
 

Köpcentret Kungsmässan ligger i hjärtat av Kungsbacka, 2,5 mil söder om Göteborg. Köpcentret har 90 butiker, 
caféer och restauranger. År 2016 hade Kungsmässan cirka 5 miljoner besökare och omsatte totalt cirka 1,6 
miljarder kronor. Kungsmässan blev vald till Bästa Cityköpcentrum i Sverige, enligt Evimetrix undersökning 
"Svenskarnas favoritcentrum 2016".  

 
Pressinbjudan                Kungsbacka 2017-05-05 
Att: Nyhetschefen 
 
Pressinbjudan från Kungsmässan i Kungsbacka:  
Premiärvisning av unik glaskonstutställning från  
Kosta Boda på Kungsmässan  
 
Den 12-21 maj pågår en unik och exklusiv utställning av glaskonst på Kungsmässan i 
Kungsbacka. Utställningen sker i samarbete med glastillverkaren Kosta Boda med 
anledning av deras 275-års jubileum.  
I anslutning till utställningen har Kungsmässan nu nöjet att bjuda in media till 
premiärvisning av de unika konstverken, torsdagen den 11 maj klockan 19.00.  
Kjell Engman och representanter ifrån Kosta Boda kommer att finnas på plats på 
Kungsmässan under premiärkvällen. 

 
De internationellt erkända konstnärerna, Kjell 
Engman och Bertil Vallien, visar nu upp helt 
nya verk varav flera är speciellt framtagna för 
denna utställning. Kjell Engman och 
representanter ifrån Kosta Boda kommer att 
finnas på plats på Kungsmässan under 
premiärkvällen.  
Utställningen är en av Kosta Bodas sju 
jubileumsutställningar och den första 
jubileumsutställningen utanför Kosta. 
Kungsmässan arrangerar utställningen i 
samarbete med butikskedjan Önska. 
 
 
Vad:  Press- och premiärvisning av den unika utställningen.  

 Kristina Sparr, Kosta Boda, ger en tillbakablick i svensk industrihistoria och berättar 
om Kosta Boda, konstnärerna och tillverkningen av glaskonst. 
 Intervjutillfälle med konstnären Kjell Engman och representanter ifrån Kosta Boda 
som finns på plats. 
  

Tid:  Torsdagen den 11 maj, kl.19.00  
  

Plats:  Kungsmässan, Torget, Plan 1, Entré 4 
  

Anmälan:  Anna Hermansson, tfn 0704-92 93 62 eller till  
e-post: anna.hermansson@perspective.se 

 
För ytterligare information, kontakta:  
Karin Damré, event- och marknadskoordinator Centrumledningen Kungsmässan, tfn 0709-99 95 89, 
e-post: karin@kungsmassan.se   
Laila Sjöfors, butikschef Önska-butiken Kungsmässan, tfn 0300-16 82 4,  
e-post: kungsbacka@onska.se    www.kungsmassan.se 

Konstnären Kjell Engman och hans 
verk. Foto: Kosta Boda 

 

 


