Indbydelse

LYSnET Norden

til LYSnET Norden møde 2010
Kære LYSnET venner,

Det er allerede to år siden vi afholdt vores første LYSnET Norden møde i København
- så nu er det tid til:

3. LYSnET Norden møde den 10. og 11. maj 2010
Tilmelding senest den 21. april til Anne Marie Bruun på amb@vkr-holding.com
Angiv om du tilmelder dig:
- LYsnET møde den 10. maj
- Middag den 10. maj
- Overnatning på Scandic Front Hotel, 21 Skt. Annæ Plads, København K, kr. 850,- inkl. morgenmad
- Tur den 11. maj, særskilt program mailes ud snarest (mulighed for senere tilmelding)

De bedste hilsner
Gitte Gylling Sørensen og Ellen Kathrine Hansen
Active House & Strategic Projects
VKR Holding

Program

LYSnET Norden

for LYSnET Norden møde 2010

Mandag den 10. maj 2010
Sted: VKR Holding, Breeltevej 18, Hørsholm
12.00-12.30 Indskrivning og fremvisning af Dagslys Pavillon 		
		
skabt af Olafur Eliasson

15.20-15.30 Active House og lys
		
v/Ellen

12.30-13.00 Frokost

15.30-16.00 SOLHUSET, Danmarks sundeste daginstitution
		
efter Active House principperne v/Michael Christensen
		
eller Thomas Nørgaard, CCO Arkitekter

13.00-14.30 LYSnET møde
		
status for året, næste års aktiviteter, nye initiativer
			
		
Velkomst samt præsentation af deltagere v/ Ellen
		
LYSnET Norge, status, næste års aktiviteter
		
v/Torgeir Øverås og Christine Wehler Knudtzon			
		
LYSnET Danmark v/ Brian Wendin
		
LYSnET.com v/ Brian Wendin
		
Hvor vil vi hen med LYSnET? v/Ellen
14.40-15.00
		
		
		
		

Undervisningsmateriale om lys
v/Kenneth Munck og Astrid Espenhain
Orientering om udviklingen af tværfagligt internet
baseret undervisningsmateriale om det målte og 		
oplevede lys i byggeriet.		

15.00-15.20
		
		
		
		

Innovationsnetværk for Dansk Lys
v/ Flemming Madsen
I projekt LysLyd legede 9 lyskunstnere med
installtioner i det offentlige byrum. Det gav basis for en
helt ny måde at se lyssektorerne på. Se www.lydlyd.com

16.00-18.00
		
		
		
		
		
		
		
		

“LyskaNON?”
Vi mangler et sprog og en ramme for at tale om, hvad 		
der er godt og dårligt lys.
I workshoppen vil vi sammen søge at italesætte/visual
isere lysets temaer og således indkredse/skabe en 		
fælles ramme for at kunne tale om og formidle hvad
godt og dårligt lys er.”
Der indledes med oplæg fra henholdsvis Ulla Toft Østergaard
og Berit Sys Christensen. Herefter workshop i grupper.

18.15-18.45
		

Forelæsning ‘Lys er godt for øjnene’
v/Professor Erik Christian Sørensen

20.00-		
		

Middag og networking
Bio M - www.biom.dk, Fredericiagade 78, København K

Tirsdag den 11. maj 2010
Sted: København og omegn
9.00-12.00

Lys, kunst og arkitektur – program følger

