
Rhapsody in Rock-producenter tar Las Vegas till Stockholm

Multikonstverk blandar ljud, ljus och bild i Kista
Idag presenteras Sveriges första multikonstverk av sitt slag, i Kista Galleria. Det över 60 meter långa konstverket blandar ljus,
ljus och video för att skapa en tredimensionell upplevelse för centrumbesökarna.

Det digitala konstverket kommer att sträcka sig över hela Brandesgången i Kista Galleria och är sammanlagt 61 meter långt och 9 meter brett.
Installationen lyses upp av bland annat 89 rörliga lampor, lika många som under en större rockkonsert, och kommer att växla mellan ljusspel
och tredimensionella filmer som tagits fram av filmmakaren Tommy Lindström.

Med tiden kommer ljusspel och filmer att bytas ut för att spegla säsong och särskilda händelser. Inspirationen har hämtats från Freemont
Street i Las Vegas.

Bakom installationen står bland andra Palle Palmé, en av Sveriges främsta ljusdesigners. Tillsammans med producenten PJ Jägerhult ligger
han bakom scenografin på några av Sveriges största shower, bland annat Rhapsody in Rock, Grease, Rock of Ages och Les Miserables.

-         Det känns otroligt kul att få möjligheten att ta den erfarenhet vi har samlat från nöjesbranschen och bjuda Kista Gallerias besökare på
något riktigt spektakulärt. Förhoppningsvis kommer konstverket i sig bli en attraktion som lockar människor från hela Stockholm till Kista, säger
PJ Jägerhult, producent.

Installationen kommer visas på bestämda tider (se nedan) mellan kl 07-21 varje dag fram till årsskiftet. Bland de första filmerna som kommer
att visas är en åktur med en berg-och-dalbana, en resa på en raket genom rymdhistorien samt en lek med stadsmiljön inspirerad av filmen
Inception.

-          För oss är det viktigt att erbjuda våra besökare en totalupplevelse, där shopping, mat och nöje är grundingredienser men som hela
tiden kryddas med något extra. Och genom detta digitala konstverk adderar vi ytterligare en dimension till våra besökares
shoppingupplevelse, säger Jonas Tapio, VD på Kista Galleria.

För mer information:

Jonas Tapio, VD Kista Galleria;
jonas.tapio@kistagalleria.se; 08-56253200

PJ Jägerhult, producent;
pj@pjp.se; 08-51173545 

Om Kista Galleria:

Kista Galleria är en av Sveriges största och mest framgångsrika handelsplatser. Utmärkande är Sveriges största Food Court med 21
restauranger, 11 biosalonger, 12 bowlingbanor, 166 hotellrum och Europas modernaste gokartbana. Öppettiderna är 10-21 måndag till
söndag. Kista Galleria har 2 100 inomhusparkeringsplatser och besöks av över 18 miljoner personer per år. Förvaltningen sköts av Kista
Galleria KB.


