Lights in Alingsås program 2018
September
28 september
Invigning av Lights in Alingsås 2018.
Med Energi och ljus invigs Lights in Alingsås 2018. I samarbete med Kulturskolan Alingsås,
Livetec, Estrad Alingsås och Alingsås Energi. Tid: kl 20.00. Plats: Estrad Alingsås. Fri entré.
Arr: Komtek. Begränsat antal platser.
28 september
Synvillor - En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus. Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.
29 september
Synvillor - En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus. Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.

Oktober
3 oktober
Närhälsan SRHR-buss – Mobil sexuell hälsa-mottagning
Kl 16:00-21:00 finns Närhälsan SRHR-buss på plats i Åmanska parken och erbjuder SRHRquiz, samtal om sexuell hälsa, gynekologiska cellprover och provtagning för sexuellt
överförbara sjukdomar. Alla besök i Närhälsan SRHR-buss är kostnadsfria.
Hjärtligt välkomna!
3 oktober
Livemusik på Ekstedts bageri i Alingsås: Andreas Carlsson (Låtskrivare i Moon shine band).
Gården är ljussatt och terassvärmarna är påslagna. Varmt skönt och mysigt!!! Onsdagar och
torsdagar kl 19-20:30. I samarbete med: Stuidefrämjandet. Fri entré!
Öppettider under Lights in Alingsås: mån–fre 07.00–22.00, lörd 07.00–22.00, sönd 18.00–
22.00.
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4 oktober
Livemusik på Ekstedts bageri i Alingsås: Sofi och Micke Öijwall (Egna tolkningar av ny och
gammal musik)
Gården är ljussatt och terassvärmarna är påslagna. Varmt skönt och mysigt!!! Onsdagar och
torsdagar kl 19-20:30. I samarbete med: Stuidefrämjandet. Fri entré!
Öppettider under Lights in Alingsås: mån–fre 07.00–22.00, lörd 07.00–22.00, sönd 18.00–
22.00.
4 oktober
Synvillor - En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus. Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.
5 oktober
Christinae Kyrka. HiLights Amore! 8 sångare och instrumentalister levererar en överdådigt
färgrik bukett av världens vackraste, smärtsammaste och mest passionerade kärlekssånger.
19:30 och 21:00. Sammanställning: Lennart och Monica Esborn. Producent: Lollo
Konnebäck.
5 oktober
Food Truck Mania
Åmanska parken i Alingsås invaderas av GBG Foodtruckförening. Tillsammans ger de oss en
upplevelse i världens alla smaker.
5 oktober
JANESH VAIDYA - Live as you dream - Turné 2018
Lever du det liv du drömmer om att leva? Om inte, vad hindrar dig? Vad hindrar så många av
oss från att leva ett lyckligt, fridfullt liv? Janesh Vaidya’s föreläsning Live as you dream
svarar på livets viktigaste frågor. Föreläsningen täcker ämnen som stress, oro och depression,
och genom att investera två timmar av din dag för att lyssna får du redskap att ta dig igenom
ditt livs svårigheter. Plats: Palladium, kl 18:00. Biljetter bokas via: www.tickster.com
5 oktober
Synvillor - En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus. Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.
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6 oktober
Tornerspel och Eldshow
Tillsammans med Lights in Alingsås anordnar Infensus medeltidsförening en mäktig eldshow
där riddare i samspel med sina hästar visar upp skicklighet bland eldens lågor.
Lördagen den 6 oktober klockan 19:00 på Gustav Adolfsskolan i Alingsås.
Inträde vuxen 100kr och barn 50kr. Betalas kontant eller swish. Ta med en skön filt eller en
stol. Välkomna!
6 oktober
Food Truck Mania
Åmanska parken i Alingsås invaderas av GBG Foodtruckförening. Tillsammans ger de oss en
upplevelse i världens alla smaker.
6 oktober
Kulturnatta
Allt ljus på dig! Inleds med sagostunder och aktiviteter för de yngsta på flera språk. Artist
eller publik? Varför inte båda! Öppen scen med lokala talanger, konst, dans, teater, cirkus,
musik – ja allt du kan drömma om. Välkomna på en stämningsfull folkfest! Plats: Kulturhuset
och Alingsås museum. Fri entré. Arr: Bildnings- och kulturförvaltningen.
6 oktober
Synvillor - En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.
9 oktober
Välkommen på energikväll med Miljönätverket och Lights in Alingsås.
Är du nyfiken på att veta mer om hur du kan energieffektivisera din verksamhet? Då ska du se
hit! Den 9 oktober är du som företagare, kommunal tjänsteman eller politiker välkommen på
en soppkväll med energi i fokus. Plats: Pumphuset, Södra Strömgatan 6, Alingsås. Kl 17:3020:30. Begränsat antal platser. Kontakt: anna.davidsson@alingsas.se.
10 oktober
Livemusik på Ekstedts bageri i Alingsås: Dimma (Irländskt)
Gården är ljussatt och terassvärmarna är påslagna. Varmt skönt och mysigt!!! Onsdagar och
torsdagar kl 19-20:30. I samarbete med: Stuidefrämjandet. Fri entré!
Öppettider under Lights in Alingsås: mån–fre 07.00–22.00, lörd 07.00–22.00, sönd 18.00–
22.00.
11 oktober
Livemusik på Ekstedts bageri i Alingsås: 11 okt Groznyj (Indie rock)
Gården är ljussatt och terassvärmarna är påslagna. Varmt skönt och mysigt!!! Onsdagar och
torsdagar kl 19-20:30. I samarbete med: Stuidefrämjandet. Fri entré!
Öppettider under Lights in Alingsås: mån–fre 07.00–22.00, lörd 07.00–22.00, sönd 18.00–
22.00.
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11 oktober
Synvillor - En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.
12 oktober
Synvillor - En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.
12 oktober
Christinae Kyrka. HiLights Amore! 8 sångare och instrumentalister levererar en överdådigt
färgrik bukett av världens vackraste, smärtsammaste och mest passionerade kärlekssånger.
19:30 och 21:00. Sammanställning: Lennart och Monica Esborn. Producent: Lollo
Konnebäck.
13 oktober
Pink Charity Walk
För femte året i rad arrangeras Pink Charity Walk. Den 13 oktober kl 11:00 är ni varmt
välkomna till Estrads foajé. Välj själv om ni vill gå, jogga eller lufsa runt Lights-slingan. När
ni skänker 100 kr till Bröstcancerföreningen SVEA får ni en lott och gratis fika. Lotten ger
dig chans att vinna fina priser. Kl: 13:00 bjuds det på värmande dryck och fika i Estrad i
samband med lottdragningen. Arrangör: Walking4life, Ulrica Lefverström.
I samarbete med Estrad Alingsås. Sponsorer: Ica Maxi Alingsås, Blomsterhaga, BungyPump
of Sweden och Öijared Resort.
13 oktober
Running Lights
Passa på att springa genom ett upplyst Alingsås. Mer info finns på www.runninglights.se.
Arrangör: AIF Friidrott.
13 oktober
Synvillor - En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.

4

17 oktober
Livemusik på Ekstedts bageri i Alingsås: 17 okt AC & Moonshineband (Countryrock)
Gården är ljussatt och terassvärmarna är påslagna. Varmt skönt och mysigt!!! Onsdagar och
torsdagar kl 19-20:30. I samarbete med: Stuidefrämjandet. Fri entré!
Öppettider under Lights in Alingsås: mån–fre 07.00–22.00, lörd 07.00–22.00, sönd 18.00–
22.00.
18 oktober
Livemusik på Ekstedts bageri i Alingsås: 18 okt Kerstin med vänner (Jazztolkningar)
Gården är ljussatt och terassvärmarna är påslagna. Varmt skönt och mysigt!!! Onsdagar och
torsdagar kl 19-20:30. I samarbete med: Stuidefrämjandet. Fri entré!
Öppettider under Lights in Alingsås: mån–fre 07.00–22.00, lörd 07.00–22.00, sönd 18.00–
22.00.
18 oktober
Synvillor - En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.
19 oktober
Synvillor - En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.
19 oktober
Christinae Kyrka. HiLights Amore! 8 sångare och instrumentalister levererar en överdådigt
färgrik bukett av världens vackraste, smärtsammaste och mest passionerade kärlekssånger.
19:30 och 21:00. Sammanställning: Lennart och Monica Esborn. Producent: Lollo
Konnebäck.
20 oktober
De nya "Dansteater Autentic" presentera sin första koreografi "Främmande - känd" på Lights
in Alingsås 2018. Följ med danserna hela slingan och uppleva den moderna dansen i deras
olika former.
"Hur känner vi oss när vi är på en ny plats, möter nya människor? Nyfiken, glad eller orolig
och osäker? Vad händer om din kompis blir en främling? Hur känner jag mig när jag blir styrs
av andra?" Start: Färgeribron kl 19:00. www.facebook.com<dt.autentic
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20 oktober
Synvillor En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.
21 oktober
De nya "Dansteater Autentic" presentera sin första koreografi "Främmande - känd" på Lights
in Alingsås 2018. Följ med danserna hela slingan och uppleva den moderna dansen i deras
olika former. "Hur känner vi oss när vi är på en ny plats, möter nya människor? Nyfiken, glad
eller orolig och osäker? Vad händer om din kompis blir en främling? Hur känner jag mig när
jag blir styrs av andra?" Start: Färgeribron kl 19:00. www.facebook.com<dt.autentic
24 oktober
Energikwittret i Lights 2018
Välkommen till en eftermiddag med fokus på Energi i ledarskapet där vi tillsammans kommer
att diskutera förväntningar på framtidens ledarskap. Under Kwittret finns det tillfälle att lära
känna Alingsås Energi bättre, som i år blev Sveriges mest hållbara arbetsplats. Ni kommer
även att få lyssna och samtala med de Kwittrare vi har bjudit upp på scen. Denna eftermiddag
blir en mötesplats för ungdomar och ledare i företag och förvaltningar med intresse för
ledarskap. Tid: kl 14:00-17:00. Plats: Arena 11. Arrangör: Alingsås Energi tillsammans med
Kwitterskötarna.
24 oktober
Livemusik på Ekstedts bageri i Alingsås: 24 okt Blå Skåpet (Bluesrock)
Gården är ljussatt och terassvärmarna är påslagna. Varmt skönt och mysigt!!! Onsdagar och
torsdagar kl 19-20:30. I samarbete med: Stuidefrämjandet. Fri entré!
Öppettider under Lights in Alingsås: mån–fre 07.00–22.00, lörd 07.00–22.00, sönd 18.00–
22.00.
24 oktober
FN-konsert ”Jag drömde det var fred på jord”
Kulturskolan bjuder in till FN-konsert i Christinae Kyrka onsdag den 24 oktober kl 18:30.
Fri entré. Missa inte detta!
25 oktober
Light Night Shopping
Strosa runt bland butiker och kaféer som håller öppet extra länge ikväll. Missa inte denna
mysiga shoppingkväll!
25 oktober
Livemusik på Ekstedts bageri i Alingsås: 25 okt Paradisäppelvägen (Pop/rock/folk)
Gården är ljussatt och terassvärmarna är påslagna. Varmt skönt och mysigt!!! Onsdagar och
torsdagar kl 19-20:30. I samarbete med: Stuidefrämjandet. Fri entré!
Öppettider under Lights in Alingsås: mån–fre 07.00–22.00, lörd 07.00–22.00, sönd 18.00–
22.00.
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25 oktober
Synvillor En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.
26 oktober
Synvillor En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.
26 oktober
Christinae Kyrka. HiLights Amore! 8 sångare och instrumentalister levererar en överdådigt
färgrik bukett av världens vackraste, smärtsammaste och mest passionerade kärlekssånger.
19:30 och 21:00. Sammanställning: Lennart och Monica Esborn. Producent: Lollo
Konnebäck.
27 oktober
Barnens ljuskväll
Alla barn ska synas! En kväll full med aktiviteter för våra yngre besökare i Åmanska Parken.
I samarbete med Sparbanken Alingsås. Arrangör: Alingsås Energi. Tid: kl 18.00–20.00.
Välkomna!
27 oktober
Livsnjutarkväll med intim spelning av Jack Vreeswijk och god mat på Grand Hotell.
Jack Vreeswijk har genom arvet efter sin far, Cornelis, en fantastisk låtskatt att ösa ur men
bjuder publiken även på egna succéer. Vi på Grand har bjudit hit honom och bandet
Liedström & Co till Alingsås för att våra gäster ska få en unik upplevelse med ett personligt
möte, en ”unplugged” konsert och vällagad mat. Mer info och bokning: info@grandhotelalingsas.se alt. telefon: 0322-670100. Hemsida: https://www.grandhotel-alingsas.se/
27 oktober
Synvillor En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.
31 oktober
Livemusik på Ekstedts bageri i Alingsås: 31 okt Ninna (Rock unplugged)
Gården är ljussatt och terassvärmarna är påslagna. Varmt skönt och mysigt!!! Onsdagar och
torsdagar kl 19-20:30. I samarbete med: Stuidefrämjandet. Fri entré!
Öppettider under Lights in Alingsås: mån–fre 07.00–22.00, lörd 07.00–22.00, sönd 18.00–
22.00.
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November
1 november
Livemusik på Ekstedts bageri i Alingsås: 1 nov Queen of clouds (Americana)
Gården är ljussatt och terassvärmarna är påslagna. Varmt skönt och mysigt!!! Onsdagar och
torsdagar kl 19-20:30. I samarbete med: Stuidefrämjandet. Fri entré!
Öppettider under Lights in Alingsås: mån–fre 07.00–22.00, lörd 07.00–22.00, sönd 18.00–
22.00.
1 november
Synvillor En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.
2 november
Synvillor En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.
3 november
Synvillor En utställning om hur ljus kan uppfattas av vår hjärna. En synvilla (eller ”optisk
illusion”) ger ett synintryck som inte stämmer med verkligheten. Kom och studera experiment
och bilder. Förundras över hur ”fel” vi kan se. I samarbete med Chalmers tekniska högskola,
Alingsås Energi och Alingsås Kulturhus Plats: Alingsås Museum, våning fyra. Öppet:
torsdag, fredag & lördag 28 sep – 3 nov. Kl 18.00–20.00. Fri entré.
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