
Torsdag d. 2. december 2021

Arrangør af  Kolding Light Talks er DCL
Sponsorer: Louis Poulsen // Duralys // Ingeniør´ne 
// Erhvervsgruppen Kolding

PROGRAM
Kl. 13.00 synet skal ses i et evolutionært lys // Poul Kattler, experimentarium 

Mennesket har ikke altid været på toppen af fødekæden. I det lange lys er vores evne til at bruge lys,  
skygger og skarphed præget af både jægerens og byttedyrets synsvinkel. Bevægelser og kontraster kan 
være en forskel på liv og død. Dette oplæg vil med en række eksempler vise, at vi skal inkludere vores biologi, 
når vi indretter hypermoderne interiører og belysning.

Kl. 13.45 Nutidens syn v/optikerchef Kristina Larsen // Thiele middelfart
Der har de seneste år været fokus på sundt syn, og hvordan vi bedst muligt passer på vores syn. 
Alle, som bliver gamle nok, løber ind i diverse øjensygdomme. De arvemæssige relationer kan for enkelte 
øjensygdomme også forekomme. UV-påvirkning er en stor synder, og der har i flere år været fokus på at 
nedbringe eksponeringen af blåt lys i forbindelse med alt den eletronik der er i vores hverdag.

Kl. 14.30 mads odgård design - Keep it simple and the earth livable
Den danske designer Mads Odgård er en ledende figur i den nye generation af internationale designere. 
Hans design spænder over alt fra bestik til kufferter, til lamper og elbiler. Han er minimalist og en ”less is 
more” mand, som hellere vil trække fra end tilføje. Mere end noget andet tror han på, at fremragende design 
skal være logisk og funktionelt, hvis det skal kunne holdes ud i længden.

Kl. 15.15  UVc lys-desinfektion og bekæmpelse // esko schmidt sørensen 
Esko har udviklet en teknologi og en helt enkelt metode til effektivt og nemt at desinficere og fjerne  
bakterier fra arbejdsredskaber o.l.

Kl. 16.00 det intelligente hus // Lasse enevold Jensen, fabrikschef ved Lantmannen,  
men privat med passion for intelligent styring.

Hør hvordan man kan lege med lyset i hjemmet. Integrere lys, styring, lyd med tablet eller smartphone. 
Der er uanede store muligheder.

Kl. 17.30 rundvisning på Koldings lysværker  
af medstifter af Kolding Light Festival Otto P. Clausen. Han guider dig gennem Kolding Light Talks lysfestival.

Forplejning – vand, kaffe og kage.
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