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Invigning Umeå Höstljus 2011
Tema drömmar

Rådhusparken den 18:e November kl. 19.00

Virvlande ljusmålningar, 

uppdykanden.
Kliv in i en dunkel park  

och ut i en illuminerad dröm…

Medverkande: Balettakademien, KF Kretsen  
Umeå Hung-Gar Kwoon, Klubb Spektra, Umemodellen  

Invigningstalare: Lasse Jacobson, ordf. tekniska nämnden

Presenteras av: Umeå C och Basilisk Design 
i samarbete med Umeå Kommun, Norrlandsoperan, 

Tack till:  Umeå Scenteknik, Reidar Rova, Kari Berg

Vänortsparken, kl. 18.30. 
Barnens ljuslyktor är tända och brinner till cirka 23.00

arrangeras av Idean

Mina drömmars stad
 

Årets upplaga av ljusfestivalen, Umeå Höstljus, hämtar inspiration 

från en stad i förvandling – med temat ”Mina drömmars stad”.  

Mina drömmars stad är också namnet på den romanserie där 

Per Anders Fogelström i ett levande persongalleri skildrar hur 

stadens innevånare upplever en stad i förändring. Umeå är en 

stad under ständig utveckling och årets ljussättare har fått visionera 

fritt kring temat och de förändringar som Umeå kommer att 

genomgå inom de närmsta åren. Kanske kan ljusfestivalen vara 

en utgångspunkt för diskussioner om hur vår stad Umeå ska 

utvecklas och om hur vi skulle vilja uppleva våra drömmars stad 

i framtiden.

 

Ljusfestivalen består i år av 23 installationer placerade runt en 

promenadslinga i centrala Umeå. De flesta installationerna är 

av tillfällig karaktär, men några permanenta projekt och prov-

belysningar inför permanenta ombyggnationer finns också med 

på slingan. Nytt för i år är att STARO Riga, ljusfestivalen i Riga, 

medverkar och med det så tar Umeå Höstljus sitt första steg ut 

på den Europeiska arenan. Umeå och Riga är gemensamt kul-

turhuvudstäder 2014 och detta är ett första samarbete. Under 

de närmast kommande åren kommer vi fortsätta att utveckla 

ljusfestivalen för att bidra till en attraktiv och spännande stads-

kärna under den mörka tiden som vi har i november.

 

Umeå Höstljus arrangeras av Umeå kommun. Företagen  

Balticgruppen AB, MOFAB, Umeå Energi och UPAB bidrar med 

finansiering. Därutöver bidrar entreprenadföretag, arkitekter, 

landskapsarkitekter, konstnärer, kulturföreningar, scenljussättare, 

elinstallatörer m fl, med kunskap och hårt arbete.

 

Tack till alla er som har gjort Umeå Höstljus möjligt att genomföra!

Carl Arnö, projektchef, Umeå kommun
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1   
Våga drömma vaken
Rådhusparken

2   
Djuphavsdrömmar
Rådhusparken

3   
Lindar i blått
Rådhuset mot älv

4   
Fasadbelysning Moritzska gården
Östra Kyrkogatan

5   
1000-tals lyktor
Vänortsparken

6   
Värnortspark i ljus
Vänortsparken

7   
I drömmar av ljus
Kungsgatan m.m

8   
STARO Riga
Glashuset , Rådhustorget

9   
Drömmar från en balkong
Kv. Balder innergård

10   
Regnbågsbro
Kv. Balder

11   
Renmarksfontän i ljus
Renmarkstorget

12   
Lyckans källa
Renmarkstorget

13   
Skapelsen i Kv. Audumbla
Kv. Audumbla

14   
Ny gatubelysning
Sveagatan

15   
Delayed
Nygatan

16   
Nattvandrare
Kungsgatan

17   
Drömträd
Hovrättsgatan

18   
Eken i ljus
Broparken

19   
Provljussättning Gamla bron
Gamla bron

20   
Video vid Sparken
Under Tegsbron

21   
Ljudvågen
Under Tegsbron

22   
Kasta macka
Trägård i norr

23   
En dröm om frid och fred
Stadskyrkan

  Karta över ljusinstallationer



Konstnär Tomas Ponga berättar: - Låt mig ge er valet att komma 
in i drömmarnas värld där allt är möjligt, även det omöjliga. Det är 
inte ofta man får erbjudandet att kunna gå tillbaka till sin barndom 
och fantasivärlden. Väl där, vill man stanna eller vill man komma 
tillbaka till vuxenvärlden? 

Charles Lutwidge Dodgson, mera känd som Lewis Carroll och  
författare till ”Alice i underlandet” har inspirerat mig till denna in-
stallation där Alice står vid bordet inför de val som för henne vidare 
in i  drömmarnas värld. Bordet är gjord i plexiglas och i en storlek 
som motsvarar momentet efter att Alice gjorde sitt första val.

konstnär: Tomas Ponga
installation av: Kulturföreningen Kretsen
ljusteknik: Umeå Scenteknik

Det finns varelser som lever med ljus. Människor lever visuellt och 
teknologiskt med hjälp av ljuset medan djuphavsfiskar använder 
ljusets lockelse för att få mat för dagen. Vår förståelse av ljus är 
beroende av det ljus vi har omkring oss och dess funktioner. På 
medeltiden var det levande ljuset dominerande, och glaskonst en 
ljuskonst. Nu har vi strålkastare, neon, skärmar, projektorer. Ljuset 
är ett lockbete och löfte även för oss. Skulle vi drömma om ljus i 
havsdjupens mörker eller fly från det?

Men Djuphavsdrömmar behöver inte förklaras eller förstås för att 
lekas med. Den bara ligger där. En fisk på torra land. Ett ljus 
i mörkret.

konstnär: Janna Berg
installation av: Kulturföreningen Kretsen
ljus: Umeå Scenteknik 
med stöd av: Kungsleden, VKK, Umeå kommun

1. Våga drömma vaken 2. Djuphavsdrömmar



Framför Rådhuset mot Storgatan finns formklippta lindar som 
kommer att belysas med olika armaturer.

teknik: Armaturer med ljuskällor i olika färger samt LED belysning
medverkande: Umeå kommun, Gator och parker genom Reidar Rova

Moritzska gården är en äldre träbyggnad ritad 1891 av C F  
Sandgren för C G Moritz räkning. Denne donerade huset 1891  
till Umeå Stad. Byggnaden var placerad i centrala staden vid Råd-
husesplanaden och flyttades 1983 till sin nuvarande plats i hörnet 
av Ö Kyrkogatan–Storgatan. Huset inhyser idag AB Bostaden.
Byggnaden är rikt utsmyckad med detaljer  som lyfts fram  på ett 
intressant sätt med hjälp av belysning.
AB Bostaden arbetar kontinuerligt med energieffektiva lösningar.

teknik: Armatur Prismalence Polaris 
ljuskälla: Keramisk metallhalogen 35W, 4200 grader kelvin, 
blandad Prismalence optik
medverkande: Umeå kommun, Gator och parker genom Reidar 
Rova och Prismalence AB genom Peter Lindberg samt AB Bostaden

3. Lindar i blått 4. Ljussättning av Moritzska gården

Permanent



En magisk kväll i november, när mörkret ligger som tätast, då 
gnistrar Vänortsparken, som en förtrollad diamant. 

Varje år tillverkar barn i förskolor och skolor ljuslyktor och ger dem, 
som en gåva till staden, för att tändas vid festivalens invigning och 
skapa installationen ”1000-tals lyktor”. I år räknar vi med att 4 000 
barn gör en ljuslykta till installationen.

OBS! Endast den 18 november.
Kl. 18.30 är alla ljusen tända och brinner till cirka 23.00.

Barnens ljuskarusell i Vänortsparken – något för små och stora att 
glädjas och förundras över. I vintermörkret har vi har med barnens 
hjälp skapat en magisk ljuskarusell som vi hoppas skall skapa och 
sprida förundran, glädje, lust och nyfikenhet. 

medverkande: Idean och barn i förskolor och skolor i Umeå

Vänortsparken är en av våra vackraste parker i Umeå med sin  
porlande bäck sommartid.

Parken består av en bäck med broar, gångvägar som slingrar sig 
fram och träd med olika karaktärer vilka gör dem intressanta att 
belysa.

teknik: Armaturer  Polaris och Stella från Prismalence AB samt 
LED belysning
medverkande: Umeå kommun, Gator och parker genom Reidar Rova

5. 1000-tals lyktor och ljuskarusell 6. Vänortspark i ljus



Det finns en drömstad i oss alla. Någonstans i en längtan ser du 
den. 

I drömmar av ljus, när mörkret är. Låt ljuset hitta plats även i höst 
och vinter. Trygghet i ljus i staden mellan broarna. 

17 motiv av ett Umeå i drömljus ser du på flera platser i centrum 
monterade i befintliga bakgrundsbelysta vitrinskåp. Se karta för 
placeringar.

foto och text: David Jäde
i samarbete med: Clear Channel och NRA Skyltfixarna
med stöd av: Umeå kommun

De två europeiska kulturhuvudstäderna 2014, Riga och Umeå, 
kommer att mötas virtuellt under ljusfestivalen. Festivalerna sker 
samtidigt i båda städerna - ljusfestivalen “Staro Riga” pågår i  
Riga mellan den 17:e och 20:e november och “Umeå Höstljus” 
kommer att lysa upp staden mellan den 18:e och 27:e november. 
 
Skicka dina egna ljusbilder!
Alla är inbjudna att säga hej till Rigas medborgare genom en  
“virtuell bro”. Skicka din egen bild med dig själv och ditt ljusob-
jekt. Det kan vara ett festivalobjekt, något ljusobjekt från Umeå, 
ett ljus du skapat själv, ja vad som helst så länge det är något som 
lyser. Delge oss din berättelse med glädje, lust och ljus!
 
Alla bilder från Umeås medborgare kommer att vara en del av  
en videoprojektion i Riga. Hälsningar från Rigas medborgare 
kommer du att kunna se i Umeås Glashus under hela festivalen.
 
Skicka dina bilder* via epost till umea@riga2014.org
 
* Staro Riga och Umeå kommun förbehåller sig rätten att använda in-
sända bidrag i sin kommunikation utan att ersättning utgår till upphovs-
mannen.

medverkande: STARO Riga

7. I drömmar av ljus 8. STARO Riga



Skymningen faller över ”drömstaden” och snart ligger mörkret 
tätt. Det är bara stjärnhimlen som med sina stjärnbilder ger ett 
svagt ljus.  

En liten pojke står på sin balkong och blickar upp mot himlavalvet 
och drömmer sig bort i sina tankar. Som så många gånger tidigare 
riktar han in sitt teleskop mot Polstjärnan som så många av hans 
hjältar och förebilder gjort. Han drömmer, att även han, ska med 
hjälp av Polstjärnan navigera och upptäcka nya och spännande 
platser, kanske till och med hitta sin egen ”drömstad”. Innan han går 
in till den varma sängen tar han en sista blick genom teleskopet 
på Polstjärnan och beundrar samtidig den majestätiska Karlavag-
nen, hans favoritstjärnbild, eftersom han med hjälp av den, lättare 
kan hitta Polstjärnan. Pojken är övertygad om att Polstjärnan och 
Karlavagnen kommer hjälpa honom på hans framtida äventyr. 
Med dessa värmande tankarna faller han snabbt till sömn i sin 
varma säng. 

företag: WanyLight AB.
teknik: Olika typer av LED belysning.

”Mellan människorna och himlen ska det enligt myten ha funnits 
en stark regnbågsbro.”

I fönstren vid gränden, UP2 gallerian, kommer du att kunna se ett 
regnbågsljusspel där LED armaturer kommer att belysa tyll till en 
regnbågsbro.

konstnärligt kollektiv: EHB
regnbågsbro: Cham sys + LED bars.  

9. Drömmar från en balkong 10. Regnbågsbro



Renmarkstorgets fontänskulptur av Stig Lindberg 1976 är tillver-
kad i koppar med grön nyans. Kraftfulla stjälkar sträcker sig uppåt 
himlen och bär upp en frukt, en fisk, en blomma och en fågel.

Med hjälp av en belysning lyfter man fram skulpturen med dess 
form och färg under den mörka årstiden. Även vattnets porlande 
får ett annat  liv i ljuset.

teknik: Malux fontänbelysning POW-LED RGB
medverkande: Umeå kommun, Gator och parker genom Reidar Rova

Tillfällig belysning som kommer att bli permanent.

 

Om man vill vara lite lustig, så skulle man kunna sammanfatta 
Stefan Kleins bok Lyckoformeln på följande sätt:”Lyckan kommer. 
Lyckan går. Den som ler, tänker rätt och är aktiv, lyckan får.”
I lekparken vid Turistbyrån kommer barn, och vuxna, att få leka i 
en ljuskägla där rök förstärker intrycket av Lyckans källa.

konstnärligt kollektiv: EHB
teknik: Lyckans källa:Urladdningsarmatur + rökmaskin

11. Renmarksfontän i ljus 12. Lyckans källa



I fornnordisk mytologi skapades kon Audumbla av rimfrostdroppar 
i Ginnunagap dvs. avgrunden mellan landen Muspelheim (eld) och 
Nifelheim (is). Kon gav mjölk åt jätten Ymer och slickade samtidigt 
fram urguden Bure ur ett stort block is. Säkert en märklig syn!

I Umeå är Skolgatan 50 ett isberg och oxlarna flammande lågor. 
Trädens grenar sträcks ut och likt Audumblas tunga slickar de  
husets kalla isfasad. Och ibland träder faktiskt gestalter fram ur 
isen! Fast genom en port.

teknik: Fasadbelysning/wallwasher som färgar fasaden kallt blå. 
Strålkastare på mark och i oxlarnas kronor i varierande orange/rött. 
medverkande: Tyréns AB, Thomas Olofsson och Magnus Lingegård 
och Annica Forsberg

Sveagatan har fått ny gatubelysning. Den gamla linspända belys-
ningen har ersatts av belysningsstolpar. För att gångbanorna ska 
få en bra belysning har stolparna placerats intill husfasaderna. 
Ljuskällan har valts ut omsorgsfullt, bland annat för att ge en bra 
färgåtergivning.

teknik: Armaturer CitySoul LED, Kommer från Philips. Ljuskällan  är 
LED med färgtemperatur 4000 grader Kelvin, 39 W
medverkande: Umeå kommun, Gator och  parker genom Kenneth 
Edström

13. Skapelsen i kv. Audumbla 14. Ny gatubelysning

Permanent



Har du någon gång vaknat upp utan att veta var du är? 
Är det dröm eller verklighet? Ute eller inne? Vilken tid och år?   
Är det dag eller natt? 
Hur tar jag mig tillbaka igen?
 
konstnär: Helena Byström
teknik: Videoprojektion
sponsor av projektet: Mofab

15. Delayed 16. Nattvandrare

Delayed är en installation där du möter dig själv i nutid och  
dåtid. I vårt allt mer tidspressade och stressade samhälle försöker 
delayed få dig att sakta ner, se dig själv och förhoppningsvis leka 
och experimentera med dig eller dina vänner, i tid och rymd –  
passera i tunneln och se vad som sker.

video, ljud och ljusteknik: 2 st videoprojektorer, 2 st macmini, 
2 st webkameror, 10 st LED watereffects och färgfilter.
design och koncept: Jonas Nimrodsson, www.redneckaudio.se



Träden som mottagare och förmedlare av minnen, tankar och 
drömmar. Här delar två stora träd med sig av sin vishet och tidigare 
upplevelser från den här platsen.
Gå åt ena hållet, en ljuscirkel tänds. Ställ dig i den omfamnande 
ljuskäglan och låt eken få veta dina innersta drömmar. Luta dig 
mot stammen och viska. 
Det är bara ni två. Trädet och du. Trädet lyssnar.
Gå åt andra hållet, följ de små ljusglimtarna in under häggens 
hängande hår. Kryp ihop och bli stilla intill stammen. Lyssna till 
tidigare drömda drömmar som trädet bevarat från en annan tid än 
vår. Ta emot dem som skatter.
Det är bara ni två. Trädet och du. Och du lyssnar.

medverkande: WSP Samhällsbyggnad genom landskapsarkitekterna 
Eva Henriksson, Sanna Ahrens, Kristin Fredriksson och Stina Åslund.
ljudinstallation: Kristofer Eriksson, Johannes Bergenheim

Eken i Broparken lyser i höstmörkret.
Eken är ett av de mest karaktärsfulla träden. I Europa anses eken 
vara helig och den har tillbetts i olika religiösa sammanhang. 
Eken kan bli upp till 1000 år.

Trädet ljussätts underifrån för att åskådligöra dess form och  
kraftfulla växtsätt.

teknik: Armatur Prismalence  Polaris
ljuskälla: Keramisk metall-halogen 70 W
medverkande: Umeå kommun, Gator och parker genom Reidar Rova

Tillfällig belysning som kommer att bli permanent.

17. Drömträd 18. Eken i ljus



Brons nuvarande belysning upplevs som storskalig och monoton 
vilket förtar intrycket av själva bron. 

Den nya ljussättningen ska framhäva brons bågform och upplevas 
som trygg och säker för gående och cyklister. 
Ljussättningen är ett test av olika ljusbilder. Vid en ev. permanent 
ljussättning kommer andra armaturer att användas.

Tre alternativa ljussättningsförslag redovisas på bron:
Alternativ 1 Belysning placeras på bågarnas insida.
Alternativ 2 Belysning på stolpe mellan bågarna
Alternativ 3 Belysning med pollare

medverkande: Tyréns AB Thomas Olofsson, Magnus Lingegård och 
Jörgen Nätterlund 

Vad tycker du?
Rösta på det alternativ du tycker bäst om på www.umea.se/hostljus

En dröm gick i uppfyllelse för skateboardåkarna i Umeå när  
Sparken byggdes.

Sparken har varit igång en hel sommar och många filmer har nog 
skapats här, som vi nu kommer att få ta del av.
Här kommer en videoprojektor att visa filmer på betongfunda-
mentet mot vattnet.

medverkande: Underlaget till filmerna är framtagna av Viktor 
Marklund, Ida Östensson och Magnus Rick.

19. Provljussättning Gamla bron 20. Video vid Sparken



Då all den tunga trafiken kör över Tegsbron hörs ett mullrande 
och känns ett vibrerande ljud. Jag vill med den upplevelsen  
illustrera en omvandling av en ljudvåg till en bildlig ljusvåg. Tänk 
att man som liten människa i naturens storslagenhet kan påverka 
och göra skillnad. 

Ljusinstallationen är placerad ovanför vattnet under Tegsbron.  
Installationen består av UV kanoner som belyser ljudvågen som  
är tillverkad av OSB skivor bemålade med fluorescerande färg.

konstnär: Sofie Weibull, www.sofieweibull.se
teknik: UV lampor, OSB skivor med fluorescerande färg
sponsor av projektet: Umeå Energi

Att stå vid strandkanten och kasta macka kan vara det enda
man behöver för att njuta av en dag under sommarmånaderna.
När kylan och mörkret kommer känns saker ibland mer
komplexa och krävande.

Fördriv tiden igen som om det vore sommar genom att fånga
ljuset med handen och utforska dess lekfullhet.
Tack till Interaction Workshop @ UID och alla som hjälpt till.

konstnär: Stephen Beaton
sponsor av projektet: Balticgruppen

21. Ljudvågen 22. Kasta macka



I Umeå stads kyrkas rosettfönster, som är designat av glasmålaren 
Carl Reinhold Callmander, bryts och förenas det himmelska och 
det jordiska, det gudomliga och det mänskliga. I fönstrets mitt står 
ängeln Gabriel med orden ”Ära vare Gud”, som fortsätter med: 
”och frid på jorden, bland människor som han älskar”. Rosen är en 
symbol både för jungfru Maria och för Jesus och det för tankarna 
till julen och julevangeliet. Sv. Psalm 113: Det är en ros utsprungen 
av Davids rot och stam, av fäderna besjungen, en ros i Judaland, 
en blomma skär och blid, mitt i den kalla vinter, i midnatts mörka 
tid.”  Det finns hopp, en bön och en dröm om frid och fred på 
jorden för oss alla.

medverkande: Svenska kyrkan

23. En dröm om frid och fred ANNONS

JULSHOPPING, SCEN & UNDERHÅLLNING,
UTSTÄLLNINGAR, VINTERCAFÉ,
TEMADAGAR, LEKPLATS, KÖRSÅNG OCH
MYCKET MYCKET MER...

VI SES PÅ RENMARKSTORGET!

För mer info kontakta:
Thomas Nilsson på 073-654 98 10, t.nilsson@umeac.se
Jan Wiktorsson på 070-641 02 31, jan.wiktorsson@umeac.se

NYHET!

Mitt i Umeå centrum!

9 - 23 december

NYHET!

Mitt i Umeå centrum!

9-23 december

Julshopping, scen och 

underhållning, utställningar,

vintercafé, temadagar, lekplats,

körsång och mycket, mycket mer...

Vi ses på Umeå Christmas Market

– på Renmarkstorget!

För mer information, kontakta:
Thomas Nilsson, t.nilsson@umeac.se eller 073-654 98 10

Jan Wiktorsson, jan.wiktorsson@umeac.se eller 070-641 02 31



Parkeringsljus
i höstmörkret!

- med parkeringsservice i centrum

Snart kommer appen 
som gör det enklare 

att både hitta 
och betala parkering!

090-16 15 50      www.upab.umea.se

ANNONS ANNONS

Passerar du områden som upplevs bra eller dåligt belysta? 

Vill du dela med dig av din känsla av trygghet eller otrygghet?  

Lämna dina synpunkter till oss via vår interaktiva karta.

Berätta på www.umea.se/belysningskarta 

Trygg eller otrygg?



Umeå kommun vill framföra ett 
varmt tack till fastighetsägare, 
ljussättare och sponsorer som 

gjort detta projekt möjligt.

www.umea.se/hostljus
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