LASIKYLÄN KÖÖKKI & MAJATALO
NUUTAJÄRVI SINCE 1793

MITÄS TEHTÄIS
&
NÄHTÄIS?
Sylvi ja Tyyne tarjoavat ryhmällenne ruokaa ja yösijan, mutta
Lasikylässämme voi tehdä muutakin.
Nuutajärven Lasikylässä on puhallettu lasia yhtäjaksoisesti 227 vuotta,
ja järjestämme mielellämme teidät osaksi tätä upeaa
käsityötaidon ja taiteen jatkumoa.
Suunnittelemme yhteistyökumppaneidemme kanssa
ryhmällenne aktiviteettipaketin yhdessä
ruokailun ja/tai majoituksen kanssa.
Kysy lisää:

info@sylvi-tyyne.fi
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LASINPUHALLUS
Lasinpuhallusta pääsee Nuutajärvellä kokeilemaan helposti
ja vaihtoehtoja on useita. Sessio voi olla mini-kokeilu jossa
saa tuntuman lasiuunin hehkuun ja
lasinpuhalluspilliin, tai pidempi kokemus jolloin
muistoksi jää muutakin kuin valokuva ja some-päivitys.
Aiempaa kokemusta ei tarvita.
Kuplakokeilu
12€ / hlö / 5min
Kuplaa ei saa itselleen

Lasiesineen puhallus
Pallo 35€ / hlö / 10min
Paperipaino 45€ / hlö / 15min
Maljakko tai tuoppi 85€ / hlö / 20min
Esineet voi noutaa sen jäähdyttyä aikaisintaan seuraavana päivänä tai ne
voidaan postittaa jolloin hintaan lisätään postikulut

LASIHELMIEN TEKO
5 kpl lasihelmiä
15€ / hlö / 30min
Ryhmäkoko max. 6 henkilöä

LASINPUHALLUSNÄYTÖS
Jos ryhmänne aikataulu on tiukka, eikä aikaa
lasinpuhalluksen kokeiluun liikene, voimme
järjestää myös lasinpuhallusnäytöksen.
Lasikylässämme puhalletaan lasia lähes päivittäin,
ja lasihytteihin on vapaa pääsy, mutta ilman sovittua
aikataulutusta saattaa verstakko olla juuri tauolla tai
siirtymässä seuraavaan esineeseen, jolloin kokemus
voi jäädä vajaaksi.
Varaamalla näytöksen varmistat että ryhmäsi näkee
lasinpuhallusta sovitun aikataulun mukaisesti,
ja esineen valmistuksen alusta loppuun.
Voimme varata teille minkä tahansa pituisen
näytöksen tahansa, tai isommalle porukalle
pidemmän setin non-stop -periaatteella.
Samaan aikaan lasinpuhallusta seuraamaan
mahtuu mukavasti noin 20 hlöä.

Hinta alkaen 50€ / 20 minuuttia

TAONTA
Kylämme taideseppä Antti Kuikka opastaa pienryhmiä
mielellään taonnan alkeisiin. Isomman ryhmän ollessa
kyseessä, voi osallitujat jakautua pienempiin ryhmiin,
jolloin esim. muut kiertelevät kylällä kun
toiset takovat.
Osallistujat voivat Antin pajalla takoa itselleen
pullonavaajan tai seinäkoukun.
Pullonavaaja tai seinäkoukku
1,5h
35€ / hlö
Max 8 osallistujaa kerrallaan

OPASTETTU
LASIKYLÄKIERROS
Lasikylämme historia, sen tapahtumat, asiat,
ilmiöt ja tekijät ovat kiehtovia, ja niitä
avaamaan on tarjolla erilaisia opastettuja
kierroksia.
Kierroksen aikana voidaan vierailla myös
Kaj Franckin suunnittelemalla
Prykäri-lasimuseolla.

Hinta alkaen 45€ / 45 minuuttia

Lisätietoja kierroksista:

info@sylvi-tyyne.fi

