Glasnetmøde 2017

21.6.2016

Tid og sted
Årets Glasnetmøde er henlagt til Aarhus og afholdes i dagene fredag d. 29. september til søndag d.
1. oktober. Netop i år er Aarhus Europæisk Kulturhovedstad, hvilket gør at der er utallige
arrangementer af meget forskellig karakter i byen. Se: www.aarhus2017.dk
Vi inviterer også vore svenske og norske kollegaer ud i glas.
Årets møde vil særlige have fokus på glasteknologi og lampeglas og vil også omfatte praktisk
læring. En væsentlig del af programmet vil være henlagt til lokaler på Kemisk Institut, Aarhus
Universitet. Sted vil fremgå af det endelige program.
Overnatning
Mange vil givetvis have mulighed for at overnatte hos venner og bekendte. Men for at sikre god og
billig overnatning for alle har vi reserveret et helt hotel nemlig BB-Hotel Aarhus, Marselisborg
Havnevej 20, 8000 Aarhus C. Hotellet ligger nede i Marselisborg Lystbådehavn. Vi har fået en
rigtig god pris inklusive morgenmad. www.bbhotels.dk/hotel-aarhus
Tilmelding og pris
Tilmelding sker ved at maile/sende nedenstående tilmelding senest 1. september til: Karina
Malling, E-mail: karina82malling@gmail.com ; tlf.: 53523170; postadresse: Marselisborg Alle 3A,
3 tv, 8000 Århus C.
Ved tilmelding inden 15. juli er prisen 200 kr. lavere pr. person
Pris uden overnatning men inklusive bespisning fredag aften, frokost og festmiddag lørdag og
frokost søndag før 15. juli 850 kr. (efter 15. juli 1050 kr.) Øl, vin og vand betaler man selv og kan
købes på stedet.
Pris inkl. to overnatninger i dobbeltværelse/delt dobbeltværelse og forplejning
Ved tilmelding inden 15. juli er prisen 1450 kr. (efter 15. juli 1650 kr.)
Studerende (fuldtid) De første fem studerende der tilmelder sig får mødeafgift samt overnatning
gratis. Efterfølgende fem studerende får mødeafgift samt overnatning til halv pris - altså uden
overnatning 425 kr. inden 15. juli og efter 15. juli 525 kr. Med overnatning 725 kr. inden 15. juli og
825 kr. efter 15. juli.

Foreløbigt program
Fredag d. 29. september
Socialt samvær, hvor der vil blive lejlighed til at dyrke såvel socialt som fagligt fællesskab. Der vil
være løbende enkel forplejning.
Lørdag. d. 30. september
Kl. 9.30 - 10.00 Glasshow. Kemistuderende sætter os ind i dele af kemiens forunderlige verden. Der
er lyde, farver og lugte.
Kl. 10.15 - 12.00 Årets formelle Glasnetmøde.
Kl. 12.00 - 13.00 Frokost.
Kl. 13.00 - 15.00 Lampeglasblæsning, nye materialer, tanker omkring genbrug, lommeudstilling
(hvor vi inviterer pressen), speed talks, gummistøvlekastning og andre nyttige discipliner.
Kl. 15.00 - 16.45 Fri. Besøg fx udstillinger i byen. Omklædning til festmiddagen.
Kl. 17.00 - 18.00 Professor i organisk kemi Karl Anker Jørgensens sprudlende festforelæsning:
Hvordan vi smager og lugter med mund og næse.
Kl. 18.00 Festmiddag.
Kl. 21.00 - 23.00 Et band spiller op til dans.
Kl. 23.00 – 02.00 DJ.
Søndag d. 1. oktober
Efter morgenmad besøger vi en glasjuvel i Aarhus. Turen kan fint gøres til fods. For dem der vil det
er der afgang kl. 9.30.
Kl. 10.00 -11.00 Besøg hos Søren Seebach i Frederiks Allé, som uden sammenligning har skabt den
bedste og største samling af designet kunstglas fra Holmegaard. Det er i høj grad tale om unika,
som ikke kan ses andre steder. Samlingen er stor, så glæd jer. Vi mødes kl. 10.00 uden for
indgangen til Føtex, Frederiks Alle 22-24.
Kl. 11.00 - 13.00 Guidet gåtur til glasfænomener i Aarhus bl.a. Musikhuset, Kunstmuseet Aros,
Hotel Royal, Domkirken og Kvindemuseet.
Kl. 13.00 Frokost på Kvindemuseet bag Domkirken og glaskunst omkring Domkirken.
Ideer og forslag
Har du gode ideer og forslag til programmets indhold er du velkommen til at sende en mail til
Karina Malling. E-mail: karina82malling@gmail.com

Arrangementsgruppen ønsker jer hjerteligt velkommen i Aarhus
Mette Bülow Duus, Jens Christian Kondrup, Jan Kock, Karen Lise Krabbe, Karina Malling, Rikke
Stenholt og Mikkel Yerst.

