info@existentiellitteraturfestival.se

Mer information finns på
www.existentiellitteraturfestival.se

15.00 – 15.45

Klimatångest, klimatskam, klimatförnekelse
Jonas Gren, Anna Karin Hammar
Samtalsledare Malin Östman

Klimatångest, klimatförnekelse och på senare tid klimatskam.
Detta är existentiella nyord i den svenska debatten för att beskriva
människors reaktion på klimatkrisen. Möt Jonas Gren, poet och
författare och Anna Karin Hammar, präst och ekoteolog, i ett
samtal om kulturens respektive religionens roll och ansvar att hantera klimatkrisens existentiella dimension.

När själen går i exil

Science goes fiction – den lockande rymden

Andlighet och verklighetens gyttja

Joel Halldorf, Mikael Kurkiala, Antje Jackelén
Samtalsledare Alf Linderman

Maria Küchen, samtalsledare Dan-Erik Sahlberg

Lina Wolff, samtalsledare Anders Wejryd

Vilka existentiella utmaningar ställs vi inför i vårt moderna samhälle? På vilket sätt tillfredsställer vi våra andliga eller existentiella
behov? Behövs den organiserade religionen? Möt Joel Halldorf,
Mikael Kurkiala och Antje Jackelén i ett samtal om vårt samtida
förhållande till tro, andlighet och religion.

I boken Rymdens alfabet har författaren Maria Küchen förvandlat
sin passion för rymden till en utforskande bok full av kärlek och
mystik. Möt henne i ett samtal om astronauter, rymdbaser och
månlandningar, om högteknologi på gott och ont och varför det
är så lockande att skriva om rymden – också ur ett filosofiskt och
existentiellt perspektiv.

Människans behov av andlighet är temat för Lina Wolffs nya
roman Köttets tid. Romanen handlar om en svensk författare som
åker till Madrid för att vila ut och få inspiration till sin nästa bok.
I mötet med den diaboliska mirakelgöraren Lucia tvingas hon att
fatta ett ödesdigert beslut kring sin egen inre essens.

Vad ska vi ha fiktionen till?

Att hitta ett språk för verkligheten

Gå förlorad

Ola Larsmo, Lotta Lundberg, Agneta Pleijel
Samtalsledare Per Svensson

Kerstin Dillmar, Lars Björklund

Agnes Lidbeck, samtalsledare Dan-Erik Sahlberg

Idealet ”det ska vara som på riktigt” får allt större betydelse inom
fiktionen. Men hur ser förhållandet ut mellan historia och fiktion?
Vad händer när fiktion möter fakta? Och vem tar ansvar för sanningen? Möt Ola Larsmo, Lotta Lundberg och Agneta Pleijel i ett
samtal om hur man som som skönlitterär författare hanterar fakta
och fiktion i en tid alltmer präglad av fake news.

ARRANGÖRERNA

Vill du komma i kontakt med festivalens projektledare
kontakta program@existentiellitteraturfestival.se

Mallas sal (Stadsbiblioteket)

Inledning

Alex Schulman, samtalsledare Kristin Windolf

Alla scener har begränsat antal platser. Biljetten ger
dig tillgång till samtliga författarsamtal i mån av plats.
Antalet biljetter till hela festivalen är begränsat till
300 platser. Till den litterära gudstjänsten i Uppsala
domkyrka krävs ingen biljett.
Biljetter köps på www.existentiellitteraturfestival.se
eller i Katedralbutiken innanför entrén till Uppsala
domkyrka.

Guldrummet (Katedralkaféet)

Hur kommer det sig att vi kan känna oss besvikna över livet och
känna att det inte motsvarar det vi trodde, trots att vi aldrig fått
löfte om att det skulle bli på något annat sätt? Möt författarna
Lars Björklund och Kerstin Dillmar i ett samtal om varför vi behöver existentiella rum i tillvaron, om skillnaden mellan psykisk
ohälsa och ”existentiellt skav” och varför det som kan upplevas
göra ont och vara jobbigt ändå kan vara viktigt för oss.

Agnes Lidbecks roman Gå förlorad har kallats en ”existentiell
skräckroman”, en studie i vrede, avundsjuka och högmod, ett tragiskt porträtt av en manlig livslögnare. Möt henne i ett samtal om
små sanningar och stora lögner, om avståndet mellan att vilja vara
och att kunna bli, om sprängkraften i våra känslomässiga reaktioner och om ensamheten som den största skräcken eller kanske den
största lockelsen.

Att gestalta möjliga världar

Den första kvinnan

Ylva Eggehorn, Agneta Pleijel
Samtalsledare Kristin Windolf

Lotta Lundberg, samtalsledare Caroline Krook

Vi lever i en tid där många känner ett desperat behov av hopp och
försoning. Hur kan den fiktiva berättelsen gestalta detta utan att
väja för de smärtsamma livsvillkoren? Möt Ylva Eggehorn och
Agneta Pleijel i ett samtal om romanens och poesins möjligheter
och gränser att gestalta möjliga världar där läsaren känner igen sig
både i kampen och i möjligheten till försoning.

Med reservation för ändringar

Den politiskt explosiva samtiden står i centrum för Lotta Lundbergs nya roman Den första kvinnan. Romanen handlar om journalisten Sara Lander, en av de första kvinnorna som gick Försvarets
tolkskola och senare blev kontroversiell utrikeskorrespondent. I
Sara Lander har Lotta Lundberg skapat ett porträtt av en kvinna
som avskydde förenklingar, men också drogs till ära och berömmelse.

