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Annells ljusseminarier
inleder 31:a läsåret den
13 september i
Stockholm
Behovet av uppdaterade och förnyade
kunskaper om ljus och belysning har
aldrig varit större. Onsdagen den 13
september startar våra ljusseminarier
sitt 31:a läsår, i år med
Malmöarkitekten Viveca Rosencrantz
från Fojab som talar om anpassade
ljusmiljöer utan överbelysning. Vi
rekommenderar en omgående
anmälan. Se hela programmet HÄR.

Viveca Rosencrantz
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Premiär för Downtown Camper by Scandic med
Annells rumsbelysning

Scandics gamla Sergel Plaza vid Brunkebergstorg I Stockholm har totalrenoverats
till ” Downtown Camper by Scandic" , ett annorlunda hotell som öppnar den 1
september. 495 rum i elva våningar, alla med väggarmaturer och spotlights från
Annell Ljus + Form LÄS MER

http://www.annell.se/seminarium/hur-argumenterar-vi-for-anpassade-ljusmiljoer-och-undviker-overbelysning/
http://www.annell.se/seminarier/
http://www.annell.se/annells-ljusseminarier-inleder-31a-lasaret-den-13-september-stockholm/
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1398416602959/
http://www.annell.se/
http://www.annell.se/premiar-downtown-camper-scandic-med-annells-rumsbelysning/
http://www.annell.se/premiar-downtown-camper-scandic-med-annells-rumsbelysning/
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Mikael Castanius

Belysningsbranschen
har fått ny chef
Mikael Castanius heter
Belysningsbranschens nya vd som
kommer från Sveriges Hamnar.

Han övertar jobbet efter Mats Holme
som återgått till MTB, LLB och andra
branschföreningar inom medicinteknik
och industriautomation.    LÄS MER

Gatubelysningsforum
2017 i Stockholm 13–14
september
Årets konferens äger rum på
Garnisonen Konferens, Karlavägen
100 i Stockholm. Ett teknikskifte inom
belysning pågår. Här samlas ett
femtontal föredragshållare för att
berätta, lyssna, jämföra, lära och
planera. Kommuner, konsulter,
myndigheter och ljusexpertis ställer
upp. Bl.a. tipsar Jonas Annell om vad
man måste tänka på när man väljer
ljus och hur man tacklar de svårigheter
som finns. Kontakta snarast hemsidan
för anmälan.

Jonas Annell

Aleksandra Stratimirovics och Anthanassios Danilofs ”Color Wheels” beskrivs som ”suverän och hypnotisk”. Foto:
Anthanassios Danilof

Inspirerande ljusupplevelser i Värnamo
Värnamos ambitiösa konsthall Vandalorum har i sommar med framgång skänkt sina

http://www.annell.se/belysningsbranschen-har-fatt-ny-chef/
http://www.annell.se/belysningsbranschen-har-fatt-ny-chef/
https://my.eventbuizz.com/event/gatubelysningsforum-2017/detail
http://www.annell.se/7065/
http://www.annell.se/inspirerande-ljusupplevelser-varnamo/
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Möt proffsig ljusdesign
den 12 oktober i Alingsås
Under årets ljusevenemang Lights in
Alingsås arrangerar en grupp kända
ljusföretag en gratis eftermiddag och
kväll för ljusintresserade kunder. Det
handlar om torsdag den 12 oktober
med utvalda föredragshållare,
studiebesök på stan, produktvisning
samt åtföljande middag. 

 LÄS MER

Geoff Eldestrand

Förstärkt tekniksupport
till Annells projektgrupp
Vi välkomnar vår nya medarbetare
Geoff Eldestrand som från augusti
ingår i Annells projektgrupp för
kundunderstöd inom belysning,
ljusdesign, ljus- och elteknik, styrning
och projektservice.  LÄS MER

besökare nya och tänkvärda upplevelser av ljus. LÄS MER

http://www.annell.se/mot-proffsig-ljusdesign-den-12-oktober-alingsas/
http://www.annell.se/mot-proffsig-ljusdesign-den-12-oktober-alingsas/
http://www.annell.se/forstarkt-tekniksupport-till-annells-projektgrupp/
http://www.annell.se/forstarkt-tekniksupport-till-annells-projektgrupp/
http://www.annell.se/inspirerande-ljusupplevelser-varnamo/
http://www.annell.se/klassisk-pendelarmatur-pregnant-industridesign/
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Klassisk pendelarmatur i i pregnant industridesign
Holländska Romy Kühne är den engagerade designern bakom den pregnanta
pendelarmaturen Apollo i sin klassiska geometrisk industridesign, drygt en meter i
diameter. LÄS MER

Gårdsfest hos Annell i Stockholm
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