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meD ljuskonstverk

Kenneth AbrAhAmsson, VArberg
AgnetA göthesson, LAhoLm

mALin Arnesson, VArberg
Anne LAng, FALKenberg

miKAeLA turKot, FALKenberg
AnnA-LenA ödmArK, torup

Christin WAhLström
FALKenberg oCh göteborg
JAnA dusKoVA, FALKenberg
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17/10 InvIgnIng av konsten oCH 
strÅlanDe ullareD, kl 18.00
Plats: Parken i Ullareds centrum. Invigningstal av Kultur 
och fritids ordförande Lena Carlbom och Falkenbergs 
Turists nya VD Ingela Molander, konferencier Helen Tovinger. 

“Artlight of love”
Performance med Pontus Nilsson. 

rytmisk gitArr
Mikael Geertinger & Gustav Hedelund.

trum och eldspektAkel 
- Mystik och magi. 

ljuskonstvAndringAr 
Direkt efter invigningen.

17-31 oktober 2009
Händer i Strålande Ullared varje dag 
 
guidAde ljuskonstvAndringAr
Guidning av elever från Drottning Blankas Turist- 
program i Falkenberg. 

Ljuskonstvandringar utgår varje kväll kl 18.45 och 
19.15 från parken i Ullareds centrum. Biljetter köps av 
guiderna på plats. Pris 50 kr. Barn under 18 år gratis i 
målsmans sällskap. Sista ljuskonstvandringen finaldagen 
den 31 oktober startar kl 17.00. 

ljusglimtAr
Konstutställning med konstnärer från Falkenberg. 
Plats: Furugården Öppet tis - sön kl 16.00-19.30 fri entré.

Bilder fÖr Att minnAs  
Fotografparet Elin och Gerth Johansson visar bilder 
från Ullared, 1940-talet och framåt. Hembygdsrörelsen 
kompletterar minnesbilderna med föremål från “självhus-
hållning till konsumtionssamhälle” Plats: Mariagården 
jämte Ullareds kyrka. Öppetider: kl 16.00-19.00 fri entré.

Katrinebergs folkhögskolas filmlinje visar kortfilmer. 
Plats: Stantons Restaurang kl 15.00 och kl 17.00
fri entré pågår tom den 30 oktober.

Falkenbergs Gymnasieskolas designelever visar
lysande glas på en innergård vid Göran Karlssons väg.

17/10-25/10 Strålande Fototävling
Tävlingen inbjuder till ett konstnärligt fotograferande av 
ljus och mörker. Utgångspunkten är ljuskonstverken i 
Ullared, men det är fritt fram för personliga tolkningar. 
Fina priser från Ullared Digital, Ätrans El Radio TV, Bok-Olle 
och Netonnet samt publicering i Hallands Nyheter. 

Tävlingen pågår från 17-25 oktober och arrangeras i 
samarbete med Hallands Nyheter och Falkenbergs Foto-
klubb. För mer information: www.falkenbergsfotoklubb.se 

18/10 tipSpromenad
kl 18.30 start i Furugården och konstutställningen 
“Ljusglimtar” avslutas nere vid Musasjö, Ullareds SPF 
och UIK bjuder på korv.

20/10 Sånger till ljuSet
Körledare Mats Winbro framträder tillsammans med 
OKTOBERKÖREN. Plats: Ullareds kyrka kl 19.00, fri entré. 

21/10 illuminated exploSion 
FaShion Show
Catwalk med elever från modedesign och stylist-
programmen Drottning Blankagymnasiet Falkenberg. 
Plats: Ullareds Bygdegård, kl 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 fri entré.

21/10 Säljande ljuS 
Med Lars Gustafsson. Kl 18.30 föreläsning för företag 
och butiker med ökade försäljningstal i sikte samt Hej 
då till glödlampan. Strålande Ullareds ledljusleverantörer 
är på plats, berättar och visar deras senaste produkter, 
t.ex Uplight AB och Martin Augustsson från Philips. 
Plats: Gekås hörsal, insläpp kl 18.00. 
Förbokning 0346-88 63 25.

Foto: Gerth Johansson Foto: Elin Johansson



22/10 mÄrk hur vÅr skuggA
Andra årets teaterelever från Katrinebergs folkhögskola 
tolkar Bellmans texter och musik. Plats: Ullareds 
bygdegård kl 18.00 fri entré. 

25/10 tipspromenAd 
Kl 18.30 start i Furugården och konstutställningen 
“Ljusglimtar” avslutas nere vid Musasjö. 
Ullareds SPF och UIK bjuder på korv.

27/10 Belys din trÄdgÅrd och ditt hus
Föreläsning med ljusdesigner Torbjörn Eliasson. 
Förköp Falkenbergs turistbyrå 0346-88 61 01

28/10 fortsÄttning Av Belys din 
trÄdgÅrd och ditt hus
Workshop med ljusdesigner Torbjörn Eliasson i en 
trädgård i Ullared. Förköp 0346- 88 63 25

29/10 kulturlovskul!

gÖr dinA egnA poi!  
Poi är en jongleringsteknik där en brinnande boll i ett 
snöre svingas i cirklar runt kroppen. Vi skapar våra poi 
med olika material och långa band får symbolisera 
elden. Cirkusläraren Magnus lär dig konsten att svinga dem. 

Plats: Ullareds Bygdegård, Tid: 13.00 och 13.30 
Materialkostnad: 20 kr, 7-14 år 
Anmäl på tel: 0706-808 555

reflexverkstAd 
Genom att klippa och klistra, 
sy och dekorera så skapar vi 
konstfulla reflexer. Vi kommer 
inte bara att synas bra i höst-
mörkret utan också ha reflexer 
i egen design! Plats: Ullareds 
Bygdegård, Tid: kl 15.00. 
Materialkostnad: 20 kr, 7-14 år. 
Anmäl på tel: 0706-808 555

31/10 strÅlAnde ljusfinAl 
vid musAsjÖ 
kl 16.00 Vinnarna i fototävlingen presenteras och visas 
på Nimo. De vinnande bidragen visas även på Stantons 
och på Ullared Digital. 

kl 17.00 Den sista guidade ljuskonst-vandringen 
avslutas nere vid finalplatsen. Lysande paradskulpturer 
av bildelever från Falkenbergs Gymnasieskola. 

kl 18.00 Axtorna saluterar, Tal av Gekås Ullareds VD
Boris Lennerhov. 

Finalen bjuder på ett miljövänligare fyrverkeri från 
Hammargrens.

Överraskning!



taCk tIll alla sponsorer oCH meDarrangörer

ÄTRANS
EL • RADIO • TV • AB

Tel 0346-602 33 • Fax 0346-600 49

För programinfo och ev. programändringar se vår hemsida 
www.falkenberg.se/stralande-ullared


