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Når gæsterne sætter stemningen
med egen musik, frembringer
Lumiere RGB-spots et lydtilpasset
lysshow med farveskift. Foto: PR.

Lys og lyd former
urban park
Vejle midtbys nye aktivitetspark
har fået tilført en ekstra
dimension af lys og lyd.
Af Maria Hesselvig Lange
Marias Plads i Vejle er blevet udvidet og omdannet til en ny urban
aktivitetspark med kultur- og opholdsmuligheder for gamle og især
unge. Projektet er blevet til i et tæt
samarbejde mellem Vejle Kommune, LOA-fonden, Ravn Arkitektur
og Bascon - med en overordnet
målsætning om at skabe plads til
piger og unge kvinder, der ofte
bliver overset, når der etableres
aktivitetsområder. Det fortæller belysningsproducenten Lumiere i en
pressemeddelelse.
- Det har været en spændende
opgave at få lov til at formgive områdets to bygninger, så de indgår
i et tæt samspil med parkrummet
og støtter op omkring parkens aktiviteter, fortæller designansvarlig
arkitekt Uffe Lumbye Nielsen fra
Ravn Arkitektur, der har tegnet parkens bygninger, mens Lumiere har
leveret belysningen.

Amﬁteater med LED
Parkens urbane del rummer en
forsænket aktivitetsflade til bl.a.
boldspil og rulleskøjteløb, der om
vinteren også kan bruges som skøjtebane.
- Aktivitetsfladen skaber med sin
organiske udformning plateauer,
der fungerer som opholdssteder.
Sammen med den pavillonbygning,
der vokser ud fra fladen, er arealet

tænkt som én funktionel helhed, siger Uffe Lumbye Nielsen.
I modsatte ende af parken finder
man et overdækket areal med scene
og siddepladser - formgivet som en
amfiscene, der kan bruges til dans,
teater og andre optrædener. Tilskuerpladsernes særlige stemning og
gode overblik styrkes af de lange
Lumiere LED-lysbånd, der løber
langs hvert trin.

Tilpasset gæsternes musik
I sceneområdet var der fra bygherren krav om en belysningsløsning,
som både understreger og former
stemningen. Med udgangspunkt
i Ravn Arkitekturs idéer om lysets
rolle og funktion, fremlagde Lumiere den rigtige struktur og produktsammensætning samt styrede installation og implementering frem
til færdigt projekt. Mest brugt er
den lille, runde lampe Dox fra Delta Light, der er loftmonteret overalt
i scene- og opholdsområdet samt i
caféområdet.
Ved scenen anvendes belysningen på en ny og utraditionel måde.
Her kan gæsterne sætte stemningen med egen musik, mens Lumiere RGB-spots frembringer et lydtilpasset lysshow med farveskift.
- Ved at tilslutte en mobil enhed
kan alle nemt skabe deres egen
lyd- og lyskulisse, der passer til den
atmosfære, man vil frembringe, forklarer arkitekten.

ØNSKER DU OGSÅ

TWIGA FLEX
Findes både som bag-, front, og reversmontering
som alle giver et perfekt udsyn til klippehovedet.
Pladsens overdækkede areal
er formgivet som
en amfiscene.
Stemningen og
overblikket styrkes
af de lange Lumiere LED-lysbånd
langs hvert trin.
Foto: PR.

• Optimalt udsyn til arbejdsredskabet
• Perfekt arbejdsmiljø
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• Danfoss Load Sensing (besparelse på diesel)
• Stort redskabsprogram
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