
Copenhagen Light Festival er i fuld gang!

Mere end 55 lysinstallationer præsenteres i år af Copenhagen Light Festival.
Lysinstallationerne vil skinne igennem vinterferie måneden frem til den 26.
februar. 13 fortsætter endda efter festivalen.

ECHO af Julien Menzel
Foto af COPENHAGEN LIGHT FESTIVAL (v. Christoffer Askman)

Copenhagen Light Festival ses i grupper
Værker er placeret langs havnen og i indre by, men også store flotte værker skal ses

på Refshaleøens område og i Ørestad fra DR Byen og ud mod Fields. Flotte værker er
også sat op på Vestre Kirkegård og i Remiseparken i samarbejde med

områdefornyelsen.
Copenhagen Light Festival prøver på denne måde at inkludere større dele af

København. I indre by og de andre områder laves der flere ruter på mellem 2 og 9 km.
som man kan gå, løbe eller cykle langs med.

Download vores app til mobilen
Find kort, ruter og info om lysværkerne - ud fra hvor du er



“Indenfor 10 Minutter – Copenhagen Light Festival”

Lys-skattejagt med gevinst hos lyssatte “kakao/øl-vogne”
Kortet til mobilen viser, hvor alle værkerne er ud fra, hvor man står.

Alle kan da lege med i lys-skattejagten ved at finde 25 værker og så vinde varm
kakao, øl eller andet i vore tre lyssatte “kakao-øl-vogne” – der står på Højbro Plads og

to steder i Havnegade.
Indlagt i app’en er også links til eks. kunstnerens hjemmeside.



Cacao-øl-lysvognene hedder "From here to Eternity" af Arthur van der Zaag
Her kan man hente sin Skattejagt-pris, når man har fundet 25 lysværker.

Waves af Theaterpixels v. Frederik D. Hougs og Claus Boysen
Foto af COPENHAGEN LIGHT FESTIVAL (v. Christoffer Askman)

Lysløbet DAC Arkitekturløb – Copenhagen Light Festival afholdes den 17. februar
med i 8 km. ruten. Der er mulighed for løbet sætter rekord og bliver Danmarks største

lysløb.



TILMELD DIG LYSLØBET HER

Guidet ture
  Guidet ture har været populært i de tidligere år, så nu kan der bestilles øl-, vin-,
dans-lysture eller se lysfestival fra vandet med Canal Tours.

https://secure.onreg.com/onreg2/front/step1.php?id=5933


Foto af COPENHAGEN LIGHT FESTIVAL v. Christoffer Askman
Fra kanalturen kan du opleve lysværker med guide

BOOK KANALTUR HER

Foto af COPENHAGEN LIGHT FESTIVAL v. Christoffer Askman
Øl-, vin-, og danseture kan bookes de fleste aftener. Skriv til os for info om særarrangementer.

BOOK HER

https://www.stromma.com/en-dk/copenhagen/tours-excursions/theme-tours/cph-light-festival/?utm_source=referral&utm_campaign=clf
https://billetto.dk/search?text=copenhagen+light+festival


Disneyland Paris
I år har vi et ekstraordinært samarbejde med Disneyland Paris i forbindelse med
deres 30 års jubilæum, som vi fejrer med vores største interaktive projektion ved

Broens Gadekøkken.
Den interaktive lysprojektion er en oplevelse for mennesker i alle aldre.

Ved at uploade et billede er det muligt selv at blive en del af det ikoniske Disney-slot.
Mellem 17 og 20 er der dans.

The Castle af Disneyland Paris
Foto af COPENHAGEN LIGHT FESTIVAL (v. Christoffer Askman)

Følg festivalen på vores sociale medier og se mere om årets
lysinstallationer

https://billetto.dk/search?text=copenhagen+light+festival

