Lørdag
27. maj 2017
kl. 8-18:00
Udflugt
HEMPELS GLASMUSEUM ANNEBERG
og
VIG TUSKE- & KRÆMMERMARKED
Kl. 8:00
Kl. 10:00
Kl. 12:00
Kl. 12:30

Udflugten afgår fra Dannebrogsgade Odense C
Vig Tuske- & Kræmmermarked
Afgang
Hempels Glasmuseum på Anneberg

FROKOST
Anneberg Café og Restaurant
Det er valgfrit at deltage og det er egenbetaling.
Foreningen har fået et specialtilbud på frokost til kr. 150,00 eks. drikkevarer pr. deltager.
Nb! Deltagerantal skal oplyses ved tilmeldingen og inden 1. maj af hensyn til bordbestilling
GREAT DANES
Sommerudstilling 2017 på Hempel Glasmuseum
Et spændende, internationalt blik på dansk glas med et udvalg af Holmegaards verdensberømte glasdesign fra 1940’erne til nutiden, heriblandt Jacob E. Bang,
Per Lütken, Torben -Jørgensen og Cecilie Manz. Det industrielt producerede og designede brugsglas, som er gået verden rundt, udstilles med et udvalg af værker
af 17 af nutidens betydelige glaskunstnere, også tidligere modtagere af Hempels Glaspris.
Udstillingen GREAT DANES er sammensat og -udlånt af det nye belgiske glasmuseum i Lommel, GLAZENHUIS, det -flamske center for nutidig glaskunst, samt
danske samlinger, primært fra Holmegaards prøvesamling.
MARMORERET GLAS FRA FYENS GLASVÆRK
I atriumgården En udstilling sammensat af Niels Andersen, forfatter til den sidste år udkomne bog Marmoreret glas fra Fyens glasværk og andre
specialproduktioner omkring år 1900.
ANNEBERGS PERMANENTE UDSTILLING
J.C. Hempels Samling
Den omfatter mere end 1000 glas, hvoraf en tredjedel stammer fra oldtidskulturerne, hvor der fx fra 1500 årene f.v.t. er bevaret små flasker fra Ægypten.
Samlingen er meget varieret og repræsentativ for flere landes og stilperioders glasproduktion.
Her findes glas fra Venedig, Bøhmen, Schlesien, Østrig, Tyskland, England, Frankrig, Spanien, Rusland, Holland, Belgien, Sverige, Norge og enkelte danske.
Samlingen er Nordens største, med pynteglas og dekorerede pokaler.
Peter F. Heerings Samling
Indeholder glas fra 1800-tallet fra de tidlige danske glasværker, bl.a. Conradsminde, Ålborg, Fyn og Holmegaard.
C.J. Lemvigh-Müller og Ebba Lemvigh-Müllers samling
Prospektporcelæn (erindringsporcelæn)
kl. 15:30
kl. 18:00

Afgang
Ca. retur i Odense

Pris for tur og indgang til museet kr. 200,- pr. medlem og såfremt der er ledige pladser, ikke medlemmer kr. 250,Tilmeldingen er bindende og der betales i bussen. Der er begrænset deltagerantal på 54, så hurtig tilmelding er en god idé, men bestyrelsen forbeholder sig ret
til at aflyse, hvis den finder deltagerantallet for lavt.
Nb! Gerne før, men absolut seneste tilmelding er lørdag d. 1. maj 2017
Tilmelding til bestyrelsen
Formand Niels Andersen
Næstformand Tom H. Hansen
Best. mdl. Finn Kudsk
Kasserer Janne Andersen

tlf.: 40633101
tlf.: 40368970
tlf.: 25794284
tlf.: 61702287

