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Nyfiken på att lära dig hemligheten bakom glasblåsning? 

Välkommen till min värld. Jag kommer att ge dig och dina vänner en inblick till detta magiska material. Jag vill att ni skall 
få uppleva glaset, pulsen, värmen, doften, på riktigt. Låter det kul, kanske tillochmed lite poetiskt? Det är det, det är 
underbart! Snart kommer du själv att förstå..
Första momentet äger rum i glashyttan, där drar jag en kortfattad och underhållande presentation av glasets historia, 
sammanflätad med en demonstration av glasblåsningens grundtekniker- sedan är det upp till dig. Du kommer att själv 
få bygga på dina kunskaper och färdigheter och sedan steg för steg kunna göra ditt egna glas - helt själv. Det kanske 
blir lite snett, det kanske blir lite vint, men vad gör det när det helt och hållet är din prestation, din upplevelse? Visst låter 
det spännande!

Möhippor/Svensexor, Jubilarer, Bemärkelsedagar, eller bara den Nyfikna. 

Denna variant lämpar sig bäst där en person är huvudnummret, naturligtvis är de andra också delaktiga men står inte i 
rampljuset.
Priset är helt enkelt beroende på tid - 1 timme kostar 1500kr ex moms, dvs. 1875kr inkl. moms.
Räkna med åtminstone 1 timme för 1:a person sedan minskas det ju fler ni är. 
Exempelvis tar 1 person drygt 1 timme, medan 4 personer tar ca 3 timmar.

Grupper, kompisgäng, företagsevent, m.fl. 

Denna variant går ut på att ni delar på det roliga, ni får göra lite enklare uppgifter, kanske en glaskula. Det beror på hur 
många ni är och hur lång tid ni har.
Priset beror på tid - 1 timme kostar 1500kr ex moms, dvs. 1875kr inkl. moms.
Skall ni blåsa en glaskula räkna med ca 10 minuter/person lite beroende på hur många ni är.

e l d o l u f t  g l a s  s t u d i o

Glasblåsning - på riktigt! 

Glasblåsning, mat och vin?
För företag, kompisgäng, födelsedagar eller föreningar

Vill ni ha en helafton med oss föreslår vi glasblåsningsdemonstrationen följt av en vinprovning med god mat i Båstads 
gamla järnvägsstation.
Varför inte komma med tåget?  Vi finns bara 5 meter från perrongen!

Sugen? Kontakta Richard för förslag

Upplev magin i glaset !


