PRESSINBJUDAN till Österlens Glashytta

Välkommen att få en försmak av glasmässan
Mästarna bakom glaset
Fredagen den 7 okt 2016 kl. 10.30
Programmet:
Kl. 10.30 Förhandsöppning, presentation och mingel på Österlens Glashytta i Björstorp
på Österlen
Vi får en presentation av årets Mästarna bakom glaset av glaskonstnären Elna Jolom,
initiativtagare och ägare till Österlens Glashytta. Årets tema är "Crossing Borders". Vi möter
glasblåsarna Mattia och Marco Salvadore från Murano, Italien och konstnärerna Etta Säfve
och Elin Maria Johansson som arbetar tillsammans på Österlens Glashytta 8 - 16 okt.
Elna Jolom berättar om utställningen på Österlens Glashytta, programmet för glasmässan och
glasblåsarteamen och konstnärerna som arbetar i hyttan de följande veckorna.
Efter introduktionen på Österlens Glashytta kan du följa med den buss som tar oss runt
till de tre övriga utställningsplatserna, inkl lunch på Drakamöllan. Du kan också på
egen hand besöka utställningarna på Drakamöllan Gårdshotell, Kiviks Musteri och
Fabriken i Bästekille. Alla håller öppet under eftermiddagen.
Med på pressträffen/ minglet och på bussresan finns bl a konstnärerna Etta Säfve, Elin Maria
Johansson, Marco Salvadore, Mattia Salvadore, Amy Krüger, Lennart Nissmark, Jonas Rooth
och Elna Jolom.
Hålltider för bussen:
11.30 avresa till Drakamöllans Gårdshotell
12.30 lunch på Drakamöllans Gårdshotell
14.00 avfärd till Kiviks Musteri där vi bjuds på kaffe och äppelfika
15.45 avfärd till Fabriken i Bästekille
ca 17.30 bussen återvänder till Österlens Glashytta.

Anmälan görs via mail, senast den 5 okt till info@glasriketsverige.se eller direkt till
Elna Jolom, Österlens Glashytta tel. tel. 0709-63 03 03
Meddela då om du
( ) vill åka buss
( ) tar dig runt på egen hand.
( ) vill äta lunch på Drakamöllan.
Du är välkommen att äta lunch även om du inte åker med vår buss. Men anmälan, se ovan.
krävs.
Vägbeskrivning till Österlens Glashytta
Från väg 19, 1km nordost om Brösarp och 5km sydväst om Maglehem, sväng norrut på Hörrödsvägen mot Norra
Björstorp. Kör upp längs med Brösarps Norra Backar. Efter backen passeras Glimmebodagården. Kör 700m och
se efter skylt "Österlens Glashytta", sväng vänster in på en grusväg. Fortsätt 200m, ta första höger och kör fram
till parkeringen.
Vägbeskrivning till Drakamöllan Gårdshotell
Ta av på väg 19 mellan Degeberga och Brösarp, 1 km söder om Maglehem och 5 km norr om Brösarp - se skylt
Drakamöllan Gårdshotell. Efter ca 800 meter på den smala skogsvägen kör ni rakt in på Drakamöllans parkering.
Enda vägen in är avfarten från riksväg 19 vid skylten Drakamöllan Gårdshotell.
Vägbeskrivning till Fabriken i Bästekille
Följ väg 9 söderifrån mot Kivik, sväng vänster strax innan Kivik mot Vitaby. Följ vägen uppför backen och
sväng höger vid skylten till Bästekille. Kör igenom Bästekille och följ vägen ytterligare ca 400 meter och
Fabriken ligger på höger sida.
Vägbeskrivning till Kiviks Musteri
Kiviks Musteri ligger i södra delen av Kivik.Följ väg 9 mellan Simrishamn och Brösarp. I Kivik sväng av mot
Kiviks Musteri (skyltat både från söder och norr). Följ skyltarna ca 3 km och du är framme.

Österlens Glashytta finns i Brösarps norra backar i norra delen av Österlen i Skåne. Hyttan startades
2010 av glasblåsaren Elna Jolom och hantverkaren Herman Hagelbäck som också äger hyttan. Österlens
Glashytta har gjort sig känd som hyttan som samverkar med både stora och små verksamheter inom
glasområdet och med lokala företag. Varje år hålls här glasmässan Mästarna bakom glaset och andra
evenemang. www.osterlensglashytta.se

