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LYS I ARKITEKTUREN
GODSBANEN / 19.03.2020

Kl. 15.30  VELKOMST

Kl. 15.45 TALK I
  Iben Winther Orton /
  Det er lyset, der gør forskellen

Kl. 16.15 PAUSE

Kl. 16.30 TALK II
  Nanet Mathiasen / 
  Lysets æstetik

Kl. 17.00 ÅBNE WORKSHOPS
  Fysisk test af glas / Velux
  Daylight Visualizer / Velux
  Lys og materialer / Louis Poulsen
  Lys og stemninger  / Louis Poulsen

Kl. 18.30 ca.  TAK FOR IDAG

FM TALKS
FM TALKS faciliteteres af FRIIS & MOLTKE Architects.
Sammen med skiftende samarbejdspartnere inviterer vi til 
ekspertoplæg og inspirerende workshops inden for skiftende 
temaer, hvor vi sammen får mulighed for at hente ny viden, 
stille spørgsmål og drøfte problemstillinger i vores branche og 
fælles netværk. 

TALK I
Iben Winther Orton /
Det er lyset, der gør forskellen
Iben startede som lysmager inden for 
teaterverdenen og er siden uddannet 
arkitektonisk lysdesigner. Iben er praktiker 
og er professionelt medlem af IALD. Siden 
1997 har Iben arbejdet som lysmager, senest i 
Lightscapes. Lightscapes iscenesætter og skaber 
balancerede kunstlyssætninger i alle typer af 
rum - fra arbejdspladser og hospitaler til museer 
og undervisningslokaler samt i udemiljøer. Iben 
fortæller om virkemidler i kunstlys i samspil med 
dagslyset. Hvert sted er der særlige forhold at 
tage hensyn til – en speciel stemning, der skal 
understreges til glæde for de mennesker, der 
befinder sig netop her.

TALK II
Nanet Mathiasen /
Lysets æstetik
Nanet er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets 
Arkitektskole, hvor hun også har undervist i 
mange år - primært med fokus på dagslysets 
samspil med arkitekturen og de kvalitative 
aspekter af lyset. Endvidere har Nanet skrevet 
ph.d. afhandling med temaet ”Nordisk Lys”. Siden 
2015 har Nanet været ansat på BUILD – Institut 
for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, 
hvor hun både underviser og forsker. Hendes 
fokus er bl.a. på sammenhængen imellem 
lys og sundhed, æstetik og atmosfære, og 
hendes viden formidles i artikler, byggetekniske 
anvisninger og vejledninger.

WORKSHOP I
Velux /
Fysisk test af glas
Test af glas mht. lysindfald med 
relation til g og Tv værdier (varme 
og lysindfald). Ved at teste tre 
glastyper med en lux-måler vises 
konsekvensen af dagslysindfald ved 
brug af varmedæmpende glas.

WORKSHOP II
Velux /
Daylight Visualizer
Demonstration af programmet 
Daylight Visualizer, ved Artur 
Slupinski. Der vil være mulighed 
for at medbringe case og få direkte 
output med hjem. 

WORKSHOP IV
Louis Poulsen /
Lys og stemninger
Ulla Riemer fra Louis Poulsen vil 
demonstrere, hvordan lamper og 
lys kan bruges til at skabe forskellige 
stemninger, og hvad lyset gør ved 
rummene og ved os.  

WORKSHOP III
Louis Poulsen /
Lys og materialer
Lisbeth Mansfeldt vil demonstrere 
Louis Poulsens mobile light lab, som 
giver mulighed for at opleve lysets 
egenskaber og forskellige lyskilders 
indvirkning på diverse materialer.

TID & STED 
19.03.2020  /  Kl. 15.30 - 18.30 ca.

GODSBANEN
REMISEN
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus 

Det er gratis at deltage.  
Der vil blive serveret lidt godt til ganen.
Tilmelding: www.fritilmeld.dk /fmtalks
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