Kolding
Light Festival
PROGRAM 2016
Uge 49
Lysinstallationer på indfaldsvejene tændes.
D. 8. -10. december
Kolding Light Festival får byen til at stråle hver aften
fra kl. 17:00 – 21:00. Butikkerne i City er åbne alle 3
dage til kl. 21:00.
Torsdag d. 8. december
Kl. 17:00 Akseltorv: Kolding Light Festival åbner v/
næstformand for kulturudvalget Merete Due Paarup
Samtidig sendes løberne til Kolding Light Run /Walk
afsted. Lysinstallationer og byevents åbner. Kl. 18:30
Det nye lys på Koldinghus indvies.
Lørdag d. 10. december
Kl. 21:00 Kæmpe Lys - og fyrværkeri afslutningsshow

på Slotssøen og ved Koldinghus. Slotsøvejen er spærret fra kl. 20:00 - kom i god tid, til kl: 21:30. Tak for i år
og på gensyn d. 7.- 9. december 2017.

Sønderbro
Du vil ikke kunne kende Sønderbro, når hele broen
bliver levende og internaktiv.

INSTALLATIONER

Kristkirken
Det høje tårn bliver et smukt og lysende fyrtårn.

Koldinghus
Oplev Koldinghus i et helt lys, og oplev byen fra tårnets top fredag og lørdag aften.

Slotssøbadet
Svømmehallen bliver med sin smukke placering helt
ned til Slotssøen, en lysende perle midt i byen.

Akseltorv
Traditionen tro kan du opleve det utrolige juleshow,
med nye overraskelser og endnu flere lysende oplevelser.

Kolding Hotel Apartments
Der er lagt op til god stemning med musik og lidt til
ganen i den smukke have.

Kolding Kommunes Renovation
Kom forbi containeren i Søndergade, og bliv lidt klogere på den nye affaldsplan på en sjov måde.

Nicolai komplekset
Den gamle skole bliver pyntet med juletræer og kreative lampeskærme, som børn har udsmykket.

Skt. Nikolai Kirke
Kom indenfor og få en helt unik oplevelse, og se kirkerummet forvandlet med bogstaver og ord, til eftertanke. Det hele krydres med nykomponeret musik af
kirkens lyde.
KG Camping
Besøg containeren med den lysende campingvogn på
taget, og få en overraskelse med hjem.
Den Spanske Trappe
Det bliver et helt utrolig sansebombardement der
venter på den smukke trappe med Koldinghus i baggrunden.
Bloddonorerne
Du skal ikke blive skræmt af vampyrerne på Bloddonorernes stand i Jernbanegade, de er faktisk ret søde.
Men kom og få lidt rødt at drikke, og se hvad der sker.
UC Syd
De studerende fra UC Syd skaber oplevelser i Kolding
Light Run, og i deres pavillion i Jernbanegade, bliver
du mødt af musik og godt humør.
Mungo Park.
Byens teater lyser Fredericiagade op med masser af
teaterlamper.
Kolding Bibliotek
Bliv inspireret og overrasket rundt om på biblioteket,
og oplev bla. spændende historier om Koldinghus,
mens du har udsyn over Slotssøen og slottet.
Mos Mosh
Den gamle bindingsværkbygning lyser op på
Slotssøvejen, og det er også herfra det utrolige lydog lysshow tager sin begyndelse lørdag aften.
Godset
Det regionale spillested på havnen har som altid
musik på programmet, og samtidig lyser bygningen
op på en helt ny måde.

Havnebassinet
Havnen lyser op med smukke lysende vandfontæner.
Pakhuset
Det gamle pakhus har fået nyt liv med mange virksomheder og Business Kolding. Bygningen står smukt
med farverig udendørs belysning.
DLG Siloen
Den markante silo på Havnen bliver et levende kunstværk. Kom og få en oplevelse du aldrig glemmer.
Nykredit
Den markante bygning på hjørnet af Sdr. Havnegade
og Buen, lyser op på en forfriskende og positiv måde.
Koldingpyramiden Hollændervej
Kig ind i gården mellem Hollændervej og Fredensgade, og se når Musikskolen sætter strøm til den
skjulte Koldingpyramide.
Syddanske Universitet
Oplev den ikoniske bygning med en spændende lysmosaik på den sydvendte facade, kig indenfor fredag
hvor du kan opleve fantastisk lyskunst i forelæsningslokalet i stueplan.
Design City
Der bliver bål på Design City. Kom og oplev den spritnye bydel på en helt anden måde.
BlueKolding
Der bliver både hyggelig loungestemning og uvejr, når
himlen over BlueKolding åbner sig med lyd- og lyseffekter under temaet ”Skybrud”.
IBC
I den gamle Handelsskole tænder lysende og hilser
alle velkommen til Kolding Light Festival.
Tranberg Bilsalg
Bilhuset på Fynsvej bliver endnu engang en lysende
indgangsport til Kolding Midtby.

Sygehus Lillebælt
Byens nye synlig fyrtårn vil sende bud til nær og fjern,
at Kolding Light Festival er i gang.
Lejerbo Højhusene
Når lyset tændes på toppen af højhuset ved Fjorden,
skal de sejlende blot følge lyset for at komme til Kolding – Lyset By.
Lejerbo varmluftballon
Kom forbi p. pladsen ved Skamlingsvejen torsdag og
fredag, og se den store varmluftballon blive oplyst
med levende ild.
Energnist
Se det utrolig lysshow på kraftvarmeværket på Ny
Esbjergvej, når den store glasbygning bliver levende
med lys og bevægelse.
KG Camping
Når byens største campingforhandler i det store
kryds ved Ny Esbjergvej og Vejlevej, tænder for
strømmen, vil du opleve det store glaspartier på en
helt ny måde.
Hansenberg
Oplev en fantastisk lysbro over Skovvangen, der både
markerer indkørslen til Kolding og Hansenbergs afdelinger på begge sider af vejen.
Desuden har vi gemt et par helt specielle overraskelser rundt om i byen.
Rigtig god fornøjelse!

