Vox Pacis
Fredens röst
NYHETSBREV - HÖSTBREV
Vi hoppas att ni alla haft en fin sommar med en jämn blandning av vila och aktivitet och nu är
redo för höstens många och olika erbjudanden. Vox Pacis utvidgar sin verksamhet med
filmvisningar och efterföljande paneldebatter. Vi har även påbörjat ett spännande samarbete
med Adolf Fredriks Musikskola. Men först en tillbakablick.

VÅREN 2017 – tillbakablick,
Vox Pacis mottog i april Abrahams Barns pris: ”För dess oförtröttliga strävan att genom
interkulturella musikaliska och konstnärliga uttrycksformer verka för fred och mänskliga
rättigheter både nationellt och internationellt.” Prisceremonin ägde rum med pompa och ståt
på Riddarhuset i Stockholm med föreläsningar, prisutdelning och konsert. FNs särskilda
sändebud i Syrien: Staffan di Mistura och f.d. ambassadören Birgitta Alani från Damaskus
höll var sin intressant föreläsning. Och Vox Pacis ordförande berättade i ett sammandrag om
arbetet under vår tioårs period. Hela ceremonin avslutades med en fin mini-fredskonsert med
några av Vox Pacis mångfaldsartister; Arne Johansson, Allan Scharf, Chime Arkhang, Marie
Kvernmo, Mamadou Sene, Shipra Nandy, Ismail Esskalli och Joel Fungula.

Artister från Indien, Marocko, Kongo, Sverige, Senegal, Sampi, Tibet. Foto: Abrahams Barn

HÖ STEN 2017 - FILMVISNING med efterfö ljande paneldebatt, Konstnä rshem.
Sö ndagen 15 oktober kl. 14.00 - och sö ndagen den 19 november kl. 14.00. Speciella
personer bjuds in till debatt om döden och livet. Film nr 2 kommer handla om utanförskap.
Fö rsta filmen som visas blir,
” Brö derna Lejonhjä rta” byggd på Astrid Lindgrens bok, och med scenografi av Vox Pacismedlem Lotta Melanton, scenograf och konstnär.
Den andra filmen ä r:
” Warriors” , en schweizisk-tibetansk film, som bygger på en exil-tibetans upplevelse av att
inte kunna återvända till sitt land, Tibet. Huvudroll: Loten Namling, en av Vox Pacis’ artister.
Paneldebatt. Efter ”Bröderna Lejonhjärta” blir det paneldebatt om filmens tema döden och vad det är
att vara människa och ”inte en lite lort”!
Inbjudna talare ä r: prästen Ulf Lindgren från Domkyrkoförsamlingen, imamen Awad Olwan från Guds
Hus/Fisksätra, psykologerna Allan Scharf och Suzanne Bruchfeld med rötter i judendomen, och Tara
Olavisdotter från Tibetan House, utövare av buddhism sedan 40 år och begravningsofficiant, m.m.
Har Astrid Lindgren en egen personlig dödsuppfattning eller kan man finna hennes idévärld förankrad
även i våra världsreligioner? Det är en av frågeställningarna som vi kommer tala om.

Fri entré fö r medlemmar. 50 kronor fö r icke medlem.
Plats: Konstnä rshem, Brä nnkyrkogatan 19 A, (Sö der, bakom Puckeln)

Våren 2018.

Konsertanteversion av fö restä llningen LIV i Adolf Fredriks kyrka.

Vox Pacis har startat ett samarbete med Adolf Fredriks Musikskola.
Efter vår föreställning LIV – om mänskliga rättigheter och vår tid på jorden i Sankt Jacobs kyrka kom
en förfrågan om samarbete från Adolf Fredriks musikskola. Kunde vi, ville vi … göra en konsertanteversion av föreställningen tillsammans med dem? . Naturligtvis ville vi det! 180 elever kommer
medverka tillsammans med några av Vox Pacis’ solister, mångfaldsartister och musiker.
LIV kommer att framföras med sång, recitation och instrument av solister, mångfaldsartister, korister
och musiker. Komposition: Jonas Dominique. Libretto: Gunilla Nordlund och Sigrid Kahle.

Premiä r: vecka 10 (6 – 8 februari) 2018 i Adolf Fredriks kyrka, ca 60 minuter.
Marknadsföringen börjar i slutet av 2017, Vi återkommer med mer upplysning..
MEDLEMSAVGIFT:
Kära medlemmar, ert engagemang värmer men vi vill också påminna om medlemsavgiften
på 200 kronor för er som inte kommit ihåg att betala för 2017. Det är mycket värdefullt med
detta tillskott, möjliggör ett fortsatt arbete, kanske t.o.m. utveckling. Pengarna sätts in på Vox
Pacis PG: 30 03 30 – 8, Nordea bank. Vänligen skriv ert namn tydligt så att vi kan lokalisera
inbetalningen.

Varmt välkomna till Vox Pacis i utveckling……
Gunilla och Vox Pacis
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