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Glasriket Glöder
22 oktober

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

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

MÅLERÅS GLASBRUK 

10:00-16:00 Glasblåsning/gjutning i hyttan

10:00-16:00 Guidad tur varje heltimme 
genom produktionen. Samling i Shopen

11:00 Samtal mellan Mats Jonasson  
och glasentusiasten Peter Lilja i  
utställningshallen

13:00 Målerås Träblåsartrio (Mats  
Jonasson, Åsa Jonasson Helgee och 
Britta Holger) spelar i utställningshallen

15:00 Samtal mellan Mats Jonasson  
och glasentusiasten Peter Lilja i  
utställningshallen

KOSTA GLASBRUK 

10:00-16:00 Kosta glasbruk är öppet. 
Följ glasets väg från sirapsliknande,  
het massa till gnistrande kristall

10:00-15:00 Måla din egen glasflaska 
på Kosta Outlet

10:00-15:00 Ölglasprovning med  
Anders Elfström på Kosta Outlet. 
Erbjudande: valfritt 4-pack i Orrefors 
Beer-serien 399kr. Rek.pris 749kr. 

11:00-11:15 Kom och träffa våra  
populära figurer på Kosta Outlet

11:00 Invigning av Erika Lagerbielkes 
utställning Ljus skugga – från Intermezzo 
till en blå planet på Kosta Art Gallery

13:00 Invigning av Göran Wärffs  
minnesutställning på Kosta Art Gallery

14:00-14.15 Kom och träffa våra  
populära figurer på Kosta Outlet

10:00-18:00 Kosta Boda Butiken och  
Kosta Outlet Hem öppet och erbjuder 
20%* på hela sortimentet i båda butikerna.

16:30-20:00 Glasprovning med 
glaskonstnär Erika Lagerbielke. Upplev 
betydelsen av mötet mellan glas och vin. 
Förbokning på: www.destinationkosta.
se/events Detta event kan kombineras 
med boende på Kosta Boda Art Hotel. 
Se: www.kostabodaarthotel.se

THE GLASS FACTORY
10:00-17:00 Besöksmålet är öppet

10:00-12:00 Glasvärdering. Ta med era 
glasföremål som du vill veta mer om 
och träffa Börje Åkerblom för att  
få det bedömt och värderat.

11:00-14:00 Skapa din egen glaskonst 
med mosaiker och Sea glass i vår 
ateljé. Alla åldrar är välkomna!

11:00-12:00 Demo av pressglas i hyttan

13:00-14:00 Demo av pressglas i hyttan

13:00-15:00 Visning i vår samling i 
grupper om 10 personer. Förbokas 
med receptionen, se nedan

16:00-17:00 Föredrag om pressglas

I muséet visas utställningarna: 
• Ballongklubben 
• Glass Hand Formed Matter 
• Hanna Hansdotter ’’Techno Forest’’ 
• Summer Residence 2022

Visningar bokas på: 0471-24 93 60 
eller info@theglassfactory.se

MICKEJOHANS  
KONSTGLAS
10:00-20:00 Glasshopen öppen.

12:00-16:00 Iita Villiina Jaakonaho blå-
ser sitt egendesignade glas. Fri drop in.

17:00-18:00 Konstglasshow med Micke 
Johansson där han visar en unik dub-
belariel. Fri drop in.

18:30-19:30 Konstglasshow med  
Micke Johansson där han visar  
graalskulptur-experiment. Fri drop in.

Vi kommer ha 25 sittplatser per show. 
Vill du vara garanterad sittplats maila 
micke@mickejohanskonstglas.se  
och boka plats. Till ståplatserna har  
vi fri drop in.

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

PUKEBERGS GLASBRUK
10:00-15:00 Bruksshopen är öppen 
och erbjuder 20% rabatt på hela  
sortimentet

11:00-15:00 Café Hos Oss håller öppet 
och serverar lunch från en bistromeny. 
Här finns också fika för den fikasugne.

MUNDEKULLA  
RETREATCENTER
Välkommen till öppet hus på Munde-
kulla! Vi vill fira denna snart 25-åriga 
resa genom att blicka mot framtiden 
och bjuda in till ett Öppet hus.

13:30-14:00 Öppningstal i restaurangen

14:00-14:30 Föreläsning om Eko Tornet 
med Peter Elmberg

14:30-15:00 Föreläsning om 
Skogsträdgården som koncept

15:00-15:30 Guidad tur av Skogsträd-
gården med våra volontärer

16:00-17:30 Konstutställning “In dia-
logue with Nature” & artisterna delar 
sina arbeten

18:15-18:30 Avslutning och tack!

14:00-18.30 Caféet är öppet

BERGDALAHYTTAN
10:00-16:00 Butiken och galleri håller 
öppet

10.00-14:00 Konstglasblåsning i hyttan

Galleriet visar utställningen ”Höst”. 
Utställare är Anders Solfors, Lennart 
Nissmark och Roger Johansson. Och  
så bjuds det på kaffe och kaka!

ORRANÄS GLASBRUK
10:00-16:00 Hyttan och butiken  
är öppen

10:00 Glasdemo i hyttan

14:00 Glasdemo i hyttan

17:00 Laga mat på glas. Glastronomisk 
upplevelse i hyttan på temat mat  
och glas. Förbokning på:  
Hello@orranasglasbruk.se  
eller 0735-35 83 58

MAGMA ART GLASS 
OCH TRANSJÖ HYTTA
09:00-17:00 Butiken är öppen och  
erbjuder 20% rabatt på produkter  
från Transjö hytta vilka finns i butikens 
inre rum.

NYBRO GLASBRUK
10:00-16:00 Butiken är öppen och 
erbjuder 20% rabatt på det egna glaset 
och 10% på present.

CARLOS R. PEBAQUÉ 
DESIGN
10:00-17:00 Öppet i butik och galleri. 
Möt konstnären för att höra honom  
berätta om de tekniker han arbetar 
med för att forma glasmassan till ut-
trycksfulla skulpturer och konstglas.

20% rabatt på allt konstglas i galleriet

50% resterande produkter.

SKRUFS GLASBRUK
Välkommen till Skrufs glasbruk.  
Ugnarna glöder, butiken är öppen och 
det bjuds på korv med bröd denna dag.

10:00-16:00 Butiken är öppen

10:00-14:00 Glasblåsning

PERSSON & PERSSON
10:00-20:00 Butik och café håller öppet

10:00-17:00 Välkommen in i hyttan för 
att titta på Morgan Perssons glas- 
arbete när återbruksglas tillverkas i 
den glödande glasugnen.

17:00-20:00 Café Sergel B&B serverera 
småländsk tacobuffé. Välj mellan kött 
eller veganskt.

17:00-20:00 Interaktiva videoprojektio-
ner av Simon Karström.


