NYHEDSBREV SEPTEMBER 2018

Ind i det ukendte er tema for
KK44 festivalen 2018

Skumringsgudstjenesten på KunstCentret
Silkeborg Bad er i år en meditativ lysgudstjeneste inspireret af keltisk tradition.

Fra vi bliver født, er vi på vej ind i det ukendte. Vi ved
ikke, hvad der ligger til os forude af udfordringer, glæder og sorger. Og til allersidst skal vi møde døden
uden at ane, hvad der gemmer sig bag den, om noget?
I årets festival kan vi møde det ukendte i mange former, og det som er kendt for nogen, vil være totalt
ukendt for andre.

Udstillingen Beyond the Body på KunstCentret Silkeborg Bad har
fokus på døden og den forgængelige krop og ikke mindst på relationen til vore afdøde. I festivalugen vil der være nyskabte ritualer
på Vestre Kirkegård, hvor alle kan komme og mindes deres døde.
Døden kan sætte livet i perspektiv, og risikoen for at miste kan betyde, at vi siger tak for den kærlighed og de fællesskaber, vi møder. Festivalen byder på mange fællesskaber at deltage i. Der er
studiekreds og kirkehøjskole, debat om folkekirkens fremtid, foredrag med blandt andre præst Joachim Stender, udenrigskorrespondent Mathilde Kimer samt forfatterne Lotus Turell, Leonora
Christina Skov og Charlotte Rørth.
Bibellæsning, trosværksted, levende fortællinger, og tankevækkende kunst er der også. Der er i det hele taget nye og eksperimenterende former på spil i kirker, sognehuse, på Silkeborg Bibliotek og på Café Den gode Fe. Også musikalsk er der nyskabelser,
men det er en gammel kending, der afrunder festivalen på Allehelgenssøndag: Requiem – en sang om tab og tro af Lars Sømod med
tekst af Ingrid Mejer Jensen.
Officiel åbning
af KK44 festival
Lørdag den
27.10. kl. 13-16

Gerdas rejse

Kirke, Kunst & Klang. Åndelig leg vil jeg lære
– en lydoplevelse i Sejs-Svejbæk Kirke 31.10.
Træd ind i et rum, hvor du er med til at
skabe en stemning sammen med klangskåle,
kunst og ord fra Johannes evangeliet.
O31.10.

En vandring gennem H.C. Andersens eventyr
Snedronningen.

Allerede fra den 18. september kan
man opleve Holger Baks skumringsbilleder i caféen på Silkeborg Bad.

FOLKEMØDET I SILKEBORG
28.-29.9.
KK44 bidrager med paneldebat og
samtalerum under titlen

Vi har jo plads til hinanden
En samtale med borgmester Steen
Vindum, billedkunstner Carsten Frank,
sognepræst Susanne Rahbek og direktør Mona Gaarsdal om samfundsengagement og rummelighed.
Lørdag 29.9. kl. 12.30 til 13.45 på
Den Kreative Skole.

Følg os på Facebook. Se www.kk44festival.dk
Moderator: Morten Skov MogenKatalog udkommer fredag den 28. september
sen, generalsekretær i KFUM’s sociale arbejde.

Kristendom og Kultur hvert år i uge 44
Arr. KK44 / Berit og Johannes Neergaard

