LYSLYD
10 BYRUM I ALBERTSLUND, GRIBSKOV, HELSINGØR, HERLEV, HØJE-TAASTRUP, FREDERIKSBERG, KØGE OG ROSKILDE SAMT HARALDSGADEKVARTERET OG ØRESTAD I KØBENHAVN

10. - 28. februar 2010

LYS I MØRKET
HAVETS STYRKE PÅ GILLELEJE STRAND TÆMMES OG OMSÆTTES TIL LYSENDE BØLGER I
BYENS GAMLE ENDESTATION. POETISK LYSRUTE FREMKALDER GLEMTE DETALJER I
HELSINGØRS MIDDELALDERBY. ET LYSENDE BORDTENNISBORD SKABER UVENTET SOMMERSTEMNING OG LEG I HEDEHUSENE. BISPEENGBUENS LARMENDE VIRKELIGHED PÅ
FREDERIKSBERG UDFORDRES AF MANDSHØJE, LYSENDE STREGTEGNINGER.
ALBERTSLUNDS ANONYME TUNNELLER OMDANNES TIL EN STI AF LYS I STEMNINGSFULDE
FARVER. BYENS LYD OG RYTME TRÆNGER IND MELLEM STILLE BOGREOLER PÅ ROSKILDE
BIBLIOTEK. TRANSITZONEN PÅ KØGE STATION FÅR PULS OG ÅNDEDRAG, NÅR DE REJSENDE MEDVIRKER I EN INTERAKTIV KOREOGRAFI AF LYS, LYD OG VIDEO. ALVERDENS
BILLEDER GIVER NYE GLIMT AF HVERDAGEN OG AF VERDEN I KØBENHAVNS
HARALDSGADEKVARTER. HØJE VINDSEJL MED INTERAKTIVE LYSSPIL REJSER SIG SKULPTURELT I ØRESTAD. FABULERENDE FARVECIRKLER PRESSES UD AF HERLEV HOSPITAL OG
BLIVER TIL MAGISKE GLØDENDE PUNKTER GENNEM BYEN.
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10 BYRUM

LYSENDE VINTEREVENTYR – VISUELLE STORBYNOTER – LEVENDE OASER
HELSINGØR
side 14

FREDERIKSBERG
side 6
HARALDSGADEKVARTERET
side 8

ALBERTSLUND
side 5

ørestad
side 13
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gilleleje
side 7

KØGE
side 10-11
HEDEHUSENE
side 9
HERLEV
side 12

ROSKILDE
side 4
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EKKO AF BYEN

Interactive Spaces ved Alexandra Instituttet (DK)
Roskilde
Forbipasserende trafik sender bølger
ind i biblioteket, som styrer lyssætningen. På børnebiblioteket aktiverer
ungerne Roskildes lokaliteter i lys og
lyd ved at hoppe rundt på et gigantisk
luftfoto af byen. Og i hjertet af biblioteket mærker du pulsen fra mennesker
et sted ude i verden.

THE LIBRARY DRAWS THE CITY IN
Interactive Spaces from the Alexandra
Institute transforms Roskilde Library
into an experience space, which dives
into the stream of information flowing
between the library and the outside
world. The waves from the passing traffic control the lighting in the library,
while the kids activate local Roskilde
sites by bouncing around on a giant
aerial photo of the town. One senses
the pulse of the people somewhere out
in the world.

ROSKILDE BIBLIOTEK
10. - 24. FEB. I BIBLIOTEKETS ÅBNINGSTIDER
ÅBNING 10. FEB. KL. 17-20
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F o t o : L i se l o t t St e n f e l d t

BIBLIOTEKET SUGER BYEN TIL SIG
Interactive Spaces ved Alexandra Instituttet forvandler et lidt forudsigeligt
Roskilde Bibliotek til et oplevelsesrum,
som dykker ned i den informationsstrøm, der flyder mellem bibliotek og
omverden. Puls, stemning, lyde og bevægelser fra byen omsættes til levende,
interaktive installationer.

Skolegangen
10. - 28. feb.
Åbning & byvandring 10. feb. kl. 16

light path crossing

F o t o : Ta m a r F r a n k

Tamar Frank (NL)
Albertslund

NYT LIV TIL MØRKE PASSAGER
Tamar Frank lader sig atter inspirere
af 60´ernes visionære by – Albertslund.
Hun bevæger sig ind i bymidtens unikke labyrint af fodgængertunneller og
broer, hvor hun fremhæver og forvandler det modernistiske landskab med
lyskunst.

Varme farver og lysende installationer
kommenterer og forbinder de mange
niveauer og retninger, der krydser hinanden i Albertslunds bymidte. Skolegangens lange passage omdannes til en
lysende sti, og de intense farver inviterer til at stoppe op og fornemme byens
rum på nye måder.

ILLUMINATED TUNNELS UNFOLD
IN THE DARK
Tamar Frank is deeply fascinated by
the 1960’s visionary city of Albertslund. She explores the inner city’s
labyrinth of pedestrian tunnels and
bridges, where she challenges this modernist landscape. The long passage of
Skolegangen is transformed into a sense
evoking illuminated path, inviting passers by to stop and experience the surroundings in a completely new way.
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F o t o : A r m sro c k

Under Bispeengbuen ved Nordre Fasanvej
10. - 28. feb. kl . 16 -24

PASSAGE/VÆRKER
Armsrock (DK)
Frederiksberg

VISUELLE STORBYNOTER
Med en skov af søjler står området
omkring Bispeengbuen som et grænseland, en passage. Den danske kunstner
Armsrock tager forskud på den kommende udvikling af området og giver
med sine forgængelige visuelle udsagn
et bud på, hvordan der skabes nyt liv
i bydelen.
Armsrock bevæger sig rundt i byen og
observerer dens liv, ansigter, atmosfære,
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rytmer. Ved Bispeengbuen fikserer han
storbyens flygtige øjeblikke i form af
lysende tegninger i menneskestørrelse
– tegninger, der benytter sig af særlige
teknikker fra østrigske PANI, der på
verdensplan er kendt for spektakulære
lysudsmykninger.
Et katalog over mennesket i byen udfolder sig og lader Bispeengbuen gennemgå et karakterskifte til et flygtigt
storbylærred.

VISUAL CITY NOTEBOOK
With its forest of pillars, the area
around Bispeengbuen is like a frontier, a passage. Danish artist, Armsrock
captures the atmosphere and rhythm,
the fleeting moments of the city, in the
form of illuminated life-size drawings
using the light technology of Austrian
PANI. The area is transformed into a
transient city canvas.

WAVESPACE

F o t o : H e l ga Gr i ff i t h s

Helga Griffiths (DE)
Gilleleje
FRA HAVBØLGER TIL LYS- OG
LYDBØLGER
Helga Griffiths arbejder i krydsfeltet
mellem kunst og videnskab. Med afsæt i havets og vejrets evige forandring
skaber hun et sansende og meditativt
rum i Remisen.
Oplev naturen omslutte dig på nye må-

der, når videnskabelige målinger af havet omdannes til konkret sanselige lysog lydbølger. Realtime-data fra havet
forenes med historiske informationer
og transformeres af de varme kroppe
i rummet. En foranderlig atmosfære af
lys og lyd bølger gennem det rå lokale,
hvori fortiden, nutiden og fremtiden
mødes. Du mærker havet helt tæt på.
Wavespace er skabt i samarbejde med
unge fra det kommende ungdomshus
i Remisen.

FROM SEA WAVES TO LIGHT AND
SOUND WAVES
Helga Griffiths works at the interface
between art and science. Her work in
Remisen is a sensory and meditative
exploration of the ever-changing nuances of the weather and the ocean.
The past, present and future meet as
scientific ocean data is transformed
into tangible light and sound waves in
response to the heat radiated from the
warm bodies in the room.

Remisen på Stationspladsen
10. - 28. feb. kl . 15-18
Åbning 10. feb. kl. 17
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HERMODSGADE – VERDENS CENTRUM
Åsa Frankenberg (SE)
Haraldsgadekvarteret

SNAPSHOTS AF VERDENS
TILSTAND
Kunstneren Åsa Frankenberg betragter
Hermodsgade på Nørrebro som verdens
centrum.
Det er udgangspunktet, når hun i en
video-collage skaber et billede af vores
fælles virkelighed: På Iqra Privatskole
projekteres live-transmitterede vejrudsigter og statistiske verdenskort. De
afløses af en animation, skabt i samarbejde med elever fra skolen, der tegner
et portræt af Hermodsgade før, nu og
måske i fremtiden?

Hermodsgade 28, Nørrebro
10. - 28. feb.
Åbning 10. feb. kl. 18

SNAPSHOTS OF THE WORLD
Artist, Åsa Frankenberg regards Hermodsgade in Nørrebro as the centre of
the world. In a video collage projected
onto the facade of Iqra Private School,
she explores notions of the local and
the global, the state of the world and its
development as well as Hermodsgade’s
past, present and future.

F o t o : Å s a F r a n k e n b e rg

I mødet mellem det lokale og det globale
bliver skolens facade et kanvas for et
foranderligt snapshot af verdens tilstand og udvikling.

WARM UP – et varmt byrum i Hedehusene
F L Y V S K (DK)
Hedehusene

Foto : F L Y V S K

SOMMERSTEMNING I
VINTERKULDEN
Jag vinterkulden på flugt i Hedehusene,
når kunstnerduoen F L Y V S K skaber
en social og interaktiv plads, som lokker folk til i fællesskab at forvandle
et tomt og stille byrum til et levende
åndehul.

I det kolde februarlandskab forvandles en plads midt i byen til en lysende
oase med eksotiske skyggebilleder. Et
solidt bordtennisbord står plantet midt
i det hele. Nærmer du dig bordet, vil
intensiteten af lyset stige. En varm og
indbydende sommerstemning indhyller pladsen, når lysstyrken øges i takt
med, at flere spillere kommer til.

SUMMER MOOD IN THE WINTER
COLD
Artist duo F L Y V S K transforms a public space into an appealing social and
interactive playground, an illuminated
oasis. A solid ping-pong table stands in
the middle of the square. A warm and
inviting summer feeling envelops the
square as the light intensifies according to the number of players joining in.

Pladsen foran Hedehusene Station
10. - 28. feb.
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F o t o : grou p e du n e s

Stationspladsen
10. - 28. feb.

mens vi venter
groupedunes (FR)
Køge

glimt fra en anden verden
Træder vi ud af bussen eller toget,
ankommer vi til en transit-zone – et
funktionelt ingenmandsland.
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På Køge Station leger groupedunes med
video, fotos, lys og lyd i grænselandet
mellem virkelighed og fiktion.
Glimt fra stranden, havnen og udkanten af byen afslører et billede af en anden verden lige rundt om hjørnet.

En ny virkelighed forplanter sig i rummet og i vores bevidsthed som en sanselig virus. Pladsen får sin egen poesi,
som forbinder stationen med byen og
byen med verden.

fragments from another
world
Getting off a bus or a train is like entering
a functional no man’s land. At Køge Station, groupedunes explores the boundaries between reality and fiction through
video, photography, light and sound.

Fragments from the beach, the sea and
the outskirts of the city create their own
poetry and connect the station with the
city and the city with the world.
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DEN BLÅ STI –
GLØDER I MØRKET

Helle Hove & Iben Brøndum (DK)
Herlev

Om dagen står de klare farver tydeligt
frem. Om aftenen inviteres de forbipasserende til at lege med: Tag en lygte
med på aftentur, og gå på opdagelse
efter de magiske glødende punkter, der
lyser op som ekkoer af Poul Gernes’
farveeksplosioner inde på Herlev Hospital – en indre farvekraft, der også
stråler ud ad hospitalet, når auditoriet
belyses i regnbuens farver.

GLOWING IN THE DARK
A colourful universe spreads across
Herlev as reflective coloured discs show
the way along the Blue Path, connecting
the city centre and Herlev Hospital.
Helle Hove and Iben Brøndum create
an interactive and poetic piece, which
comes alive in the dark as passers by
are invited to take a torch and search
for the magical glowing points.

Den Blå Sti
10. - 28. feb.
Åbning 10. feb. kl. 20, pladsen foran Teaterbio

F o t o : H e ll e Hov e & I b e n B r ø n du m

GENSKIN AF BYENS LYS
Et farverigt univers breder sig som
cirkler gennem byen, når reflekterende
farveskiver viser vej langs Herlevs Blå
Sti. Helle Hove og Iben Brøndum skaber interaktive og poetiske oplevelser,
der forbinder bymidten med Herlev
Hospital.

WIND SAILS
Jes Vagnby (DK)
ørestad

Ved Byparken
10. - 28. feb.
ÅBNING 10. FEB. KL. 19

LYSENDE VINDSKULPTUR
Arkitekt Jes Vagnby har ofte iscenesat den
pulserende storbyinstallation Roskilde
Festival. Nu er han inviteret ind i Ørestads
baghave, Byparken, hvor han skaber en anden slags scene, en stor mobil sejlskulptur
som en hyldest til vindens kraft.

F o t o : J e s Vagn by

Lad dig omslutte af de store sejl og oplev,
hvordan de reagerer på vindens bevægelse
med et dynamisk lys- og lydbillede, der opstår i samspil med publikums bevægelser. Et
sanseligt storbyrum med en intensitet, der
stiger i takt med vindstyrken. Wind Sails er
skabt i samarbejde med unge lysdesignere
og den amerikanske lyddesigner Charlie
Morrow.
LUMINOUS WIND SCULPTURE
Architect Jes Vagnby presents a sail sculpture, created in collaboration with a group
of young light designers and American
sound artist Charlie Morrow. A tribute to
the power and movement of the wind, which
creates a dynamic light and sound installation in interplay with the audience.
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Jesper Kongshaug (DK)
helsingør
TAG MED LYSET PÅ OPDAGELSE I
HELSINGØR
Byens glemte detaljer og skjulte historier fremhæves på eventyrlig vis, når
lysdesigner Jesper Kongshaug skaber en rute af lys gennem Helsingørs
historiske bydel.

Gå en aftentur gennem Helsingørs gader og forbi de mange smukke og særprægede bygningsværker. Lysruten fører dig på afveje og finder byens egne
små vintereventyr. Klosterets vinterhave, detaljerne i en facade eller mur,
forunderlige skyggespil…
Genopdag byens lyspunkter, når Helsingørs gamle hjerte kærligt iscenesættes i en balance mellem det kitschede,
det autentiske og det teatralske.

ILLUMINATED DETAILS IN HISTORIC
HELSINGØR
Jesper Kongshaug’s light route reveals
the city’s forgotten details and hidden
stories. Take an evening stroll through
the streets of Helsingør and discover
the city’s own winter fairytales – the
convent’s winter garden, details on a
façade or a wall, mysterious shadows.
Rediscover Helsingør portrayed in a
kitsch, authentic and theatrical mix.

Lysrute fra Toldkammergården i kulturhuset toldkammeret
25. - 28. feb. kl . 18 - 23
Event 26. feb. kl. 18 i Toldkammergården

F o t o : Rob e rt o F ort u na

VINTERLYS

information
EKKO AF BYEN / ROSKILDE
Roskilde Bibliotek,
Dr. Margrethes Vej 14
10. - 24. feb. i bibliotekets
åbningstider
Åbning 10. feb. kl. 17-20
Ekko af Byen indgår i Ånd &
Viden-festivalen 12. - 13. feb.
Biblioteket har åbent kl. 10-21
under festivalen.
I samarbejde med Roskilde
Kommune, Roskilde Bibliotek
og Ånd & Viden-festivalen
light path crossing /
ALBERTSLUND
Langs Skolegangen, mellem
Kongsholmcentret og Albertslund Centrum
10. - 28. feb. i de mørke timer
Åbning 10. feb. kl. 16 i Skolegangen med efterfølgende
byvandring rundt i Albertslund
centrum.
I samarbejde med Albertslund
Kommune

PASSAGE/VÆRKER /
FREDERIKSBERG
Under og omkring Bispeengbuen
ved Nordre Fasanvej
10. - 28. feb. kl. 16-24
I samarbejde med Frederiksberg Kommune og Moving Ads
WAVESPACE / Gilleleje
I Remisen, Stationspladsen,
Gilleleje
10. – 28. feb. kl. 15-18
Åbning 10. feb. kl. 17
I samarbejde med Gribskov
Kommune, unge fra det kommende ungdomshus i Remisen,
Alejandro Nehring PC Messtechnik og lysdesigner og
modelmager Morten Lyhne
HERMODSGADE - VERDENS
CENTRUM /
HARALDSGADEKVARTERET
Hermodsgade 28, Nørrebro
10. - 28. feb. i de mørke timer
Åbning 10. feb. kl. 18
I samarbejde med Haraldsgadekvarterets Områdeløft og Iqra
Privatskole

WARM UP / hedehusene
Pladsen foran Hedehusene
Station
10. - 28. feb. 24 timer i døgnet
I samarbejde med
Høje-Taastrup Kommune
DEN BLÅ STI - GLØDER I
MØRKET / herlev
Den Blå Sti, fra Herlev Teaterbio/Paletten mod Herlev
Hospital
10. - 28. feb. 24 timer i døgnet
Åbning med event 10. feb. kl. 20
på Den Blå Plads foran Herlev
Teaterbio/Paletten
Lommelygter kan lånes i biografen i åbningstiden og på Herlev
Hospital.
I samarbejde med Herlev Kommune, CreaSign A/S, Herlev
Hospital, Medborgerhuset,
Herlev Teaterbio, Paletten og
Radiatorfabrikken
MENS VI VENTER / KØGE
Stationspladsen, Køge
10. - 28. feb. i de mørke timer
I samarbejde med Køge Kommune, BGK Køge og iCapture.dk

WIND SAILS / ØRESTAD
Ved Byparken på hjørnet af C.F.
Møllers Allé og Ørestad Boulevard, Ørestad City
10.- 28. feb.
Åbning 10. feb. kl. 19
Lysinstallationen er tændt kl. 17-22
I samarbejde med By & Havn og
Silla Herbst, Cecilia Thomsen og
Lisa Trapp
VINTERLYS / HELSINGØR
Lysrute fra Toldkammergården
gennem Strandgade og Sofie Brahes Gade til Sct. Mariæ Kirke i
Hestemøllestræde
25. - 28. feb. kl. 18-23
Event 26. feb. kl. 18 i Toldkammergården
I samarbejde med Helsingør
Kommune, Kulturhuset Toldkammeret, Musikhuset Elværket, HamletScenen, Børnekulturcentret og Sct. Mariæ Kirke
Foto side 2-3: F L Y V S K, groupedunes, Helle Brendstrup, Helle Hove
& Iben Brøndum, Liselott Stenfeldt,
Tamar Frank, Thor Andersen, Åsa
Frankenberg, Joe Belmaati/By &
Havn samt Frederiksberg Kommune

Læs mere om projekterne, åbningstider og åbningsevents på
www.lyslyd.com
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Byen som laboratorium
Byrummet er en vigtig faktor i skabelsen af en bys personlighed. Det
er her, et steds identitet vindes eller
tabes, når byrummet skal tiltrække
lokale og besøgende. Og det er her, at
mennesker, arkitektur og stemning
forener sig til den substans, som til
sammen udgør byen.
LYSLYD er et laboratorium for tværfagligt samarbejde med byens rum
som omdrejningspunkt. Projektets
langsigtede mål er at skabe en stærk
forbindelse mellem virksomheder,
kommuner og kunstnere, der arbejder
med digitale medier. Det sker gennem en række workshops, seminarer
og projekter, hvor man arbejder i et
partnerskab for at styrke nye samarbejdsformer.

LYSLYD udspringer af METROPOLIS
- Nordens største festival, der både
præsenterer og udvikler kunst og
performance i byens rum.
23 midlertidige byrumsprojekter
LYSLYD forandrer vores opfattelse
og adfærd i byrummet ved at invitere
nytænkende danske og internationale
designere, lys- og lydkunstnere samt
medieiværksættere til at fremme det
kreative byliv i en række udvalgte
byrum.
Projektet tog i august 2009 fat i de
første 11 byrum, mens yderligere to
blev forvandlet under COP15 i december 2009. I februar 2010 er turen
kommet til de sidste 10 byrum.

Hvem står bag
Københavns Internationale Teater er
projektleder på LYSLYD og har iværksat projektet i tæt samarbejde med
LYSLYDs partnere. Projektpartnere
er kommunerne Albertslund, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hvidovre,
Høje-Taastrup, Frederiksberg, Køge,
Roskilde og Haraldsgadekvarterets
Områdeløft i Københavns Kommune.
Øvrige samarbejdspartnere er By &
Havn, Juul|Frost Arkitekter, Seelite,
MOTO og Wonderful Copenhagen.
LYSLYD er støttet med midler fra Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling. Den øvrige finansiering består
af tilskud fra de deltagende 10 kommuner samt øvrige projektpartnere.
Dertil kommer tilskud fra Region
Sjællands og Region Hovedstadens
kulturmidler.

INFORMATION
Københavns Internationale Teater
Vestergade 17, 3. sal, 1456 Kbh. K
E: info@lyslyd.com // T: (+45) 3315 1564 hverdage kl. 10 - 16
www.lyslyd.com
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w w w.haraldsgadek var teret.k k .dk

JUUL FROST

A R K I T E K T E R

Alejandro Nehring PC Messtechnik

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid
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Roskilde Bibliotek
Interactive Spaces ved Alexandra Instituttet

I BIBLIOTEKETS ÅBNINGSTIDER

Albertslund Centrum
Tamar Frank

I DE MØRKE TIMER

Frederiksberg, Bispeengbuen
Armsrock

KL. 16 - 24

Gilleleje, Remisen
Helga Griffiths

KL. 15 - 18

Haraldsgadekvarteret, Hermodsgade
Åsa Frankenberg

I DE MØRKE TIMER

Hedehusene, Stationspladsen
F LYV S K

24 TIMER I DØGNET

Køge Station
groupedunes

I DE MØRKE TIMER

Herlev, Den Blå Sti og Hospitalet
Helle Hove & Iben Brøndum

24 TIMER I DØGNET

Ørestad, Byparken
Jes Vagnby, Charlie Morrow m.fl.

LYSINSTALLATION KL. 17 - 22

Helsingør
Jesper Kongshaug

KL. 18 - 23

Se www.lyslyd.com for yderligere oplysninger

