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Så er årets generalforsamling i Glasmuseets 
Venner overstået. Om den er godt overstået, 
kan man jo drøfte i forhold til de briller, man 
kigger igennem. Bestyrelsen havde lagt forslag 
frem om navne- og vedtægtsændringer for for-
eningen, og de fi k da ikke den modtagelse, man 
havde forventet. Så set gennem den optik, gik 
det jo ikke så godt. Herom lidt senere.
Generalforsamlingen blev myndigt og godt 
ledet af advokat Mads Petersen, der førte os 
igennem de traditionelle og formelle dagsor-
denspunkter.
Formandens/bestyrelsens beretning blev mod-
taget og godkendt, idet der dog allerede her var 
kommentarer fra tidligere fondsbestyrelsesmed-
lemmer om den dialog, der pågår om Venne-
foreningens aktiviteter og initiativer.
Regnskab og budget for kommende år blev god-
kendt. Et mindre underskud i 2008 skulle gerne 
stabilisere sig i kommende år, med fastholdt 
medlemskreds og forhøjet kontingent. 

Det eneste indkomne forslag var fra bestyrelsen 
og handlede om det tidligere annoncerede 
forslag til ændring af foreningens navn til 
”Glaskunstens Venner”, samt nogle ændringer 
i foreningens formål, der skulle understøtte 
de perspektiver og planer, der allerede blev 
præsenteret og godkendt på sidste års general-
forsamling.
Ideen var og er at gøre det muligt, at arbejde 
med nogle aktiviteter og opgaver, der kunne 
gøre det endnu mere interessant og oplevel-
sesrigt at være medlem af Venneforeningen og 
specielt at udbygge formålet om ”at arbejde 
for udbredelse og kendskabet til glaskunst...” 
og dermed:

• at give mulighed for at foreningen kan 
 agere mere bredt i glasverdenen.
• at markere et glasmæssigt 
 kraftcenter i Ebeltoft.
• at fastholde foreningens fokus på 
 Glasmuseet i Ebeltoft,

men også for at fremstå i en mere selvstændig 
profi lering.

Disse forslag var generalforsamlingen ikke 
udelt begejstret for. En længere drøftelse og en 
afsluttende afstemning gav til resultat, at navnet 
kan der ikke røres ved, medens en udvidelse 
af formålene nok var en mulighed. Den sidste 
tilkendegivelse skal dog ses i lyset af, at det er 
stærkt betonet, - fra en række markante med-2

Generalforsamling og perspektivet
lemmer og fondsbestyrelsen - at Venneforenin-
gen bør fortsætte med at varetage de opgaver 
og det formål, der har været gældende de sidste 
25 år. Det giver selvfølgelig bestyrelsen noget 
at tænke over og accentuere den afklarende 
dialog, som foreningen for øjeblikket har med 
Fondsbestyrelsen om netop opgaver og sam-
spilsformer. En dialog som forventes positivt 
afklaret her i maj måned. Efter reglerne vil for-
slagene blive behandlet på en ekstraordinær 
generalforsamling i nærmeste fremtid (annon-
ceret på hjemmesiden og her på siden).

De efterfølgende valg gav genvalg til to be-
styrelsesmedlemmer, nemlig Ole Thuge og 
Mogens Kaalbye samt til de to suppleanter, 
Lisbeth Rosdahl og Ned Cantrell. Revisorer 
og revisorsuppleant fandt også en løsning, og 
dermed sluttede årets generalforsamling med, 
at Fondsbestyrelsens formand takkede Venne-
foreningen for bidrag gennem mange år og 
ønsker om et godt samarbejde de kommende 
25 år. Det udførlige referat fra generalforsam-
lingen tillige med bestyrelsens forslag til navne- 
og vedtægtsændringer samt bestyrelsens be-
retning kan læses i fuld ordlyd på Vennefor-
eningens hjemmeside www.glasmuseetsven-
ner.dk.

Og perspektivet
Med de forventeligt vedtagne formålsændrin-
ger, men med det kendte og ”gamle” navn 
intakt, må det forventes at venneforeningen 
vil videreføre sine aktiviteter i forhold til un-
derstøtning af museet som altid – udgivelse af 
”Glasposten”, praktiske bidrag og økonomisk 
bistand. På de øvrige aktiviteters område må 
det forventes, at der sker en udbygning af 
aktiviteterne som f.eks. etablering af interes-
segrupper, partnerskaber, understøtning af 
glasmiljøer i Danmark, fl ere arrangementer og 
organisatoriske tiltag.
Den tidligere vision og perspektivplan for ven-
neforeningen må forventes at blive underkastet 
en revision i den kommende tid. Nye planer 

og aktiviteter vil der blive 
løbende orienteret om 
i ”Glasposten”, og på 
næste års generalforsam-
ling forventes det, at der 
kan præsenteres en ny 
perspektivplan. 

Med venlig hilsen
Mogens Kaalbye

ÅBNINGSTIDER

Januar - marts .........(mandag lukket) kl. 10-16
April - juni ......................... alle dage kl. 10-17 
Juli - august ...................... alle dage kl. 10-18
September - oktober ........  alle dage kl. 10-17
Nov. - december ....(mandag lukket) kl. 10-16
 
Åbent alle helligdage kl. 10-17, samt i vinter-
ferien. 

GLASCAFÉEN

* Januar lukket, 
   ................. dog åbent i weekender kl. 11-16
* Februar - marts ............... alle dage kl. 11-16
* April - juni ...................... alle dage kl. 11-17
   Juli - august ...................  alle dage kl. 11-22
* September - oktober ......  alle dage kl. 11-17
* Nov. - december ...........  alle dage kl. 11-16

* = aftenåben ved bordbestilling

Brunch hver lørdag og søndag kl. 10-12.
Hver fredag: 3 retter mad + 3 glas vin 
kr. 300,00 pr. person. (Husk at bestille bord 
hvis du vil sikre dig en plads!) 

Glascaféen holder gerne åbent udenfor normal 
åbningstid efter ønske - ring og hør nærmere 
hos Karen Kjærgaard på telefon 8634 1204.

Medlemmer af Glasmuseets Venner 
indkaldes hermed til 

ekstraordinær generalforsamling 

Torsdag den 16. april 2009 kl. 17.00

på ”Hos Molboerne”, Nytorv 7-9, Ebeltoft 
med følgende dagsorden:

Bestyrelsen

Indkaldelse til 

EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

• Behandling af forslag til 
 vedtægtsændringer
•  Konsekvenser af vedtægtsændring
•  Valg til bestyrelsen
•  Eventuelt
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Forside: ”Among Clouds”, 2007
Jaroslav Matous, 50 x 57 x 15 cm
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Nørgaard Revision, 
Grenå.

Kunstner Svend 
Holst-Pedersen.

Jørgen Kirketerp-
Møller, Ebeltoft. 

Kunstner Leif 
Møller Nielsen.

Lene Jansen og Fritz 
Larsen, Røjdrup. 

Kunstner Maj-Britt 
Zelmer Olsen.

Arne Johansen, 
København S. 

Kunstnere Maibritt 
Jönsson 

og Pete Hunner.

Helma og Jan Willem 
von Wezelenburg, 
Holland. Kunstner 

Else Leth Nissen.

Käthe Scherbeck og 
Finn Sibo, Slangerup. 

Kunstner Lene Bødker.

Birger Schjerning, 
Ebeltoft. 
Kunstner Ivan Beutler.

H. P. Hansen, 
Ebeltoft.

Kunstner Ninette 
Ellingsen.

Kamma Viskum & 
Magnus Jensen, 

Århus N. Kunstner 
Stine Bidstrup.

Lea og Anders P. Katholm, 
Ebeltoft. Kunstner Pipaluk 
Lake.

Steen Djervad, Risskov.
Kunstner Hanne Dreutler.

KKT-Tryk, Ebeltoft.
Kunstner Charlie Meaker.



Tjekkisk glaskunst nyder stor inter-
national anerkendelse. Hvor glas-
kunst i visse sammenhænge kendes 
som dekorativ brugskunst, adskiller 
den nyere tjekkiske kunst sig ved en 
eksperimenterende tilgang til mate-
rialevalg og en trang til at afprøve og 
udfordre gældende normer. Til som-
merens store udstilling ”Crossing 
Borders” har Glasmuseet Ebeltoft 
udvalgt 26 aktuelle tjekkiske kunst-
nere, der alle har bidraget til at 
udvide glaskunst som begreb.

”Crossing Borders” er sammensat af 
kunstnernes nyeste værker, det vil 
sige, at værkerne ikke er ældre end 
fra år 2000. Fælles for de udstillende 
kunstnere er, at de ofte kombinerer 

Václav Cigler, ”Double Disc”, 2008
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Tekst: Linda Dürr

Crossing Borders

deres glaskunst med andre materia-
ler. Malerier udstilles side om side 
med glasværkerne hvorved de for-
skellige stilarter forstærker hinanden 
gensidigt.

Overraskelser er der mange af på 
denne udstilling, og kunstneren 
Stanislav Müller tegner sig for en 
af de store, når han i forbindelse 
med åbningen af udstillingen og 
på udvalgte dage, optræder iført 
sit værk, - en spejldragt. Forklædt 
som ”Mirror Man” bliver Stanislav 
Müller en levende skulptur - oven 
i købet en skulptur, der kan puste 
glas. Når kunstneren ikke er iført sin 
dragt, vil den være udstillet sammen 
med de øvrige udstillede værker.

Stor udstilling af tjekkisk glaskunst og malerier på Glasmuseet Ebeltoft

Jaroslava Brychtová 
& Stanislav Libensky 
Jan Ambruz
Václav Cigler 
Bohumil Eliás 
Jan Exnar 
Milan Handl 
Martin Hlubucek 
Klára Horácková 

Marian Karel 
Vladimír Kopecky 
Ivan Mares 
Alena Matejková 
Jaroslav Matous 
Anna Matousková 
Stanislav Müller 
Jiri Nekovár 
Jaroslav Róna 

DE UDSTILLEDE KUNSTNERE ER: 

Martin Hlubucek, ”Grooves - dark”, 2008

Jan Exnar, ”Futura”, 2007

Klára Horácková, 
”Bust”, 2005

U
dsnit af Jan Exnar, ”Futura”, 2007

Jaromír Rybák 
Gizela Sabóková 
Lada Semecká 
Petr Stanicky 
Dana Vachtová 
Marian Volráb
Dana Zámecníková 
og Jirina Zertová.
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Kunstnerparret Stanislav Libensky 
og Jaroslava Brychtová kan også 
fremhæves. Hver især har de bidra-
get betydeligt til strømningerne 
indenfor den akademiske uddannel-
se i glaskunstfaget. Hans maleriske 
talent forstærkes igennem hendes 
fornemmelse for det tredimensio-
nelle, og deres værker kan opleves i 
arkitektur verden over.

Med udstillingen ”Crossing Borders” 
præsenterer Glasmuseet Ebeltoft den 
tjekkiske glaskunsts mangfoldige 
rødder og giver publikum indblik i,
hvordan disse rødder har påvirket 
vor tids syn på glaskunsten.

Overskridelsen af fysiske og kunst-
neriske grænser er et vigtigt ele-
ment i ”Crossing Borders”, der kan 
opleves på Glasmuseet i Ebeltoft fra 
den 2. maj - 23. september 2009 
- samme år som Tjekkiet har EU 
formandskabet under overskriften: 
”Europa uden barrierer”.

Linda Dürr

Bohumil Eliás, 
”Across the Depth”, 2007



Tekst: Jan Kock

Holland venter

Et af de steder i Europa, hvor studio-
glasset har markeret sig markant, er 
i det hollandske område, så vi kan 
vente at få noget af det bedste avant-
gardeglas at se, samtidig med at der 
vil blive lejlighed til at se noget af 
det traditionelle glas fra området.
Når turen er placeret netop de dage 

er baggrunden den, at der da 
afholdes en stor udstilling af 

moderne glas i Tubbergen. 
Desuden arbejder vore 
hollandske kontaktper-
soner på, at vi kan besø-

ge nogle af de bedste glaskunstnere 
i landet. Vi skal også bese et par 
udstillinger i Den Haag og endelig 
besøge glasbyen Leerdam, hvor der 
er produceres meget glas på den 
traditionsrige fabrik Royal Leerdam, 
foruden at der et par glasstudioer, 
gallerier og et museum - alt med 
fokus på glas. Turen gennemføres 
i bus, og både på ud og hjemtur 
vil der blive et stop på steder, der 
har glas i fokus. Vi skal alle dage 
bo på det samme hotel nemlig: 
Hotel Den Haag i Wassernaar. Der 
vil være afgang fra Ebeltoft tidligt 
den 30. september med opsamling 
i Fredericia for østlige gæster og 
hjemkomst sent den 4. oktober, så 
man kan nå tog til København.

Turen koster 4.950 kr. pr person i 
dobbeltværelse og omfatter fuld for-
plejning, dog ikke drikkevarer.
Tillæg for enkeltværelse 1.200 kr.
Turen gennemføres ved min. 30 
deltagere.

Man tilmelder sig ved at indsende 
nedenstående kupon eller kopi der-
af og ved samtidig at indbetale et 
depositum på 1.000 kr. pr. person 
til konto i Sparekassen Kronjylland 
reg. nr. 9360 kontonr. 3085606904 
senest 1. juni. Indbetalingskort kan 
også anvendes vælg korttype 73 og 
kreditor 828 704 31.

Med venlig hilsen
På turudvalgets vegne

- glastur til det hollandske 
30. september til 4. oktober 2009 

Kryds af:

 Ønsker dobbeltværelse

 Ønsker enkeltværelse mod tillæg på kr. 1.200,-

 Ønsker delt dobbeltværelse, evt. med:

Ønsker at stige på i (sæt kryds): 

 Ebeltoft 

 Århus  

 Fredericia 

 Padborg

Kuponen indsendes senest den 1. juni til Jørgen Hoffgaard, Hybenvej 4, Følle, 8410 Rønde
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Man tilmelder sig ved at indsende kuponen og ved samtidig at indbetale et depositum på 1.000 kr. pr. person 
til konto i Sparekassen Kronjylland reg. nr. 9360 kontonr. 3085606904 senest 1. juni. Indbetalingskort kan også 
anvendes vælg korttype 73 og kreditor 828 704 31

                 Undertegnede ønsker at tilmelde sig turen 
             til Holland 30. september til 4. oktober 2009

Navn

Navn 

Gade/vej

Postnr./by

Underskrift



16.00 - 17.00 
Demonstration af glasblæsning.
Glaskunstnerne Nanna Backhaus 
og Andrew Brown blæser et emne 
og fortæller om deres glaskunst.

17.00 - 17.10 
Pause og forfriskninger.

17.10 - 18.30 
Foredrag om vinglassets historie ved 
Jan Kock, Århus Universitet.

18.30 - 18.50  
Pause hvor man kan strække ben 
og evt. se på Hundested havn.

18.50 - ca. 20.00 
Vinsmagning ved vinhandler 
Stig Modin samt buffet.

Tekst og foto: Thomas Skousen

Glaskunst - vinglassets historie - 
vinsmagning og buffet

Som annonceret i Glasposten nr. 1,
2009 afholdes et arrangement i 
Glassmedjen, Hundested Havn, 
Nordre Beddingsvej 26

LØRDAG DEN 2. MAJ 2009

Arrangementet gennemføres af 
Glasmuseets Venner i samarbejde 
med Kunstindustrimuseets Venner.
Stig Modin har bl.a. studeret vinologi 
ved Universitetet i Lyon og er enga-
geret i vindyrkning i Bourgogne.

Praktisk information
I forbindelse med vinsmagningen 
vil der blive serveret en buffet i 
Glassmedjens selskabslokale kaldet 
Udsigten. Som afslutning serveres 
en kop kaffe. Deltagerne er vel-
komne før kl. 16.00 i Glassmedjen, 
hvor der bl.a. vil være mulighed for 
at se den imponerende udstilling i 
showrummet.

Deltagerne må selv transportere sig 
til Hundested havn. Vi kan som ser-
vicemeddelelse angive, at der går 
tog fra Hillerød til Hundested hver 
½ time. Køreplanen siger fx, at hvis 
man tager S-tog fra København H. 
kl. 14.05 og skifter i Hillerød, hvor 
Lokalbanen går kl. 15.00, så vil 
man være i Hundested havn 15.50. 
På vej hjem kører toget fx 20.27 fra 
Hundested station, som ligger ca. 
1.000 m fra havnen.

Pris og tilmelding
Tilmeldinger pr. mail til: 
thomas.skousen@devoteam.dk 
Tilmeldingsfrist er onsdag den 15. 
april. Der er begrænset kapacitet i 
Glassmedjen, så vi anvender først til 
mølle princippet. 

Prisen for arrangementet er kr. 450,- 
pr. deltager, hvilket inkluderer 
demonstration, foredrag, vinsmag-
ning, buffet, forfriskninger i form af 
øl og vand undervejs samt kaffe.
Deltagergebyrer indsættes i.f.m. til-
meldingen på Glasmuseets Venners 
konto i Sparekassen Kronjylland, 
Ebeltoft, reg.nr. 9360, kontonr. 
3085 606904. 

Thomas Skousen

Ved et veldækket bord står der altid til højre 
for kuverten en række glas ordnet efter den 
rækkefølge de skal bruges. Et par af de 
væsentlige glas i rækken er vinglassene dels 
til den hvide og dels til den røde vin. Emma 
Gad, som omkring 1900 var traditionernes 
vogter, advarede mod for mange glas ved 
hver kuvert, for det så prangende ud og var 
ikke nobelt. Hun satte grænsen ved fem 
glas.

Traditionen med hele glasservicer udvikledes 
i løbet af 1700 tallet og kulminerede omkring 
år 1900. Det startede hos kongen, hastigt fulgt 
af adelen og snart også af det bedre borger-
skab. Vinglassets form gennem tiderne og 
de skikke, der knytter sig til brugen vil blive 
fulgt, lige som den teknik der blev anvendt til 
fremstilling af glassene. Det er nemlig også 
samtidig et stykke teknologihistorie. 
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– Smykkerne er mit hjertebarn, for-
tæller den bornholmske glasdesigner 
Pernille Bülow, der i 2005 startede 
en fair trade produktion af smykker 
i samarbejde med en gruppe enlige 
mødre i Ghana.

 – Jeg arbejder pt. med 60 enlige 
mødre, hvoraf flere af dem også 
er perleproducenter og fremstiller 
unikke håndlavede perler af gen-
brugsglas. Det er en flok fantasti-
ske, stærke og meget inspirerende 
kvinder, der virkelig sætter vores 
europæiske livsstil i perspektiv. På 
trods af deres dårlige odds i livet er 
de fulde af højt humør og en stærk 
tro på fremtiden, fortæller hun. 

Ghana har i århundreder fremstil-
let glasperler af genbrugsglas. Det 
er rustikke og meget smukke perler 
med glød og liv og i denne sam-
menhæng også en helt fantastisk 
historie. Nemlig historien om at 
gøre en forskel. 
– Det er meget motiverende, at det 
man laver, faktisk gør en forskel. Fair 
trade er bestemt ikke den mest opti-
male og billigste måde at producere 
smykkerne på. Men at se kvindernes 
udvikling fra vi startede til nu, er det 
hele værd. Helt basalt betyder det, 

at familierne nu kan købe 
nok mad. Men ud over 

det, kan man også 
mærke, hvor-
dan kvinderne 
vokser med 
opgaverne, og 
bliver stolte af 

Historien om at gøre en forskel

Kvinderne producerer forårets nye ”Sofi a”- 
armbånd. 

”Lucky” 
armbånd, rød

1 2

5 6
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det de laver. Ligesom at den langt 
bedre løn nu gør dem i stand til at 
købe skoleuniformer og bøger til 
deres børn, så de kan gå i skole. På 
den måde får de endelig mulighed 
for at bryde ud af den gruppe af 
samfundets lavest uddannede/lavest 
lønnede, som mange af dem har 
tilhørt i generationer.

Smykkerne kan købes på www.per-
nillebulow.dk samt i flere af landets 
fair trade butikker. 

1) Det er umuligt ikke at forelske sig i de små børn, der  
 følger med deres mødre på arbejde. Her hygger Pernille  
 sig med den 1-årige Portia.

2) Kvinderne oplæres i at drive deres egen lille produktions-
 virksomhed. Det er vigtigt for Pernille Bülow, at kvinderne  
 lærer at klare sig selv, så de en dag også kan tjene gode 
 penge uden hendes hjælp. Samarbejdet med de ghane-
 siske kvinder er godkendt og støttet af Danidas B2B   
 midler (business to business).

3)  Produktionsgangen og medarbejdernes dress code er  
 noget anderledes end i Danmark anno 2009.

4) Medarbejder Vida med smuk ”Wilma” halskæde.

5) ”Ella” halskæde, grøn.

6)  ”Sara” øreringe, gul.

7) ”Love” halskæde, sort.

8) ”Emma” armbånd, multi color.

9) Pernille Bülow har arbejdet sammen med kvinderne siden  
 2005. Og det er en helt fantastisk fl ok. Nu får kunderne 
 også mulighed for at stifte et nærmere bekendtskab med 
 disse kvinder inde på Pernille Bülows jemmeside 
 www.pernillebulow.dk. 
 Klik på ”Jewellery” og vælg ”Who made your jewellery?”, 
 så kommer kvindernes personlige profi ler frem med både 
 tekst og billeder, der vil blive opdateret løbende fremover. 

3 4

9

7 8
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Tekst: Jan Kock

GLASKUNST - KUNSTGLAS

10

Efter ferniseringen af en udstilling 
har denne et liv, hvor de aktu-
elle arbejder soler sig forrest i ram-
pelyset, blive beundret, feteret og 

anmeldt af kunstkendere. Men alt 
har sin tid. Når udstillingens skarpe 
og livsskabende lys er slukket, po-
dierne ryddet og værkerne pakket, 

Ny dansk glaskunst

U
dsnit af væ

rk af K
jell N

upen

er der optimalt en åndelig landvin-
dig eller erkendelse tilbage, som kan 
være med til at give kunstneren en 
ny erkendelse i form af et statement.

Niels Winkel
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Det er her et 
udstillingska-
talog kommer 
ind i billedet. 
Det kan fremover 
hjælpe på erin-
dringen og bringe 
kraftpræstationen,
som enhver udstil-
ling er på sit niveau, 
videre ud i verden.

I månederne november og decem-
ber 2008 viste man i KulturArkaden 
og Havnefrontens Erhvervscenter i
Vordingborg en meget væsentlig 
udstilling af et af de virkelig mar-
kante tiltag inden for dansk glas-
kunst. Man havde fokuseret på den 
ganske store og markante gruppe af 
meget individuelle kunstnere, som 
har tilvalgt også at bruge glasset 
som et markant virkemiddel, der 
giver et helt unikt liv og lys af skif-
tende intensitet. 

Det drejer sig om 
værker af Ursula 
Reuter Christen-
sen, Niels Win-
kel, Erik A. 
Frandsen, Bjørn 
Nørgaard, Nils 
Erik Gjerdevik, 
Kjell Nupen, 
Peter Stuhr, Ib 
Geertsen, Jørgen 

Teik Hansen, Tróndur Patursson, 
Lene Adler Petersen, Per Kirkeby, 
Lise Malinovsky, Peter Brandes, 
Lars Ravn, Jan Balling, Ursula 
Munch-Petersen, Svend Danielsen, 
Lars Grenaae og endelig sammen-
slutningen A kassen hvor Søren 
Petersen, Tommy Petersen, Christian 
Bretton-Meyeer og Morten Steen 
Hebsgaard rumsterer. 

Det fælles ved disse kunstnere er 
at de samarbejder med en 100% 
håndværker nemlig glarmester Per 
Steen Hebsgaard, som er fødsels-
hjælper med alt det praktiske. Nok 
er Hebsgaard håndværker, men 
man tager fejl af manden, hvis man 
ikke ser, at han har tykt kunstner-
blod i sine årer, som han dog tøjler 
og vier til at være den, der hjælper 
værker på vej.

Nu er udstillingen slut. Men kata-
loget på 60 sider kan stadig fås. Ud 
over en række både fagligt og men-

neskeligt beskrivende artikler er der 
en kort præsentation af alle, der har 
værker med. 

Kataloget er udgivet af Kunstfor-
eningen Vordingborg og kan bestil-
les ved henvendelse til Vordingborg 
Bibliotek, telefon 5536 3800 eller 
5535 3800. Gør det inden det er for 
sent. I kataloget præsenteres nem-
lig et væsentligt element i Dansk 
Glaskunst.

Jan Kock
  Lene Adler Petersen

Lise Malinovsky



kunstnere foregår på engelsk og en 
sjælden gang på deres modersmål, 
for eksempel italiensk, men så med 
tolk. Det er aldrig et problem for 
kursisterne, idet kurserne dels er 
meget praktisk betonede, dels er 
kursisterne søde til at hjælpe hinan-
den, og endelig er lærerne erfarne 
undervisere. 
”Kursisterne behøver således ikke 
være tilmeldt en speciel skole eller 
rejse om på den anden side af jorden 
for at komme i kontakt med kendte 
udenlandske glaskunstnere og lære-
mestre”, siger Ann Rosendahl.

- måske noget for dig? Anla Glas i 
Silkeborg tilbyder kurser inden for 
glas fra det mere grundlæggende til 
det avancerede. 

Susan Taylor Glasgow fra USA, 
meget anerkendt for sin tepottese-
rie i glas, gæster i april Anla Glas, 
hvor hun over fem dage underviser 
i billeder og tekst på glas. Hun er 
kendt for sin meget specielle glas-
kunst og har fx udviklet teknikken 
med at sy glasset sammen. Også 
australske Kirstie Rea underviser på 
et ugekursus, hvor det drejer sig om 

avanceret massiv brænding. Hun 
har deltaget i mange internationale 
udstillinger. Østrigs meget aner-
kendte glaskunstner Rudi Gritsch 
kan kursisterne hos Anla Glas glæ-
de sig til at stifte bekendtskab med 
i 2010, mens hollandske Frank van 
den Ham-Msimang, der er kendt 
for sin sagging teknik, underviser 
i avanceret fusing allerede i den 
kommende måned.
Anla Glas stræber altid efter at til-
byde højtkvalificerede undervisere 
på de forskellige niveauer af kur-
ser. Kurserne med de udenlandske 

Tekst: Kirsten Breindahl

Anerkendte udenlandske 
kunstnere underviser hos Anla Glas 
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Kursister instrueres ”Big Gate” af Kirstie Rea
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Tekst: Kirsten Breindahl

Glaskunst NU

En lang række professionelle glaskunst-
nere i Danmark vil være repræsenteret 
på udstillingen i Silkeborg Kunstnerhus, 
Nygade 24 i Silkeborg, den 29. og 30. 
august. Der vil således være lejlighed 
til at få et overblik over, hvor glaskunst 
her i landet står lige nu, og samtidig er 
der chance for at gøre nogle gode køb.
Udstillingen vil være åben fra den 29. 
august om formiddagen til den efterføl-
gende dag først på eftermiddagen. Se 
nøjagtige tidspunkter i dagspressen.
Anla Glas, Yerst Glas og Nørgaard 
Glas er medarrangør af udstillingen, 
der er lagt i forbindelse med det årlige 
Glasnetsmøde for professionelle, dan-
ske glaskunstnere. Dette møde er i år 
henlagt til Silkeborg og arrangeres af 
den lokale initiativgruppe.

29. og 30. august i Silkeborg

Kursusprogrammet består af såvel 
begynderkurser som avancerede 
kurser, og Anla Glas har stadig sine 
vanlige kurser på dansk. 
Hvert år i januar udkommer kursus-
programmet for det følgende år, og 
allerede ind i februar er 2/3 optaget. 
Det skyldes det meget brede udbud. 
Kursisterne behøver ikke at have 
decideret talent inden for glas, man 
kan male eller være grafiker og få et 

rigtigt godt resultat, alt afhængig af 
kurset. At der højst er 10 deltagere 
på hvert hold er også med til at give 
et fint udbytte af kurserne, der fra 
i år holdes i nyrenoverede lokaler. 
Mange af kursisterne er gengan-
gere, nogle bruger kurserne, når 
de underviser på aftenskoler, andre 
kommer videre med deres eget glas-
arbejde på baggrund af kurserne.

Kurserne spænder lige fra aftenhold 
i emalje og dage med fusing, støb-
ning, serigrafi og krakelering over 
tiffany technique, lampearbejde, 
snapseglas samt pâte de verre til 
perler, armbånd, pmc, glasblæs-
ning, brændingskurver og et kursus 
ved Frances Federer om at lave for-
gyldning af glas og verre eglomise 
uden brug af ovne.
Måske er det noget for dig at del-
tage? Yderligere information om 
kurserne og tilmelding på hjemme-
siden www.anlaglas.com

Kirsten Breindahl

Arbejde af Christian Nørgaard Christensen

Der arbejdes med at fremstille perler

Kirstie Rea i sit studie
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Pages 10 Glass art and art glass
An exhibition goes through a life cycle after 
the opening, where the works are admired 
and reviewed, but after they are taken down 
and packed, there should still be some spir-
itual benefits and acknowledgement of the 
artists. A catalogue is a valuable aid to the 
memory, and passes on the essence of the 
exhibition to the rest of the world. At the 
end of 2008 an important exhibition in 
Vordingborg showed some striking devel-
opments in Danish glass art. The common 
factor among the highly individual artists was 
their collaboration with the craftsman Per 
Steen Hebsgaard, who provides the neces-
sary practical assistance and facilities at his 
workshop to execute the works. Hebsgaard 
is also an artist, but restrains his own talent 
and devotes it to implementing the work of 
others. 
The exhibition has closed, but the 60-page 
catalogue is still available from Vordingborg 
Library as a record of an important element 
in Danish glass art. 

Pages 12 Anla Glas 
– courses and an exhibition
Anla Glas in Silkeborg organises courses in 
glass, ranging from introductions to advanced 
techniques. Highly qualified instructors are 
invited to lead these courses at all levels, 
and include acclaimed international artists 
such as Susan Taylor Glasgow from the USA, 
Kirstie Rea from Australia, Rudi Gritsch from 
Austria and Frank van den Ham-Msimang 
from the Netherlands. Participants at the 
courses do not only specialise in glass, but 
may include painters and graphicists. They 
can learn a wide range of techniques, either 
for use in their own work or to pass on to 
others at evening classes.

Pages 13  Exhibition in August
An exhibition of Danish glass art by profes-
sional artists will be shown in Silkeborg on 29 
and 30 August.  This will be a good oppor-
tunity to see the current status of glass art in 
Denmark and make some good purchases. 
The exhibition is being organised jointly by 
Anla Glas, Yerst Glas and Nørgaard Glas in 
connection with the annual Glasnet meeting, 
which will be held in Silkeborg this year.

 
 

Page 2  The AGM and Perspective Plan
The Chairman expresses slightly mixed feel-
ings at the outcome of the AGM, where 
proposals for change were not as positively 
received as expected. The Chairman and 
Committee’s report and the auditor’s report 
were approved, but a motion to change the 
name of the Association was voted down. 
Other proposals, to amend the objectives of 
the Association to support the perspectives 
and plans adopted at last year’s AGM, and 
to make membership of the Association of 
Friends of the Glasmusset a more interesting 
and rewarding experience, were discussed 
at length. The intention was to allow wider 
scope for action in the glass world, to high-
light Glasmuseet in Ebeltoft as a centre of 
excellence, and maintain the Association's 
focus on the Museum, but also to draw up a 
more independent profile. It may be possible 
to extend the objectives of the Association, 
with reference to “working to extend glass 
art and the knowledge of it”, provided that 
the aims of the work of the last 25 years are 
also maintained and fulfilled. The proposals 
will be further discussed at an extraordinary 
general meeting on Thursday 16 April. 
Ole Thuge and Mogens Kaalbye were re-
elected to the Committee, and the two substi-
tutes, Lisbeth Rosdahl and Ned Cantrell were 
also re-elected. An auditor and substitute 
auditor were appointed. The full minutes of 
the AGM and the Committee’s proposals can 
be seen on the Association’s website.

Pages 4 Crossing Borders
Czech glass art enjoys wide international rec-
ognition, and with its experimental approach 
to materials and urge to challenge accepted 
norms, it is far removed from decorative 
utilitarian objects. Glasmuseet’s big summer 
exhibition will show the newest work by 26 
artists who have all played a part in extend-
ing the concept of glass art. All these artists 
often combine glass with other materials, and 
paintings will be shown beside the glass, so 
that the genres complement and strengthen 
each other. The exhibition includes several 
surprises, such as Stanislav Müller’s ’Mirror 

Man’ in which he himself becomes part of 
a living sculpture on certain days. Tribute 
is paid to the married couple, Libensky and 
Brychtová, and their contribution to academ-
ic training in glass art. As its title suggests, the 
theme of the exhibition is crossing physical 
and artistic borders, and is being shown at 
the time of the Czech Republic’s chairman-
ship of the EU under the theme of ‘Europe 
without borders.’

Page 6 Glass journey to Holland
This time the glass journey will go to Holland, 
where studio glass made a strong impression, 
and the party will also see Dutch avant-garde 
glass. From 30 September to 4 October, the 
journey is timed to include a visit to the big 
exhibition in Tubbergen, and continue to 
Den Haag and the tradition-steeped Royal 
Leerdam factory, as well as some of the coun-
try’s best glass artists.  

Page 7 Wineglasses and wine-tasting
On 2 May Friends of the Glasmuseum will 
join friends of the Danish Museum of Art and 
Design at the Glassmedjen by Hundested 
Harbour. Nanna Backhaus and Andrew 
Brown will demonstrate and talk about their 
art, and after a pause for refreshments, Jan 
Kock will give a lecture about wineglasses 
and wine traditions, followed by wine tasting 
with Stig Modin, who has studied in France 
and grows vines on Burgundy. A buffet and 
coffee will round off the evening.

Pages 8 Making a difference
Pernille Bülow from Bornholm started up Fair 
Trade production of jewellery with Ghanaian 
single mothers in 2005. In spite of their 
underprivileged backgrounds, they are inspir-
ingly full of humour and faith in the future. 
Some of the women make beads from recy-
cled glass using methods that are centuries 
old, and the methods are not the cheapest 
or most efficient. But the project is close to 
Pernille Bülow’s heart, because it enables the 
women to take a pride in their work and pay 
for food and education for their children, to 
break the chain of low education and poverty 
that has bound their families for generations. 
The jewellery is sold at www.pernilebulow.
dk and in some Fair Trade shops.

Text by Christine Andersen 

English Summary
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Hanne Werner / Inge Olsen
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JØRGEN HOFFGAARD
Kasserer
Hybenvej 4, Følle
8410 Rønde
Telefon 8637 0330
bjhoffgaard@hotmail.com

JØRN BECH
Sekretær - bladansvarlig 
i redaktionsudvalget
Skelhøjevej 7
8400 Ebeltoft
Telefon 8637 7010 
jbech@privat.dk

JAN KOCK
Redaktionsudvalget 
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Vilhelm Kyhns Allé 2
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Emiliehøj 16, 4. tv.
8270 Højbjerg
Telefon 8698 5893 
nurdug@kabelmail.dk

THOMAS SKOUSEN
Havrevænget 7
2840 Holte 
Telefon 4580 3803
thomas.skousen@devoteam.dk
 

ANNA MARY SIEVERTS
Odinsvej 8,
8230 Åbyhøj
Telefon 8615 1309  
sivhc@stofanet.dk

NED CANTRELL
Suppleant - Bestyrelsens 
glaskunstner og fagmand
Klostergade 70 b
8000 Århus C
Telefon 8618 9080
ned@nyholmcantrell.dk

LISBETH ROSDAHL
Suppleant
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Dagmar Brendstrup
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Glasmuseets Venner
www.glasmuseetsvenner.dk.
E-mail: glasvenner@glasmuseet.dk.

Henvendelse til venneforeningen
Ring eller mail til sekretæren 
eller formanden.

ØSTDANMARK GRUPPEN

Medlemskab · Årligt kontingent
Personligt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr.  300,- 
Ægtepar/samlever . . . . . . . . .  kr.  425,- 
Eksklusivt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 1.800,- 
Glaslotteri  . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 400,- 
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Sparekassen Kronjylland
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Se venneforeningens aktiviteter på www.glasmuseetsvenner.dk og Glasmuseets på www.glasmuseet.dk som løbende opdateres.

UDSTILLINGER

OUTBREAK
Værker fra Den permanente Samling, 
iscenesat i samarbejde med 
HeARTWORKS indtil den 19. april 2009 

LYS, TRANSPARENS OG REFLEKSION
Separatudstilling med skulpturer og 
installationer af kunstneren Steffen Tast, 
Danmark indtil 24. maj 2009 

CROSSING BORDERS 
- det nyeste i Tjekkisk glaskunst. 
En udstilling med værker og installationer 
af 25 prominente kunstnere fra Tjekkiet. 
2. maj - 23. september 2009 

UDVALG AF VÆRKER FRA DEN 
PERMANENTE SAMLING
Et udvalg af værker fra Den permanente 
Samling. 30. maj - september 2009

TORD BOONTJE & EMMA WOFFENDEN
3. oktober 2009 - 14. marts 2010

SKÆRTORSDAG DEN 9. APRIL & 
LANGFREDAG DEN 10. APRIL 
KL. 10.00 - 13.00 & KL. 14.00 - 16.00
STØBNING I HYTTEN
Lav dit eget lille kunstværk i det arbejdende 
værksted. Støb en flot figur, eller lav måske et 
aftryk af din hånd. Kunstværket kan hentes 
dagen efter. Pris: kr. 75,00 (+ entré til museet). 
For børn og voksne. Tilmelding ej nødvendig.

LØRDAG DEN 11. APRIL
KL. 10.00 - 13.00 & 14.00 - 16.00
GRAVERING PÅ GLAS
Vælg om du vil gravere på en lille glasmedaljon 
eller et drikkeglas. Kreer dit helt eget mønster, 
navn eller lille digt på glasset. Pris: kr. 50,00 
(+ entré til museet). For børn og voksne. 
Tilmelding ej nødvendig.

LØRDAG DEN 2. MAJ KL. 14.00 
FERNISERING: CROSSING BORDERS
Udstillingen åbnes af ambassadør Zdenek Lycka, 
Den Tjekkiske Ambassade, DK.

HVER MANDAG FRA 4. - 25. MAJ KL. 11.00
FOREDRAG OM MUSEETS ”UNDERVÆRK”
Et projekt kaldet ”Underværker”, som Glasmuse-
et og 6 andre kunstmuseer i Midtjylland deltager 
i. Man får et lille foredrag om Chihulys værk Ver-
million, som vi har valgt. Gratis, efter betalt entré 
til museet. Se www.midtjyskeundervaerker.dk

FREDAG DEN 8. MAJ KL. 10.00
GLASFREMSTILLING I VÆRKSTEDET
Hyttemester Leif Møller Nielsen vil denne dag 
vise glasfremstilling ”ud over det almindelige” 
- mon ikke en Murrini-skål-fremstilling sniger sig 
imellem? Gratis, efter betalt entré til museet. 

FREDAG DEN 8. MAJ KL. 14.00
RUNDVISNING MED STEFFEN TAST
Kom og hør Steffen Tast fortælle om sin udstilling, 
sit arbejde og ideer med glas. Gratis efter betalt 
entré til museet. Tilmelding ej nødvendig.

GLASMUSEETS VENNER

TORSDAG DEN 16. APRIL KL. 17.00 
EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
Medlemmer af Glasmuseets Venner 
indkaldes hermed til ekstraordinær 
generalforsamling på ”Hos Molboerne”, 
Nytorv 7 - 9, Ebeltoft.
 
HOLLAND VENTER
- glastur til det hollandske 30. september 
til 4. oktober 2009.
 
LØRDAG DEN 2. MAJ 2009 
GLASKUNST I GLASSMEDJEN
et arrangement i Glassmedjen, Hundested 
Havn, Nordre Beddingsvej 26.  

LØRDAG D. 23. + 30. MAJ
KL. 14.00 - 15.00
RUNDVISNING FOR MUSEETS GÆSTER
En af museets guider vil vise rundt på museet 
og fortælle om de aktuelle udstillinger. 
Der kan stilles spørgsmål undervejs.
Gratis, efter betalt entré til museet.

TIRSDAG DEN 30. JUNI & 7. + 14. + 21. 
+ 28. JULI & 4. + 11. AUG. 2009 
KL. 14.00 
FADFREMSTILLING I VÆRKSTEDET
Hyttemester Leif Møller Nielsen vil lave et fad. 
Se med fra begyndelsen og se det færdige 
resultat. Gratis, efter betalt entré til museet.

ONSDAG DEN 1. + 8. + 15. + 22. + 29. JULI 
& 5. + 12. AUG. 2009 
KL. 10.00 - 13.00 & KL. 14.00 - 16.00
STØBNING I HYTTEN
Lav dit eget lille kunstværk i det arbejdende 
værksted. Støb en flot figur, eller lav et aftryk af 
din hånd. Kunstværket kan hentes dagen efter. 
Pris: kr. 75,00 (+ entré til museet). For børn og 
voksne. Tilmelding ej nødvendig.

TORSDAG D. 2. + 9. +16. + 23. + 30. JULI 
& 6. + 13. AUG. 2009 
KL. 10.00 - 13.00 & 14.00 - 16.00 
GRAVERING PÅ GLAS
Vælg om du vil gravere på en lille glasmedaljon 
eller et drikkeglas. Kreer dit helt eget mønster, 
navn eller lille digt på glasset. 
Pris: kr. 50,00 (+ entré til museet). For børn og 
voksne. Tilmelding ej nødvendig.

HVER MANDAG FRA D. 20. JULI - 14. SEP-
TEMBER 2009 
KL. 14.00 - 15.00
RUNDVISNING I MUSEETS UDSTILLINGER
En af museets guider vil vise rundt på museet 
og fortælle om de aktuelle udstillinger. Der kan 
stilles spørgsmål undervejs. Gratis, efter betalt 
entré til museet.

AKTIVITETER & ARRANGEMENTER


