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Vi förlänger ljusspelet på Terrastrapporna
Ljusspelet på Terrasstrapporna rullar sedan julskyltningssöndagen och är otroligt uppskattat. För
att det inte ska bidra till trängsel nu sista dagarna innan det tas ner så har Helsingborg City beslutat
att förlänga det till den 4 januari.
Helsingborgs julskyltningssöndag blev som så mycket annat annorlunda i år. Den traditionsenliga juloch luciashowen ställdes in och istället har det satsats på ett magnifikt och spektakulärt ljusspel på
Terrasstrapporna. Tanken med ljusspelet är att sprida ut julfirandet till att spänna över hela
december därför välkomnades ljusspelet som ett fint inslag i vår redan vackert vinterljuspyntade
stad.
Ursprungsplanen var att ljusspelet skulle finnas kvar till den 20 december. Senaste veckan har flera
verksamheter i city hört av sig och ställt frågan om ljusspelet kan finnas kvar även över
mellandagarna. Nu är det klart och vi meddela att ljusspelet fortsätter att rulla hela vägen fram till
den 4 januari!
För mer information:
Hanna Candell, vd Helsingborg City
E-post: hanna.candell@helsingborg.se
Telefon: 0768-361280
Mer om Ljusspelet
Ljusspelet som visas ”Allt har sin tid” har byggts av Helsingborgs stad tillsammans med ljusdesignern
Kjell Åkerblom och Informationsteknik. Ljusspelet i form av en fascinerande julsaga handlar om tid
och olika upplevelser av den. För att få perspektiv på vår egen tid förflyttas vi i ljusspelet genom olika
tidsepoker. Denna idé var en del i projektet "Levande Stadskärna" som 2009 gick ut på att skapa liv
och rörelse i stadens rum och, som här, hitta nya kvaliteter i redan befintliga stadsrum. Detta är
naturligtvis i allra högsta grad fortfarande aktuellt, och vi har därför beslutat att blåsa liv i detta
ljusspel för att erbjuda våra besökare en coronasäker upplevelse i city som man kan njuta av när man
så önskar under perioden.
Bildspelet tar cirka 10 minuter och kommer att rulla löpande varje kväll klockan 16-21 fram till den 20
december. Ljusspelet är en del av Jul i City och sponsras av Helsingborg City, Helsingborgs stad,
Castellum och Wihlborgs.

