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LJUSSÄTTAREFÖRENINGEN
ANDERS LARSSON

Sommaren är över för den här 
gången vilket innebär att den ljusa 
delen av dygnet krymper till förmån 
för den mörka delen. För alla som 
arbetar inne på en mörklagd teater 
innebär det att vi lite senare under 
hösten kommer att gå till arbetet 
medan det ännu är mörkt, och när vi 
slutar dagskiftet och lämnar arbet-
splatsen är det återigen mörkt. Å 
andra sidan kan vi glädja oss åt att vi 
själva styr över ljuset på vår arbet-
splats och den påverkan detta gör på 
våra intryck och sinnesstämningar.

Vi har en bra vårtermin bakom oss 
med många intressanta föreningsak-
tiviteter, något som vi ska försöka 

tidigare genomför vi ett antal möten 
tillsammans med STTF, men vi 
hoppas att vi även ska kunna bjuda 
våra medlemmar på aktiviteter med 
särskild inriktning mot ljusområdet.

På initiativ från den Italienska till-

Paky, tillkom för några år sedan ett 
ljuspris ämnat för ljussättare för TV 
produktioner samt inom scenkon-
stområdets olika områden. Detta pris 

Awards” och delades i år ut för tredje 
gången sedan instiftandet 2008.

Initiativet lovordades redan förra året 
och rönte då en stor framgång. Den 
12 september var det så dags för 

of Illumination Awards”. Utdelningen 

hölls även i år vid en stor prisbankett 
i konferenssalen på Ibis hotell Earls 

-
ning till Plasamässan och eftersom 
prisutdelningen hölls på kvällen 
under första utställningsdagen kunde 

ljussättare som konkurrenter och 
kollegor i ljusbranschen att ta del av 
denna festtillställning.

Prisutdelningen arrangerades även 

samt motsvarande organisation för 

gjorde att ytterligare verksamma 
inom ljusområdet kunde knytas till 
denna festliga tillställning. 

En festlig bankett med prisutdelning
Kvällen inleddes med en välkomst-
drink då de 350 gästerna samlades. 
Därpå vidtog den stora festbanketten 
då gäster under kvällen kunde avn-
juta en trerätters måltid.

När desserten avlöstes av kaffe 
och petit four började så prisutdel-
ningen under ledning av kvällens 
presentatör Paul Ross. Även i år 
var de huvudsakliga inriktningarna 
TV-ljussättning (i såväl stora som 
små sammanhang), Rockljussättning 
samt Teaterljussättning. Inom varje 
klass återfanns sedan tre till fyra 
underavdelningar.

Inom TV-ljussättning delades priser 

Small Studio samt Event. För Rock-

ljussättning var klasserna; Arena 
Events samt Stage Events. Även 
teaterljussättningsklassen hade sin 
uppdelning i; Dance, Opera samt 
Play. Avslutningsvis delades även ett 

Till varje område hade kallats en 
jury med lång erfarenhet från res-

Rick Fisher gav stort utrymme åt att 
presentera juryn för Teaterområdet, 
vilka till större delen hade hämtats ur 
teaterkritikerleden.

Det skulle här föra för lång att gå 

nämner i alla fall pristagarna inom 
kategorin teater. Inom kategorin dans 

Morris”, inom opera blev det Mimi 

Gambler” och avslutningsvis för pjäs 
Peter Mumford för ”Elegy for young 
lovers”. 

För övriga priser hänvisar jag till 
hemsidan för priset; www.knight-of-
illumination.com för närmare informa-
tion och presentation av pristagarna.

Dock kan det vara på sin plats att 
omnämna att den som erhöll ett 
erkännande för sin livsgärning var 

arbetat som i huvudsak ljusbord-
soperatör för en rad namnkunniga 
ljussättare som varit verksamma 
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Även unga ljussättare premierades
Efter prisutdelningen hedrades 
pristagarna av de närvarande och 
det hela avslutades med ett stort 
gruppfoto. Sitt pris – ett riktigt svärd 

däremot inte med sig hem eftersom 
det enligt engelsk lag är förbjudet att 

-
dons gator!!!

-
samässan. Denna gång riktades 

-
aminerade ljussättare som precis har 
påbörjat sin yrkesbana.

ordförande dela ut ett bidrag till den 

ljusbranschen verksamma personer i 
behov av ekonomisk hjälp.

samlat in genom att donera pengarna 
från de som köper Iphone appen till 

insamlade summan var på icke förak-

50 000 kr!

Avslutningsvis ska här bara nämnas 

på Plasamässan ställde föreningen 
-

ment) ut. Deras deltagande rönte 
stor uppmärksamhet – inte bara 
för att de påpassligt nog erbjöd 
mässbesökarna på eftermiddagste. 
Deras deltagande visade på att ett 
kvinnligt nätverk inom sektorn fyller 
en stor och viktig funktion inte minst 
i England eftersom de kämpar med 
frågeställningar som verkar vara uni-

Detta var allt för den här gången. 
På återseende i nästa nummer av 
ProScen.


