Glasriket Glöder Program
19-20 oktober 2019

		Målerås Glasbruk
		Lördag 19 oktober
		
Öppet kl: 10.00-16.00		

		Mickejohans Konstglas
		Lördag 19 oktober
		
Öppet kl: 10.00-20.00		

Målerås glasbruk gästas av Bo Knutsson som leder det glasfyllda
programmet. Dessutom blir det massor med aktiviteter för alla
barn

Välkomna in i hyttvärmen när vi åter igen bjuder in till Glasrikets
höstevenemang Glasriket Glöder.

11.00: Invigning av Bo Knutsson som samtalar med Mats Jonasson om tankar och ideèr i samspelet mellan Järn och Kristall. I
utställningshallen.
11.00-16.00: Blås din egen pumpa med Hytthäxan, kostnad 500
kr.
11.00-16.00: Gå trollstigen och räkna troll, alla barn får en present.
11.00-16.00: spela vår digitala äventyrsspel ”Ebba och Ture”, alla
som klarar uppdraget får deras bok.

Hos Mickejohans Konstglas händer det grejer större delen av
dagen med glasblåsning, gravyr, café och glaslotteriLördagen
avslutas med helgens höjdpunkt då Micke bjuder på en glödande
hyttshow.
10.00-20.00: Glasshopen öppen
10.00-20.00: Williams & Alicias café öppet, lotteri med glasvinster till förmån för Madesjö IF:s flicklag födda 2010.
12.00-16.00: Karoon blåser glas i hyttan
12.00-16.00: Svante graverar i hyttan

12.00-16.00: Wärdshuset Hyttan serverar helgbuffe.

16.00-: Madesjö IF:s flicklag födda 2010 säljer grillad korv

13.00-15.00: Hyttshow ”Abstracts and Narratives” med glaskonstnärerna Peter Hermansson och Björn Friborg. Moderator Bo
Knutsson. I stora hyttan

17.00-20.00: En glödande konstglasshow i hyttan

15.00: Förfriskningar i utställningshallen där Bo Knutsson träffas
med glaskonstnärerna Peter Hermansson, Björn Friborg och
Mats Jonasson.
Söndag 20 oktober Öppet kl: 11.00-16.00
11.00-16.00: Blås din egen pumpa med Hytthäxan, kostnad 500
kr.
11.00-16.00: Gå trollstigen och räkna troll, alla barn får en present.
11.00-16.00: spela vår digitala äventyrsspel ”Ebba och Ture”, alla
som klarar uppdraget får deras bok.
12.00-13.00: Glaskonstnären Mats Jonasson träffas i utställningen.
12.00-16.00: Wärdshuset Hyttan serverar helgbuffe

18.00-20.00: Tipspromenad runt dammen. Ta chansen att vinna
ett presentkort.
Söndag 20 oktober Öppet kl: 10.00-16.00
10.00-16.00: Glasshopen är öppen.

		The Glass Factory
		Lördag 19 oktober
		
Öppet kl: 11.00-16.30
		

Under helgen blir det vernissage och internationella demos.
Dessutom är basutställning, museishop och kafé öppet hela
helgen.
11:00: Utställningen ”MÖTEN - ETT ANNAT NU” – BARROLEVÈN Vernissage, stor öppning.
13:00-16:00: ”GLASS TECH HACK” – internationella demos och
föreläsningar (engelska).

		Carlos Art Glass
		Lördag 19 oktober
		
Öppet kl: 10.00-16.00
Kl 11.00: Carlos finns på plats i Gullaskruv och berättar om sin
egen teknik - CARA TEKNIK.
Kl 13.00: Carlos berättar om Graal-teknik.
Söndag 20 oktober Öppet kl: 11.00 - 15.00
Kl 12.00: Carlos finns på plats i Gullaskruv och berättar om sin
egen teknik - CARA TEKNIK.
Kl 14.00: Carlos berättar om Graal-teknik.

13:00–13:05 Matt Durran Introduction to Glass Tech - Glass
Hack Project and Speakers.
13:05–13:45 Dr Jane Gavan - KEYNOTE SPEAKER
Title: Article Lightness - Intersections of Nature, the Environment and Contemporary Glass Practice.
13:45–14:15 Coffee and Swedish fika.
14:15–14:45 Dr. John Sunderland.
Title : Touching Darkness – forgotten places in Boda.
14:55–15:35 Dr. Brian Sutton and Dr Shelley James Shelley
Title: Resonant symmetries.
15:45-16:30 Rod Morris - presentation of movie
Title: Remote Making.
Söndag 20 oktober
11.00-16.00 Demos in The Glass Factory Hotshop (engelska).
John Delhaye, Shelley James
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		Kosta Glasbruk
		Lördag 19 oktober
		
Öppet kl: 10:00-16.00
		
Välkommen till Kosta under Glasriket Glöder. Prova på
glasmålning, gå på spännande skattjakt och fynda bland
glasprodukterna.
-Produktion av Orrefors växelspak i kristallglas för Volvo.
kl 10.00 – 16.00

se. (max antal 5per/dag). För mer info om pris m.m. maila oss
på info@perssonochpersson.se
Under lördagskvällen blir det ljud och ljusshow, god fika, vackert glas och full aktivitet i glashyttan.
12-21.00: Butik & Kaffe håller öppet
13.00-16.00: Prova på flaskomformning
19.00-21.00: Ljud & ljusshow av Simon Karström
19.00- 21.00: Glasarbete i hyttan,

-Välkommen in i Kosta Boda butiken. Här har du möjlighet
att måla ditt eget motiv på en flaska. Pris 50 kr/flaska.

Söndag 20 oktober
12.00-16.00: Butik & Kaffe håller öppet
12.00-16.00: Glasarbete i hyttan

-Spännande skattjakt. Under dagen är det skattjakt i Kosta
Boda-butiken och i Kosta Outlet Hem. Hitta ett av de hemliga paketen som är utplacerade någonstans i butikerna,
märkta med ”Glasriket glöder”. Upphittaren får paketet vid
uppvisande i kassan.

		
		Bergdalahyttan
		Lördag 19 oktober

-Fyndtimme. I Kosta Boda butiken och Kosta Outlet Hem
har du stora möjligheter till att fynda! Varje timme under
dagen fyller vi på ett bord med glasprodukter till extra bra
priser. Först till kvarn gäller!
		Orrefors Park
		Lördag 19 oktober
		
Öppet kl: 10.00-18.00
		

Amy Krüger och Johan Nilsson bjuder på spännande uppvisning
i hyttan. Prova på att blåsa ditt egna föremål eller gå på spännande skattjakt och leta efter de små flammorna som gömmer sig på
området
10.00- 17.00: Hitta de små flammorna. Information om tävling
finns i butiken. Vinnarna blir presenterade i glashyttan ca, 17.15
Under dagen så kommer Christer Eriksson gravera graalämnen i
butiken.

Temat för helgen på Bergdalahyttan är evolution.		
10.00-16.00: Öppet i glasshopen.
10.00-14.00: Glasblåsning i hyttan.
Söndag 20 oktober
12.00-16.00: Butiken är öppen.

		Bruksshopen Pukeberg
		Lördag 19 oktober
		

10.00-16.00: Glasshopen är öppen.
19.00-22.00: Underhållning i hyttan med Sveriges Cultband. 495
kr inkl buffé. OBS förbokas på 0481-169 00.
Söndag 20 oktober
11.00-16.00: Glasshoppen är öppen.

Hyttan
10.00-13.00 och 15.00-16.30: I hyttan är det möjligt att blåsa ditt
eget glasföremål.

		Nybro Glasbruk
		Lördag 19 oktober

14.00- 15.00: Demo med mästarna där Amy Krüger och Johan
Nilsson blåser upp ett spännande Graal.

10.00-16.00: Butiken är öppen. Här hittar glödheta erbjudanden
hela helgen.

17.00-18 .00: Demo i höstmörkret, Vi skapar stämning och sätter
det glödande glaset i centrum.

Söndag 20 oktober
12.00-16.00: Butiken är öppen. Här hittar glödheta erbjudanden
hela helgen.

Söndag 20 oktober Öppet kl: 11.00-17.00
Hyttan
11.00-13.00 och 15.00-17.00: I hyttan är det möjligt att blåsa ditt
eget glasföremål.
KL 14.00- 15.00: Demo med mästarn

		Persson & Persson
		Lördag 19 oktober
		
Öppet kl: 12.00-21.00
		

Prova på omformning!
Denna helg erbjuder vi en unik möjligheten att få prova på flaskomformning. Kl 13-16 lör. Sön kommer hyttan att vara avsatt
för kursverksamhet.
Detta är inget vi brukar erbjuda så passa på och anmäl ert intres-

		Skrufs Glasbruk
		
Lördag 19 oktober		

10.00-16.00: Butiken är öppen och erbjuder 20% rabatt på hela
sortimentet.
Söndag 20 oktober
10.00-16.00: Butiken är öppen och erbjuder 20% rabatt på hela
sortimentet.

		Transjö Hytta
		

Lördag 19 oktober		

09.00-17.00: Butiken är öppen
Söndag 20 oktober
09.00-17.00: Butiken är öppen.

