
Längtar du efter en ny berättelse om framtiden?

Kairos betyder ”det gyllene ögonblicket”. Gläntan i tiden när verklig förändring är möjlig.
“Kairos - nu är den rätta tiden” är ett stort och brokigt omställnings- och scenkonstprojekt där vi frågar
oss vilket samhälle vi vill ha och behöver för att möta de ekologiska och humanitära kriser vi står inför.
En berättelse som sträcker sig in i framtiden och som kan ge oss något att längta till och kämpa för. Det
blir en berättelse om att våga älska, sörja och förlåta, i form av ett nyskrivet, musikaliskt sagospel för
vuxna med plats för dans och rörelse, cirkus, teater, kostym, scenografi, teknik och bildkonst. Vi
planerar för premiär hösten 2022.

Musiken först
Musiken är avgörande för vårt sätt att berätta. Därför är det viktigt för oss att musiken och manuset får
växa fram samtidigt och bli en stark helhet. Vi har därför lanserat en första kampanj på Gofundme för
att finansiera kompositörens arbete.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kampanjen hittar du här: https://gofund.me/69b53ec9
Du kan också swisha på nr Swish: 123 176 13 78 (Betalningsmottagare: Kairos musik)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om kompositören
Olle Linder har varit yrkesverksam musiker och kompositör i över trettio år. Han är kanske mest känd
som en av musikanterna i Ale Möllers trio, men behärskar alla tänkbara genrer och instrument. Olle har
som kompositör gedigen kunskap och erfarenhet men samtidigt ett nyfiket och lekfullt sinne.

“Den här chansen att få jobba med miljöfrågor och samtidigt skriva musik
i många olika stilar, från olika delar av världen, vill jag inte missa!”
(Olle Linder om Kairos)

Varför gräsrotsfinansiering?
Att samla in delar av vår budget genom crowd funding, eller
gräsrotsfinansiering, ligger helt i linje med projektets anda av bredd och
medborgerligt engagemang. Vi vill ge så många som möjligt chans att delta
aktivt i projektet, men också öppna upp för den som har lättare att bidra med
pengar än med tid.

Tack för din gåva!

Information och kontakt:
Hemsida: kairostid.nu Facebook: facebook.com/Kairostid
E-post: info@kairostid.nu Youtube: youtube.com/channel/UCPmbrqt_hMreGaEvivnvh6g
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