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Konst- och Bruksglasföreningen

.

Konst- och Bruksglasföreningen inbjuder, i samverkan med Studiefrämjandet, till bussresa

”Studio-Glasrunda” - Lördag

25 maj 2019

Buss avgår 08.30 från Norrtullskolan, Skolgatan 2, Växjö. Beräknad hemkomst c:a 19.30

.
Foto ”Glasriket” och Lars Nilsson, Light & Bold
Första besöksmålet är Transjö hytta - vackert belägen intill Lyckebyån.
Här verkar glasblåsar mästarna och glaskonstnärerna, Jan-Erik Ritzman och Sven-Åke Carlsson,
som också grundade nuvarande Transjö Hytta 1982.Vi får höra om erfarenheter från hela världen och framtidstankar.

Foto från hemsidan ”Persson & Persson”
Färden går vidare till ”Persson & Persson” i Ösjöbol där Elin Persson dukat fram kaffe/te och smörgås!
Den gamla lanthandeln har åter fått liv och gårdshuset har blivit en glashytta. Här skapar glaskonstnären Morgan Persson
konstglas och återanvänder flaskor till modernt bruksglas.
Elin Persson har också stor del i glastillverkningen samt i butiken och caféet.

Foto från deras hemsida
Det drar mot lunchtid och vi styr till vackra Ullinge Wärdshus! Storslagen natur och god mat!
Ange ”kött” eller ”fisk” vid din anmälan! (Menyn bestäms vecka för vecka)

Mätta och belåtna åker vi vidare till ett museum som egentligen består av tre muséer Industrimuseum, Nostalgimuseum och
Musik- och instrumentmuseum. Guider presenterar bl a en fascinerande samling hantverksmodeller
som visar industrimiljöer från 1900-talet, inklusive glasbrukets museum. Ett minnesvärt besök!
Sista besöksmålet för dagen blir en förhandstitt på Kulturgatan i Bodafors som öppnar för säsongen 15 juni.
Ett fantastiskt projekt som drivs av Stiftelsen Lehmanns Verkstad. Här finns utställningar, maker space, bageri & kafé,
designbutik, bokhandel och öppen verkstad. Vi börjar med fika på Röda Längan Bageri och Kafé för att sedan koncentrera
oss på Intarsiaverkstaden där allt är sig likt från 1926. Leif Burman och Mikael Löfström tar emot oss!
Ett besök i Bodafors bokhandel (som egentligen är ett antikvariat med glas, porslin m m) hinner vi nog med…

Foto från stiftelsens hemsida

Foto Mats Olsson

Avgift 700 kr inkl. buss, entréer, guider, för- och eftermiddagsfika, samt måltid.

Inbetalas till postgiro 640 01 05 – 0
För medföljande gäster (icke medlemmar) tillkommer en avgift med 75 kr. Sista anmälningsdag söndag 5 maj till

Lilian Hult 070 – 566 96 19,lilian.hult@fagraback.net www.konstochbruksglasforeningen.se

