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Alla talar om det men
ingen tycks veta vad det
är
Observationer av Joachim Ritter,
PLDC, i översättning från engelska.
Joachim Ritter är gästskribent i detta
Annells första nyhetsbrev för år 2019.
Som chef för den globala
organisationen Professional Lighting
Design Conference inom Via Verlag är
Joachim starkt engagerad för högre
kvalitetsnivåer inom ljus, ljusdesign och

Joachim Ritter, Activist for the lighting design
profession

belysning. Hos Annell bidrar vi gärna
till all publicitet som främjar ett bra och
hälsosamt ljus. LÄS MER

Svenska
belysningsbranschens
tidning Ljuskultur fyller
90 i år

Mervi Rokka, redaktör Ljuskultur

http://gantrack5.com/t/v/0_MTk3MDYwNTY1MDQ3Mg==/

Låter det mossigt? Kan en så gammal
tidskrift representera en högteknisk
bransch mitt i ett omvälvande
teknikskifte inom ljus- och
elektroteknik, nu också med ökande
fokus på synergonomi, fysiologi och
kronobiologi?
LÄS MER
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FAVO är kreativ belysning i nätverk för smart och
profilerad offmiljö
Från den stora världen aviseras det nya ljussystemet, FAVO Light Net, en
annorlunda smart belysningslösning för representativa och publika ljusmiljöer som
verkligen vill sticka ut. Glöm det skugglösa, utslätade ljuset i mängden av uttråkade
rum. Det här konceptet kommer från tyska Sattler, ett företag prisbelönat för
utveckling, design, konstruktion och produktion. LÄS MER

Boka för toppmöte 21
mars i Bryssel: 2019
European Lighting
Summit.
Oavsett du är en glad amatör eller
fullfjädrad belysningsentusiast så är du
välkommen att delta i den europeiska
belysningsbranschens toppmöte, 2019
European LightingSummit i Bryssel.
Hur påverkar belysningen oss och hur
kan vi alla förbättra den? LÄS MER

http://gantrack5.com/t/v/0_MTk3MDYwNTY1MDQ3Mg==/

European Lighting Summit 2019
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Täby hörsal med ljud och ljus i samklang
I Täby kulturhus finns nu en nybyggd hörsal för teater, musik och möten. Belysning
är ett användbart redskap i verktygslådan för att skapa upplevelser. Med
genomtänkta materialval och omsorg om detaljer, kan de kulturella evenemangen
som presenteras här komma till sin rätt. LÄS MER

CIE:s fyraårskonferens
2019 i Washington DC
Den internationella
belysningskommissionen CIE
(Commission Internationale de
l’Eclairage) arrangerar för 29:e gången
sin stora fyraårskonferens, denna gång
i Washington DC 14 till 22 juni
2019. LÄS MER

Citatet
“Light is for entertainment, health, well-being and productivity.
Light gives identity, heart and soul, color and spirit”.
http://gantrack5.com/t/v/0_MTk3MDYwNTY1MDQ3Mg==/
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Rogier van der Heide, internationell ljusdesigner från Liechtenstein, kurator för Trends in
Dela
Lighting 2018 i Bregenz med Luger Research som organisatör och ägare.

Vill du se fler nyheter? Följ oss i sociala medier!

Annell Ljus + Form AB | Gustavslundsvägen 131, 167 51 Alviks strand, Bromma
Tel 08-442 90 00 | www.annell.se | info@annell.se

Vänligen avregistrera mig från fler nyhetsbrev

http://gantrack5.com/t/v/0_MTk3MDYwNTY1MDQ3Mg==/

4/4

