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Stort omställnings- och scenkonstprojekt på gång! 
Sedan januari 2020 har planeringen för ett scenkonstprojekt i Östergötland och Norrköping, 

med förgreningar i resten av Sverige, pågått i tystnad.  

Nu är det dags för Kairos att möta media! 

Kairos betyder ”det gyllene ögonblicket”. Gläntan i tiden när verklig förändring är möjlig.  
I Kairos menar vi att samhället befinner sig i ett sådant ögonblick just nu.  
 
”Kairos - nu är den rätta tiden” samlar många olika människor, både proffs och amatörer,  
för att tillsammans skapa en berättelse om framtiden som kan ge oss något att längta till och  
kämpa för. Ett nyskrivet, musikaliskt sagospel för vuxna med plats för dans och rörelse, sång  
och musik, cirkus, teater, kostym, scenografi och bildkonst. Siktet är inställt på premiär hösten 
2022 men arbetet är redan i full gång. 
 
“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, kompositör  
 
Tillsammans med den rutinerade musikern och kompositören Olle Linder har de ideella gycklarna 
och poeterna i Kairos skapat tre låtar som nu under försommaren presenteras med film- och 
bildmaterial som egna små konstverk på projektets Youtubekanal. Här är exempelvis Kairos 
kvartett ”Löntagarnas sammansvärjning”: https://www.youtube.com/watch?v=UFlUQD9RBDs 
 
Initiativet till projektet kommer från Titti Knutsson som är välkänd i länet som författare,  
miljö-och klimataktivist, lärare och scenkonstmakare. 

”I Kairos försöker vi göra något nästan omöjligt tillsammans, för att visa att det faktiskt  

är möjligt; om vi samarbetar och vågar hämta kraft ur våra olikheter.” 
Titti Knutsson, konstnärlig ledare 

 

Kairos samarbetar med ABF Östergötland och har beviljats stöd från Norrköpings kommun  

och Region Östergötland. Kairos finansieras också genom Crowd funding/gräsrotsfinansiering. 

 

För mer information kontakta: 
Titti Knutsson, konstnärlig ledare, tel 0704 955745  

Milva Jansson, producent, tel 0705 182063 

E-post: info@kairostid.nu 

 

Hemsida: kairostid.nu/  

facebook.com/Kairostid  

Youtube: sök på ”Kairos – nu är den rätta tiden” 
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