
Pressfrukost - Glaskonst 2016 i Kosta
Torsdag 21 april 8.30 är du välkommen på pressfrukost inför helgens Glaskonst 2016 i Kosta och sommarens utställning på
Kosta Boda Art Gallery.

Pressfrukost i Kosta 21 april

Glassäsongen kickar traditionsenligt igång i Glasriket. På Kosta Bodas pressfrukost presenterar Lena Bergström sina nya Planeter och Art
Manager Magnus Axelsson berättar om kommande aktiviteter och utställningar i sommar. 8.30 på Kosta Boda Art Gallert i Kosta bjuder vi på
frukost och spännande händelser.

Ljus & Fägring på Kosta Boda Art Gallery 23 april - 30 september

Sommarutställningen på Art Gallery går i ljusets tecken med nyheter från Anna Ehrner, Lena Bergström, Erika Lagerbielke och Ulrica Hydman-
Vallien i spetsen. Gratis inträde och öppet alla dagar.

Glaskonst 2016 i Kosta 23 april

Besök hytta, glaskammare, sliperi, dekorverkstad och måleriet. Bertil Vallien gjuter tillsammans med sitt dream team av och till under dagen.

12.00 invigs de nya sommarutställningarna. Möt konstnärerna Ulrica Hydman Vallien, Lena Bergström, Anna Ehrner, Erika Lagerbielke och
Kjell Engman  samt vår nyaste designer Mattias Stenberg i Kosta Boda Art Gallery.

13.00-15.00 arbetar nya formgivaren Mattias Stenberg tillsammans med verkstad 12 i hyttan och ni hittar Lena Bergström i sliperiet.

18.00 är det dags för SM i glasblåsning och denna gång tävlar Kosta Boda mot de värsta rivalerna i Målerås.

Adress:
Kosta Boda Art Gallery
Stora vägen 96 på hyttgården

Meddela gärna er ankomst och ställ frågor till:
Magnus Axelsson
Art Manager
0478-345 55
magnus.axelsson@kostaboda.se

Orrefors Kosta Boda AB is a design company in the Swedish province of Småland that designs and makes high-quality utility glassware and art glass. We develop, produce and sell a
wide range of utility and art glass for private and public use under the brands Orrefors and Kosta Boda. We are the largest glassworks group in the Nordic countries with a history dating
all the way back to 1742.

The glasswork in Kosta constitute the heart of our business. A genuine glasswork environment close to the craftsmanship and the designers. In Kosta we also run extensive tourism and
events operations that attract more than one million visitors each year.

Since 2005, Orrefors Kosta Boda AB has been part of New Wave Group, which works with several brands in the consumer and corporate market in the areas of sport, leisure,
furnishings and gifts. New Wave Group is listed on the NASDAQ OMX Stockholm exchange.

www.kostaboda.com


