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Der kommer ekstra liv i den ikoniske bygning med
en spændende lysmosaik på den sydvendte facade, herfra forbinder lystunnelen området med
den øvrige Design City.

den 10.-12. december kl. 17.00-21.00

Ta’ m
ig
med!



Syddansk Universitet flyttede i sommeren 2014
ind i sit nye campus i Kolding. Bygningen er med
sin trekantede facade blevet et markant pejlemærke for Kolding.

TAG MED PÅ
EN REJSE

Tag familien i hånden og træd
ind i en magisk verden fyldt
med hygge, julestemning og
spektakulært lys, når Kolding
Light Festival lyser hele Kolding
midtby op efter mørkets frembrud. Kom helt tæt på de fortryllende lysopsætninger med
videolys, interaktivt lys og lyskunst – et eventyr af lys midt i
julemåneden.

SYDDANSK
UNIVERSITET
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L
 YSTUNELLEN
VED DESIGN CITY
Begiv dig igennem tunnelen og oplev, hvordan
lyset interagerer med dine bevægelser.
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S
 NDERGADE
I området ved den gamle toldgrænse oplyses åen
i et inferno af mønstre og farver.

AKSELTORV

Et nyt imponerende lysshow ser dagens lys på Akseltorv. Vi glemmer dog ikke traditionerne, så historien om
en Kolding-families forberedelser op til jul kan stadig opleves. Ud over showet på Business Kolding bygningen
sætter vi også dele af Akseltorv i et nyt lys.
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NICOLAI KIRKEN
Sankt Nicolai sætter fokus på advent med en lysinstallation, der er designet af den tyske multikunstner Urs
Basteck. Bag lyden står Robert Cole Rizzi, lydkunstner og elektronisk musiker med særlig interesse i at anvende
realyde i sine kompositioner. Installationen i kirken handler om håb. Du kan komme forbi og skrive en bøn eller
tanke, som bliver en del af lysinstallationen. Samtidig er der tid til ro og fordybning i en travl tid. Der er tekst
læsning ved ungdomspræst Benjamin König.
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NICOLAI

  
Oplev de fascinerende lysende juletræer, der
ændrer udseende hele tiden.

GODSET

12

BLUEKOLDING
Her venter en særlig oplevelse! Vi inviterer indenfor hos BlueKolding, hele Koldings miljø-, energi- og
klimaselskab. Her, hos det tidligere Kolding Spildevand, arbejder man med en verden uden spild.
Få et sjældent kig ind i teknikken hos BlueKolding,
hør historien og nyd den spændende belysning. Vi
byder også på en varm kop kaffe eller kakao ved
kaffevognen.

Oplev det betagende lyskunstværk
på bygningens store tagflader.

Kom og oplev de mange lysinstallationer ved fx Akseltorv, Universitetet,

ÅBN
HER

BlueKolding og mange andre spændende steder. Hent det fulde program
i midtbyens butikker eller se det på koldinglightfestival.dk

PROGRAM
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KOLDING LIGHT FESTIVAL
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Nicolai

Kyssetræet

S ndergade

I området ved den gamle
toldgrænse oplyses åen i et
inferno af mønstre og farver.

Lille Brostræde
Nytorv

 Kolding Hotel
Apartments

Få hjerterne til at lyse, når I
mødes i et kys.

Gråbrød

Svietorvet
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Nicolaiplads
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Nicolai Kirken

Oplev de fascinerende lysen
de juletræer, der ændrer
udseende hele tiden.
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Bredgade

4
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Afsløring af kunsteren
Osmond Olsens lysbænk
med guitarspil og lidt godt
til ganen. Kom og hør om
installationen hver dag kl.
17.30, 18.30, 19.30, 20.30.
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Hovedsponsorer
Erhvervsgruppen Kolding

En stor tak til: Nordea, PWC, Munkegade Restauratørerne, TORA A/S, Tranberg Bilsalg, Kolding Hotel- og Restauratørforening, Würth Danmark, Kolding Flisepudser Laug, Kolding Hotel Apartments, Koldinghus Ordnen, Lemvig Müller Gruppen,
Middelfart Sparekasse, Nordea, Autocentralen, LINK Mobility, Easyfood

 Jernbanegade
portalen

Den karakteristiske gule bygning byder gæster til Kolding
Light Festival velkommen til
midtbyen.

Der er tekstlæsning ved
ungdomspræst Benjamin
König.
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Et nyt imponerende lysshow
ser dagens lys på Akseltorv.
Du kan også opleve historien
om en Kolding-families
forberedelser op til jul.

Sankt Nicolai sætter fokus
på advent med en lysinstallation, der er designet af
den tyske multikunstner Urs
Basteck med lyd af Robert
Cole Rizzi, lydkunstner og
elektronisk musiker.

d. 10.-12. december kl. 17.00-21.00
15

Akseltorv

Fyrtårnet
i S ndergade Syd

Syddansk Universitet

Kom helt tæt på den spændende lysmosaik på den
sydvendte facade, hvor lys
tunnelen forbinder området
med den øvrige Design City.
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  Lystunnellen
ved Design City

Begiv dig igennem tunnelen
og oplev, hvordan lyset interagerer med dine bevægelser.
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BlueKolding

Kom indenfor hos BlueKolding
og få et sjældent kig ind i
teknikken og nyd den spændende belysning. Der vil være
varm kaffe eller kakao.
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Godset

Oplev det betagende lyskunstværk på bygningens
store tagflader.
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Kolding Bibliotek

Fredag og lørdag skabes en
helt særlig lys- og lydsætning på Kolding Bibliotek, når
Olavur Eliassons roterende
mobiler bliver belyst til tonerne af Strauss’ Metamorfoser.
Alle tre dage fører en lysende sti igennem kælderen til
Underground Library (ULK),
hvor månedens udstiller
Josephine Denice fortæller
om sine værker.

Det gamle tårn lyser op i
Søndergade.
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Et farvespil af lys springer ud
og omfavner det ny renoverede bilhus.

Den Spanske Trappe

Kom og design dit eget lysshow imellem søjlerne og oplev, hvordan trapperne mod
Koldinghus blive levende flere
gange i timen.
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Tranberg Bilsalg

Pyramiden

LINK Mobility A/S er flyttet
ind i det ikoniske vartegn,
hvilket markeres med flot lys
på pyramiden.

PRAKTISK INFO
Dato: 10. + 11. + 12. november
Tidspunkt: kl. 17.00 – 21.00
Midtbyens butikker holder åbent til kl. 21.00.
Kolding Light Festival bliver gennemført med stor opbakning
fra en lang række lokale virksomheder og foreninger deriblandt
Business Kolding, BlueKolding, Erhvervsgruppen Kolding,
Kolding Handelsråd, Kolding Turistforening og mange flere.

