1. Trädkramaren
Omfamnande ett träd i anslutning till Tullportsbron hittar
du den flera meter höga Trädkramaren. Kommer 13/12.
Design av Olsson och Linder

2. Lysande träd
I Rosentäppan har ett antal träd blivit klädda med
ljusslingor som skiftar i färg.
3. Gigantomaten
En interaktiv ljusinstallation med klar koppling till den
traditionella fotoautomaten.
Design av Luxera

Design av Luxera

5. Ljusgunga
Intill Stadsbiblioteket hittar du tre gungor som ändrar färg
beroende på hur högt du gungar.
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4. Frozen Desert
På Rådhustäppan lyser en antarktisk is-öken. Med ljud och
ljus skapas illusionen av att befinna sig på ett isflak.

6. Vågor från förr, nu och sedan
Skulpturgrupp i tre delar med koppling till havet, med ljud
och ljus på Tingstorget.
Konstverk av Annika Oskarsson och Thomas Nordström

Järn

7. Pop up ljusbollar
I ett av träden intill Sockerbruksbron hänger ett antal
ljusbollar och lyser upp platsen som flygande snöbollar.
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Design av Olsson och Linder

8. Vila på vågen / Bänk
Konstverk föreställande en båt sittande på en granitsockel,
samt en bänk med inbyggda värmeslingor att vila sig på.
Konstverk av Ulla och Gustav Kraitz

Föreslagen promenad

Design av Olsson och Linder

Installation med ljud
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10. Bling-bling for the people
Flertalet kristallkronor infällda i genomskinliga klot svävar
likt ljussatta bubblor och lyser upp Järnvägsparken.
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9. Skyddsänglar
I Stadsparken hittar du ett antal figurer i olika nyanser och
material, som med ljud och ljus ger budskap från naturen.

Promenaden är
ca 3 km lång

Upplev en upplyst stadskärna
Gå en promenad i Ängelholms stadskärna
och njut av ljus i vintermörkret. Sju nya,
tillfälliga, och fyra befintliga ljud- och
ljusinstallationer finns att ta del av under
Vinterljuspromenaden i stadskärnan.

VINTERLJUS

Promenaden

28 NOVEMBER – 9 JANUARI

Med kartans hjälp hittar du enkelt till
samtliga verk och vi har dessutom föreslagit
en promenad till dig. Turen är ca tre km lång,
men givetvis tar du vilken väg du vill. Ha en
skön vandring!
Läs mer på engelholm.com

Följ oss
@visitangelholm
@engelholmskommun
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