
.     Konst- och Bruksglasföreningen    .
Konst- och Bruksglasföreningen inbjuder, i samverkan med Studiefrämjandet, till bussresa

Öland och VIDA museum m.m.

En dag om Ulrica Hydman Vallien
 Lördag  22 september 2018

Vi gör denna dag för att hedra och minnas en unik konstnär och person!
Björn Boode,nyinvald i vår styrelse och författare till boken om Ulrica Hydman Vallien,

är med hela dagen. Björn kom, under arbetet med boken, väldigt nära Ulrica,
Vi lyssnar till Björn under bussturen samt  guidar han oss på Vida museum.

08.00 Buss avgår från Norrtullskolan, Skolgatan 2,  Växjö

                                    

10.00 anländer vi till VIDA Konstmuseum där vi börjar besöket med förmiddagsfika 
på VIDA Café. Kaffe/tea och smörgås står framdukat.
Därefter guidad visning på museet med  Björn Boode 

   

12.15 äter vi en god lunchbuffé på Ekerum Resort Restaurang & Bar.
(Kött-eller fiskrätt, måltidsdryck samt kaffe och kaka)

Fri tid för eget besök på 
¤   Ekerums Konsthall – där konstnärerna Kjell Engman, Ernst Billgren, 
Ronnie Wood och Caroline Af Ugglas m fl ställer ut.
¤   VIDA Konstmuseum – utöver de permanenta utställningarna med Ulrica Hydman 
Vallien och Bertil Vallien visas  VAR SÅ GOD OCH SITT -  stolar som klassas som 
designklassiker!  Dessutom visas både ritningar och möbler av  konstnären och 
formgikvaren JOHN KANDELL med ett förflutet från Källemo på 1980-talet.

                         

14.15 avgår bussen till Kalmar.där vi gör ett stopp  på  Kafé Ångkvarnen på Kalmar läns 
museum där vi i  denna vackra miljö intar kaffe/tea och en go´kaka – Kärleksmums..      

16.00 lämnar vi Kalmar och påbörjar lugnt och stilla resan mot Växjö 
18.00 c:a tillbaka  i Växjö efter en minnesrik dag i glasvänners lag!

Avgift 650 kr inkl. buss, entré, guide, för- och eftermiddagsfika, samt måltid.  
Inbetalas till postgiro 640 01 05 – 0      

För medföljande gäster (icke medlemmar) tillkommer en avgift med 75 kr/per person.
Sista anmälningsdag söndag 16 september till 

Lilian Hult 070 – 566 96 19, lilian.hult@fagraback.net
 www.konstochbruksglasforeningen.se
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