
Kurstillfällen:                         

2015 JUNI JULI AUGUSTI

Datum: 6-7, 13-14, 27-28 18-19 15-16

I kursen ingår: Introduktion och en heldag i hyttan under handledning av  
två konstnärer och mästare i glas. Glasmassa, material och ditt eget färdiga  
glaskonstverk. Lättare förtäring på lördag och fika på söndag.

Kursens upplägg:

Lördag 10.00 – 15.00  
WORKSHOP 

& HYTTA

Vi träffas i ateljén, äter något litet och lär känna varandra.  Jag och Jon går igenom glasets 
egenskaper och tekniker inom glaskonsten. Vi berättar vad man kan åstadkomma med glas,  
hur processen går till och tillsammans förbereder vi arbetet i hyttan. Sen går vi in i hyttan för en 
hel dags skapande. Med stöd av teamet och oss skapar du ett helt eget konstverk av glas.

Söndag 11:00
SIGNERING  

& FIKA

Glaset har kallnat över natten och tiden är kommen att plocka ut signera och njuta av glaset  
och ditt konstverks unika egenskaper. Vi avslutar helgen och firar alla nya konstverk med en 
gemensam fika.

      Pris: 1495 kr

Oldergården / Triberga  
Sydöstra Öland  
0733-822546  
oldergaard.se

BOKA DIN GLASKURS IDAG:

Ring på telefon 0733-82 25 46 eller  
skicka ett mail till robert@oldergaard.se.  

Glöm inte att ange den helg du valt, hur många ni är,  
ditt namn och gärna telefonnummer, så att jag kan  

nå dig med information om kursen.

FÅNGA  
SOMMAREN 

I GLAS!

Det är en glädje att få dela  
med mig av mina kunskaper och  
min kärlek till glaset som konst.

Jag heter Robert Oldergaard och jag jobbar sedan 25 år med konstglas. Under några härliga sommardagar 

2015 har jag bjudit in glasmästare och konstnär Jon Beyer till min hytta på gården. Då håller vi kurser tillsammans 

för alla som är nyfikna på att skapa i glas. Från hanteringen av den heta glasmassan till signeringen av det kalla 

glaset delar vi med oss av våra kunskaper och erfarenheter.  Som deltagare får du arbeta i team, lära dig olika 

tekniker och utforma ditt eget verk, med tryggt stöd av mig och Jon. Det är en fantastisk upplevelse när glaset 

tar form i dina händer – ett ögonblick du dessutom får ta med dig hem, fångat i ditt egen glaskonstverk. 

Skicka in din anmälan via mail eller ring mig, så ses vi på Öland i sommar.

Boka en kurs i glaskonst  
på sydöstra Öland.


