
Planeringen av Ljusfesten 2015 i full gång! 

Hösten är här och snart också Ljusfesten vid Brunnsviken som i år hålls söndagen den 1 
november. Vi hoppas att de flesta av aktörerna runt Brunnsviken vill medverka till att 
Brunnsvikenområdet blir upplyst och levande under Ljusfesten.  

Förra årets ljusfest var en succé och vi hoppas att kunna överträffa förra med årets evenemang 
både när det gäller innehållet, men också ett ännu större besökarantal! Ljusfesten pågår 
mellan ca 16-19.  

I mångt och mycket kommer mycket att påminna om tidigare års Ljusfest med marschaller 
och eldkorgar som tänds i skymningen runt ständerna. Fackeltåg, sång- och Tintomaraspel, 
sagoberättande, ljuskonst och m m kommer att bidra till att göra Ljusfesten stämningsfull och 
till en härlig höstupplevelse i mörkret. Fackeltåg planeras att avgå från olika ställen runt 
Brunnsvikens vatten.  

Vi har även i år flera hundra körsångare. Besökarna inbjuds att sjunga med och de kan njuta 
av Ljusfesten även från vattnet genom båtarna vilka trafikerar på Brunnsviken.  

De flesta aktörerna runt Haga-Brunnsvikenområdet har redan blivit kontaktade beträffande 
Ljusfesten, om inte så hör gärna av dig till någon i arbetsgruppen. Har du frågor, funderingar 
och önskemål eller vill bidra på ett eller annat sätt så kontakta gärna någon av oss.  

Detta är ljusfesten 
Den årliga Ljusfesten runt Brunnsviken är en upplevelse i höstmörkret för stora och små. 
Mellan kl 16-19 är Brunnsvikens stränder upplysta med marschaller och ljuskorgar. Ljusfesten 
vill förmedla glädje, värme och reflektion i en annars mörk årstid och påminna oss om de rika natur- 
och kulturmiljöerna som finns runt Brunnsvikens vatten, en del a den unika Kungliga 
nationalstadsparken. Ljusfesten bjuder på en stämningsfull ljuspromenad i Haga och runt 
Brunnsviken, fackeltåg, Bellman-, körsång och Tintomaraspel i Hagaparken vid grässlätten nedanför 
Koppartälten, barnföreställning i Ekotemplet, ljusillumination i Bellevueparken, möjlighet att njuta av 
ljusfesten från vattnet i någon av båtarna som trafikerar Brunnsvikens bryggor. Caféer och 

restauranger håller öppet.   

Väl mött på Ljusfesten den 1 november!  
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