Välkommen till ett seminarium och en gemensam workshop i ljusets tecken!
Lyssna till lysande föreläsare, bli inspirerad och upplyst.
Föreläsare under förmiddagens seminarium är:
Professor Jan Ejhed, KTH, Stockholm
Ljusdesigner Linda Knoph Vigsnæs, Lysstoff, Hvalstad
Moderator för dagen är Barbro Trum, Blownaway. Under eftermiddagen genomförs en workshop
med deltagande kommuner, föreläsare, designer och övriga intresserade seminariedeltagare. Begränsat
antal platser.

Syfte och mål med seminariet

Ljus + design är intressanta verktyg för att skapa upplevelse, stärka platsers identitet och arbeta med
funktionella miljöer. Genom seminariet vill vi ge inspiration och inblick i vad ljusdesign kan betyda i våra
kommuner. Vi vill också förmedla kunskaper om hur vi ska tänka kring ljusdesign. Målsättningen är att ge
kunskap om nästa steg; Hur ska vi planera? Vilka resurser krävs?

Målgrupp

är representater från kommunerna med inriktning mot näringsliv, samhällsplanering och offentlig miljö.
Designer från regionerna, samt övriga intresserade från besöksnäringen och övrigt näringsliv.

Datum: Torsdag, 24 februari, Seminarium kl 09:00 – 11.30, Workshop 12.30-16:00
Plats: Älvdalen, Hotell Älvdalen
Anmälan och upplysningar

Arrangör av dagen är Länsstyrelsen Dalarna i samverkan med GävleDala Designlab
Närmare upplysningar lämnas av Jakob Ebner, Länsstyrelsen.
(Jakob.Ebner@lansstyrelsen.se) tel. 070-677 18 79
samt av Lotta Hernek, designer SD, (lotta@blownaway.se) tel. 070-680 26 84
Deltagandet i seminarie och workshop är kostnadsfritt.
En avgift om 200 kr faktureras om anmäld deltagare uteblir utan avbokning.

Anmälan görs senast 18 februari till GävleDala Designlab.
Länk för anmälan finns på http://www.gavledaladesignlab.se/ljusdesign-alvdalen
GävleDala Designlab är en satsning som hjälper företag i Dalarna och Gävleborg att utvecklas
med hjälp av industridesign. Projektägare är Stiftelsen Teknikdalen, Borlänge.
Projektet Scandinavian Heartland är ett Svensk/Norsk Interreg-projekt som med finansierines
med EU midler och norska IR-midler. Projektet leds av Länsstyrelsen Dalarna och Regionrådet for Fjellregionen. Att
utveckla metoder för att göra små tätorter mera attraktiva är ett prioriterat område. Projektet stödjer sedan 2009 fyra
tätorter i sitt förändringsarbete där Ljusdesign utgör en av insatserna.

			

PROGRAM torsdag 24 februari

Kl 8.30 - 9.00

Samling, Kaffe serveras.

9.00 			
			
9.15 			

Välkomna! Jakob Ebner, Länsstyrelsen Dalarna och
designer Lotta Hernek hälsar Välkomna.
Dagens moderator Barbro Trum presenterar dagens program.

9.30-10.20 Föreläsning av professor Jan Ejhed, KTH, Stockholm

Prof. Jan Ejhed , SAR/SIR är grundaren av och ledare för Ljuslaboratoriet vid KTH. Jan Ejhed har arbetat
med ljus i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv och har genomfört många ljusdesignprojekt genom
åren. Allt ifrån Arlanda Airport, Rättviks genomfartsväg till Kungliga Djurgården och ut över världen!
Han har emottagit flera internationella utmärkelser och är en flitigt anlitad föreläsare, inte minst utanför
våra gränser. ( www.kth.se/sth/haninge/ljus )

10.30-11.20 Föreläsning av ljusdesigner Linda Knoph Vigsnæs, Lysstoff, Hvalstad

Linda Knoph Vigsnaes är en ung ljusdesigner med spännande erfarenheter av aktuella ljusdesignprojekt.
Linda kommer att berätta om några stadsutvecklingsprojekt med fokus på ljus, bland annat om lysplan
for Sandvika (Bærum kommune) prosessen rundt denne samt om byromsutvikling i Skien “Mosaikk”
(Skien kommune) ( www.lysstoff.no )
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Dagen kommer att behandla:
Varför Ljusdesign?
Ljusdesign i centrum, utblickar och insikter
Hur ska vi tänka och planera för att arbeta med ljusdesign?
Hur kan vi gå tillväga?
Vilka resurser krävs?

11.30-12.30 Lunch
12.30 			
WORKSHOP
			
Deltagande kommuner presenterar valda miljöer att belysa
13.00 - 15.00
Praktiskt arbete i arbetsgrupper med valda miljöer. Resurspersoner är
			
inbjudna designer och föreläsare. Kaffe serveras under arbetspasset.
15.00 -15.45
Redovisning av idéer och gemensam diskussion kring framtida 		
			
möjligheter.
15.45 – 16.00
Summering och avslutning
			

Dokumentation från dagen skickas senare ut till alla deltagare.

