Valoa Oulu! –valofestivaalin ohjelma 21.-24.11.2013
Kaupunkikaikuja 1.11. alkaen pimeän aikaan, Otto Karhin puisto
Otto Karhin puistossa voi kokeilla viestivää ja kulkijoiden liikkeisiin reagoivaa puistovalaistusta. Lisätietoja
www.kaupunkikaikuja.fi (kartta nro 1)
Valkee - kokeile korvavaloa 20.-22.11. klo 12-18 Oulun kaupungin pääkirjasto
Valkee kirkasvalokuulokkeet esittäytyvät pääkirjastossa. Tervetuloa nauttimaan kirkasvaloannos kirjaston kahvilan
viereiseen lepotilaan portaikon alla. (kartta nro 2)
Tapio Roseniuksen pysyvä valotaideteos Heijasteita, julkistustilaisuus to 21.11. klo 18
Pohjankartanon koulu (Suvantokatu 1)
Heijasteita-valotaideteos on Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston lahjoittama taideteos Oulun
kaupungille. Valotaideteos sijoittuu Pohjankartanon julkisivulle, josta se näkyy sekä ulos että sisälle.
Valotaideteoksen toteutuksesta vastaavat Oulun Tilakeskus, Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut ja uuden Oulun
juhlavuosi 2013. (kartta nro 3)
Pohjoista voimaa -valaistuskiertue to 21.11. klo 19, lähtö Ympäristötalon pihalta
(Solistinkatu 2)
Kierros kestää noin kaksi tuntia, jonka aikana kierretään kymmenen mielenkiintoista valaistusratkaisukohdetta
Oulun alueella. Kiertoajelulla on mukana Oulun Energia Urakointi Oy:stä Jari Säkkinen, joka kertoo osallistujille
tarkempia tietoja ja taustoja kohteista. Ennakkoilmoittautuminen
http://www.lyyti.in/Pohjoista_voimaa_valaistuskiertue_7830 (kartta nro 4)
Valoisa ja vetovoimainen kaupunki –seminaari pe 22.11. klo 8.30-16.30, Kirkkotorin
koulutuskeskus (Asemakatu 5) ja Oulun yliopiston arkkitehtiosasto Apaja
(Aleksanterinkatu 6)
Seminaari kerää yhteen joukon valon ja kaupunkikehittämisen ammattilaisia keskustelemaan siitä, miten
kaupunkivalaistuksen kehittämisellä voidaan lisätä kaupungin ja alueiden vetovoimaa. Tarjolla on myös uutta tietoa
älykkään ja mukautuvan kaupunkivalaistuksen mahdollisuuksista. Seminaariin ennakkoilmoittautuminen
www.ouka.fi/valoaoulu. (kartta nro 5)
Guerrilla Lighting -sissivalaisu, pe 22.11. Oulu ja la 23.11. Oulunsalo
Jokainen Guerrilla Lighting -sissivalaisukohde valitaan tarkkaan ja valaistukset suunnitellaan huolellisesti. Oulussa
suunnitelmat tehdään Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden suunnittelukilpailussa "Uutta valoa uuteen Ouluun",
mutta sissivalaisijaksi voi ryhtyä kuka vain. Valoa Oulu! –valofestivaalin aikana toteutetaan sissivalaisuiskut
Oulussa 22.11. ja Oulunsalossa 23.11. Kuka tahansa voi tulla mukaan valonkantajaksi - ilmoittaudu osoitteessa
www.ouka.fi/guerrilla. Kaupunkilaiset ovat tervetulleita mukaan seuramaan sissivalaisuiskuja. Kesto noin 1,5 h.
Lähtöpaikat ja –ajat ovat:
Oulu: perjantaina 22.11. klo 20.15, lähtö Piispantalon kulmalta, Rantakatu 1.
Oulunsalo: lauantaina 23.11. klo 18.15, lähtö Oulunsalon kirkon edustalta, Jääsköntie 8.
Valoa Oulu! -valofestivaalin ja Joulun avaus pe 22.11. klo 18 Rotuaarin lavalla
Valofestivaalin, Tierna-ajan ja joulukadun yhteisiä avajaisia juhlitaan perjantaina 22.11. Ohjelmassa luvassa valon
kulkue, musiikkiesityksiä, tiernapojat sekä lasten suosikki Napapiirin Joulupukki. (kartta nro 6)
Oamkin Kulttuurialan yksikön opiskelijat esittäytyvät pe 22.11.
Lyseon juhlasali (Kajaaninkatu 3) klo 17.15, 18.45 ja 19.15
Aluehallintovirastotalo (Linnankatu 3) klo 17.15, 18.45 ja 19.15
Tuomiokirkko (Kirkkokatu) klo 17.15, 18.45 ja 19.15
Kulttuurialan yksikön opiskelijat esittävät musiikkia ja tanssia Mun kaupunki –teemalla. Teokset esitetään ns. popup -periaatteella, eli yleisö voi kävellä sisään ja ulos haluamallaan aikataululla. (kartta nro 7)

Valosta vetovoimaa -hanke
PL 42, Torikatu 10a, 90015 Oulun kaupunki | Puhelin 044 703 1138

Oskarigaala ja valomaalaus pe 22.11. klo 18 Valveen iso sali
Valtakunnallinen Oskari-kilpailu huipentuu Oulun lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin yhteydessä
järjestettävässä Oskari-gaalassa. Gaalassa esitetään tuomariston palkitsemat elokuvat ja yleisöäänestyksen
suosikki. Tapahtumassa esiintyy valotaideryhmä Valopaja, jonka reaaliaikainen valomaalausesitys nähdään
gaalassa. Gaalan jälkeen yleisöllä on mahdollisuus osallistua maksuttomaan puolen tunnin mittaiseen
valomaalaustyöpajaan. (kartta nro 8)
Led-värkkäystyöpaja pe 22.11. 16.30-19 Valveen Konstila
Oulun yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n Elektroniikkakerholaiset opastavat drop-in-työpajassa led-värkkäilyn
saloihin perjantaina 22.11. klo 16.30-19. (kartta nro 8)
Light Zoo Oulu 22.-24.11. Linnansaari
Light Zoo on ympäristö- ja yhteisötaiteilija Kaisa Salmen ideoima konsepti, jossa työpajoissa ja kouluissa tehdään
eläinhahmoisia origamivalaisimia maitokartongista ja tuodaan ne yhteen yhteisölle tärkeälle paikalle juhlamenoin.
Light Zoot rakentuvat kunkin alueen Valoa! -tapahtumiin, ja lopuksi kaikki valaisimet kokoontuvat yhteen Valoa
Oulu! -valofestivaaleilla Light Zoo Ouluksi. (kartta nro 9)
Lyhtyvaloveistokset 22.-24.11. Linnansaari
Syksyn aikana uuden Oulun alueen kouluissa on valmistettu lyhtyjä, jotka kaikki tuodaan valofestivaalin ajaksi
Linnansaareen. Lyhtyjen tekemiseen on osallistunut mm. sadoittain eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Linnansaareen
lyhdyt muodostavat tunnelmallisen ja näyttävän kokonaisuuden. Lyhtytyöpajojen vetäjinä ovat toimineet Soila
Mikkonen ja Martu Väisänen. (kartta nro 10)
Väliaikainen valoteos ”Sydän” Franzéninpuisto ja tuomiokirkko 22.-28.11.
Franzéninpuiston ja tuomiokirkon valotaideteoksen ovat suunnitelleet Ainu Palmu ja Priit Tiimus.
Sydän on saanut inspiraationsa Franzénin henkilöstä ja erityisesti Franzénin ja hänen ensimmäisen vaimonsa Lillin
rakkaustarinasta. Kaupungin Sydän koostuu kuvapisteistä, jotka on ripoteltu ympäri puistoa. Puistossa kulkiessa
vaikuttaa siltä, kuin ne olisivat siellä vain satunnaisesti koreilemassa, mutta tietyssä kohdassa huomaa, että niistä
muodostuu sydän puiston sisälle. Sydämen valopisteet ovat ledejä, jotka saa päälle pyörittämällä puistoon
sijoitettuja myllyjä. Franzenin puiston lisäksi Sydän teokseen kuuluu kirkon julkisivun valaisu. Juhlan tunnetta tuova
valaisu yhdistää puiston ja kirkon ja tekee kokonaisuuden, jossa kaupunkilaiset voivat kohdata. (kartta nro 7)
Väliaikainen valoteos ”Oulun linna” 22.-28.11. Tähtitornin kahvila
Tarja Ervastin valotaideteoksen aiheet liittyvät Tähtitornin kahvilarakennuksen viisisataavuotiseen historiaan.
Rakennuksen valaisu ja tornin videonäytön kuvavirta herättävät eloon muistikuvia Oulun linnan dramaattisista
vaiheista, Merisotakoulun Tähtitornista ja kesäisestä kahvilatoiminnasta. (kartta nro 11)
Tulikukan esitykset pe 22.11. Ainolanpuisto klo 19.30, 20.30 ja 21.30.
Suomen pohjoisin tulishowryhmä Tulikukka tuo valofestivaaliin liekkejä ja lämpöä usean oululaisen tulitaiteilijan
voimin. (kartta nro 12)
Runo Liekeissä! pe 22.11. klo 22-23 Rotuaarin lava
Shamanistinen runomanaus elävän tulen valossa urbaanissa ympäristössä, kiven ja betonin keskellä. Polttaa,
valaisee, riehuu, lumoaa. Tule kokemaan ainutlaatuinen runo- ja tulishow. Järj. Slunga & Kaaoskoneisto,
J.K.Ihalainen ja Tulikukka. (kartta nro 6)
Ookkonää mukana Valoa Oulu! –festivaaleilla la 23.11. klo 11-14 Valve
Tehdään yhdessä valotaideteos. Tule mukaan askartelemaan lyhtyjä. (kartta nro 8)
Kekripukin poltto la 23.11. klo 18 Elba
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Ihastele kekripukkia Oulun torilla lauantaina 23.11. klo 15-17.30. Kekripukin polttajaiset tanssien, soittaen ja
laulaen Elbassa klo 18. Omat naamarit mukaan! Järj. Nuorten taidepaja Veeran Verstas. (kartta nro 13)
Light mapping su 24.11. klo 18, lähtö Oulu10:n (Torikatu 10 A) edestä
Opastettu kävelykierros valaistuskohteisiin Franzenin puistossa, Linnansaaressa ja Ainolanpuistossa. Oppaana
toimii arkkitehti SAFA ja valaistussuunnittelija Henrika Pihlajaniemi. Ennakkoilmoittauminen
henna.pitkanen@ouka.fi. (kartta nro 14)
Uutta valoa Uuteen Ouluun – New Light for the New Oulu 25.11.-5.12. arkipäivisin klo 815.45 Oulun yliopiston arkkitehtuuriosasto Apaja (Aleksanterinkatu 6)
Uutta valoa uuteen Ouluun -kilpailun opiskelijatöistä koottu näyttely. (kartta nro 5)

Lisätietoja www.ouka.fi/valoaoulu
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