Bästa medlemmar
Konst- och Bruksglasföreningen
Inbjudan till

Glasgatans dag 29 augusti i Växjö!
Ett arrangemang av Växjö Cityförening. Se deras inbjudan/program nedan (blå text).

10.00 träffas vi
med samling och ankomstfika i Växjös alldeles nybyggda samlingsplats
Domkyrkocentrum, Finns mellan domkyrkan och Storgatan.
Den 12 september planeras stor invigning, men vi har förmånen att redan denna dag
få komma ”innanför dörrarna” och fika i caféet!

13.00 äter vi gemensam brunch
på Kafé DE LUXE, Glasgatan/Sandgärdsgatan 19, Växjö

Däremellan deltar vi efter eget önskemål i dagens program enligt nedan.

Glasgatans dag i Växjö city
I år anordnas Glasgatans dag den 29 augusti – en dag med glaset i fokus.

Kl 12.00-16.00 Glasloppis.
Kl 11.00-12.00 Ges en glasvandring med guiden Börje A Y Åkerblom med start i
Domkyrkan.
Börje är en frilansande glaskännare och arbetar med flera olika verksamheter bl a med undervisning,
studiecirklar, föredrag, föreläsningar och han har tidigare haft radioprogram om glas i lokal- och
riksradion. Flera privatpersoner och organisationer har anlitat honom för dokumentations- och
utställningsuppdrag inom området svenskt glas. En del av hans verksamhet är också att vara
besiktnings/värderingsman och han har ett förordnande av Sveriges Handelskamrar inom områdena
glas, keramik, porslin och modern design.
Glasgatan är ett unikt stråk där sju av Kosta Bodas konstnärer har skapat glaskonst för gatumiljö.
Gatan sträcker sig från Domkyrkan med Bertil Valliens altartavla ner till slutet av Sandgärdsgatan och
Ulrika Hydman-Vallien skyltskåp ”Glada dagar”. Några andra namn bland konstnärerna är Anna
Ehrner, som tagit fasta på Växjö – Europas grönaste stad när hon utformat ”Växtkraft” som för tanken
till böljande sjögräs, Ludvig Löfgren och Kjell Engman.

Kl 13.00-15.00 Få ditt glas värderat av Börje på Båtmanstorget
Avgift 200:-/person (fika och brunch) Medföljande icke medlemmar 225:-/person.

Anmäl senast söndag 23 augusti
till Lilian Hult 0470 – 255 84, 070 – 566 96 19, lilian.hult@fagraback.net
www.konstochbruksglasforeningen.se

