
Glasrikesrunda med hyttsill och lansering av boken Glass är massa i rörelse.

Lördag 22 april 12 – 20. Start på The Glass Factory, Boda Glasbruk.

Lördagen den 22e april bjuder konstprojektet Massa i rörelse och Konstfrämjandet in till en 
alternativ glasbruksrunda med hyttsill som en del av releasen för boken Glas är massa i 
rörelse. Dagen inleds kl 12 med hyttsill och presentation av boken på The Glass Factory i 
Boda Glasbruk. Kl 13.30 avgår buss från Boda.

Massa i rörelse är ett treårigt samarbetsprojekt mellan konstnärerna Malin Pettersson 
Öberg, Caroline Mårtensson, Åsa Jungnelius, Ingela Johansson, Johanna Gustafsson
Fürst, och Eva Arnqvist, som med utgångspunkt i Glasriket har utforskat glaset som idé, 
historia, vara och produktion: industri och människors samspel som grund för ett 
samhällsbygge. 

Program: 
12-13.15 Hyttsill på The Glass Factory i Boda  Glasbruk och presentation av boken Glas är
massa i rörelse.

Ca 13.30, Glasrikestur med väntade och oväntade stopp och möten.
Erika Norberg journalist på Sveriges Radio är vår färdledare för dagen.

Ca 20.00 Återkomst till Boda

*

Programmet är kostnadsfritt men antalet platser för rundresan är begränsade och föran-
mälan krävs. Osa senast söndagen den 26/3 till info@carolinemartensson.se

Hyttsill, fika och kvällsmål serveras till ett självkostnadspris på 100kr, meddela ev. önske-
mål om vegetarisk kost, allergier etc. vid anmälan.

I Boda finns möjlighet till övernattning på Boda vandrarhem. 
(För bokning se: http://www.stfvandrarhemboda.se/kontakt)

Program och releasen sker i samverkan med Konstfrämjandet och The Glass Factory.

***
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Program

12.00-13.15. The Glass Factory, Boda Glasbruk, Hyttsill i två akter – En vara som kan tala 
med Åsa Jungnelius samt ärtsoppa och presentation av boken Glas är massa i rörelse.

13.30 Buss avgår mot Pukeberg, samtal med Malin Pettersson Öberg.

14.00-14.30 Pukeberg. Visning av utställningen Tidsresor i glas, Monica Backström i 
dialog med Malin Pettersson Öberg. 

14.30 Buss avgår mot Målerås. Visning av Children of the world, / svenska episoden 1974 
och samtal med Ingela Johansson.

15.00-15.30 Målerås, Johanna Gustafsson Fürst om Den perfekta produkten.
Fika

15.30 Buss avgår till Kosta. Samtal med Eva Arnqvist.

16.00-16.30 Kosta, Sven-Olof och Eivor Karlsson - det ideella engagemanget och kampen 
för Kosta Folkets Hus.

16.30 Buss avgår mot Bergdala. Vi lyssnar till Jorden vi ärvde, av Tomas Bannerhed i 
dialog med Caroline Mårtensson.

17.00-17.30 Bergdala, promenad, Efterklang.

17.30 Mat

18.00  SM i glasblåsning, Bergdala.

ca 20.00 Buss tillbaka till Boda Glasbruk.




