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Valon kaupunki –tapahtuma jatkuu Jyväskylässä: valosissit liikkeellä tiistaina
Viime perjantaina alkanut Valon kaupunki –tapahtuma jatkuu Jyväskylässä tämän viikon
ajan.
Tiistai-iltana 25.9. ohjelmassa on suosittu Guerrilla Lighting –valotempaus. Tapahtumassa
valaistaan arkkitehtuuria tehokkaiden käsivalaisinten avulla. Valonkantajien kulkue lähtee
liikkeelle, äänimerkki soi, valot sytytetään ja hetken ajan kohteet valaistuvat näyttävään tapaan.
Valokulkueen lähtö tapahtuu Vaajakosken Naissaaren kahvilalta (Naissaarentie 2) tiistaina
25.9. kello 20. Noin tunnin mittaiseen tapahtumaan on vapaa pääsy.
Tempaukseen voi osallistua paitsi katselijana, myös valonkantajana. Ennakkoinfo valonkantajille pidetään tiistaina 25.9. kello 18.30 alkaen Vaajakoskella, jonne on järjestetty bussikuljetus Jyväskylän keskustasta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Annukka Larsen, p. 040 740
4717, annukka.larsen@jkl.fi.
Elokuviin pyöräillen
Moov It -elokuvapyöräily tuo pohjoismaiset lyhytelokuvat kaupunkikuvaan tiistaina 25.9. kello
19–23. Puolen tunnin mittaisista elokuvaelämyksistä nautiskellaan eri puolilla kaupunkia sijaitsevilla rasteilla, joihin pääsee helposti pyörällä. Tapahtuman ulkoilmakahvilassa on myynnissä kahvia ja lämmintä mehua. Osallistujia ei ole vakuutettu. Osallistuminen pyöräilyyn tapahtuu omalla vastuulla. Lähtö tapahtuu kävelykadun Kompassilta. Lisätietoja saa osoitteesta http://www.liveherring.org.
Kävelykierroksia keskustassa
Valon kaupunkiin voi perehtyä myös opastetuilla kävelykierroksilla, joita järjestetään maanantaina 24.9., keskiviikkona 26.9. ja sunnuntaina 30.9. kello 19.30. Kierrosten aikana Jyväskylän matkailuoppaat tutustuttavat kaupungin keskustassa sijaitseviin uusiin ja vanhoihin valaistuskohteisiin.
Lähtö kävelykierroksille tapahtuu kaupunginteatterin edustalta (Vapaudenkatu 36). Kierroksen kesto on noin puolitoista tuntia. Ryhmään mahtuu 30 henkilöä. Opastusmaksu 3 euroa
maksetaan oppaalle.
Viherlandiassa (Kammintie 6) vietetään valaistuksen teemapäivää torstaina 27.9. kello 12–
15, jolloin siellä saa asiantuntevia neuvoja oman pihan valaisemiseen.
Suurelta osin yhteistyökumppanien tuella järjestetty Valon kaupunki -tapahtuma on osa Valon
kaupunki -hanketta. Kyseessä on kaupungin strateginen kehittämishanke, jolla on luotu Jyväskylästä Suomen paras taajamavalaistuksen oivaltaja.
Jyväskylän 175-vuotisjuhlintaan liittyvässä Valon kaupunki -tapahtumassa on luvassa oppia,
iloa ja kokemuksia valosta. Sunnuntaihin 30.9. asti jatkuvan Valon kaupunki –tapahtuman
koko ohjelma löytyy osoitteesta www.valonkaupunki.jyvaskyla.fi. Tapahtumiin on vapaa pääsy, ellei ohjelmatiedoissa toisin mainita.

Lisätiedot:
- Valon kaupunki -lehti ja tapahtuman ohjelma: www.valonkaupunki.jyvaskyla.fi
- Valon kaupunki -hanke: Jani Ruotsalainen, puh: 0400 642 364, jani.ruotsalainen[at]jkl.fi
- Valon kaupunki -hankkeen koordinaattori Annukka Larsen, p. 040 740 4717, annukka.larsen[at]jkl.fi

