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Alingsås Ljusfestival 2020 
Årets festival blir annorlunda, utan folksamlingar, slinga och guidade visningar. Man fokuserar i år på de 
ljuspunkter som finns omkring oss. Ju mörkare det blir desto starkare lyser de.  

Nytt för i år är att det inte finns en specifik slinga som besökaren följer utan det är ett antal 
installationer utspridda i centrala Alingsås och ett par stycken en bit utanför stadskärnan. Lights in 
Alingsås sätter i år ljuset i fokus och vill visa hur mycket det betyder i vardagen. Nu mer än någonsin 
behövs det att se ljuspunkterna, detta annorlunda år då hela världen går igenom en pandemi. Totalt 
blir det 24 ljuspunkter spridda över hela Alingsås med fokus på sträckan från Gerdsken, via Lillån ner 
till Nolhaga med vissa avstickare. Det är helt upp till besökarna i vilken ordning de vill upptäcka dem.    

                          

Rekå resor kör vidare med vårt nya unika koncept: *) Coronaanpassad Resa, där vi erbjuder oss att komma och 
hämta dig i närheten av där du bor så att du slipper åka kollektivt till uppsamlingsplatsen. Kanske kan det ge 
dig som längtar efter att hålla kontakten med andra en chans att komma ut och på ett säkert sätt träffa och 
äntligen få umgås med både nya och gamla vänner       

Pris per person: 295:-  Inkl. bussresa tur & retur. Hållplats väljs enligt ÖK  

*) Detta är en 
Coronaanpassad  

och Miljösmart Bussresa 

Avresa torsdag 29/10 

Program för kvällen:   

Färden mot Alingsås påbörjas ungefär vid 17-tiden (vi meddelar exakt tid för varje deltagare) 
Väl framme i centrala Alingsås stiger man ur bussen och får sedan självständigt upptäcka  
ljusfestivalen, om man vill i sällskap med andra ur gruppen. Vi har pga Covid-19 medvetet valt 
en kväll då det inte finns några speciellt publikdragande event. Men många kaféer håller öppet 
och man ska förstås passa på att ta en fika-paus under promenaden om det inte är alltför 
fullbokat.  

Med hjälp av en app I sin telefon kan man guidas runt. Läs mer om det på festivalens hemsida. 

Beräknad hemkomst mellan 21.00 -22.00 


