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FYLL DINA SINNEN
I NORA
Så är det dags igen för Noras största
kulturevenemang; Ljusstråk! I år är det det
17:e året i rad som Ljusstråk mobiliserar hantverkare, konstnärer och andra kulturutövare
i en brokig kulturslinga genom Nora Bergslag.
Besök ateljéer, konserter och utställningar.
Gå, åk eller cykla till smultronställen utanför
allfarvägarna.
Njut av naturen och mötet med kulturen
– och låt dig inspireras.

Upplev Ljusstråk från cykelsadeln!

Under Ljusstråk har du som cyklar möjligheten
att vinna i Ljusstråks konstlotteri. Så unna dig två
dagars cykling då du trampar fram i lagom tempo i vår vackra natur samtidigt som du möts av
alla kreativa själar i Nora Bergslag. Här finns allt
från enklare asfalterade vägar till mer avskilda
grusvägar. Kanske lurar trattkantarellerna dig till
en extra paus? Vi vet alla att konst och kultur är
hälsosamt och på cykeln blir ditt äventyr än mer
sundare! Välkommen!

Så här går det till:
• Cykla till minst tre utställningsplatser*
under Ljusstråkshelgen, visa upp din
cykel och få en stämpel eller signatur.
• När du fått minst tre stämplar river du
ur och lämnar in denna sida till en av
våra lotteriförsäljare och får notera dig
på tre lotter i vårt konstlotteri!
* Som en utställningsplats räknas ett färgavsnitt i broschyren, exempelvis alla utställare i Nora stad räknas
som plats eftersom de alla har samma blå platsangivelse i broschyren, och alla utställarna i Jerle-Svalbo
räknas som samma plats med gul platsangivelse, osv.
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Vi hälsar dig välkommen med en text av
Walter Paavonen - en av utställarna på
Ljusstråk 2017.
En strimma solljus
En del meriter mäts i meter,
prestation i poäng och pengar.
Tider tas i tusendelar.
Mest med mål vinner matchen.
Kultur och konst ger annan kunskap
om oss själva och vår samtid,
vidgar våra vanda vyer.
Ruckar våra ärvda ramar.
Ljusstråk hjälper oss att göra
verklighet av dolda drömmar,
skulpturer av vår skaparglädje,
föremål med form och färger.
Och i dig kan Ljusstråk gjuta
en strimma solljus i september,
mod att möta mörka tider,
lite lättnad på levnadsstigen.
– Walter Paavonen
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