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“VISION I GRÄNSLANDET”
Svenska Ljussättarföreningen hälsar 
alla ljusintresserade och andra, 
varmt välkomna till Scandlight 2009. 
Målsättningen med Scandlight är att 
erbjuda skandinaviska ljussättare en 
konferens på god professionell nivå. 
Scandlight är ett samarbete mellan 
Svenska Ljussättarföreningen, 
Ljuskultur, Belysningssällskapet, 
Malmö Högskola, utbildnings-
företaget StageVision Oresund 
AB samt Scesam. Årets tema är 
”VISION I GRÄNSLANDET”

Konferensen hålls på Malmö Högs-
kola och tjuvstartar redan på tis-
dagkvällen den 9 juni med Varieté 
annorlunda, ”come together party”. 

Under konferensen återfinns ett 
antal namnkunniga profiler. En 
av de namnkunnigast är profes-
sor och Lighting Designer, Michael 
Ramsaur, från Stanford University i 
USA.  Michael är President i OISTAT  
(International Organization of Sce-
nographers, Theatre Architects and 
Technicians www.oistat.org) han är 
också professor i the Central Acad-
emy of Drama, Beijing. Han har 
också lektioner och workshops i över 
19 olika länder världen över. Michael 
är ljusdesigner på många produk-
tioner världen över. Meritlista kan 
göras mycket lång.

På onsdagkvällen den 10/6 gör vi en 
busstur till det nya Skuespilhuset där 
vår ciceron blir Jesper Kongshaug 
ljusdesigner av såväl byggnadens 
arkitekturiska ljusdesign som många 
föreställningar både på Skuderspil-
huset och på Operan samt många 
objekt i Köpenhamns gatumiljöer. 
(Läs mer om Jesper på  www.jes-

perkongshaug.com )
Bussturen går vidare till utvalda 
objekt i Köpenhamn och till DRs , 
nyskapande konserthus i Ørestad. 
Med en fritt hängande konsertsal i 
centrum, har liknats vid en svävande 
meteor, inspirerad av Peter Høegs 
roman “Fröken Smillas känsla för 
snö”. Huset är ritat av arkitekten 
Jean Nouvel. Dess yttre ter sig först 

som en anspråkslös koboltblå kub, 
men i skymningen omvandlas den av 
sinnrika ljusprojektioner med teknik 
bl.a. från Martin och Dataton.    

Fasadmaterialet på Danmark Radios 
konserthus utgörs av glas med en 
blå polysterduk.

Svenska Ljussättareföreningen (SLF) är sedan några år en samarbets-
förening till STTF. Bilden visar  operahuset i Köpenhamn.
 



Sidan 27

Rapport Från SLF

Andra föreläsare under konferensen är Vesa Honkonen, 
arkitekt och ljussättare av offentlig miljö och urban stad-
splanering, han talar om sina olika projekt där han förklarar 
sin ljussättningsanalys som arkitekt. (Läs mer om Vesa på 
www.vesahonkonenarchitects.com )

Kai Piippo, ljusdesigner med bakgrund som ljussättare på 
teater – idag mycket anlitad som ljussättare av offentlig 
miljö på ett fl ertal projekt både i Sverige och utomlands. 
(Läs mer om Kai på www.ljusarkitektur.se )

Allan Ruberg, ljussättare på ÅF-Hansen & Henneberg, 
projekterar vägbroar, torg mm i offentligmiljöer.

Tarja Ervasti, berättar om sina erfarenheter. Hon har 
under de senaste åren arbetat med opera, dans, teater, 
ljussättningshistoria, ljuskonst i gallerier och miljökonst

Under seminariedagarna kommer också Mikael Fock, 
bildkonstnär från Vision4 att som berätta mer om tekniken 
kring 3D virtuella dekorelement bl.a. till Tosca från Opera 
på Skäret. (Läs mer om Mikael på www.vision4.dk )

Gösta Wessel, konstnär, Han vill medvetandegöra och 
skapa en dialog om hur färg, ljus och form påverkar vår 
helhetsupplevelse av rum – ute och inne. (Läs mer om 
Gösta www.wessel.se )

Erik Berglund, teaterljussättare och jobbar mycket med 
rörligbild. (Läs mer om Erik på www.kopfproductions.com )
 
Känd av de fl est är Stefan Wiktorsson, ljussättare, inom 
teater, museer, utställningar. Han är också känd som 
produktutvecklare bl.a av ART armaturen. (Läs mer om 
Stefan på www.ljusdesign.se )
 
Lasern, kan den användas för att förmedla ett konstnärligt 
uttryck? Laserdesigner Mikael Israelson visar på möj-
ligheter och situationer där showlaserteknik är en viktig del 
av föreställningen. (Läs mer om Mikael på www.thum.se )

Som alla förstår blir Scandlight 2009 en ”cross over” kon-
ferens för alla som är intresserade av ljus, både om man 
är verksam inom teater, TV och event, eller som ljussättare 
av offentlig miljö.

Med reservation om ändringar i programmet. Håll dig upp-
daterad på vår hemsida!

Information om deltagaravgift och anmälan hittar du på 
arrangemangets hemsida www.scandlight.nu 

Dansmattor   Golvvinyl

Försäljning   Uthyrning   Konsultation
Yrkesbutik med direktförsäljning

Komplett sortiment för tv, film, teater
event, nöjesproduktion m.m.
Vävtejp, Gaffa
UV-tejp, PVC
Dubbelhäftande
Fluorescerande
Chromakey
Flamskyddad tejp
Dansmattetejp, Tunneltejp
Efterlysande tejp, Case-skyltar
Blackwrap, BlackTak

Tejper   Folier

Rök   Pyro   Specialeffekt

Lättrök
Tungrök
Haze
Cracker
Rökvätska
AGA Torris

Pyroteknik för
inom- och
utomhusbruk

Vi har även break-away glas,
glitter, konfetti, snö, facklor,
flamskyddsmedel m.m.

Box 27173, 102 52  Stockholm
Besök: Midskogsgränd 13 (Hjorthagen)
Tel. 08-442 56 50 Fax. 08-442 56 51
www.primetime.se   info@primetime.se

Komplett sortiment för dans, teater,
studios, event m.m.
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