
11.30 SAMLING
Registrering med kaffe och sandwich.

11.45 VäLkoMMeN och  
INtRoduktIoN
Presentation av ”city of Light”, ett 
unikt belysningssamarbete mellan 
Landskrona stad, tekniska högskolan i 
Jönköping och thorn Lighting. 

12.00 ecoPhoN SAINt GobAIN  
- RuMSAkuStIk I uNdeRVISNINGS- 
LokALeR 
Ljudmiljön i dagens skolor är inte 
alltid så bra och detta påverkar både 
elever och lärarnas beteende. trådlösa 
nätverk, läsplattor och bärbara datorer 
möjliggör nya lärsätt och skapar nya 
undervisningsmöjligheter. därför 
ställs det idag nya akustiska krav på 
skolbyggnaderna. 

12.30 PRoJektet ”cIty of LIGht”  
- VäSteRVåNGSkoLAN 
Studenterna från tekniska högskolan  
i Jönköping presenterar sina  
examensarbeten inom ljusdesign vilka 
mynnat ut i verkliga belynings- 
lösningar för Västervångskolan i 
Landskrona.

13.00 ”cIty of LIGht”  
I VeRkLIGheteN -  
VäSteRVåNGSkoLAN 
upplev olika alternativ till framtida 
belysningslösningar för skolan i verklig 
miljö. Med Led som energieffektiv 
plattform har vi arbetat vidare med 
styrning av våra armaturer på olika 
sätt - från traditionella lösningar där vi 
utnyttjar dagsljus, närvaro och manuell 
reglering till lösningar med nivå- och 
scenstyrning i förhållande till aktivitet 
och behov.

13.45 kAffe

14.00 ”cIty of LIGht” I 
VeRkLIGheteN - VäSteRVåNG- 
SkoLAN, foRtS.

14.45 SLut 
Vill man fortsätta med utomhusdelen  
är man välkommen till citadellet  
(transport tillhandahålls för de som  
inte kör själv).

15.00 SAMLING
Registrering med kaffe.

15.15 VäLkoMMeN och  
INtRoduktIoN
Presentation av ”city of Light”,  
ett unikt belysningssamarbete mellan 
Landskrona stad, tekniska högskolan  
i Jönköping och thorn Lighting. 

15.30 PRoJektet ”cIty of LIGht” 
-  RådhuSet 
Representanter från ungt Lys i  
danmark presenterar sitt arbete med 
att ljussätta Rådhuset i Landskrona. 

16.00 ARkItektoNISk beLySNING 
På cItAdeLLet 
På borggården har vi installerat 
arkitektonisk belysning och  
presenterar olika alternativ för hur man 
med olika ljussättningar kan framhäva 
linjerna i arkitekturen så att den får stå 
i fokus men samtidigt integreras med 
omgivande miljö.

17.00 PAuS - VARM chokLAd 

17.30 ”cIty of LIGht” I 
VeRkLIGheteN - RådhuSet
Visning av den dynamiska ljussättning 
med dMX som ungt Lys valt för  
Rådhuset i Landskrona.

18.15 outdooR ShowRooM  
I VeRkLIG StAdSMILJö 
Vi tar dig med på en rundtur i vårt 
outdoor showroom med möjlighet att 
uppleva olika belysningsinstallationer 
i sin rätta miljö. Vi visar även på enkla 
sätt att reducera energianvändningen 
för Led lösningar utomhus.

19.15 AVSLutNING  
Avslutning med gemensam måltid i 
tidsenlig miljö på citadellet.

Inomhus Utomhus

Program


