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Dette koncept omhandler hele Kildeparken. Parken bliver primært brugt som gennemgang og af løbere, alle folk som bare følger sti-
erne, som også er det eneste oplyste. Dette gør at resten af parken ligger i mørke og er med til at give en masse områder som man 
ikke kan se, det er dette der gør parken uhyggelig. Med dette koncept forsøges det at få folk til at udforske andet end stierne, oplyse de 
mørke områder, samt give mere liv til parken. Dette forsøges ved hjælp af et møbel som stilles rundt omkring i parken, mellem stierne 
i de ”øde” områder. Dette møbel skal reagerer på lyd og have tilkoblet en masse dioder som lyser når de forskellige sensorer reagerer 
på forskellige ting. Disse sensorer skal reagerer på lydene i parken og rundt om den, samt temperaturen i parken. Så når der er koldt 
er lyset varmt og omvendt.  Møblet skal laves af et transparent materiale, så det ikke kan ses med mindre der er lys i det. Dette vil give 
en opfattelse af at der ikke er noget møbel om natten, men bare en masse lys som står og bevæger sig i forhold til lydforholdene, samt 
når personer sidder på møblet vil det ligne at der er lyset de sidder på. Det vil også give et sjovt twist at man ikke bare kan høre lydene, 
man kan også se dem Et møbel vil også give flere siddepladser til området, hvert møbel skal være så stort der kan sidde/ligge omkring 
5-6 personer. 
Der skal være mulighed for at tilslutte sin mobil/mp3 afspiller til møblet, så møblet omdannes til en højtaler og lyset vil ændres til at 
reagerer på musikken. Der skal være en hukommelse i møblet så folk kan se hvilket musik der spilles de forskellige steder.
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