
Kunsttur for kunstforeningens medlemmer lørdag den 8.10.2022

Kalundborg Kunstforening har hermed fornøjelsen af at invitere medlemmerne med på en
sensommerudflugt lørdag den 8. oktober 2022. Turen starter fra Kalundborg Vandrerhjem,
Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg klokken 08.15, da vi skal være i Præstø kl 10.00.

Bussens første stop bliver i Præstø, hvor vi skal besøge et helt unikt og enestående dansk
glasværksted, nemlig Per Hebsgaards værksted.

Det er en mulighed, som meget sjældent tilbydes, så vi er meget stolte af at kunne tilbyde
det til vore medlemmer.

Værkstedet, som har eksisteret siden 1986, fremstiller glaskunst i samarbejde med kunstne-
re. Igennem årene har værkstedet samarbejdet med mange spændende kunstnere omkring
udførelsen af kunstneriske værker og udsmykninger i glas.

I flæng kan nævnes: Jens Birkemose, Arne Haugen Sørensen, Olafur Eliasson, Carl-Hen-
ning Pedersen, Pontus Kjerman, Knud Odde, Verner Panton, Maja-Lisa Engelhardt, Peter 
Brandes, Per Kirkeby, Trondur Patterson, Erik A. Frandsen, Bjørn Nørgaard. 

Per Hebsgaard, som er uddannet glarmester, har 50 års erfaring med restaureringer af kir-
keruder, specielt blyindfattede ruder, og har siden 1970 stået for restaureringen af ruderne i 
Roskilde Domkirke.   

Efter et spændende besøg her kører bussen os til Holmegaard Værk.
Vi starter med frokost ca. kl. 13.00, og herefter er der mulighed for at se den aktuelle udstil -
ling ”Picasso – en hyldest til keramikken”. 
 
Pablo Picasso (1881-1973) er mest kendt
for sine banebrydende malerier med moti-
ver af bl.a. kvinder, krig og kærlighed. In-
gen af disse er med på udstillingen. Der-
imod kan man se  42 keramiske værker
fra den amerikanske Rosenbaum
Collection, som aldrig før har været udstil-
let i sin helhed i Danmark.

Glasmontrerne,  der  benyttes  i  udstil-
lingen,  er  blæst  af  Holmegaard  Værks
egne glaspustere. Og det er ikke klassi-
ske glasmontrer! – glæd jer til at se denne flot opsatte, unikke keramikudstilling. Det er en
igen en oplevelse, som man sjældent får, og udstillingen er utrolig flot og interessant sat op.

Holmegård Værk har desværre ikke mulighed for at rundvise os, så man skal selv gå rundt
og se på de spændende udstillinger, de har. Picasso-udstillingen kan man sagtens selv gå
rundt i og læse de ophængte plancher. Besøg fx også Kähler-samlingen, og måske er glas -
pusterne på arbejde.

Derudover bør I bestemt se Per Hebsgaards Hal, hvor I kan se nogle af resultaterne af hans
samarbejde med en lang række kunstnere. Det er nogle fantastisk flotte værker. 



I har samtidig mulighed for at se værkets imponerende og retrospektive samling af glas fra 
Holmegaards produktion og Kählers keramiske værker, sat sammen på et ”Designernes 
bord”, som er meget langt. 

Man bør heller ikke ”snyde” sig selv for at se den meget store reol med alle de 42.000 for-
skellige glasvarer, som gennem mange år er fremstillet på Holmegård.

Fotos stammer fra Holmegaard Værks presse-sektion.

Dagens program:
08.15 afgang fra Kalundborg vandrerhjem – vi kører præcis for at nå det hele
10.00 ca. ankomst til Per Hebsgaard, Præstø 
13.00 frokost på Holmegaard 
16.30 afgang Holmegård 
18.00 ankomst til vandrerhjemmet

Deltagerprisen er kr. 400,00 pr. person, og den er så lav, fordi vi stadig kan yde bidrag til tu-
ren med de penge vi fik ved Kondensatprisen for få år siden. Drikkevarer til frokosten er for 
egen regning.

I tilmelder jer til turen ved at købe billet på Place2book ved at bruge dette link:

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/n8e9uv3yf9

Vi håber, at rigtig mange vil tage godt imod denne tur, for det er en fantastisk oplevelse med 
rigtig mange indtryk.

På kunstforeningens vegne

Turudvalget – Pia og Jørgen

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/n8e9uv3yf9

