Kristallens nyhetsbrev, mars 2022
Välkomna till ett nytt verksamhetsår i Kristallen!
Med viss optimism kan vi nu se fram emot ett nytt verksamhetsår i unika Kristallen i
Bruzaholm. Det planerade programmet ankyter till Kristallens historia som fruktodling
och handelsträdgård. Redan tidigt i vår kommer en erfaren odlare från Österlen för att
berätta om ekologisk äppleodling. Och på Kulturarvsdagen i september blir det
höstmarknad med frukt och grönt och föredrag om trädgårdsnäringens historia under
1900-talet. Det blir flera konstutställningar, skapande workshop för barn och unga. Och
inte minst – konsert med Janne Schaffer! Ett kärt återseende för många, som kanske
upplevde den stämningsfulla konserten sommaren 2014 – då växthuset i det närmaste
fortfarande var en “ruin”.
Under våren kommer föreningen att erbjuda en datakurs för seniorer i Kristallens
lokaler. Det blir fyra mötestillfällen på söndagar, med Jan Ove Hamar som handledare.
Kursen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
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Information om årsmötet 2022
Föreningen Kristallens årsmöte äger rum den 22 mars.
Lokal: Kristallen i Bruzaholm Tid: Kl. 18.
Föreningen bjuder på fika
Frågor om årsmötet ställs till ordförande Birgitta
Holm, 076-7930002 (sms) eller epost:
birgittaholmrufus@gmail.com
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Öppet under sommaren 2022
Kristallen håller öppet i samband med nedanstående
arrangemang och utställningar. Kaffeservering.
Förbokade grupper är välkomna utanför ordinarie
öppettider. Man kan även hyra Kristallen för privata
tillställningar. Lokalerna är tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning.
För gruppbesök, guidning och hyra av lokalen kontakta
birgittaholmrufus@gmail.com eller
kristallenbruzaholm@gmail.com

Onsdag 16 mars kl. 18.00
Ekologisk fruktodling och skötsel av
äppelträd. Föredrag av Per Odén.
Fri entré. Servering.
I höstas planterade föreningen stammar av 12 olika
sorters äpplen på gräsplanen framför Kristallens
växthus. I vår är det dags för en första beskärning.

Utanför Kivik, mitt i en klassisk
fruktodlartrakt på Österlen, ligger
Per och Susanna Odéns ekologiska
äppelodling Livsträdgården.

Denna kväll får vi lära oss mer om ekologisk skötsel av
fruktträd av Per Odén, kravcertifierad odlare från
Österlen. Per ger även lite praktisk information (om
vädret tillåter) vad man bör tänka på vid beskärning av
äppelträd.
https://www.framtidensfrukt.se/per-susanna-odenlivstradgard

Konstutställning
Rolf Wernersson och Annika Paulsson,
18 april – 24 april. Vernissage 18 april kl.12
Öppettider
18 april kl 12-17
19 april – stängt
20-22 april kl 15-18
23-24 april kl 12-16
Vänster: Rolf Wernersson Human being, akryl 90x90
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Höglandets konstronda, samlingsutställning
14 – 29 maj. Vernissage 14 maj kl. 14.00
Öppettider
15 – 25 maj kl 13-17
26 – 29 maj kl 11-17
Måndagar stängt
I samband med utställningen blir det även en
föreläsning. Mer information kommer
https://www.konstrondan.com/

18 juni kl 19.00 My Music story
konsert med Janne Schaffer.
Samarr. Eksjö kommun
Den 18 juni 2022 är vi glada att kunna hälsa Janne
Schaffer välkommen till Kristallen. Janne firar 50 år
som artist med föreställningen My Music story.
Konserten genomförs i samarbete med Kultur & Fritid,
Eksjö kommun.
Biljettsläpp 1 april. Biljettpris 200 kr, kan köpas via
Nordic Ticket samt med QR-kod på plats vid konserten.
Vi återkommer med mer information.
Nedan: Från konserten med Janne Schaffer i augusti 2014.
Mycket har hänt i Kristallen sedan dess.
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Kulturarvsdagen 11 september, kl.14 – 17
Tema Det odlade kulturarvet.
Skördemarknad med frukt, grönsaker,
plantbyten mm.

Inger Olausson, fil. dr. har själv “vuxit
upp” i en handelsträdgård . Hennes
forskning handlar om det odlade
kulturarvet och trädgårdsnäringens
historia i Sverige.
https://www.gu.se/omuniversitetet/hittaperson/ingerolausson

Kl.15. Trädgårdsmästarens och trädgårdsodlingens
kulturarv.
Föredrag av Inger Olausson, Uppsala.
Fri entré, servering

25 september kl 10.00-13.00
Workshop för barn & unga
Vi gör konst med material från naturen.
Handledare Karin Sjögren

Glasmosaik från Kosta –
i 1900-talsarkitekturen.
6 oktober kl. 18 – 19.30.
Byggnadsantikvarie Samuel Palmblad,
Kulturparken Småland.
Entré 100 kr, föreningsmedlemmar 50 kr.
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En unik av inredningsdetalj i Kristallen är glasmosaiken i paviljongens bassängkar. Konstverket
gestaltades 1962 av Hjördis Landahl Hammelef.
Under 1950- och 1960-talen användes mosaiker ofta
för konstnärlig utsmyckning i byggnader.
Antikvarie Samuel Palmblad berättar om mosaiktillverkningen i Kosta och visar exempel på hur
tekniken har använts i byggnadskonsten.
Glasmosaiken i bassängens botten
avbildar Verner Lidén, verkmästare
på AB Maskinduksverken, i färd med
att svetsa ett stativ till en vävstol för
metallduk

Samarr.Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Stöd Kristallens framtid!
Att förvalta Kristallen är en stor utmaning för vår
förening, och vi behöver fler medlemmar som kan
bidra med sina idéer och sitt engagemang.
Medlemskap kostar 100 kr./år. Stödmedlem 500 kr.
Barn och ungdom upp till 18 år 50 kr./år
Bankgiro: 262 - 7974. Swish: 123 125 8367.
Kontakt: Ordförande Birgitta Holm. Tel: 076 –
7930002, E-post: birgittaholmrufus@gmail.com
Ny Fotobok
Boken är en kavalkad över Kristallens historia och
restaureringsprocessen som räddade denna
arkitekturpärla på Höglandet. Pris 400 kr.
Beställning görs till: skogssjospa@yahoo.se
Leverans enligt överenskommelse. Antingen på plats
på Kristallen, eller på post mot portokostnad.

Följ oss!
https://kristallenbruzaholm.se/

Kristallen, Bruzaholm
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.
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