
Pressinbjudan – Island of Light 2018
Miljontals människor har besökt ljuskonstfestivaler i världens stora metropoler, men ingen har hittills sett ljuskonst lysa upp en
saltstänkt ö – på klipporna, bland sjöbodar, i havet och mot stjärnhimlen. Den 13 till 16 september är det dags för en världsunik
upplevelse på Smögen när den första upplagan av Island av Light hålls. Media hälsas välkomna till pressträff på Konstgalleri
MARALTO på torsdagskvällen den 13 september.
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Bakom verken på Island of Light står såväl svenska som internationella ljuskonstnärer. Från utlandet deltar Teresa Mar från Österrike, Paul
Friedlander från England samt norske Rune Guneriussen – alla tre högt uppburna inom den internationella ljuskonstvärlden. Under
festivaldagarna kommer också ett antal seminarier om ljuskonst och om miljö med fokus på havet att hållas. Initiativtagare till Island of Light är
galleristen Dulce Ahlberg.

- Med Island of Light vill vi skapa en unik festival, i en unik miljö, som sätter ljuset på den nordiska miljön och på vår strävan att vårda en natur
som är en bärande del av vår kultur och historia. Vi vill skapa en förstklassig konstupplevelse i den unika bohuslänska naturen, säger Dulce
Ahlberg.

Media välkomna till en pressträff på Konstgalleri MARALTO torsdagen den 13 september.
 

Praktisk information

Vad: Pressträff för Island of Light
Var: Konstgalleri MARALTO, Smögenbryggan, Smögen
När: Torsdag 13 september 18.00
 

Medverkande

Dulce Ahlberg, initiativtagare och festival director, Island of Light, - dulce@islandoflight.se, 0736-776919
Konstnärerna Teresa Mar, Paul Friedlander och Rune Guneriussen
Föredragshållare på toppnivå (http://islandoflight.se/sv/talks-workshops-2/)

Föranmälan görs till Bodil Tingsby, pressansvarig Island of Light (bodil.tingsby@outlook.com eller 0704-711605) eller Johan Wetterberg,
pressansvarig Turistrådet Västsverige (johan.wetterberg@vastsverige.com eller 031-818390) senast på eftermiddagen den 13 september.

Läs mer om evenemanget här: http://islandoflight.se/ 

Turistrådet Västsverige info@vastsverige.com
Turistrådet Västsverige är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara
utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Några av verksamhetens viktigaste uppgifter är att utveckla turismprodukter
och genomföra kampanjer i syfte att locka fler besökare till destinationen, samt att driva Västsverige.com - den officiella webbplatsen för
information om det turistiska utbudet i Västsverige.


