
   

 

 

Pressemeddelelse. 17.10.16 

 

Kom og oplev energitårnets nye lyssætning ”Impulse 2016” tirsdag den 18. 

oktober kl. 19. 00. Mød op i receptionen på Håndværkervej 70, 4000 Roskilde. 

Virksomhedsfællesskabet Bæredygtigheden har venligst udlånt en af deres el 

busser, hvorfra man fra p-pladsen lunt og godt kan opleve byens lysende vartegn. 

Mød kunstneren bag værket: den prisbelønnede lyskunstner Fabrizio Chrisafulli og 

nyd et glas vin og lidt snacks.  

ENERGITÅRNET VARMER OP TIL LYSFESTEN 

I anledning af Lysfesten har folkene bag Energitårnet i Roskilde bedt den prisbelønnede italienske 

lyskunstner Fabrizio Crisafulli designe en særlig belysning, der fra tirsdag den 18. oktober og frem 

til Lysfesten sætter byens miljøvenlige kraftvarmeanlæg i et helt nyt lys. Rent teknisk skabes den 

nye lyspartitur i nært samarbejde med programmører fra Martin Professional i Århus. Den nye 

lyssætning, som frem til den årlige lysfest på Kulturstrøget fredag den 28. oktober, kan blive 

starten på en tradition, hvor byens borgere og turister kan opleve tårnet iscenesat af en række 

forskellige danske og internationale kunstnere ved store begivenheder i Roskilde.  

Ideen er opstået, fordi Roskilde Kommune deltager i EU projektet Lighting Metropolis, som skal 

sætte Øresundsregionen på verdenskortet ved at være laboratorium for intelligente, klimavenlige 

belysningsprojekter og metoder. Det har været oplagt for arrangørerne bag Lysfesten at indlede 

dette samarbejde, der kan skabe synergi mellem Kara/Noverens lysende og skulpturelle 

fremtrædelse i mørket, byens fokus på lyseksperimenter og miljøvenlige energiinitiativer.  

Tårnets nye lyssætning skal også henlede opmærksomheden på Lysfesten, hvor Kulturstrøgets 

aktører i samarbejde med Roskilde Kommune, RUC og midtbyens butikker lyser op, laver larm og 

skræmmer de onde ånder væk. Denne aften kan hele midtbyen opleves i et helt nyt lys og 

arrangørerne bag lover, at det bliver en magisk, funklende og poetisk aften.  

Tag forskud på glæderne og oplev byens lysende varetegn i uge 42 og 43, efter mørket falder på. 



Fakta: 
Lighting Metropolispartnere er: 2 regioner (Skåne og Hovedstaden), 9 byer, virksomheder, universiteter, og det løber fra 2016-2018 
med et budget på 6 mio. euro. Kontakt vedr. Lighting Metropolis: Byplanarktekt Gunilla Stine Rasmussen, Roskilde Kommune: 
22630090. Lysfest: Fredag den 28. oktober fra kl. 17 – 21. Læs mere om årets lysfest her: Kulturstrøg.dk 


