GLASNETMØDE 2019
Dragør – Fredag 4. til søndag 6. oktober 2019

Program:
Fredag den 4. oktober
Kl. 15.00 – 19.00

Tjek ind på Dragør Badehotel, Drogdens Vej 43, 2791 Dragør.
Parkering lige overfor.

Kl. 16.00 – 18.00

Bobler og bajere hos Rikke - Kik forbi Rikke Bruzelius`
glaspusteri Glasseriet i Magstræde 6 i Dragør Gl. by lige ved
gågaden Kongevejen. Vi leger tegn og gæt med glas i hold,
alle kan være med (o:

Kl. 17.00 – 19.00

Opstilling af udstilling ”Signatur” i Salonen på Badehotellet –
Alle, som har lyst medbringer et arbejde, som viser deres
individuelle måde at udtrykke sig i glas på – Stort eller småt

Kl. 19.00 – 20.00

Lækker aftensmad, baren er åben.

Kl. 20.00 – 21.00

Foredrag med projektleder fra Holmegård og Bjørn Friborg.
De er blevet ansat til at starte og lede den varme glashytte på
Holmegaard Værk.
Bjørn var med til at starte The Glass Factory i den gamle
fabrik i BODA. Sammen vil de fortælle om de planer for
Holmegaard Værk, som foregår nu. Det er utrolig spændende
og ikke mindst, hvad der sker med det arbejdende varme
glasværksted, hvor man kan få pustet special opgaver.
Hygge og snak – halløj på badehotellet

Lørdag den 5. oktober
Kl. 08.00

De morgenfriske tager en dukkert i Øresund fra
badeanstalten, ca. 3 - 5 min. gang fra Badehotellet.

Kl. 08.00 – 09.30

Morgenmad

Kl. 10.00 – 12.00

Glasnetmøde med dagsorden ifølge vedtægterne. (Jan K, Leif
og Rikke skruer en dagsorden sammen)

Kl. 12.10

Bus til Reffen – Streetfood og Craft. Vi besøger det nye
glaspusteri ”BLÆS”, som er en del af det ultrahippe
Copenhagen Street Food marked.

Kl. 12.40 – 14.15

Frokost – Vi finder selv frokost og drikkevare ved
madboderne og Sally Xenia Christensen og Jette Noa Liv
Bøge, som har etableret glaspusteriet ”BLÆS”, fortæller om
deres projekt.

Kl. 14.30 – 15.30

Foredrag med Rasmus Munk som er kok og ejer af Alchemist.
Vil fortælle om hele arbejdet med Alchemist med specielt
fokus på den kreative proces, fra ide til det færdige produkt.
Måske er der lidt smagsprøver.

Kl. 15.45

Retur med bus til Badehotellet.

Kl. 16.30 – 17.30

Udstillingen i Salonen – Hver enkelt glaskunstner fortæller
med baggrund i et medbragt værk om sin signatur i glasset.
Badehotellet giver kaffe og inviterer besøgende.

Kl. 19.00

Festmiddag – Ad libitum øl, vin, vand frem til kl. 24.00

Kl. 21.00 – 02.00

LIVE Dansemusik vil blive leveret af bandet Jonesey, som
spiller funky dansemusik

Søndag den 6. oktober
Kl. 08.00 – 10.00

Morgenmad

Kl. 11.00

Udtjekning og VI SES I 2020

Varm og venlig hilsen
Bestyrelsen og arrangementsudvalget

For yderligere spørgsmål ring eller SMS til Rikke Bruzelius: Tlf.: 51 29 36 24

