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LÝSTU UPP SEYÐISFJÖRÐ
Listahátíðin List í Ljósi kynnir
List í Ljósi 2018
16 - 17 Febrúar 
20:00 - 00:00

Fagnar sínu þriðja ári og er að festa rætur sem “verður að sjá” hátíð, tilkynnir endurkomu List i Ljósi á 
Seyðisfirði dagana 16-17 Febrúar 2018.

 . Innlendir og erlendir listamenn hava skapað verk sem sýnd verða áhorfendum að kostnaðarlausu 
dagana 16.-17.Febrúar 2018.

 . Þetta árið bjóðum við einnig uppá kvikmyndahátíðina Flat Erth film Festival frá 10.-15.Febrúar 2018. 

Þessi fría hátíð umbreytir landslagi Seyðisfjarðar í uppljómað undraland með listaverkum eftir innlenda og 
erlanda listamenn. Árið 2017 tókum við á móti fjöldann allann af fjölbreyttum listaverkum allt frá stórum 
skúlptúrum, myndvörpun, hljóð- og videoverkum og fleira, frá innlendum og erlendum listamönnum.

Listamönnum fyrir komandi hátíð var gefin sú áskorun að hafa landslag Seyðisfjarðar í huga við sköpun 
verka sinna og í kjölfarið fengum við stórkoslegar “út fyrir kassann” umsóknir fyrir List í Ljósi 2018. “We are 
absolutely thrilled with the artists that are lighting up the town in 2018.” segir Celia Harrison

annar stofnandi hátíðarinnar “Expect to see works that celebrate the landscape and truly negotiate with 
the fjord location that is dwarfed by mountains. This time of year, the snow covers the landscape and 
sometimes, the only road to the town is closed from snowfall. This festival is for the adventurous and the 
works we have curated this year not only reflect that but also play to the elements expected. Imagine, 
illuminated waterfalls, projection mapped buildings and ethereal sculptures melting into the landscape.”

Vilhjálmur Jónsson bæjarstjóri Seyðisfjarðar segir: “List í Ljósi er mikilvæg fyrir Austurland. Hátíðinn er 
frábær vettfangur til að draga að gesti á lágönn, hún er aðgengileg og allir geta fundið eitthvað við sitt 
hæfi.”

Milli 20:00 - 00:00 þessa helgi munu listaverkin birtast áhorfendum eftir að öll bæjarljós hafa verið slökkt. 
Ekki er ólíklegt að himininn verði með sitt eigið ljósaverk en ári 2017 fengum við norðurljósa sýningu sem 
seint gleymist á meðan á hátíðinni stóð .Þú verður að koma og upplifa, því að orð fá þessari hátíð ekki lýst.

Í aðdraganda List í Ljósi munum við bjóða upp á 5 daga kvikmyndahátíð og öðrum listrænum viðburðum 
10.-15. febrúar í samstarfi við Flat Earth Film Festival sem mun sýna kvikmyndir, heimildarmyndir, 
videoverk og stuttmyndir í bíó sal Herðubreið menningar- og félagsheimili Seyðisfjarðar.

Allar sýningar og viðburðir eru opnir fyrir almenning þeim að kostnaðarlausu.

Nánari upplýsingar eru að finna hér: https://www.listiljosi.com

Flat Earth Film Festival 
10.-15. Febrúar, Herðubreið, 
Seyðisfjörður 
Ókeypis 

List í Ljósi 
16.-17. Febrúar, Seyðisfjörður 
20:00 – Miðnættis 
Ókeypis


