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Kunstarrangement  

Lørdag den 11. juni 2022 kl. 11.00

  
 

 

SAS Art Club tilbyder et spændende besøg hos Rikke Bruzelius 
på Glasseriet, Magstræde 6, 2791 Dragør.  

Vi skal opleve et arbejdende glaspusteri midt i Dragør Gl. By 
lige rundt om hjørnet fra gågaden. Her arbejder Rikke Bru-

zelius året rundt foran glasovnen, og former det rødglødende 
glas til kunsthåndværk og unika af højeste kvalitet. 

Værksted og butik er i samme lokale, hvor vi både skal op-

leve glasset blive formet og se et bredt udvalg af Rikke Bru-
zelius’ håndlavede og mundblæste glas. 

Glasset har siden 1987 været Rikke Bruzelius’ passion og le-
vevej. Gennem læretiden hos nogle af Danmarks bedste me-
stre lærte hun at beherske håndværket og kontrollere glasset.  

I 1996 etablerede hun sit glaspusteri Glasseriet. De første 
20 år var værkstedet beliggende i et industriområde ved 

Amager Strand. På grund af byudvikling i området, hvor be-
boelse overtager industriejendommene, flyttede Glasseriet i 
november 2017 til hjertet af Dragør Gl. By og kun et stenkast 

fra havnen og lige ved gågaden.  

Rikke Bruzelius blæser glas året rundt, og hun har arrangementer for private, virksomheder og 

foreninger. Alt glas er blæst med glæde og skabt til nydelse, og hendes vision er at skabe et 
smukt, skandinavisk glas, hvor historie og natur smelter sammen i unikke værker med et per-
sonligt udtryk. Glas som lader fantasien og indlevelsen få frit spil i sammensmeltede farvekom-

binationer og harmonisk formgivning. Glassets skrøbelighed ynder hun at fremhæve ved at lade 
metal og glas forenes i en kontrastfyldt symbiose. 

Inden vi forlader Glasseriet, så er det hensigten at SAS Art Club indkøber et af Rikke Bruselius’ 
værker med henblik på udlodning til generalforsamlingen i 2023. Du kan være med til at påvirke 

valget af kunstværk. 

Rundvisningen finder sted lørdag den 11. juni 2022 kl. 11. Mødetid er kl.10.50 ved indgan-
gen til Glasseriet. Prisen er kr. 100,- per person.  

Der er mulighed for at spise frokost efter besøget i Glasseriet. Vi bestiller bord på Café Espersen 
på Dragør Havn (få minutters gang fra Glasseriet) til dem, der ønsker at spise (for egen regning 

     ). Du kan se, hvad restauranten tilbyder til frokost på Cafeespersen.dk 

Tilmelding senest tirsdag den 7. juni 2022 til Erik.Andersen2@outlook.com. Husk at op-

lyse deltagernes navne, dit telefonnummer og om vi skal bestille bord til frokost på Café Esper-
sen til dig. Du får bekræftelse på din tilmelding og besked om, hvordan du skal indbetale delta-

gergebyret efter udløbet af tilmeldingsfristen. Du er velkommen til at tage gæster med til dette 
arrangement, men pladsen er begrænset og vi tildeler pladserne efter først-til-mølle-princippet. 
 
Venlig hilsen 
 
Erik Andersen, tlf. 35 25 16 14, Kunst- og Kulturudvalget 

 

Email: Erik.Andersen2@outlook.com   
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