Konst- och Bruksglasföreningen

Glaskonst i Glasriket!

”Sista helgen i april är det återigen dags för upplevelsehelgen Glaskonst i Glasriket. På flera
hyttor och bruk kan du se glasblåsning. Nya utställningar öppnar och det blir glasshower,
hyttsill och prova på-aktiviteter. Även museer och gallerier har aktiviteter och utställningar.”
Texten hämtad från hemsidan www.glasriket.se/sv/glaskonst - klicka på ”visa program”.
Här kan du läsa och planera vad du eventuellt vill göra efter vår träff på lördagen.
Vi ger några tips längre ner på denna sida!

Men, först träffas vi i

Johansfors lördag 25 april
10.00

samling på P-platsen vid ån! (inte svårt hitta dit)
Monica och Ulla välkomnar oss med
kaffe och smörgåsar framdukat i vårsolen.

11.00

förflyttar vi oss till Johansfors Gallery - inrymt i
disponentvillan på Bruksgatan 38
Här möter vi .Liz och Duncan Timms som visar gammalt och
modernt svenska konstglas ur sin omfattande privata samling.

Det var passionen för glas som förde paret Timms från Skottland
till Johansfors där de köpte och renoverade disponentvillan. De
började ställa ut i brukets utställningshall, men flyttade senare
galleriet till sitt privata svenska hem. Besökare brukar vara lyriska
och superlativerna haglar! Liz och Duncan ”rensar” regelbundet i
gömmorna…så tillfälle kan finnas att hitta pärlor till sin egen
samling.
12.30 c:a

tackar vi för oss och fortsätter på egen hand (eller tillsammans)
till övriga besöksmål/glasbruk.

Avgift 50:-/person – medföljande icke medlemmar 60:Anmäl senast söndag 19 april till
Lilian Hult 0470 – 255 84, 070 – 566 96 19, lilian.hult@fagraback.net
www.konstochbruksglasforeningen.se

Tips på besöksmål:
Mickejohan i Örsjö
13.00 – 15.00
Micke Johansson blåser två dubbelarieler

Kosta Glasbruk
12.00 – 14.00
Hett glas och mycket kärlek. Konstglaschef Magnus Axelsson inviger nya utställningen.
Kjell Engman på plats i Galleriet.
Fotograferna Susanne Kjöller och Christer Svanberg har dokumenterat glasblåsaryrket.
Fotoutställningen visas i Kosta Boda Art Gallery.
Möt fotograferna och hör dem berätta om sitt arbete
18.00 – 20.00
Glasriket Open. Vem gör längsta cylindern och största fatet? Var med när Glasrikets
skickliga blåsare gör upp om titeln som mästare i Glasriket Open 2015.
10.00 – 16.00
Hyttsilltallrik och/eller ostkaka med kaffe finns att köpa i Kosta Glascenter.

Skrufs Glasbruk
Uställning av Carina Seth Andersson

The Glass Factory Boda Glasbruk
13.00 – 14.00
guidad visning, entré 50:15.00 – 17.00
”Big Graal Workout”, Björn Friborg och Peter Hermansson visar graaltekniken.

Målerås Glasbruk
13.00 – 14.30
Ludvig Löfgren och hans verkstad blåser konstglas i hyttan.
Nyinvigd utställning med Ludvig Löfgren och Mats Jonasson i
Utställningshallen resp. Galleriet.
I hyttan han man gjort ett ”Visitors Center” lagom nu till att man firar 125 år.
Ny läktare och historisk utställning.
Ombyggd restaurang som blivit ”glasigare”.
Formgivarna har fått fria händer…

