
COPENHAGEN LIGHT FESTIVAL 2021 
- oplev lys i mørket. Sammen, hver for sig

I år er det fjerde år, at Copenhagen Light Festival lyser København op i februar. 
I år med 30 lysværker i primært indre København skabt af lyskunstnere fra ind- 
og udland. Det er dog ikke kun lyskunstværker, der
bliver sat strøm til i år. Der blev også sat strøm til ordene på vores efterhånden 
traditionsrige lysvandring, da arkitekt og lysdesigner Jesper Ravn i år gav en 
online introduktion til festivalen og dens lyskunst for medlemmerne af Byens 
Netværk.
Efterfølgende kunne deltagerne på egen hånd eller i mindre grupper begive sig 
ud i byen, mørket og vinterkulden for at opleve lysværkerne med egne øjne.

Tekst og foto: Bastian Junker og Byens Netværk



Der kan forekomme ændringer på kortet, som løbende opdateres på www.copenhagenlightfestival.org og app’en Within10Minutes
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BYENS NETVÆRK
‘Guidet tur’
Copenhagen Light 
Festival 2021

Jesper Ravn har været vores kyndige guide på lys-
vandringer i byen på festivalens tre foregående år, 
men i år måtte vi skifte til en online præsentation. 
Godt 90 medlemmer lyttede med hjemme bag 
skærmen og bagefter gik de på egen hånd ud og 
oplevede værkerne.   

Jesper Ravn er arkitekt og lysdesigner i Gottlieb Paludan Arkitek-
ter og med i kuratorudvalget i Copenhagen Light Festival. Henriet-
te Sofie Larsen, direktør i Byens Netværk, bød velkommen. 



WAUWW - WHAT AN UNUSUALLY 
WONDERFUL WAVE - Mads Vegas





FATA MORGANA 
- Desilence og Bragt & Galmez

De medlemmer, der gik ud og oplevede værkerne direkte efter 
online introduktionen, kunne møde Henriette, Lisbet og Katja fra 
sekretariatet rundt i byen under den orange paraply.



DICHROIC SPHERE 
Jakob Kvist

Dichroic Sphere kunne ses ved BLOX sidste år og er med på fe-
stivalen igen i år, og er et af de værker, der virkelig kaster lys – og 
glæde – i mørket.



L’ETOILE
Atelier LUX

DENDROLUX
Svartljus

ÅND
StudioVertigo



GREEN BEAM IV
Båll&Brand



”THE GRASS IS ALWAYS GREENER...”
Katrin Barrie Larsen





CAR PARK HOLIDAY
Arthur van der Zaag



Tak fra Byen Netværk. 
Vi ses derude – sammen, hver 
for sig.

 


