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Eriks Esenvalds     The Time Has Come  
(*1977 Letland)    Text: Nelson Mandela
   
Severn Suzuki      Ur tal i Förenta nationerna 1992
( *1979 Kanada) 

Ugis Praulins    The way children sleep
(*1957 Letland)    Text: Maris Caklais
 
Lone Larsen (*1973 Danmark)/  Time is now/ Danse ickte gråte nå 
Lillebjörn Nilsen (*1950 Norge)  Text: Larsen/Nilsen

Eriks Esenvalds     The New Moon  
(*1977 Letland)    Text: Sara Teasdale
 
Claudio Monteverdi   Laciate mi morire 
(1567-1643 Italien)   Text: Ottavio Rinuccini

Martin Åsander    Att se 
(*1987 Sverige)    Text: Martin Gribbe

Michael McGlynns   Heia Viri 
(*1964 Ireland)    Text: St Columbanus(d.616)

Rasmus Kriegström   It´s time to look to the skies 
(*1986 Sweden)    Text: Martinez Xiuhtezcatl. 

Improvisationer    Text: Publiken
  
Greta Thunberg    Tal I Förenta Nationerna 2019 (Bild)

Anders Börjesson   Du misshandlar mig  (Text)

Karin Höghielm    Earth call
(*1962 Sverige)    Text: Native North Americans



Förenta nationernas 17 globala mål för hållbar utveckling

1. Utrota all form av fattigdom överallt.
2. Utrota hunger, trygga tillgång till mat, säkra en förbättrad kosthållning och 
ett hållbart jordbruk.
3. Se till att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för att människor i alla åldrar 
mår bra.
4. Se till att alla får en bra utbildning och främja livslångt lärande för alla.
5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors egenmakt.
6. Se till att alla har tillgång till vatten och sanitet och att dessa resurser förvaltas 
på ett hållbart sätt.
7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
8. Verka för en stadig och hållbar ekonomisk tillväxt för alla, full och produktiv 
sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.
9. Bygga upp en tålig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar indus-
trialisering och främja innovation.
10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.
11. Se till att städer och bosättningar är inkluderande, säkra, motståndskraftiga 
och hållbara.
12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess 
konsekvenser.
14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis.
15. Skydda, återställa och främja en hållbar användning av landekosystemen, 
säkerställa ett hållbart skogsbruk, bekämpa ökenspridningen och stoppa mark-
förstöringen och förlusten av biologisk mångfald.
16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för att skapa en hållbar utveck-
ling, se till att alla har tillgång till rättslig prövning och bygga ändamålsenliga, 
ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
17. Stärka formerna för verkställandet av målen och återuppta det globala part-
nerskapet för hållbar utveckling.



Kristina Junzell (foto- & videokonst) är en bildkonstnär från Stockholm som arbetar 
med fotografi, video och installation. Naturen är ofta förekommande i Kristina Junzells 
bildvärld där dess element bildar rum såväl som bakgrund.   En människa eller flera. 
Eller ingenting annat än rummet. Och mellanrummet. I de stillsamma bilderna märks 
en vilja att berätta, men inte nödvändigtvis avslöja. Som betraktare bjuder hon in dig att 
delta. Eller hitta en annan historia. En historia sprungen ur minnen eller fantasin.
Är vad som visas verkligen det vi ser?

Susanne Jaresand (koreograf) är professor i rytmik och rörelse och verksam som ko-
reograf. Vid sidan av närmare femtio fristående koreografier har hon också engagerats 
för ett stort antal uppsättningar inom teater och opera nationellt och internationellt. 
Susanne har ett pågående konstnärligt forskningsprojekt om det fysiska lyssnandet inom 
dans och musik.

Lone Larsen (Konstnärlig ledare & dirigent) är en av Sveriges mest framträdande kördi-
rigenter. Med sin nyfikenhet för nya musikaliska och sceniska lösningar och med sin 
starka musikaliska integritet är hon en förebild för många dirigenter och sångare världen 
över. Genom att ständigt utmana och förnya körtraditionen lyckas hon gång på gång 
överraska och engagera både sångare och publik. Plattformen är att skapa musik tillsam-
mans – i stunden och för framtiden.

Anna-Kari Frisk / Emma Fagerström / Tove Fagius / Anna Larsdotter Persson / Janna 
Vettergren / Lisa Hålling (Cello) / Martin Åsander (Flygelhorn) / Peder Curman / Jonathan 
von Döbeln (Klarinett) / Adam Jondelius / Josef Sjöblom (Teknik) / Anders Butta Börjesson
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Textblad 

The Time has Come 
There is no easy road to freedom. None of us acting 
alone can achieve success. 
We must therefore act together as a united people, 
for national reconciliation, for nation building, for 
the birth of a new world. 
The time for the healing of the wounds has come. 
The moment to bridge the chasms that divide us has 
come. The time to build is upon us. 

Let there be justice for all. Let there be peace for 
all. Let there be bread, water and salt for all. Let 
each know that for each the body, the mind and the 
soul, the soul have been freed to fulfil themselves. 
Let freedom reign.  
The sun shall never set on so glorious a human 
achievement. Let freedom reign. 
  
(Text from Nelson Mandelas speech as President of 
South Africa 1994.) 

Ugis Praulins: „The way children sleep“ 

Look in the night, 
accidentally look in the night: 
the way children sleep – 
it makes a world war impossible. 

Arms clasped about their timorous bunnies and 
valiant bears or, equally treasured, the pillow's 
corner, legs, little feet sprawling any which way, in 
attitudes quite inconceivable, children sleep. 

Is it a smile from the day that is gone, 
or a dawning pain from the one yet to come  

How can anyone tell, 
but the tiny bird sitting tucked  
in the nook of those lips has the silky wings of 
sweet sleep. 
Children sleep 
with such artless trust, 
such implicit faith, 
it makes a world war impossible. 
And any war of whatever kind. 

And this is precisely 
what makes it more terribly still 
to envisage its being possible. 

(Maris Caklais) 

Lillebjörn Nilsen / Lone Larsen: „Time is now“/ 
„Danse icke gråte nå“ 

Time is now 
and now will be forever 
Take today 
and dream away 
– never 

(Lone Larsen) 

Danse icke gråte 
This earth shall grant you food 
Dance don´t cry now 
This earth shall grant you water 
This woman shall give birth to your child 
This earth shall be your grave 

(Lillebjörn Nilsen) 

Eriks Esenvalds: „The new moon” 

Day, you have bruised and beaten me down, 
as rain beats down the bright, proud sea. 
Beaten my body and bruised my soul, 
left me nothing lovely or whole. 

Yet I have wrested a gift from you, 
The day that dies in dusky blue: 
For suddenly over the factories 
I saw a moon in the cloudy seas 
A wisp of beauty all alone 
In a world as hard and gray as stone 
oh who could be bitter and want to die 
when a maiden moon wakes up in the sky? 

(Sara Teasdale) 

Claudio Monteverdi: Lasciate mi morire 

Lasciatemi morire; 
E che volete voi che mi conforte 
In così dura sorte, 
In così gran martire? 
Lasciatemi morire. 
(Ottavio Rinuccini) 

Let me die,  
Let me die;  
And what you would think could comfort me  
In such a harsh fate,  
In such a great martyrdom?  
Let me die.  



Martin Asander: „Att se“ 

att se 
världen genom  
sprickor i muren  
tydligast när ögat  
väts av vinden  
ett sätt att leva  
välja 
att se andra  
 
att se sig själv  
i skiftningar på ytan  
klarast när ögat  
förlorat sig i vimlet  
ett virrvarr av berättelser  
för att se andra  
i sig själv  
 
att se sig själv i andra  
i likhet 
i skillnad  
och lyssna 
läsa och  
urskilja sin egen bild i  
en okänd den och den  
med ögat genom muren  
och vinden  
välja 
att se 
(Martin Gribbe) 

Michael McGlynn „Heia Viri“  

Heave men 
Let the ringing echo resound with our voices  
The winds blast  
and the rain is terrible      

But man's strength subues  
and conquers the storm  
Stand brave and firm  
against the evil one      
Arm yourself with virtue  

Clouds melt away  
and the great storm passes      
But man's strength subues 
And conquers the storm  

Dikt från 6e århundrade av den irlänska munken St. 
Columbanus (d. 615)  

Rasmus Kriegström “It´s time to look”  
  

All life is sacred. 
We all draw life from same Earth and we all drink 
from the same waters. 
This life is a gift, and it is our responsibility to 
respect and protect that which gives us life. 
We see that climate change is a human rights issue. 

It's time to look to the skies, for the solutions that 
we need, because the future of energy is no longer 
down a hole. 
We need to reconnect with the Earth, and end this 
mindset that we have, that we can take whatever we 
want, without ever giving back, or understanding 
the harm that we are doing to the planet. 

Every generation leaves a mark on this planet, we 
leave something behind to be remembered by and 
we are at a tipping point right now, where we will 
either be remembered as the generation that 
destroyed the planet, as the generation that put 
profits before future, or as the generation that 
united to address the greatest issues of our time, by 
changing our relationship with the Earth. 

We are being called upon to use our courage, our 
innovation, our creativity and our passion to bring 
forth a new world. Together we can change the 
world. It's not gonna be easy, but it is our 
responsibility, we owe it to future generations. 

(Text: Citat ur tal av Xiuhtezcatl - Youth Director of 
Earth Guardians. Talet är från United Nations 
General Assembly on Climate Change 2015.) 

Karin Höghielm: „Earth call“  

Man must awake at last and try to understand how 
little time there remains before he will become the 
cause of his own downfall.  
And he has so much to learn to learn to see with his 
heart. He must learn to respect Mother Earth, she 
who has given life to everything. To our brothers 
and sisters, the animals and the plants to the rivers, 
the lakes, the oceans and the winds, 

 The way to survive, brothers and sisters. We wish 
to remind you that peace is not only absence from 
war,  but continuing trying to keep a harmony 
between people and the planets other creatures. We 
wish to remind you that the sacred conscience is the 
road to human survival. 
  
(Native North American)  


