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Kommende arrangementer:
Torsdag d. 19. januar: Foredrag om Holmegaard Glasværk – 200 års dansk industri og designhistorie.
Fredag d. 10. februar: ÅRSFEST med uddeling af Museumsprisen.
Mandag d. 27. februar: Foredrag om detektor arkæologi – jagten på oldtidens skatte.
Tirsdag d. 21. marts:
Generalforsamling m. fællesspisning.
Efter påske i april:
Besøg på Danmarks Borgcenters nye udstilling ”Vikingernes Metropol”.
Lørdag d. 20. maj:
Forårsudflugt til Sagnlandet Lejre.
Holmegaard skabte både anonyme emballageglas,
flasker og andre brugsglas, men også kunstglas og
unikadesign. Man var også dygtige til at engagere
visionære designere, der kom til at præge dansk glas
produktion. Glas fra Holmegaard blev ikke alene
toneangivende i Danmark, men også internationalt
kendte i løbet af det 20. årh.

Torsdag d. 19. januar kl. 19.00 i Kornerups Rådhus,
Algade 97, 4760 Vordingborg

Holmegaard Glasværk
200 års dansk industriog designhistorie.
Foredrag ved kunsthistoriker og leder af Næstved
Museum, Mette Bielefeldt Bruun, Museum
Sydøstdanmark.
Holmegaard Glasværk blev etableret i 1825 af Lensgreve
Henriette Danneskiold-Samsøe i Holmegaard Mose i
Fensmark. Gennem tiderne har arbejdskraften i høj grad
været baseret på import af udenlandsk arbejdskraft,
men efterhånden opstod der en hel glas-by omkring
glasværket, hvor generation efter generation af
glasværkets arbejdere levede deres liv.

I 2008 lukkede Holmegaards produktion. Bomærket
blev solgt til Rosendahl Design Group, og glasværkets
store glassamling på 35.000 glas er nu i Museum
Sydøstdanmarks varetægt.
Med store donationer fra Realdania og andre fonde vil
Museum Sydøstdanmark nu puste liv i det gamle
glasværk, som fra 2018 vil danne ramme om museum,
videncenter for design og kunsthåndværk og erhvervsog uddannelsessamarbejder.
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Årsfesten 2017
Med usvigelig sikkerhed starter Museumsforeningen
det nye år med vores traditionelle festlige Årsfest.
Årsfesten er samtidig foreningens anledning til at uddele årets Museumspris – hvor vi får lejlighed til at sætte fokus på en særlig indsats på det museale område

Tid: Fredag d. 10. februar Kl. 18 – 24
Sted: Viemose Forsamlingshus.
Foredraget finder sted torsdag d. 19. januar kl. 19.00 i
Kornerups Rådhus, Algade 97, 4760 Vordingborg.
For gangbesværede er der lift til 1. sal samt teleslynge i
foredragssalen.
Billetter kan købes online på
www.danmarksborgcenter.dk samt på Næstved
Museum og Køge Museum. Begrænset antal pladser
Pris: 75 kr / 60 kr for årskortholdere og medlemmer af
Museumsforeningen Sydsjælland og Møn (husk
årskort/medlemskort)
Gebyr 10 kr. på alle billetter.
Der serveres en kop kaffe/te og småkager i pausen.
Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem
Museumsforeningen Sydsjælland og Møn samt Museum
Sydøstdanmark.
Kontakt cj@museerne.dk for yderligere information.

Program:
Lysbilledshow over årets begivenheder i 2016 m.m.
Velkomstdrink samt velkomst ved formanden.
3 retters menu: Forret – Hovedret – Dessert.
Vin/øl/sodavand er inklusiv.
Festtaler ved en kendt og prominent person mellem 1.
og 2. servering af hovedret.
Museumsprisen uddeles inden desserten.
Efter desserten serveres kaffe/the med avecer og sødt.
Musik vil vi også kunne nydes denne specielle aften.
Formandens natmad afslutter traditionelt en dejlig
aften.

Pris: Kr. 195,00 pr. person.
Tilmelding senest mandag d. 6. februar:
Til e-mail john@holmer-as.dk efter først til mølle
princippet. Max: 80 deltagere.
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