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TAG
MED
PÅ EN
REJSE

KOLDING LIGHT
FESTIVAL
FYLDT MED
LYSENDE
OPLEVELSER
KOLDINGHUS SLOT
Oplev det gigantiske lysinstallation der markerer 750-året for vores by og slot. Den historiske
lysinstallation kører hver time :00 / :20 / :40
AKSELTORV
Træd ind i lyset når vi blænder op for lyskunstværket ”step in to the light”. Se de smukke
mønstre rejse over både by og himmel.
DEN SPANSKE TRAPPE
- viser vejen til Koldinghus med en helt særlig
installation hvor farver, interaktion, musik og
tempo går hånd i hånd.
KOLDING BIBLIOTEK
Skolernes Edison Award udstiller, ”børn og lys”.
BANEGÅRDSPLADSEN
Oplev den interaktive installation ”Forever
Young” og se dig selv barnets uskyldige væsen
når dit ansigt kommer til live på den gigantiske
oppustede baby.

Den 6.-8. dec. kl. 17.00-21.00
Kl. 17.00 – 21.00

HAVNEN
Se lyset blive spil levende i den den store
vandsky vi skyder ud i havnebassinet, lyset
markerer samtidig 150 år med Kolding Havn.

Oplev Kolding i et nyt lys og se alle de utrolige
lysinstallationer og events.
Se mere på koldinglightfestival.dk.

foreninger, Kolding Turistforening og mange flere.
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Se mere på
koldinglightfestival.dk

Den 6.-8. dec. kl. 17.00-21.00

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 – det bliver et eventyr af
lys midt i julemåneden.

Kolding Light Festival bliver gennemført med stor
opbakning fra en lang række lokale virksomheder og

Oplev bl.a. den store historiske lysinstallation ”Murernes minder”, som helt
ekstraordinært kan genopleves på
facaden af Koldinghus. En spektakulær lysafslutning på slottets 750 års
jubilæum.

BLUEKOLDING
Hos Blue Kolding står det store isbjerg og
smelter, hvert kvarter viser vi med laserlys
hvordan vandstanden i verdenshavene stiger.

HUSK!
Midtbyens
butikker holder
åbent til kl. 21.00
alle tre dage.

DESIGNSKOLEN JULEMARKED
Besøg designskolens flotte julebazar, fredag
fra 14 – 20 og lørdag fra 10 – 18
LYSSTIEN LANGS KOLDING Å
Følg stien fra Søndertorv og hele vejen til Blue
Kolding, på stien kommer du under vejen og
vandet ved Kongebrogade hvor byens nye
permanentet installation betager.

SØNDERTORV
Den gamle grænsebro i Søndergade bliver
hjemsted for installationen ”Gibson”, oplev
lyskeglerne der enten følger dig, eller ”flygter”
fra dig.
SØNDERGADE
City Kolding byder velkommen til Søndergade med en magisk lyskulisse, hverken Frost,
Elsa og Anna, Anders And eller Mickey Mouse
mangler i dette spændende lysunivers.
NICOLAI FOR BØRN & SVIETORVET
Et slaraffenland for hele familien, med et væld
af aktiviteter, mad og hygge. Den 6. december
kl. 17 er der officiel åbning af Jesper Kongshaugs nye lysinstallation. Kig også indenfor i
den spændende UV-labyrint.
SKT. NICOLAI KIRKE
Se de betagende lysprojectioner på kirken og
de omkringliggende bygninger. Indenfor i den
smukke kirke lyser vi både i stor skala og giver
alle gæster tid til fordybelse og interaktion.
KOLDING HOTEL APARTMENTS
I år kan du få en særlig lysoplevelse og danse
på vores helt unikke dansebar fyldt med lys,
musik og smagsprøver.
BAG RÅDHUSET
Lyset danser over bagsiden af det gamle rådhus, en stemningsfuld oplevelse.
KOLDINGHUS JULEMARKED
Lørdag kan du opleve ægte julestemning
og besøge de mange spændende boder. I
Slotsgården har vi sat det store telt op og
skruet op for varmen.
Åbent Lørdag, 8. december kl. 10.00 -21.00
Entré: 50 kr. efter 17:00 gratis

HUSK!
Midtbyens
butikker holder
åbent til kl. 21.00
alle tre dage.
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