
THE KIDS GLASS FACTORY
Detta kan Du göra hos oss:         This is what we offer:

Gå på skatt- och bokstavsjakt  
– få ett pris! Hitta sju skatter i museets 
utställningar och vinn ett pris av glas.   
Fråga i receptionen efter din utmaning! 
(Vuxen måste följa med.)

Treasure & letter hunt – collect a medal!
Find seven treasures in the museum’s  
exhibitions and win a glass award. Ask 
the reception for your challenge!  
(Adult must come along.)

Fri entré för barn och ungdom upp till 15 år. / Free entrance for children under the age of 15.

Abstractemption - Se men inte röra, 
brukar det heta.  I utställningen  
Abstractemption av Markus Emilsson 
får du se och ta på glaset! Stick in  
handen i mörkret, vad hittar du...?

Abstractemption - Look but don’t touch, 
they say. In the exhibition Abstractemp-
tion by Markus Emilsson you get to see 
and touch the glass!  Put your hand in the 
dark, what do you discover...?

Lekhörna I Barnens Glass Factory kan 
du klä ut dig till luffare, prova att jobba 
i en glashytta och låtsaselda i vår stora 
glasugn, medan mamma och pappa 
sitter ner och fikar i vår småländska 
rastplats.

Play area In the Kids Glass Factory you 
can dress up as a glass peddler, a glass-
blower or a tramp, try our kids glass hot 
shop, while mum and dad sit down and 
have a snack in our Småland rest area.

Levande hytta Upplev hur glasblåsarna 
arbetar med glaset. Det är spännande 
att se hur glaset formas från den heta 
glasmassan. Varje dag håller vi en demo 
i hyttan kl.14:00. Du får gärna ställa 
frågor!

Live hot shop Get into the heat for a while 
and watch the artists and glass blowers 
work with the glass. It is exciting to see 
how the glass is formed from the hot glass 
mass. Every day there is a live demo at 
2PM. You may ask questions!

Ateljén Måla eller gravera ditt eget glas 
hos oss! Kostnad 80 kr. Ta med ditt glas 
hem samma dag!  
Ateljén är öppen mån-fre 11:30-13:30 
och 14:30-16:00 samt lör 13:30-16:00. 

The studio Paint and engrave your own 
glass with us! Cost SEK 80.  Bring your 
glass home the same day! Fun for all. 
The studio is open Mon-Fri 11:30-13:30 
and 14:30-16:00 and Saturdays 13:30-
16:00.

Du kan också gå 
Art & History Walk 

och leka i lekparken, titta in i Rubens 
stuga eller bada i Bodasjön!

You may also take the 
Art & History Walk in Boda,  

play at the playground, have a look in  
Rubens cabin or swim in the lake!


