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Valon kaupunki -tapahtuma alkaa nyt! Monipuolinen tapahtumien, tilaisuuksien, esitysten, retkien 
ja tutustumiskohteiden sarja rävähtää käyntiin keskiviikkona 22.9.  Luvassa on kuukauden mittai-
nen tapahtumakavalkadi, josta jokainen löytää mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa. Tutustu oh-
jelmaamme ja tule mukaan! 
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Valon kaupunki 2010 -tapahtuma on nyt täällä!  

Tavataan avajaisissa 22.9.!

Valon kaupunki -tapahtuman avajaisjuhlaa vietetään keskiviikkona 
22.9. kello 19.30 alkaen Jyväskylän kävelykadulla. Avaussanat lausuu 
kaupunginjohtaja Markku Andersson.

Ohjelmassa julkistetaan Valon kaupungin uusimmat valaistuskohteet 
ja nähdään Kompassin jättinäytöltä kuvaesitys upeimmista vuosien 
varrella nähdyistä ja rakennetuista kohteista. Valon kaupunki -kohtei-
den kokonaismäärä nousee nyt jo yli 60:n!

Miltä näyttää Valon kaupungin tulevaisuus? Siitä saadaan pientä kä-
sitystä, kun yleisölle esitellään Harjun alueen valaistussuunnittelun 
ideakilpailun voittanut työ. 

Päävastuu lavasäteilystä ja yleisön viihdyttämisestä lankeaa valovoi-
maiselle viihdetaiteilija Laura Voutilaiselle, joka avajaisten jälkeen 
esiintyy myös Hoviraitilla kello 21.15 alkaen. Illan juontajana toimii ra-
diosta tuttu Arvo Vuorela.

Torimenoa ja -meininkiä Va-
lotorilla 24.–25.9.

Valotori muuttaa keskustan Kauppalaispihan 
värikkääksi tapahtumapaikaksi. Valotori avau-
tuu perjantaina 24.9. kello 15 ja on avoinna il-
tayhdeksään. Lauantaina leppoisaa toritunnel-
maa on luvassa kello 12—20.

Valotorilta voit tehdä valoisia, värikkäitä, läm-
pöisiä ja energisiä hankintoja: kynttilöitä, valai-
simia, käsitöitä, takorautatuotteita, sisustustar-
vikkeita, hunajatuotteita sekä lämmintä ruokaa 
ja juomaa. Torikauppameiningin lisäksi luvassa 
on säkenöivää katutaidetta, komiikkaa, tans-
sia, musisointia ja sirkusiloittelua ja jonglöö-
rausta, katso esiintyjät ja ohjelma osoitteesta 
http://valonkaupunki.jyvaskyla.fi.

Iltahämärän laskeuduttua Valotori saa jännit-
tävän värivalaistuksen, jonka alueelle loihtii 
Valon kaupungin yhteistyökumppani Studiotec 
Oy.  Tätä ei kannata jättää näkemättä!

Valon kaupunki -tapahtuma esittäy-
tyy myös keskiviikon 22.9. 

Keskisuomalaisessa. 

Helena Hietasen ja Jaakko Niemelän näyttely Prosessi - va-
loteoksia ja valaistussuunnitelmia avattiin Taidemuseon 
Holvissa 16.9. Katso taiteilijoiden haastattelu osoitteesta 
http://areena.yle.fi/video/1287253.



Uutiskirje 38/2010

Yhteistyökumppanit mahdollistavat tapahtuman järjestämisen.
 Lämmin kiitos tukijoillemme!

studiotec


