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GENERALFORSAMLING

Årets generalforsamling blev gennemført
den 25. februar 2012 i Sognegården i
Ebeltoft. Der var omkring 70 fremmødte
medlemmer, der oplevede en generalforsamling i kvikt tempo og uden mange
svinkeærinder.
Herudover et traditionelt, men spektakulært glaslotteri, samt et inspirerende
foredrag om ”Nordisk glas i renæssancetiden” af Jan Kock, baseret på helt nye
arkæologiske opdagelser. Selve generalforsamlingen blev som vanligt kyndigt
ledet af advokat Mads Petersen.
Formanden indledte generalforsamlingen med en hyldest og en stille tanke til
Glasmuseets hjemmelsmand og grand
old glasmager, der jo gik bort i dette foreningsår.
Formandens beretning var præget af et
foreningsår med stor aktivitet – også i
bestyrelsen – der har fremskrevet sine
planer for de næste tre år i foreningen.
Disse planer er nærmere beskrevet i
dette nummer af Glasposten, og formandens beretning, der blev godkendt med
applaus, kan ses på foreningens hjemmeside.
Regnskab og budget blev ligeledes godkendt, og årets valg til bestyrelse og revision m.v. gav kun anledning til en enkelt
udskiftning, idet vi sagde farvel til Thomas Skousen og goddag til Morten Ledet
i bestyrelsesarbejdet.
Vi kan dog glæde os over, at Thomas
fortsat vil være at finde i den aktive østgruppe.

Når vinteren
rinder i grøft
og i grav…
Ja, så er der noget at glæde sig til og over.
Hækken grønnes og foråret er på vej. Tid til
udeliv med skovl og spade, men også tid til
at kigge sig omkring i glaslandskabet her i
foråret og de kommende sommermåneder.
Og der er meget at kigge på….
Glasmuseet er jo et oplagt besøgsmål, og i
dette forår vil der være tre spændende nyskabelser.
Først og fremmest åbner Therman Statoms
farverige fortællinger ”Six Voyages” fra den
30. marts i store dele af museet. Statom
er karakteriseret som en af vor tids største
kunstnere, og vi kan forvente et sandt bombardement af fortællinger i glas og træ, i
maling, i lys og digitale elementer og lyd.

FINN LYNGGAARDS
FOND VOKSER
I forbindelse med Finn Lynggaards
bisættelse i august måned blev der
udtrykt ønske om, at man i stedet for
blomsterhilsener kunne donere et beløb til Finn Lynggaards Fond. Det resulterede i en overvældende forøgelse
af fondens midler med hele 50.000 kr.
Der er således i alt 130.000 kr. til uddeling af legater i flere år frem, til glaskunstnere, der ønsker at videreudvikle
deres metier, eller søge inspiration på
kurser eller studierejser. Glasmuseets
Venner og Fondsbestyrelsen kvitterer
med en TAK for donationerne.

Hertil kommer, at den længe ventede faste udstilling af museets klenodier med det
nyinstallerede ”Kosmiske Rum” af Tróndur
Patursson som fast bestanddel, vil blive en
spændende nyskabelse.
Og endelig fra maj til november de lokale
glaskunstnere Trine Drivsholm og Tobias
Møhls store fællesudstilling ”Hot & Cool” –
og det bliver det helt sikkert! Og så grønnes
og farves museets have jo også.
Hvis man tilmed abonnerer på venneforeningens ”Glastip”, eller finder det på foreningens hjemmeside, vil man blive overrasket over, hvor mange glasaktiviteter, der
tilbydes i det ganske land – fra Jan Klein
i Rikke Bruzelius’ ”Glasseriet” over Lene
Bødker på Silkeborg Bad, til Marie Retpens fantasiverden i ”Officinet”. Fra ”Åbne
Værksteder” på Sydfyn til Glas og øl på
Hundested Havn hos ”Glassmedjen”. Og
så er der jo lige de 150 andre glasværksteder spredt ud over landet.
Så gå gerne på ”Glastip” og bliv inspireret
til forårets og sommerens udflugter.
Hertil kan jo nævnes Glasmuseets Venners
arrangementer og ture… og blot i flæng
kan nævnes:
Glastur til Aarhus en lørdag i marts, Biennalen på Bornholm i september, 4 festlige dage med 65 danske og udenlandske
kunstnere i de smukkeste omgivelser.
Den store årlige glastur, der går til Italiens
glasby nr. 1 - Venedig, med kyndig rejseledsagelse af Jan Kock. Øl og glas på Hundested Havn i maj. Jo, der nok at kigge på
og glædes ved.
Med ønsket om et godt
og oplevelsesrigt glasår
2012.
Med venlig hilsen
Mogens Kaalbye

GLASP STEN
NR. 2 ˙ APRIL 2012

Tekst: Thomas Skousen

Glasblæsning og ølsmagning

Forside:
Forside:
id Trine
T i Dri
D
Drivsholm
ivsh
holm
l „Green
Green Vess
V
Vessels“,
els“
l“
2003 · Foto: Anders Sune Berg.

Som et led i Hundested Havns
150 års jubilæum arrangerer Glasmuseets Venner i samarbejde med
Dansk Ingeniørforening, Kulturforum et spændende arrangement i
Glassmedjen og på Halsnæs Bryghus med foredrag, glasblæsning og
ølsmagning.
Tid og sted
Tirsdag den 29. maj 2012 i Glassmedjen og Halsnæs Bryghus,
Nordre Beddingvej, Hundested
Havn.
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Program
17.00: Vi starter i Glassmedjen (hvor
man i forvejen kan se den fremragende udstilling af moderne glaskunst).
17.00-18.00 Foredrag
„Danske Ølglas i 1800-tallet”
Foredrag ved lektor mag.art. Jan
Kock. For at foredraget ikke skal
blive for tørt bydes et glas øl fra
bryghuset.
18.00-18.50 Glasblæsning
Glaspuster Andrew Brown demonstrerer glasblæsning af forskellige
ølglas fra midten af 1800-tallet.
18.50 Bryghuset
Vi går alle de 200 m til Bryghuset.
19.00-21.00 Ølsmagning og buffet
Brygger Peter Sonne byder på

ølsmagning og historier om øllet
gennem de seneste 150 år med
fokus på livet på havnen. Bryghuset
byder på buffet med ølbraiseret
oksesteg. Med jubilæet som overskrift giver havnefoged Søren Brink i
løbet af aftenen et causeri om havnens historie.
Pris og tilmelding
Prisen for medlemmer er 490 kr.
Ikke-medlemmer 550 kr. Angiv ved
tilmelding venligst om du er medlem eller ej. Der er et begrænset
antal pladser til rådighed, så tilmeld
dig hurtigst mulig.
Tilmelding senest den 7. maj.
Glasmuseets Venner og andre interesserede kan tilmelde sig på venneforeningens hjemmeside www.
glasmuseetsvenner.dk.
Thomas Skousen
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Tekst: Jørn Bech · Foto: Hans Ringmacher

Vindere af glaslotteriet 2011

Karen Thorndahl, Trige.
Værk af Lars Sørensen/
Maja Cunningham.

Winna og Erling Hvid, Karen og Svend Siune,
Aarhus V · Værk af Sara Ebeltoft · Værk af Karin
Lindkvist.
Mørch.

Bente Gahrn-Hansen og Tune Ipsen,
Odense M · Værk af Rikke Bruzelius.

Gunda Sjøberg, København Ø · Værk af Sven
Åke Carlsson.

Inge Skøtt Hove,
Ebeltoft · Værk af
Anders Raad.

Helle Andreasen, Aalborg
SV · Værk af Anders Vange.

Efter at have hørt en del røster,
der har spurgt om, hvordan
man bliver medlem af glaslotteriet, må jeg hellere lige
repetere det. Man skal være
medlem af glasmuseets venner, - personligt, par eller eksklusivt.
Herefter kan man ved at indbetale 400 kr. ekstra købe et
lod til Glaslotteriet, så er man
med i kommende udtrækning,
der foregår efter generalforsamlingen i februar måned
året efter.
For tiden er der 116 glaslotterister, bestyrelsen indkøber 10
glaspræmier, så chancen for at
vinde er stor, - hver 11. vinder.
Vinder man ikke første år
og stadig indbetaler 400 kr.,
har man 2 lodder med næste
gang, - og altså dobbelt så stor
chance for at vinde.
Når man så vinder, kan man
kun vinde 1 gang, også selv
om man har 2 eller flere lodder med. Alle ens chancer
bliver nu nulstillet og man
starter med 1 lod igen, hvis
man fortsat indbetaler 400 kr.
Jørn Bech

Inge og Verner Ras- Søren Høvring Nielsen,
Ebeltoft · Værk af Lise
mussen, Ebeltoft.
Malinovsky.
Af Stine Bidstrup.
Birthe Hansen, Aarhus C.
Værk af Lotte Thorsøe.
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HVORDAN BLIVER
JEG MEDLEM AF
GLASLOTTERIET?

Birthe Mølgaard og Jørgen Høgstrup, Brabrand.
Værk af Leif Møller Nielsen.

Tekst: Mogens Kaalbye

Ny 3-års-plan
Der er ikke meget ”planøkonomi”
i Glasmuseets Venner, men ved de
seneste vedtægtsændringer i 2009
blev det pålagt bestyrelsen at fremsætte tanker om udvikling i foreningens liv for hvert tredje år. Og det vil
den nuværende bestyrelse da gerne
leve op til. Så efter et par strategimøder og nogen indsats i mindre
arbejdsgrupper, ligger der nu en vision eller plan for de kommende års
udvikling frem mod 2015.
Viste oversigt og korte beskrivelse
skal således give medlemmerne en
fornemmelse af de aktiviteter og
tiltag, der forhåbentlig kan styrke
foreningen og gøres til brugbare fordele og oplevelser for medlemmerne.
Med udgangspunkt i et solidt fundament har bestyrelsen lagt op til
en række nye tiltag, der dog i nogle
tilfælde nærmest har overhalet planen og er igangsat. I korthed skal
nogle af de væsentligste nyskabelser
nævnes her:
Hjemmeside
Vi havde længe ønsket os en mere
dynamisk og informerende hjemmeside for Foreningen, og det er faktisk
allerede en realitet. Der er kommet flere faciliteter omkring nyheder,
medlemstilbud, tilmelding til arrange-

Hvervekampagne
Borddisplay
Sommerhusfolket
Face-to-face
aktiviteter

Partnerskaber
Udenlandske glasvenner
Besøgspakker
Europæisk glasvenneorganisation

menter m.m. Der kan
også læses Glastip og Glasposter.
Så det kan anbefales at undersøge
www.glasmuseetsvenner.dk.
Ebeltoft som Glasby
Vi planlægger flere arrangementer
og tiltag, der kan sætte fokus på
Ebeltoft som Danmarks glasby nr.
1. Som eksempler på nyskabelser i
den ramme kan ses kommende sommers ægte danske højskoleophold
”Glas og Film” i et samarbejde med
Filmhøjskolen i Ebeltoft og ”Glas og
Jazz” - en udfordring mellem en lokal
glaskunstner og et stykke nykomponeret jazzmusik.
Partnerskaber
Udbygning af partnerskaber, med
specielt en række udenlandske glasvenneforeninger er fortsat, men bliver
nu suppleret med tilbud om ”besøgspakker” for grupper af glasvenner
på besøg i Ebeltoft. En aktivitet hvor
Glasmuseets Venner går ind og bistår
med planlægning og gennemførelse
af besøg. Vel også en gengæld for
megen oplevet gæstfrihed under foreningens årlige glasture i udlandet.
Hvervekampagne
Vi påbegyndte forrige år en kampagne med henblik på at fastholde og

Medlemstilbud
Årets Studioglas
Glastip
Finn Lynggaard Legatet
Kvalitetsudviklet
Glaspost

Arrangementer
Flere glasture i udog indland
Foredragsrækker
Venneweekends med
Glasmuseet
3-års planlægning

FUNDAMENTET
Glasposten
Støtte og frivillig hjælp
Glasruten
Infomateriale og logo
Arrangementer
Østgruppe
Elektronisk medlemskort
Glasture

Hjemmeside
Nyredigering
Flere faciliteter
Aktiv tilgang
Nyheder

helst udbygge
vores medlemstal.
Det er lykkedes at fastholde, men
nu tager hvervekampagnen sigte på
medlemstilgang gennem forskellige
aktiviteter og synliggørelse af foreningen.

Ebeltoft
som glasby
Sommerhøjskole
Glas & Jazz
Glas i byen og
by the sea

Medlemstilbud
Årets Studioglas er jo ikke nogen
nyskabelse, men har nu nået en
sådan medlemsinteresse, at vi vil
gøre det til et fast årligt medlemstilbud – til en overkommelig pris, at
erhverve et stykke glaskunst fra en af
de unge glaskunstnere, der er på vej.
Arrangementer
Der er flere arrangementer på
”bedding”, og der kan forventes
flere éndagsture, foredragsrækker,
events, udlandsture og oplevelser
på Glasmuseet end tidligere. Den
væsentlige nyskabelse bliver en mere
informerende langtidsplan (3 år), for
kommende tilbud og aktiviteter i et
tæt samarbejde med Glasmuseet.
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Tekst: Dagmar Brendstrup

HOT&
COOL
- når Drivholm og Møhl
udstiller på Glasmuseet.

Trine Drivsholm og Tobias Møhl i
værkstedet. Foto: Tao Lytzen.

Som minutterne går, bliver stemningen mere og mere intens og koncentreret. Sveden pibler frem på de fire
personer efterhånden som mængden
af det glohede glas vokser på piben.
Rollefordelingen er helt klar. Da de
er ved at lave et af de store værker
til Trine Drivsholms serie Balloons,
er det hende, designeren, der som
en ægte maestro dirigerer og med
et vink og korte sætninger kommenterer om en kurve, et knæk, er,
som det skal være. Mesterblæseren
er Tobias Møhl, mens assistenterne
er fra henholdsvis Frankrig og Indien.
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I mange måneder har Trine Drivsholm og Tobias Møhl haft fuldt
fokus på deres største fællesudstilling Hot & Cool, som kan ses på
Glasmuseet Ebeltoft fra den 4. maj
- 18. november.
Tobias Møhl og Trine Drivsholm
har meget til fælles: Begge var bare
en halv snes år, da de uafhængigt
af hinanden var klar over, at det
glohede flydende glas, var dét, de
ville arbejde med. De har dannet
par siden 1993, og i 1998 åbnede de
fælles værksted og galleri i Ebeltoft.
Mens Tobias Møhl er uddannet som
glasmager fra Holmegaard og siden
har taget mesterklasser i USA og
Venedig, har Trine Drivsholm gået
på glasskoler i Storbritannien og USA
og taget afgang fra Designskolen i
Kolding.
Trine Drivsholm er mere til form end
til venetianske teknikker, mere til
æstetisk kunst end til brugsgenstande. Hun har stor sans for organiske
former med matte overflader eller
en karakteristisk ru struktur. Hun
arbejder med delikate farvenuancer

Trine Drivsholm “Tromle”, 2002
Foto: Poul Ib Henriksen.

TRINE DRIVSHOLM (f. 1970 i Aarhus)
· Uddannet ved Danmarks Designskole (tidl. Kunsthåndværkerskolen)
i Kolding, 1996-1998.
· Eget værksted i Ebeltoft med
Tobias Møhl siden 1998.
· Kunsthåndværkerprisen af 1879
(sølvmedalje), 1998.
· Hempels glaspris, 2005.
· Repræsenteret i flere internationale
samlinger i Europa, bl.a. Museum
für Kunst und Gewerbe, Hamburg,
Tyskland, og Designmuseum
Danmark (tidl. Kunstindustrimuseet), København, Danmark.

og varierer former og overflade, så
der opstår et helt særligt skær i hendes skulpturelle værker.
Tobias Møhl mestrer detaljen og er
én af de ganske få glaskunstnere i

Tobias Møhl: “Silkspinner Collection”, 2011 · Foto: Poul Ib Henriksen.

Tobias Møhl og Trine Drivsholm under arbejdet med én af Trines Balloons.

verden, der til perfektion behersker de gamle venetianske teknikker.
Han har drevet teknikken og glasset

Tobias Møhl “Oval Glassweaver”, 2011
Foto: Poul Ib Henriksen.

TOBIAS MØHL (f. 1970 i Aalborg)
· Udlært mester fra Holmegaard,
1989-1992.
· Siden 1996 flere masterclasses i
samarbejde med Lino Tagliapietra.
· Eget værksted i Ebeltoft med
Trine Drivsholm siden 1998.
· Prisbelønnet adskillige gange,
heriblandt Statens Kunstfonds
3-årige arbejdslegat i 2005.
· Repræsenteret på flere internationale museer i Europa og USA,
bl.a. Danmarks Designmuseum,
Holstebro Kunstmuseum, Malmø
Kunstmuseum, Museum of Art and
Design, New York, USA, og
Corning Museum of Glass, USA.

langt videre og skabt værker i et
enkelt og moderne formsprog med
et tydeligt nordisk præg.
Tilbage i værkstedet har Trine
Drivsholms Balloon været ude og
inde af ovnen utroligt mange gange.
Den er nu drevet op i fuld størrelse - ca. en halv meter. Næste
proces er at tilføre pulveriseret glas,
hvilket sker af flere omgange for at
opnå lige præcis den mængde og
den farveglød, som efterlader det
afspændte glas med en ru overflade
og et imponerende lækkert og elegant farvespil.
Et andet sted i værkstedet er Tobias
Møhl i gang med en helt ny type
skulpturelle fade. Først har han trukket stænger med et enkelt mønster.

Tobias Møhl
“Black & White
Glassweaver
Collection”,
2009
Foto: Poul Ib
Henriksen.

Disse klippes til tusindvis af små
stykker, som herefter som et indviklet vævet mønster bygges op i
en form, hvilket kræver en ufattelig
tålmodighed, en sikker hånd og en
ufattelig præcision. Når de mange
”bidder” er samlet til en helhed,
sættes de i en stor ovn og smeltes sammen. Efter afspændingen er
næste store proces at tilføre værket
præcist den overflade og tekstur,
som gør det til ét imponerende
Tobias Møhl værk.
Dagmar Brendstrup

Trine Drivsholm
“Blue Longnecks”, 2009
Foto: Poul Ib Henriksen.
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Tekst: Jan Kock

European Glass Context 2012

Marcus Kayser
“Solar Sinter”, 2011.
Video, glas og maskine.
Foto: Amos Field Reid

Cornelia König (AT)
“Queens of the desert”, 2008
Foto: Tina King

Bornholm gør det igen den
15. september til 18. november
Så gør de det igen! De mange gode
kræfter, der er omkring Kunstmuseet
på Bornholm, tager succesen op fra
de forrige år og inviterer hele Europa
til biennaleprojektet European Glass
Contex. Der er med biennalen skabt
noget, som på bedste vis kan måle
sig med, hvad der ellers afvikles af
begivenheder inden for glasverdenen i Europa.
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Der deltager kunstnere og designere
fra hovedparten af landene, hvilket
siger noget om, at glasset de seneste årtier er blevet til et væsentligt
materiale, som afspejler tiden. 2012
er også et særligt år, for netop nu
er det 50 siden, de første rødder til
studieglasbevægelsen voksede frem
i USA. Forud for denne bølge fra
den anden side af Atlanten, har der
dog i Europa været en stor og meget
levedygtig produktion af individuel
kunstglas og gennemtænkt design af

industriprodukter i glas, ofte præget
af den nationale variant af tidens
smagsretninger, som fx Jugendstil,
Art Nuveau, Art Deco for blot at
nævne nogle få etiketter.
Svær sammenligning
Ideen på Bornholm er at vise hvilken retning den formmæssige udvikling af det moderne glas tager i de
enkelte europæiske lande. Det er
lagt an som en konkurrence, hvor
der skal findes vindere og uddeles

Karl Magnus Nilsson: ’Det är bara en liten bit kvar’.
40 x 27 x 15 cm. Foto: Karl Magnus Nilsson

priser. Det er ikke en let opgave, for
idealerne for god smag og avancerede holdninger er langtfra ens i de
europæiske lande. Men det at blive
målt og opnå at blive nummer ét,
ligger dybt i vore idealer.
Vigtigst er dog de to store censurerede udstillinger, hvor værkerne er
opdelt i to kategorier New Talent
og European Glass Art kunstnere.
Her vil man stille og roligt kunne
sammenligne og fordybe sig i, hvad
der er blevet udvalgt til at være
noget af det bedste. Rammerne på
Bornholms Kunstmuseum er udfordrende at udstille i, og det kræver
virkeligt overblik for at udnytte lokalerne bedst muligt, så de enkelte
værker præsenterer sig optimalt,
uden at det sker på naboens bekostning. Ved den forrige biennale var
opsætningen fornem, så det bliver

Andrea Salvador, “GIOVANNA D’ARCO”, 2011.
Mosaic af emalje. 131,5x150 cm. Foto: Andrea Salvador.

interessant at se, om arrangørerne
kan gøre det lige så vellykket i år.
Præsentationen er ikke uvæsentlig.
Konferencer og workshop
Et andet markant indslag er en længere række konferencer om glas,
som vil omfatte indlæg fra teoretikere, kritikere og debattører. I år
vil der naturligt nok særligt blive
fokuseret på studieglasbevægelsen i anledning af dets jubilæum.
Derudover vil der være Workshops,
blive afholdt uddannelsesseminar,
Master Class’es og Berengo fra
Venedig/Murano vil afholde en særlig workshop. Og for de mange tilrejsende glaskunstnere vil der blive
stor lejlighed til socialt samvær, som
kulminerer i en festmiddag. Mange
af arrangementerne er åbne for alle,
mens andre er interne for glasfolket
selv.

Værdien af Biennalen er stor for de
mange udøvende glasfolk, som vil
opsøge øen og forventeligt endnu
flere kendere og nydere af kunstglas.
Man får serveret alt på et sølvfad.
Ud over selve biennalen foregår
der rundt om på øen meget andet
relateret til glas. Der er flere andre
udstillinger, og øens kreative glasfolk holder også gallaåbent.
Tag endelig til Bornholm til efteråret. Se det opdaterede program på
Biennalens hjemmeside på adressen:
www.europeanglasscontext.com
Det bliver givetvis igen en begivenhed af europæiske dimensioner, som gør Bornholm og dermed
Danmark til centrum for europæisk
glas for nogen tid.
Jan Kock
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

På opdagelse i kunst og have
Det er ikke hver dag, man kan få lov
til at komme helt ind i kunstværket,
og da slet ikke, når kunsten er lavet
af glas. Men det er lige, hvad man
kan dette forår og hele sommeren
på Glasmuseet Ebeltoft.

At gå gennem Therman Statoms
udstilling, Six Voyages, er som en
opdagelsesrejse gennem tid og sted.
En rejse, der begynder i Ebeltoft,
inspireret af havet, lyset og den
lokale historie, og slutter et ukendt
sted, som mennesker over hele kloden er en del af. Undervejs vil man
støde på lys og lyde og møde en
lang slange, huse, stole, stiger og
meget mere, alt sammen af glas og
alt sammen en del af et orgie af farver og fantasi.
Smid skoene og træd også ind i Det
kosmiske rum, som er permanent
tilbage på Glasmuseet. Få følelsen
af at svæve mellem himmel og hav
omgivet af naturens umådelige kræfter i den smukke installation, skabt
til Glasmuseet Ebeltoft af den færøske maler, billedhugger og opdagelsesrejsende, Tróndur Patursson.
Har du en smartphone vil du også
få adgang til en gruppe 7. klasses
elevers formidling af det spændende
værk, som indgår i et projekt om
temaet Rejse, udarbejdet i samarbejde med Østre Skole og tre andre
kulturinstitutioner på Djursland.
Foto fra udstillingen “Six Voyages”, som
kan ses på Glasmuseet indtil 18. november
2012. Foto: Gert Skærlund Andersen.
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Foråret og sommeren byder på masser af aktiviteter for børn og voksne.
Hvis man vil høre nogle af de spændende historier bag de nye udstillinger, kan man fortsat følge med
én af museets dygtige guider på
rundvisning kl. 14 den første søndag
i måneden.
Tróndur Patursson i “Det kosmiske rum”
på Glasmuseet, 2010.

Theis og Pernille i Glashytten.
Tekst: Mogens Kaalbye

HUSK
”Udfordringen”
Ghita Nørby i Glashaven, 2010.

Lørdag 28. april kl. 11-14 kan man
møde eksperter fra Lauritz.com, der
vil vurdere gæsternes medbragte
klenodier.
Søndag 20. maj kl. 14 viser Trine
Drivsholm & Tobias Møhl rundt i
deres fælles udstilling og kl. 15 giver
de demo i Glashytten.
Lørdag 9. juni kan man gøre et godt
køb hos Theis & Pernille i Glashytten, når de holder sommersalg.
Søndag den 17. juni står helt og
holdent i rosens tegn. Denne dag
kan man blandt andre møde rosenekspert Torben Thim, skuespiller

Ghita Nørby og blomsterdekoratør
Hanne Utoft. Der vil være plantedag
i Glashaven, foredrag på Fregatten
og meget mere, som man kan læse
mere om på Glasmuseets hjemmeside. Dagen er arrangeret i samarbejde med Syddjurs Havekreds. Tilmelding fra 1. juni til Grete Hale (se
info på bagsiden).
Torsdag 2. august vil Glasmuseet
lægge rum til åbningskoncerten,
„Klassiske koncerter i Djurs og Mols“.
I skolernes sommerferie vil der være
forskellige aktiviteter for hele familien. Vi glæder os til at se jer!
Læs om museets aktiviteter og arrangementer på www.glasmuseet.dk.

Glashaven byder også denne sommer på skønne udendørs oplevelser.

Søndag den 22. april kl. 15.00
sker der noget på ”Glasmuseet”.
Her mødes jazzpianist Mads
Bærentzen med glaspuster Leif
Møller Nielsen.
Det skal blive spændende at se
hvilket glasværk, der er kommet
ud af, at Leif gennem en måned har
lyttet til Mads’ nyeste kompositioner. Præsentation, debat og tanker,
koncert, vin og samvær. Kom til en
hyggelig og oplevelsesrig søndag
eftermiddag på Glasmuseet. Pris
for arrangementet er kr. 125,-
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Tekst: Jan Kock

Venedig og Murano
22.- 27. oktober 2012
Målet for turen er selvfølgelig
glasøen Murano, men så sandelig
også den rige kulturby Venedig.
Vejen fra lufthavnen og ind til byen
er anderledes end de fleste steder.
Man vandrer med sin bagage ned
til enden af landingsbanen, hvor der
ligger en båd, en vandtaxa, parat
til at sejle os over lagunen til vort
Hotel Bel Sito, som ligger vest for
Markuspladsen, som er byens absolutte centrum med Dogepaladset og
Markus Pladsen.
Et par dage vil blive tilbragt på
glasøen Murano, hvor vi skal besøge
en række meget forskellige glasværksteder. Der er mange, og det er ikke
endeligt faldet på plads, hvilke det
bliver. Men vi vil få steder at se, hvor
man producerer de helt traditionelle ting som fantastiske lysekroner,
spejle og andet, men også moderne,
“Fireworks”. Seguso Viro, Murano 2004.

TILMELD
DIG NU!

avanceret kunstglas i alle afarter.
Vi kan næsten ikke undgå at møde
nogle at verdens mest markante
glaskunstnere og dygtige håndværkere. Desuden skal vi besøge øens
glasmuseum og skolen for glas. De
dage vi er på Murano sammen, vil
der være fælles frokost.

som man kan se uforstyrret, for der
er ingen biler. Der er også en helt
særlig oplevelse at gå rundt i byen
ved nattetide. Der vil være fælles
middag den sidste aften.
Der bliver afrejse for alle med
SAS fra København og direkte til
Venedig. Det har vist sig, at hverken
KLM eller Lufthansa har alt andet
end venlige priser for grupper ud af
Billund. Det er godt 1.500 kr. dyrere
pr. person. Afgangen fra København
har den fordel, at flyet går direkte til
Venedig altså uden mellemlanding
i Amsterdam eller Frankfurt, som
hvis turen startede i Billund. Man
skal altså selv sørge for rejser t/r til
København.
Rejsetider og hotel
Afgang med SAS (SK2691) fra
København den 22. oktober kl.
09.20. Ankomst Venedig kl. 11.25.
Hjemrejse med SAS (SK2692) fra
Venedig den 27. oktober kl. 18.00.
Ankomst Købehavn kl. 20.05.

I Venedig vil der blive et par guidede ture rundt i byen med fokus på
byens puls og den rige arkitektur og
kultur foruden på glas. Men der vil
også blive lejlighed til at begive sig
rundt i byen på egen hånd. Nok kan
man fare vild i alle byens kringelkroge, men man bliver aldrig helt væk
og kan ad en længere eller kortere
omvej finde hjem uden at spørge
om vej (som regel). Få byer rummer
så megen smuk og rig arkitektur,
“Tulipani”. Seguso Viro, Murano 2004.
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t/r fra lufthavn til Venedig, hotel, en
middag i Venedig og to frokoster
på Murano. Øvrige måltider og evt.
entreer klarer man selv. Der er mange og gode spisesteder i Venedig.
Ligeledes betaler man individuelt
transporten til og fra Murano. Pris pr.
person i dobbeltværelse: 7.700 kr.
Tillæg for enkeltværelse: 2.870 kr.

“Suez”. Seguso Viro, Murano 2004.

Der vil være arrangeret bådtaxa til
og fra lufthavnen i Venedig. Indkvartering vil ske i dobbeltværelser på Hotel Bel Sito, som er et
mellemklassehotel med bad og
toilet, der ligger vest for Markus
Pladsen. Morgenmad er inkluderet.
Enkeltværelse fås mod tillæg.
Pris
Turens pris omfatter fly t/r, vandtaxa

Tilmelding
Sker efter først til mølle princippet.
Min. antal deltagere 30 max. 40.
Tilmelding sker ved at gøre følgende
to ting inden 10. maj:
1: Udfylde og indsende eller maile
nedenstående kupon til Jan Kock,
Vilhelm Kyhns Allé 2, 8270 Højbjerg
eller e-mail: kock_jan@hotmail.com
2: Indbetale et depositum på 1.500

kr. pr. person til Glasmuseets Venner,
kasserer Jørgen Hoffgaard, enten
på indbetalingskort, type 73, konto
828 704 31 eller til Sparekassen
Kronjylland reg. nr. 9360 konto nr.
3085606904.
Mærk
venligst
indbetalingen
„Venedig“. Restbeløbet indbetales
senest den 1. september.
Der sendes skriftlig bekræftigelse.
Hver enkelt skal ved afrejsen fra
hotellet betale 15 EURO i byskat.
Spørgsmål m.v. bedes sendt til mail:
kock_jan@hotmail.com eller på telefon: +45 2093 0468.
Med venlig hilsen
Jan Kock

TILMELDING TIL VENEDIG TUR
Undertegnede tilmelder sig
hermed bindende turen til
Venedig 22.-27. oktober og
har samtidig indbetalt 1.500
kr. pr. person til: Glasmuseets Venner, enten på indbetalingskort: type 73, konto 828
704 31 eller til Sparekassen
Kronjylland reg. nr. 9360 konto nr. 3085606904.

Tilmeldingen er først gældende, når indbetaling af depositum er registreret. Der sendes
en bekræftigelse.

Navn
Navn
Adresse

Ønsker til værelse:
Dobbeltværelse
Enkeltværelse mod tillæg

Postnr.
Telefon

By
Mobil

Delt dobbeltværelse,
evt. sammen med:

Mærk venligst indbetalingen
“Venedig”.

Husk at anføre jeres navn,
som det er står i passet.

Mail
Dato

Underskrift

Kuponen udfyldes og indsendes eller mailes til Jan Kock, Vilhelm Kyhns Allé 2, 8270 Højbjerg eller mail: kock_jan@hotmail.com
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
Leader
The Chairman notes that there is plenty to look
forward to in the spring, especially at the Glasmuseum: Therman Statom’s colourful narrative
installations, Six Voyages, combine different
media with sound and digital effects. Tróndur
Patursson’s Cosmic Space will be set up together
with the best of the permanent collection, and
in May the Hot and Cool exhibition will open,
while colours and greenness return in the garden.
Activities throughout Denmark can be followed
in Morten Ledet’s newsletters or on the website
under ‘Glastip’.
The Friends of the Glasmuseum have also
planned events in Århus and Hundested and
others, with a visit to Bornholm, and the trip to
Venice in the autumn, so there is plenty to see
and enjoy.
The AGM was held in Ebeltoft on 25 February.
It opened with a tribute to the Glasmuseum’s
founder, Finn Lynggaard, who passed away in
2011. The Chairman reviewed an active year
and mentioned the Committee’s plans for the
next three years. The accounts and budget were
approved, and most members of the Committee
were re-elected. Thomas Skousen stood down,
but will continue as an active member of the
Eastern group, and Morten Ledet was elected in
his place. The winners of the glass lottery were
drawn, and Jan Kock gave an interesting lecture
on Nordic glass in the Renaissance.
The Challenge is an event when Leif Møller
Nielsen will create a work in glass inspired by
the music of jazz pianist Mads Bærentzen. The
artists will play the music and present the glass
at the Glasmuseum on 22 April, and discuss their
reactions.
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Page 3
Glass blowing and beer tasting
This event is part of 150th jubilee celebrations
at Hundested Harbour, arranged jointly by the
Friends of the Glasmuseum, the Danish Society of Engineers, Halsnæs Brewery and Glassmedjen. Jan Kock will lecture on Danish beer
glasses in the 19th century, and Andrew Brown
will demonstrate how some of the glasses were
blown. A buffet will be served and brewer Peter
Sonne will lead the beer tasting. Harbour-master

Søren Brink will give a talk about the history of
the harbour.
Page 4
How to join in the Glass Lottery:
It is open to Friends of the Glasmuseum, who can
pay DKK 400 each year in addition to their subscriptions. This buys one chance the first year,
two the next year, then three, and so on, until you
win. Only one prize may be won in a year, and
the next year you start again with one chance…
Page 5
3-year plan
The Committee’s new 3-year plan for the Friends
of the Glasmuseum will run until 2015, under the
following headings:
The website is now more dynamic and interactive: www.glasmuseetsvenner.dk.
Activities to highlight Ebeltoft as a glass town
include events such as the summer film school.
Partnerships, especially with friends of glass
abroad, now include ‘packages’ to help them
plan visits to Ebeltoft.
Increasing membership by highlighting the association and its various activities.
Offers to members: Studio Glass of the Year now
attracts considerable interest and will continue,
along with other advantages.
Arrangements: outings, lectures, visits abroad
and events at the Glasmuseum and a more informative long-term plan.
Pages 6
Hot and Cool
Trine Drivsholm and Tobias Møhl’s exhibition
can be seen from May to November. They have
much in common and have been together since
1993. They decided independently as children
that they were going to work with glass. Tobias
Møhl trained at Holmegaard, in the USA and in
Venice, while Trine trained in Britain and the
USA before graduating from Kolding School of
Design. Few living craftsmen master the Venetian
techniques like Tobias, who has perfected them
further to develop a modern and distinctively
Nordic form language. It takes unbelievable patience and accuracy to draw the patterned canes,
cut them into small pieces and reassemble them
into impressive Tobias Møhl pieces.
Trine is more interested in aesthetic form and
design that utilitarian objects, creating sculptural
forms with frosted surfaces or a characteristic
rough texture and elegant plays of colour.
Pages 8
European Glass Context, Bornholm
The Bornholm Art Museum is picking up the
threads from earlier years in a biennale that can
measure up to many major events in Europe.
Most countries are represented, and the idea is
to show the directions they are taking individu-

ally. The context is 50 years after the birth of the
Studio Glass movement in the USA, which drew
inspiration from earlier European art glass. The
most important events are the two judged exhibitions, New Talent and European Glass Art. There
will also be a series of conferences on glass as
well as debates, workshops and master classes. It
will also be an important social occasion for the
many visiting glass artists, with many other glassrelated activities on the island at the same time.
See details on www.euuropeanglasscontext.com.
Page 10
Activities at the Museum
Walk-in works of art are not an everyday experience, especially in glass, but this is what the
Glasmuseum is offering this summer. Therman
Statom’s Six Voyages are a fantastic journey inspired by the sea, the light and local history. Another walk-in work is Tróndur Paturson’s Cosmic
Room, which will be permanently installed from
April.
A variety of activities for children and grown-ups
are planned throughout the summer. There are
guided tours at 2 pm on the first Sunday of each
month, and on Saturday 28 April guests can bring
their treasures to be valued by experts from Lauritz.com
Trine Drivsholm and Tobias Møhl will introduce
their exhibition on Sunday 20 May and give a
demo in the workshop.
Theis and Pernille will hold a summer sale on
June 9.
Roses will be in focus on June 17, when rose expert Torben Thim, actress Ghita Nørby and floral
decorator Hanne Utoft will visit the museum.
Several family activities are planned for the
schools’ summer holiday. See details of activities and arrangements at the museum on www.
glasmuseet.dk
Pages 12

Journey to Venice,
22-27 October 2012
This year’s glass journey is a visit to Murano, not
forgetting the riches of Venice. A water taxi will
take the party to their centrally placed hotel, and
from there visits are planned to a range of workshops on Murano. There will be a chance to see
outstanding artists and craftsmen following the
traditions as well as creating advanced modern
works. The group will also see the museum and
school of glass.
A guided tour of Venice will give the visitors a
glimpse of the city’s architecture and culture besides glass, and the trip will be rounded off with
a special dinner the last evening.
The entire group will fly with SAS from Copenhagen direct to Venice. Places are limited, so please
book as soon as possible.

GLASPOSTENS REDAKTION
Dagmar Brendstrup
Telefon 8634 1799
dab@glasmuseet.dk
Mogens Kaalbye
Telefon 9838 1359
kaalbye@mail.tele.dk
Jan Kock
Telefon 8627 5564
kock_jan@hotmail.com
Jørn Bech
Telefon 8637 7010
jbech@privat.dk
Grafisk produktion
www.combina.dk
Tryk
DeFacto AS
Glasposten udkommer
4 gange årligt
Glasmuseets Venner
www.glasmuseetsvenner.dk
mail@glasmuseetsvenner.dk
Henvendelse til venneforeningen
Ring eller mail til sekretæren
eller formanden.

HUSK · HUSK · HUSK
- at melde adresseforandring
for din egen skyld!
Har du ikke opgivet din mail-adresse,
så fremsend den venligst til
sekretæren: jbech@privat.dk

VENNEFORENINGENS BESTYRELSE 2012
MOGENS KAALBYE

NED CANTRELL

Formand
Medl. af redaktionsudvalget
Nygade 7
8400 Ebeltoft
Telefon 9838 1359
kaalbye@mail.tele.dk

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

JØRGEN HOFFGAARD

KAREN SIUNE

Kasserer
Hybenvej 4, Følle
8410 Rønde
Telefon 8637 0330
bjhoffgaard@hotmail.com

Overgade 44
8400 Ebeltoft
Telefon 8634 5450
siune@cfa.au.dk

JØRN BECH

MORTEN LEDET

Sekretær - bladansvarlig
i redaktionsudvalget
og webmaster.
Skelhøjevej 7
8400 Ebeltoft
Telefon 8637 7010
Mobil 4050 7074
jbech@privat.dk

Østgruppen
Roskildevej 49
3600 Frederikssund
Telefon 4731 5521
glastip@mail.tele.dk

JAN KOCK
Redaktionsudvalget
- skribent i Glasposten
og rejsearrangør
Vilhelm Kyhns Allé 2
8270 Højbjerg
Telefon 8627 5564
kock_jan@hotmail.com

BODIL BAST
Webmaster
Hvide Hus Vej 3 - 311
8400 Ebeltoft
Telefon 8634 6840
bodil.bast@gmail.com

DAN ANDERSEN
Jeppe Aakjærs Vej 18
8400 Ebeltoft
Telefon 8634 4060
andersen@conmoto.dk

ØSTDANMARK GRUPPEN
Grete og Thomas Skousen
Hanne Werner / Inge Olsen
Susette Westergaard og Morten Ledet
Finn Sibo og Käthe Schjerbeck
Lise Aastrup
Pavla Rossini
BANKKONTONUMMER
Vælg korttype 73, kreditor 828 704 31
Sparekassen Kronjylland, Reg.nr.: 9360,
konto: 3085606904 eller indbetalingskort
i receptionen på Glasmuseet.
Udland: IBAN: dk259360 3085606904
BIC: KRONDK22
ÅRLIGT KONTINGENT
Personligt medlemskab . . . . .
Ægtepar/samlever medl. . . . .
Eksklusivt medlemskab . . . . . .
Glaslotteri pr. år . . . . . . . . . . . . . .

kr. 300,kr. 425,kr. 1.800,kr. 400,-
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GLASMUSEETS VENNER OG GLASMUSEET EBELTOFT
AKTIVITETER
SØNDAG 22. APRIL kl. 15
„Jazz & Glas“. Pris: kr. 125,Koncert med Mads Bærentzen samt afsløring
af Leif Møller Nielsens ”jazz-glas”.
Tilmelding på tlf: 40560848 eller
e-mail: glasvenner@glasmuseet.dk

UDSTILLINGER
LØRDAG 9. JUNI kl. 10-17
Sommersalg i Glashytten.

LØRDAG 28. APRIL kl. 11-14
Lauritz.com vurdering af medbragte klenodier.
Gratis entré for alle, der skal ha’ vurderet.

SØNDAG 17. JUNI
”En dag i rosens tegn” med bl.a. rosenekspert Torben Thim, skuespiller Ghita Nørby
og blomsterdekoratør Hanne Utoft. Ved
Syddjurs Havekreds. Tilmelding fra den
1. juni til Grete Hale, telefon 8634 5440
eller e-mail: emh@halesseasons.dk

TORSDAG 3. MAJ kl. 17
Fernisering: Hot & Cool, Trine Drivsholm
& Tobias Møhl.

SØNDAG 1. JULI kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.
Ingen tilmelding.

SØNDAG 6. MAJ kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.
Ingen tilmelding.

TORSDAG 2. AUGUST kl. 19.30
Åbningskoncert ”Klassiske koncerter i
Djurs og Mols”.

SØNDAG 20. MAJ kl. 14-16
Rundvisning og demo i Glashytten ved
Trine Drivsholm & Tobias Møhl.

SØNDAG 5. AUGUST kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.
Ingen tilmelding.

TIRSDAG 29. MAJ kl. 17-21
Glasblæsning og ølsmagning i Glassmedjen
og Halsnæs Bryghus, Hundested Havn.

JULI - AUGUST
I skolernes sommerferie er der aktiviteter
for hele familien.

SØNDAG 3. JUNI kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.
Ingen tilmelding.

ÅBNINGSTIDER

TORSDAG 7. – SØNDAG 10. JUNI
“Film & Glas”. Sommerhøjskole på Den Europæiske Filmhøjskole i samarbejde med GMV. Pris,
program og tilmelding, kontakt Jørn Bech på
tlf. 8637 7010 eller glasvenner@glasmuseet.dk

Januar - marts ........ (mandag lukket)
April - juni ....................... alle dage
Juli - august .................... alle dage
September - oktober ....... alle dage
Nov. - december .... (mandag lukket)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10-16
10-17
10-18
10-17
10-16

SIX VOYAGES
30. marts - 18. november 2012
Separatudstilling med installationer
af Therman Statom, USA.
HOT & COOL
3. maj - 18. november 2012
En fællesudstilling med værker af
Trine Drivsholm og Tobias Møhl, DK.
NEW ADDITIONS
30. marts - efterår 2012
Et udvalg af nye værker i samlingen.
GLASGAL
Indtil 22. april 2012
25 år med moderne glas iscenesat
af Bjørn Nørgaard.
Jubilæumsudstilling med udvalgte
værker fra den permanente samling.

GLASCAFÉEN
Februar - marts ...... (mandag lukket)
April - maj ..................... alle dage
Juni, juli, august .............. alle dage
September - oktober ....... alle dage
Nov. - december ... (mandag lukket)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

11-17
11-17
11-18
11-17
11-17

For bordbestilling kontakt Glascaféen på tlf.
8634 1818.

Se venneforeningens aktiviteter på www.glasmuseetsvenner.dk og Glasmuseets på www.glasmuseet.dk

