
Söndag 18 juni 13.30–14.30.  FÅGELGUIDNING med  
GIGI SAHLSTRAND och NATURAKTIVITET för SMÅBARN
Vi bjuder på en fågelguidning med Gigi Sahlstrand, känd från den mycket populära 
TV-serien Det stora fågeläventyret. Guidningen kommer att pågå mellan kl. 13.30 och 
14.30 och arrangeras tillsammans med vår nya samarbetspartner Naturskyddsföre-
ningen Solna-Sundbyberg. För de yngsta barnen och deras vuxna finns under sam-
ma tid möjlighet att prova på Natursnokarna – en aktivitet för alla som är nyfikna 
på naturen. Bägge aktiviteter kommer hållas på svenska.
Alla är välkomna men på grund av begränsat antal platser ber vi dig att 
anmäla dig:  för fågelguidningen till f.reitmann@gmail.com,
för naturaktiviteten för småbarn (natursnokarna) till  
carolinesjolander@hotmail.com

Söndag 18 juni 13.00 & 13.45, Confidencen 
SKUGGSPELWORKSHOP
Kl. 13.00 och 13.45 kan barn från 5 år och uppåt tillverka sina egna skuggspels-
dockor under handledning av erfarna dockmakare. 
Föranmälan krävs då antalet platser är begränsat, louise@omodernt.com

Söndag 18 juni 15.00
DET VAR EN GÅNG
Vi hyllar Lotte Reinigers magiska kreationer i en unik resa tillbaka till barndomens 
fantasirika värld, där vi visar utdrag ur hennes filmer med improviserat ackompan-
jemang. Berättare är den oförlikneliga KJERSTIN DELLERT, på plats på sin egen 
drömteater – Confidencen. Biljetter 100:- / Gratis för barn 
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Lördag 17 juni 16.00
ÅTER TILL NUETS EXTATISKA INTET
Uppläsningen av John Cage’s föreläsning ”Lecture on Nothing” följs av ett runda-
bordssamtal där festivalens artister delar med sig av sina tankar om att ”återvända 
till nuet” med hjälp av musiken. Det kommer även att finnas tillfälle till frågor. På 
engelska. Boka dina gratisbiljetter på www.confidencen.se/festival-omodernt 
info@confidencen.se 08 85 60 10

Lördag 17 juni 16.45  
FESTIVAL O/MODERNT 2017 BOKLANSERING
Oändligt är oändligt, eller hur? Det här problemet beskrevs av Galileo i Samtal 
och matematiska bevis rörande två nya vetenskaper (1638) och är utgångspunk-
ten för Galileo 24 av Debbie Loftus, en enastående serie nya bilder baserade 
på problemet som är känt som Galileis paradox eller Aristoteles hjul. Galileo 
24 innehåller även Paul Williamsons essä Infinities (Oändligheter) och ett för-
ord av professor Ian Stewart, författare till Infinity: A Very Short Introduction  
(Oxford, 2017). På engelska. Fritt inträde, ingen bokning.

Måndag 19 juni, 17.45
KREATIVITET: UTBILDNINGENS HÖRNSTEN
Ett samtal mellan violinisten Hugo Ticciati, fotografen Paul Quant och en elev från 
Lilla Akademien om vikten och behovet av en gedigen utbildning inom konst och 
musik. Leds av Lotte Johansson, Galleri Duerr. Samtalet hålls på svenska. 
Fritt inträde, ingen bokning.

Fredag 16 juni – Onsdag 21 juni
UTSTÄLLNING OCH TYST AUKTION
Utställning av årets konstnärer Natalia Mikkola och Paul Quant med  
David Eisenhauer i samband med en tyst auktion till förmån av festivalens  
konstnärer och musiker. info: Deborah Duerr
www.artsy.net/show/galleri-duerr-festival-o-slash-modernt-at-confidencen

BILJETTER: info@confidencen.se, 08 85 60 10
www.confidencen.se/festival-omodernt


