
 

 

 

 

Orrefors Kosta Boda öppnar galleri i Kosta 

22 April, 2014 

 

Kosta Boda och Orrefors har en lång tradition av att producera konstglas i världsklass 

och ryktet om det kreativa, konstnärliga och utmanande har spridit sig långt utanför 

Sveriges gränser.  

Våra formgivare är kända för sitt artisteri, sitt konstnärskap och sin förmåga att 

överraska och fortsätta utveckla unika tekniker inom glasformgivning. Genom att göra 

detta skapar de fantastiska konstverk som nu finns att njuta av i det nyöppnade galleriet.  

 

I samband med glaskonsthelgen, som arrangeras i Glasriket den 26-27/4, invigs ett helt 

nytt galleri i Kosta, Kosta Boda Art Gallery.  

Galleriet ligger i den gamla Bruksvillan, Brukskontoret, på hyttgården i Kosta och i direkt 

anslutning till den tidigare utställningshallen. Bruksvillan har genomgått en omsorgsfull 

renovering under våren för att nu på bästa sätt visa upp det unika och vackra konstglas 

som tillverkas i Kosta.  

 

Invigningen sker lördagen den 26/4 kl. 12:00 då låtskrivaren och musikproducenten 

Andreas Carlsson invigningstalar under pompa, ståt och glastrumpetsfanfarer. Galleriet 

är därefter öppet för allmänheten och för den som vill är det också möjligt att handla 

konstglas på plats.  

Galleriet kommer att ha öppet dagligen, vardagar mellan kl. 10 och 17 och helger mellan 

kl. 10 och 16.  

 

 



För den som har svårt att besöka galleriet i Kosta gör vi nu även vårt konstglas tillgängligt 

via webben. Inom kort lanserar vi våra nya hemsidor, via dessa når besökare och 

konstkännare världen över vårt konstglas för att titta, och om så önskas, även handla.  

 

 

 

För ytterligare information kontakta gärna,  

Jenny Sundqvist, Chef  Produktutveckling & Marknad 

Tel: +46 478 346 19. E-post: jenny.sundqvist@orrefors.se  

Sarah Andersson, Marknadskommunikatör 

Tel +46 478 345 60. E-post: sarah.andersson@orrefors.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orrefors Kosta Boda AB är ett småländskt designföretag med formgivning och tillverkning av högkvalitativt 

bruks- och konstglas. Vi utvecklar, producerar och säljer ett brett bruks- och konstglassortiment för såväl 

privat som offentligt bruk under varumärkena Orrefors och Kosta Boda. Vi är Nordens största glasbruksgrupp 

med en historia som sträcker sig tillbaka till 1742. 

Hjärtat i verksamheten finns på glasbruket i Kosta. Genuin bruksmiljö med närhet till hantverket och 

formgivarna. Vid vårt bruk bedriver vi även en omfattande turism- och upplevelseverksamhet som årligen 

lockar över en miljon besökare. 

Orrefors Kosta Boda AB ingår sedan 2005 i New Wave Group som verkar med ett flertal varumärken på 

konsument- och företagsmarknaden inom områdena sport, fritid, inredning och gåvor. New Wave Group är 

noterat på NASDAQ OMX Stockholm. 

www.kostaboda.se 
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