Ebeltoft og omegn
På Venneforeningens tur rundt i Ebeltoft og omegn 22. august 2015 besøgtes Glasmuseet
og seks glashytter/gallerier
1. Glasmuseet
Museets direktør Dan Mølgaard fortalte museets historie og gav en spændende
rundvisning på sommerens udstilling af 40 års dansk glaskunst og i museets permanente
udstilling af moderne dansk og international glaskunst. En særlig oplevelse var et besøg i
museets kælder, der normalt ikke er åben for publikum, og som indeholder museets store
samling af glaskunst, der venter på igen at blive udstillet. Entré. Reception og butik sælger
værker af danske glaskunstnere.
Frokost på museets gode Glascafé.
Strandvejen 8, 8400 Ebeltoft, tlf. 8634 1799, info@glasmuseet.dk
Åbningstider og information om udstillinger m.v. på www.glasmuseet.dk
2. Glashytten i museets have
Hyttemester Aoife Soden var i gang med at blæse og færdiggøre en kulørt skål, men gav
sig også tid til at svare på spørgsmål om glashyttens drift og publikumsvenlige aktiviteter.
Aktiviteter bekendtgøres i Venneforeningens tidsskrift Glasposten, men kan også
oplyses ved henvendelse til glashytten@glasmuseet.dk
3. Nyholm Cantrell Glas
Ned Cantrell og Karen Nyholm var ved at indrette nyt glasværksted og galleri i Finn
Lynggaards og Tchai Munchs gamle lokaler. Ned Cantrell fortalte om udflytningen fra
Århus og viste os flere af sine og Karens spændende værker. Hendes glas i dæmpede
jordfarver og enkle former, hans i stærkere farver og fyldige former, bl.a. babyer og
bananer.
Nedergade 21, 8400 Ebeltoft, tlf. 8618 9080, glas@nyholmcantrell.dk
Åbningstider og fotos på www.nyholmcantrell.dk
4. Galleri Ebeltoft Glas
Tchai Munch fortalte om sit og Finn Lynggaards mangeårige samarbejde om fremstilling af
glaskunst. Galleriet rummer en mængde store og små kunstværker fra hele denne periode
samt nye værker af Tchai Munch.
Nedergade 23, 8400 Ebeltoft, tlf. 2146 9009, tchaimunch@mail.dk
Åbningstider og fotos på www.ebeltoftglas.dk
5. Møhl & Drivsholm Glas
Trine Drivsholm bød på kaffe og viste rundt i sit smukke galleri med hendes egne og
Tobias Møhls skønne glas, som de fremstiller med stadig større fantasi og dygtighed. Stor
interesse for både de små brugsglas og de store kostbare skulpturer.
Stockflethsvej 13 B, 8400 Ebeltoft, tlf. 2764 2013, mohldrivsholm@gmail.com
Åbningstider og fotos på www.mohl-drivsholm.dk

6. Glaspusteriet Møller & Rønholm
Tre km nord for Ebeltoft ligger en af egnens ældste glashytter med udsigt over Ebeltoft
Vig. Her fremstiller Claus Møller og Helle Rønholm vin- og snapseglas, kander, skåle og
større unikaglas, primært ved blæsning. Nogle hinkesten af glas blev straks revet væk af
gæsterne, men der var også stor interesse for andre af brugsglassene.
Kystvejen 169, 8400 Ebeltoft, tlf. 8634 4958, studio@glaspusteriet.dk
Åbningstider og fotos af produktionen på www.glaspusteriet.dk
7. Dam & Karlslund Glas - Djursland
Endnu et par km nordvestpå i landsbyen Handrup bød Micha Karlslund velkommen i
glasværkstedet og fortalte om sin glaskunst, der omfatter såvel kakler og billedvaser som
store vægudsmykninger. Hun har udviklet flere behandlinger af glasset med metaller og
kemikalier, som giver det nogle fantastiske glødende og skinnende overflader.
Steffen Dam trak os videre ind i lokalerne og fortalte om nogle af sine teknikker, han
benytter til fremstilling af sine forunderlige skulpturer, der er som glasindkapslede
præparater af botanisk og marin oprindelse. Han demonstrerede også de smukke skabe
og skuffer, han selv snedkererer til opbevaring og præsentation af sin glaskunst.
Et eventyrligt punktum for en begivenhedsrig dag med ypperlig glaskunst i Ebeltoft og
omegn.
Stabelhøjen 1, Handrup, 8400 Ebeltoft, tlf. 2613 1696, dam@karlslund.dk
Intet besøgsgalleri, men fotogalleri m.m. på www.steffendam.dk og
www.michakarlslund.dk
Der er flere andre glashytter i Ebeltoft, bl.a.
Pust Glasværksted, hvor Leif Møller Nielsen og Christina Hellevik har deres glaspusteri
og fremstiller brugsglas og unika, som sælges fra deres butik.
Strandvejen 19, 8400 Ebeltoft, tlf. 2253 0602, kontakt@pustglas.dk
Åbningstider og fotos på www.pustglas.dk

