I samarbeid med Hå Gamle Prestegard til omvisning, foredrag og sosial aften
på

Hå Gamle Prestegard
Glasskunst/utstilling
Programmet for kvelden starter med å besøke kunst håndverkerne på Nærbø

MingarWalker Glassblåseri
Onsdag 22. april, kl. 18.00
Her får du oppleve at glødende glassmasse formes av
hender og blir til vakre kunstglass.

Etter besøket går turen til Hå Gamle Prestegard hvor

Glasskunstner Karen Klim
Har foredrag om glasblåsing og omvisning av utstillingen
Øyeblikkets stillhet
Karen Klim er en av nestorene innen norsk glasskunst som har vært
med på å befeste glasskunsten som en levende kunstart. Hennes
kunst deles gjerne inn i stilleben, skulpturelt glass og vaser. For første
gang har hun i de største verkene gitt seg i kast med glassmasser som
er så tunge at hun ikke kan håndtere dem selv. De største vasene er
helt på kanten av det som rent teknisk kan la seg gjøre med blåst
glass. Når vasene ikke virker massive, skyldes dette i stor grad
objektenes forfinede uttrykk.
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Hå Gamle Prestegard
Det blir også anledning for bedriftskunst foreningene å kjøpe kunst fra kunstner
Karen Klim og fra kunstbutikken til Hå Gamle Prestegard. De har kunst og
kunsthåndverk fra hele landet i kommisjon. De har godt utvalg av kunstnerne: Håkon
Bleken,Håkon Gullvåg, Ørnulf Oppdal, Terje Resell med flere.

 Arrangementet er gratis for RBR medlemmer
 Enkel bevertning, kaffe/te og mineralvann.
 Salg av vin til kr 25 pr glass

Transport:
Avreise med buss fra Stavanger jernbanestasjon kl. 17.00
 Stopper i Sandnes med avgang fra Ruten kl. 17.20
 Stopper i Bryne med Shell stasjonen kl. 17.40
 Retur fra Hå kl. 22.00
Adresse til MingarWalker Glassblåseri er:
Nordsjøvegen 2012, 4365 Nærbø, www.mingarwalkerglass.no

Vel møtt
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Påmelding
Totalt antall deltagere: 50 personer.
Den enkelte bedriftskunstforening kan melde på maks 3 personer.
Dersom flere ønsker og delta blir de satt på venteliste.
Påmeldingene blir registrert i mottatt rekkefølge.
Påmelding snarest men senest onsdag

22. april 2015

Da arrangementet er med transport og servering, er det bindende påmelding
Husk og skriv på hvor du ønske å gå på bussen.

til: E-post: ragnar.kveseth@halliburton.com

eller via vår hjemmeside www.rbr-rapport.no
Navn 1 ………………………………………Buss ……..

fra…………………….

Navn 2 ………………………………………Buss………

fra…………………….

Navn 3 ………………………………………Buss………

fra…………………….

Navn 4 ………………………………………Buss……..

fra…………………….

Venteliste 1 : ……………………………………..Buss……….

fra…………………….

Venteliste 2 : ……………………………………..Buss……….

fra…………………….

Navn på bedriftskunstforeningen : ……………………………………………….
Kontaktperson

: …………………………………E-post:……………………..

Telefon

: ……..…………………………..

E-post

: ……..…………………………..
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