
 
 
 

Glashantverk uppmärksammas under Stockholm Beer & Whisky festival 

The Balvenie Academy Award 2010 delas ut till för att främja ett levande hantverk 

The Balvenie Academy Award, är ett stipendium på 25 000 kronor som syftar till att främja svenskt 

hantverk. Stipendiet delas i år ut för andra året i rad. Juryn består av tio välkända och kunniga 

personer från form-, mat och dryckesbranschen. Temat för årets stipendium är glashantverk och The 

Balvenie Academy samarbetar i år med Riksglasskolan i Orrefors och Kosta glascenter. Under 

Stockholm Beer & Whisky festival kan de 9 nominerade eleverna och deras vackra arbetade 

glashantverk beskådas via en bildutställning i mässans entré. Priset delas ut torsdagen den 7 oktober 

ca kl 18.30 på mässans stora scen. 

The Balvenie Academy Award ges till en person vars hantverk stämmer överens med juryns kriterier 

och passar in på The Balvenies hantverksmässiga anda. Stipendiet kommer årligen att delas ut i 

samarbete med Svensk Form för svenskt hantverk som speglar vår tid. Förra året delades priset ut i 

samarbete med Carl Malmstens snickeri- och hantverksskola. 

Stockholm Beer & Whisky festival pågår vid Factory Nacka Strand 30/9 – 2/10 och 7/10 – 9/10.  

Följande elever från Riksglasskolan i Orrefors och Kosta glascenter är nominerade: 

Anders Gunge, verk; ”Trumpeter” 

Ellen Vaarun, verk; ” Destination Unknown” 

Johanne Jahncke, verk; ” Urchins” 

Julie Lehn, verk; ” Bröllopsvas” 

Nicole Berndtson, verk; ” Vas” 

Nina Nörgaard, verk; ” Wave me, reflect me” 

Rakel Kieding, verk; ” Vas” 

Rebecca Heap, verk; ” Snow Bowl” 

Renate Aune, verk; ”Mycket vill ha mer”  

 

The Balvenie Academys jury består av följande medlemmar: 

Jesper Aspegren, ordförande  

Ulf Elfving 

Janne Schaffer 

Peter Harryson 

Sven Lundh, Källemo Collection 

Erika Lagerbielke, Svensk Form 

Claes-Göran Sylvén, Hakon Invest 

Roland Persson, Rest. Carl Michael 

Eric Berntson, Berntson Brands 

Peter Swartling 

Stefan Nilsson, Trendgruppen 



 
 
Om Riksglasskolan i Orrefors  

Riksglasskolan i Orrefors har skolat många glashantverkare och designers under drygt fyra decennier. 

Vid skolan studerar elever från många länder. Riksglasskolan är en glasskola som erbjuder 

gymnasieskolans hantverksprogram och utbildning för studenter från våra nordiska grannländer, 

samt uppdragsutbildning för studenter från hela världen. Riksglasskolan har egna arkitektritade 

lokaler, lärare med mycket lång erfarenhet av glashantverk och all den utrustning som krävs för att 

de studerande ska kunna utvecklas till skickliga hantverkare inom glasframställning.  

Dessutom samarbetar skolan med Nordens största glaskoncern - Orrefors-KostaBoda koncernen. Ett 

stenkast från våra egna lokaler, har vi utbildningslokaler i Orrefors glasbruk där eleverna utbildas i 

direkt anslutning till den professionella glasproduktionen. Här får eleverna verkligen känna 

atmosfären av tradition och kreativt nyskapande.  

Om glasskolan vid Kosta Glascenter 

Kosta Glascenter ger både grund och vidareutbildning i glashantverkets olika tekniker. Våra 

utbildningar ger dig som elev grundläggande kunskaper och färdigheter inom olika tekniker. I 

samverkan med arbetslivet och högskolan är målsättningen att förbereda studenten för vidare 

arbete och studier. Teori och lärarledd undervisning varvas med praktiskt arbete. 

Eleverna som utbildar sig får ledning av Glasskolans lärare och inbjudna gäster i en avslappnad 

internationell miljö. 

Om The Balvenie Single Malt Whisky 

The Balvenie är en unik serie förstklassig single malt whisky skapad av David Stewart, världens kanske 

mest kända malt master. The Balvenie destillery ligger i Dufftown i regionen Speyside och byggdes 

1892 av William Grant. Sedan dess har man värnat om sin hantverksmannamässiga 

whiskyproduktion.  

The Balvenie odlar sitt eget korn och använder sig fortfarande av gammaldags traditionell 

golvmältning. The Balvenie’s tunnbindare sätter samman ekfaten precis som man gjorde förr, ett 

mycket krävande fysiskt hantverk som gått i arv i generationer. Inget annat whiskymärke i världen 

har dessa anrika hantverksmässigaprocesser kvar i egen regi, resultatet blir en förstklassig mångfalt 

prisbelönt skotsk maltwhisky 

Idag tillverkas The Balvenie Single Malt Whisky med samma varsamma och omsorgsfulla 

hantverksmässiga metod som när den skapades 1892. The Balvenie vill med detta pris slå vakt om att 

bevara gammalt traditionellt hantverk in i framtiden. 

 

För mer information eller högupplösta bilder kontakta David Ask Marknadschef på Berntson Brands 

AB:  

Email: david.ask@berntsonbrands.se 

Mob: 0703-42 43 42 

Läs mer omThe Balvenie Single Malt whisky på www.thebalvenie.com  
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