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Formålet med vores projekt er at udvide vores professionelt drevet glasværksted med egenproduktion af
glaskunst og mulighed for kursusvirksomhed. I tilknytning til glasværkstedet etablerer vi galleri som
udstillingsplatform for vores produkter og kunsthåndværk af høj kvalitet, helst med lokal forankring. Ideen
er at skabe et omdrejningspunkt for salg af kunst og kunsthåndværk og tilbyde oplevelser med selv at
fremstille glaskunstkunst, som et kulturelt tilbud til de turister der besøger Djursland og til
lokalbefolkningen.
I dag produceres der produkter af høj kvalitet, der forhandles lokalt og rundt om i landet bl.a. i Ebeltoft,
Kattegatcentret, Tivoli i København og på Bornholm. En stor del af disse produkter er målrettet til
turisterne. Derudover skal glasværkstedet tilbyde kurser for lokalbefolkningen, andre glaskunstnere og ikke
mindst til turister som en del af den gode og aktive ferieoplevelse.
Salget af vores glasprodukter går i dag rigtig godt ved vores forhandlere og der er efterspørgsel på vores
produkter. Det er derfor vores mål, at få en bredere forhandler skare og mindske virksomhedens sårbarhed
for frafald af forhandlere. Dette kræver en større produktion og dermed udvidelse af
produktionskapaciteten så som maskiner og udstyr. Det er primært til dette vi søger LAG midler.
Det er vores mål
 at øge produktionen og antallet af forhandlere både lokalt og geografisk spredt rundt omkring i
landet, og derigennem skabe varige jobs.
 at kunne tilbyde kreative glaskurser og eventuelt andre kunst kurser til turister i højsæsonen og til
lokalbefolkningen i lavsæsonen.
 at drive et galleri der danner ramme for salg af vores egen glaskunst samt for andre kunstnere og
kunsthåndværkere på Djursland og dermed skabe bæredygtige jobs.
 At skabe et tvær kunstnerisk samarbejde og netværksdannelse på Grevelsgaard.
Derudover er det vores ambition, at skabe nyt liv i en af Fausings gamle gårde og bruge bygningerne som et
aktiv i landsbyen og i turisterhvervet på Djursland.
Projektet kan således på en gang være med til at skabe arbejdspladser, en udstillingsplatform for lokale
kunsthåndværkere, liv i landsbyen og bidrage til netværksdannelse og samarbejde blandt
kunsthåndværkere på Djursland. Det er i vores overvejelser at oprette en form for kunstnerfællesskab hvor
nogle af båndene kunne være fælles markedsføring med større synlighed for den enkelte til følge. En anden
mulighed kunne være at skabe en kunstnerrute, koordinering af åbne værksteder og andre events.
Projektet kan være med til at styrke e kulturelle og kreative ferieoplevelser og synliggøre Djurslands
position som et ”stærkt feriested”.

