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Lisbeth Lange driver sammen med sin mand Lange Kunsthåndværk i Ålborg, et kombinert værksted, galleri
og forretning. Stedet blev oprindeligt startet som en pottemagervirksomhed af Lisbeth Langes svigerfamilie.

Siden har stedet udviklet sig til et virkeligt familieforetagende.

Lisbeth Lange arbejder til daglig med glas, bl.a. floatglas og Bulleseye-glas. Der var de første mange år
mange eksperimenter og fejltagelser, der nærmest stod i kø for at blive ført ud i livet. Siden har Lisbeth Lange
brugt meget tid på at videregive sine erfaringer. Hun har undervist og er tilknyttet et håndarbejdsseminarium,

foruden at hun giver sine færdigheder videre til kursister, professionelle kunsthåndværker og andre, der
arbejder såvel kreativt som pædagogisk med glas.

Glas - Teknik og udtryk gennemgår de vigtigste teknikker, værktøjerne og demonstrerer hvorledes man laver
relieffer, spejle, fade og forme, hvordan man bemaler og dekorerer f.eks. Bullseye-glas, hvordan man

sandblæser, brænder og hvorledes man, når noget alligevel går galt, er i stand til at finde fejl og årsager, så
man trods alt kan komme videre.

Netop dette at kunne komme videre er et vigtigt perspektiv ved udgivelsen af bogen om glas. Alt for mange
kører nemlig fast, viser det sig.

Lisbeth Langes bog spænder fra de rene gør-det-selv-anvisninger og råd til mere sarte og kunstneriske
overvejelser. Glas som materiale og udtryksform - teknikker og former.

Glas - Teknik og udtryk er blevet til i samarbejde med designeren og kunstkritikeren Lisbeth Tolstrup. Bogen
rummer naturligvis ordforklaringer, register, litteratur og henvisninger.
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