
11.30 Ankomst på 
VästerVångskolAn
registrering samt kaffe og sandwich.

11.45 Velkommen & 
introduktion
præsentation af ”City of light”, et 
unikt belysningssamarbejde mellem 
landskrona by, tekniska Högskolan i 
Jönköbing og thorn.  

12.00 eCopHon sAint gobAin – 
Akustik i underVisningslokAler 
lydmiljøet i nutidens skoler er ikke 
altid god og dette påvirker både 
elevernes opførsel og lærernes 
reaktion. trådløse netværk og bærbare 
computere giver grobund for nye 
undervisningsmuligheder, som stiller 
nye akustiske krav til skolebygningerne. 

12.30 proJekt ”City of ligHt” – 
VäterVångskolAn 
de studerende fra tekniska Högskolan 
i Jönköbing præsenterer deres 
eksamensopgaver inden for lysdesign. 
belysningsløsninger, der er virkeliggjort 
på Västervångskolan i landskrona.

13.00 ”City of ligHt” –  
VästerVångskolAn 
oplev forskellige belysningsløsninger 
til fremtidens skole i det naturlige 
miljø. med led som energieffektiv 
platform har vi arbejdet videre med 
styring af belysningen på forskellig 
måde – fra traditionelle løsninger der 
styres på baggrund af dagslysindfald, 
bevægelse og manuel styring til 
løsninger med niveau- og scenestyring i 
forhold til aktivitet og behov.

13.45 kAffe

14.00 ”City of ligHt” –  
VästerVångskolAn fortsAt

14.45 slut 
Hvis man vil fortsætte med 
udendørsdelen er man velkommen på 
Citadellet, der tilbydes transport for de 
som ikke selv kører.

15.00 Ankomst på CitAdellet
registrering samt kaffe.

15.15 Velkommen & 
introduktion
præsentation af ”City of light”, et 
unikt belysningssamarbejde mellem 
landskrona by, tekniska Högskolan i 
Jönköbing, ungt lys og thorn.  

15.30 proJekt ”City of ligHt” – 
rådHuset 
repræsentanter fra ungt lys i danmark 
præsenterer deres opgave med at 
sætte lys på rådhuset i landskrona. 

16.00 Arkitektonisk belysning 
på CitAdellet
i borggården har vi installeret 
arkitektonisk belysning og præsenterer 
forskellige måder hvorpå man kan 
fremhæve arkitekturens linjer og 
integrere den i det omgivende miljø. 

17.00 pAuse – VArm kAkAo 

17.30 ”City of ligHt”  
– rådHuset
præsentation af den dynamiske,  
dmX-styrede lyssætning som ungt lys 
har valgt til rådhuset i landskrona.

18.15 udendørs sHowroom i 
lAndskronA
på rundtur i vores udendørs showroom 
får du mulighed for at opleve 
forskellige belysningsinstallationer 
i deres rette miljø, vi viser 
også enkle måder at reducere 
energiforbruget med led i udendørs 
belysningsløsninger.

19.15 Afslutning  
Afslutning med fælles middag på 
Citadellet. 

Indendørs Udendørs
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