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Dark Mountain Project är en 
kulturrörelse som vill ifråga
sätta dessa myter och möta 

den nya tiden med nyfikenhet och 
kreativitet – utan undergångsroman
tik och onödig uppgivenhet. Vi för 
samman kulturutövare och andra 
som vill vara med och formulera de 
nya kulturella berättelserna som 
gör att vi bättre kan förstå vår kol
lapsande civilisation och hur vi kan 
möta framtiden.

Ociviliserat är Dark Mountain Pro
jects mötesplats där vi i festivalform 
blandar musik, samtal, workshops, 
föreläsningar, teater och film. Ett 
tillfälle att kliva ur civilisationens 
bubbla, släppa på önsketänkandet 
och öppet dela oro, förväntningar 
och idéer om framtiden.

PRAKTISKT
Mat, öl, vin, alkoholfria drycker, kaffe och 
te serveras i baren i Filmrummet. Vänligen 
medtag eget dryckesdon. Delar av festivalen 
äger rum utomhus, tag därför med varma 
kläder för att kunna tillbringa kvällen under 
stjärnorna.

PROGRAM
Entrén öppnar klockan 13.00

Introduktion
14.00 –14.10

 SAMTAL & FÖRELÄSNINGAR 

Så bygger vi alternativ – på  
landet, i staden och däremellan
14.15–15.00  Glashuset
Den fossila bubblan omsluter mer eller min
dre oss alla. Frågan är hur vi tar oss ut och 
hur man går från ord till handling. Samtal 
med fyra pionjärer.

Medverkande: Mica Lisitschkin, förorts
aktivist, med i Folkodlarna i Skarpnäck och 
Nätverket Linje 17.

Axel Lindén och Jens Jarkiewicz, läm
nade Stockholm för två år sedan för att 
bygga upp en självförsörjande gård i Örbäck, 
Östergötland.

Stephen Hinton, initiativtagare till eko
enheten Änggärdet i Sörmland.

Samtalsledare: Karin Bradley, forskare i 
samhällsplanering vid KTH.

Den globala civilisationen tumlar runt i ett hav av djupa kriser:  
ekologiska, ekonomiska och resurskriser. Ingen vet vad som kommer 
att hända, mer än att en ny era redan har börjat omsluta oss. En  
tid där vårt komplexa samhällsbygge krackelerar, liksom de kulturel
la berättelser som utgör grunden för detta bygge: den eviga till
växten, tekniken som frälsare, människan som frånkopplad naturen 
och så vidare.

http://www.darkmountain.se/2012/04/bakgrund/
http://www.darkmountain.se/2012/04/bakgrund/


Collapsonomics 
15.15–16.00  Glashuset
Introduktion till en helt ny och allt mer re
levant ekonomisk disciplin: kollapsonomin. 
Föreläsning på engelska av Dougald Hine, 
Institute of Collapsonomics, samt med
grundare till The Dark Mountain Project.

En varning inifrån finansvärlden 
16.00–16.45  Glashuset
Den amerikanske finansanalytikern och 
hedgefondgurun David Webb förutsåg 
finanskraschen 2008, nu förutspår han en 
finansiell kollaps. På grund av detta har han 
lämnat USA för Sverige. David Webb har 
en insyn i finansvärlden som få andra. I ett 
exklusivt framträdande på Ociviliserat be
rättar han om vad som fått honom att se på 
världsekonomin i ett helt nytt ljus. Föreläs
ning på engelska och efterföljande samtal 
med Dark Mountain Project Sverige.

 MUSIK 

Vi är glada och stolta att kunna presentera 
en rad briljanta musiker som uppträder på 
Ociviliserat!

Feather and Down
17.00–17.30  Glashuset
Feather and Down är sångerskan och låt
skrivaren Maria Andersson. Hon har turnerat 
med Cirque du Soleil under två år i Kina och 
nyligen släppt ett fantastiskt debutalbum.

af Scherp 
19.15–20.00  Glashuset
Med sin särpräglade röst och perkussiva 
gitarrspel befinner sig Anders Scherp i 
utkanten av singer/songwritergenren, där 
intensiva och expressiva avsnitt kontrasteras 
av det fragila och känsliga.

Pombo
20.15–21.00  Glashuset alt. Baren
”Varje låt av Pombo är en berättelse. Pombo 
är en grupp som har upprört monarkister 
och tillhör en ny generation musiker som 
har ett fritt förhållningssätt till musiken.” 
(Patrik Sandberg, OrkesterJournalen)

Peter Morén
22.00–22.45  Baren
Som soloartist har Peter Morén släppt två 
album och han arbetar nu på sitt tredje som 
släpps i september. Förbered dig på att 
Hemliga Trädgården kommer fyllas av ryt
misk, samhälls och självkritisk pop.

 WORKSHOPS 

Att bli fri från konsumtions
beroendet
14.15–15.15  Källaren
Vi delar erfarenheter och upplevelser av 
att leva i en konsumtionsberoende kultur. 
Bara genom att först se sitt beroende kan 
man börja bli fri. Men hur är det att arbeta 
för förändring när ens omgivning är kvar i 
förnekelse? Med kreativa metoder utforskar 
vi tillsammans strategier och konstruktiva 
förhållningssätt, samt stöttar varandra i vår 
frigörelse. Workshopen leds av Teater K 
och Julia Fries, dramapedagog.

Kontakt och kreativitet
15.30–16.30  Källaren
I en föränderlig tid behöver vi ha tillgång till 
vår kreativitet och våga vidga vårt tänkande 
i nya banor. Vi behöver också vara öppna för 
andra människor för att kunna samarbeta. 
I denna workshop kommer vi att leka och 
utforska våra impulser tillsammans. Vi kom
mer att öva oss på att bejaka våra egna och 



andras idéer och se vad som händer när vi 
kliver utanför vår trygghetszon. Worksho
pen leds av Teater K.

På jakt efter en samman
hängande värld
17.0018.00  Källaren
Den dominerande kulturella berättelsen 
bygger i grunden på en föreställning om 
separation: mellan människor, mellan män
niska och natur och till och med inom oss 
själva. Vi utforskar tillsammans en annan 
syn på världen, där konkurrens får ge vika 
för sammanhang och tomhet byts mot me
ning. Workshopen bygger på Joanna Macys 
arbete. Workshopen leds av Nätverket 
Lodyn.

Det vilda skafferiet
16.45–17.45 + 19.00–19.45 
I omgivningarna, samling vid entrén
Man behöver inte odla för att skaffa mat på 
egen hand – staden är full av ätbara växter, 
särskilt på våren. Följ med på spaning efter 
mat som är vild, vacker, nyttig och gratis. 
Workshopen leds av Nick Taliaferro från 
föreningen Naturliv.

 LITTERATUR, SAMTAL 
 &  BERÄTTANDE 

Civilisationskritik och litteratur 
17.45–18.30  Glasrummet
Författaren och poeten Helena Granström 
läser ur sina verk och medverkar i ett samtal 
om skrivande och civilisationskritik. Samta
let leds av Jonas Gren. Helena Granström 
(född 1983) debuterade 2008 med den po
etiska essän Alltings mått, och har sedan 
dess givit ut böckerna Osäkerhetsrelationen 

(2010), Det barnsliga manifestet (2010) och 
Infans (2011).

Levande berättelser
21.15–22.00  Glasrummet
”De tre gröna systrarna” och andra sagor 
och berättelser om människans relation till 
det levande. Henrik Hallgren är berättare, 
arkeolog och ekosof. Han är även initiativ
tagare till nätverket Lodyn och författare till 
boken Det gröna skiftet.

 FILM 

Urban Roots
14.15–15.15  Filmrummet/Baren
”When everything collapses, plant your 
field of dreams” lyder undertiteln till denna 
nya dokumentär om hur kollapsen av Detroit 
har orsakat en mindre revolution i stads
odlingar och sociala projekt.

Visningen följs av ett publiksamtal om fil
men lett av Hampus Rubaszkin, program
ansvarig på Klimatmagasinet Effekt.

Filmiska sammanbrott
15.30–16.15  Filmrummet/Baren
Kollapsen är ett kärt tema inom filmkon
sten. Samhällets sammanbrott verkar kunna 
erbjuda såväl eskapism och äventyr som 
skräck och fasa. Vilken berättelse är det 
som skildras på vita duken och vad får det 
för betydelse för vår förståelse av kollap
sen? David Jonstad, författare och journa
list, visar klipp ur ett antal filmer och leder 
ett publiksamtal. 

 SWEET DJ MUSIC   Baren

DMPS + Lars Lovén 23.0001.00

FÖR MER INFO BESÖK DARKMOUNTAIN.SE

http://www.darkmountain.se

