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Glasriket Glöder
30 oktober

Under höstens happening i Glasriket öppnar bruk- och hyttor upp för dig.  
Här får du se mästare i arbete i glödande glasshower. Det blir en massa  

erbjudanden och roliga aktiviteter för barn och vuxna runt om i Glasriket.

MÅLERÅS GLASBRUK 

11.00 Hyttshow med Petter Jonasson 
och Jerry Lindqvist

12.00 ”1100 grader glasfeeling” med 
Glasrikets riddare Björn Boode och 
Peter Lejon, sidekicker Mats Jonasson, 
gärna förbokning

13.00 Hyttshow med Petter Jonasson 
och Jerry Lindqvist

14.00 ”1100 grader glasfeeling” med 
Glasrikets riddare Björn Boode och 
Peter Lejon, sidekicker Mats Jonasson, 
gärna förbokning

15.00 Mingla med Mats Jonasson i 
utställningen, vi bjuder på bubbel  
och tilltugg.

KOSTA GLASBRUK 

Kosta Art Gallery öppet 10.00-16.00

10.00 Utställningen Lena 25+ invigs på 
Kosta Art Gallery. Lena Bergström finns 
själv närvarande i galleriet vid kl. 10.00 
och vid kl. 13.00.

Kosta Glasbruk öppet 10.00-16.00

Guidad visning varje heltimme. Biljetter 
köps på Kosta Art Gallery.

Kosta Boda Butiken och Kosta Outlet 
Hem öppet 10.00-18.00

10-16 i Kosta Boda Butiken kan du 
måla ditt eget motiv på en glasflaska. 
Pris 150 kr. 20% på ordinarie pris i båda 
butikerna (gäller ej konstglas och kan 
ej kombineras med andra erbjudande 
eller rabatter.

Årets första Barndag på Kosta Outlet

10.30 Greta Gris minglar.

12.00 Kapten Hajmat uppträder

14.00 Kapten Hajmat uppträder

15.00 – Sky & Marshall från  
Paw Patrol minglar

Kosta Safaripark öppet 10.00-18.00

Delta i tipsrunda och vinn fina priser. 
Biljetter finns att köpa på  
www.kostasafaripark.se/

Pumpajakten  
30 oktober – 14 november

Runt omkring i våra 13 butiker har vi 
gömt en pumpa med en bokstav.  
Tävlingstalong finner du hos Café Corner. 
Tävlingen är till för alla barn upp till 13 år!

THE GLASS FACTORY
11:00-12:00 Demo: House of Boda 
konstnärer blåser glas och berättar  
om sitt arbete i hyttan.

11:00-11:45 Föreläsning: Börje  
Åkerblom berättar om arbetet med  
the Glass Factorys omfångsrika 
glassamling.

12:00-13:00 Demo: House of Boda 
konstnärer blåser glas och berättar  
om sitt arbete i hyttan.

12:00-14:00 Workshop barn & unga: 
I designklubben får du testa på att 
vara formgivare och skapa en unik 
halloween godiskorg i glas. Ålder 8-12 
år. Endast 6 platser, Förboka

12:00-12:30 Specialvisning: Guidad 
visning av glassamlingen i vårt  
magasin med Börje Åkerblom.  
Endast 10 platser. Förboka.

12:30-13:00 Specialvisning: Guidad 
visning av glassamlingen i vårt  
magasin. Endast 10 platser. Förboka.

13:00-14:00 Workshop Demo: Design-
klubben skapar en unik halloween- 
godiskorgar i glas tillsammans med 
våra glasblåsare i hyttan.

14:00-15:00 Demo: House of Boda 
konstnärer blåser glas och berättar  
om sitt arbete i hyttan.

15:00-15:45 Specialguidning: Glas 
idag och imorgon. Guidad visning av 
pågående och kommande utställningar 
med våra curators Max & Markus.  
Begränsat antal platser. Föranmälan.

18:00-22:00 Jubileumsfest: Mingel, 
lansering av nya museikollektionen 
samt konsert med Sylvester Schlegel  
& the mirror factory. Förbokning  
160 kr/person, begränsat antal  
platser, förboka via mail: 
catrine.hedsved@emmaboda.se

MICKEJOHANS  
KONSTGLAS
10.00-18.30 Glasshopen öppen.

10.00-16.00 Iita Villiina Jaakonaho  
blåser sitt egendesignade glas.  
Fri drop in.

17.00-18.00 Konstglasshow med 
Micke Johansson där han visar en 
unik 3D graariel. Vi kommer ha 20-25 
sittplatser så vill du vara garanterad 
sittplats maila till micke@micke- 
johanskonstglas.se och boka plats.

William och Alicia öppnar sitt lilla utom-
huscafé med kaffe, kaka och kokt korv.

PUKEBERGS GLASBRUK
10.00-15.00 Glasuppvisning i hyttan 
med Dennis Westholm och elever från 
Riksglasskolan.

10.00-15.00 Bruksshopen är öppen  
och erbjuder 20% på hela sortimentet.

11.00-15.00 Café Hos Oss serverar fika. 
Bistromeny från kl 11:30-15:00.

BERGDALAHYTTAN
10.00-15.00 Glasblåsning i hyttan med 
Lars Skulberg och Lennart Nissmark.

10.00-16.00 Shop och galleri öppet. 
Galleriet visar utställningen ”Höstpa-
lett” med följande utställare: Anders 
Solfors, Lennart Nissmark, Lars 
Skulberg, Roger Johansson och Lotta 
Myrefelt.

Och så bjuds det på kaffe och kaka!

ORRANÄS GLASBRUK
11.00 Glasuppvisning med  
hyttmästarna som tillsammans  
blåser graalpjäser.

14.00 Glasuppvisning med  
hyttmästarna som tillsammans  
blåser graalpjäser.

10:00-16.00 Shop och museum öppna.

10.00-16.00 Bistron är öppen och 
serverar enklare mat & fika.

TRANSJÖ HYTTA
9.00-17.00 Butiken är öppen i Transjö 
och erbjuder 20% på hela sortimentet.

CARLOS ART GLASS
10.00-17.00 Butiken och galleriet i  
Gullaskruv är öppna och erbjuder  
20-50% på hela sortimentet.

GRIMSNÄS HERRGÅRD
11:00-16:00 VIVA! på GRIMSNÄS  
– en glödande höstutställning i måleri 
& glas av konstnärsgruppen Viva.  
Träffa konstnärerna på plats.

18:00-20:00 After Work & musikquizz 
med fina priser (begränsat antal  
 platser, måste förbokas på hemsidan)

Vi serverar en god sopplunch i  
matsalen för 100:-

PERSSON & PERSSON
Indisk afton i Ösjöbol! Dryck, musik, 
ljusshow och fantastisk mat. Matkonst-
nären Simon Karström håller grytorna 
varma och kvarnagårdens bryggeri 
står för kvällens dryck. I hyttan lyser 
såklart flitens lampa. Varmt välkomna!

11.00-20.00 Öppet i butik och galleri.

17.00-20.00 Serveringen är öppen.


