
Ljusslingan
I handen håller du en karta över årets 
ljusslinga. Vid varje siffra på kartan kan 
du läsa mer om konstverket som du 
ser framför dig. Är du mer intresserad 
av hur konstverken togs fram och vilka 
workshops som anordnades inför Lights 
in Biskopsgården besök: 

www.goteborg.se/lightsinbiskopsgarden

Nu återstår det bara att önska dig en 
trevlig vandring.

Ljusa budskap – Friskväderstorget  
Framför dig ser du digital ljusgraffiti. Konst-
verket skapades av medborgare i samband 
med Kultur-Camping som arrangerades på 
Friskväderstorget den 1/9 2018.

”Det kvittar vilken färg du har på huden eller 
håret, därför målar jag med mycket färger.” 
Emelie 11 år

Upplyst entré – Byvädersgången  
Då mörkret faller kan det ibland kännas  
skrämmande att gå på platser som inte är 
upplysta. Den 25/9 2018 anordnade Bo Bra 
i Biskopsgården en trygghetsvandring med 
boende i området. Det finns en önskan att 
området ska lysas upp bättre på kvällar  
och nätter.  

“Det är mindre läskigt att närma sig en  
upplyst och färgglad tunnel!” Johanna 32 år

Utsikten – Svarte mosse  
Svarte mosse är en vacker plats med mycket 
rörelse under dygnets ljusa timmar, men kan 
kännas mörk och otillgänglig när solen gått ner. 
Ljus och färg gör det möjligt att uppleva parken 
på ett nytt sätt under de mörka timmarna. 

Färggrann fantasi – Lekplatsen  
Du befinner dig i ett lekfullt färglandskap  
inspirerat och skapat av barn som besökte 
Bygglekplatsen den 25/8 2018. Med hjälp av 
färger, tejp och snören upplysta av UV-ljus fick 
barnen fritt tolka vad som är särskilt bra med 
Biskopsgården.  

“Det bästa med Biskopsgården är att jag kan 
leka med mina vänner. Jag känner alla här!” 
Aliyah 8 år

Ljusgången – Godvädersgatan  
På ljusgången går du längs Godvädersgatan  
mellan lysande och glittrande klot. Vandringen 
tar oss från det natursköna Svarte mosse  
tillbaka mot Friskväderstorget och slingans 
sista ljuskonstverk. 

Global rörelseenergi – Byvädersgången  
Här avslutas ljusslingan, ovanför dig ser du 
dans översatt till ljus av Biskopsgårdens  
Communitydans. Dansgruppen består av 
kvinnor med olika bakgrund som träffas varje 
vecka för att fika och röra på sig.  

“Man får ett större fokus på varför det INTE 
är viktigt var man kommer ifrån – alla är lika 
och bakgrunden spelar ingen roll.” Lena 82 år
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