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The International
Art Workshop
 

 
Inspireret af den store succes, som besøget af
Kulturkaravanen "Mørket" havde foresaget i
2007, indvilgede landsbyforeningen i at
overtage The International Art Workshop, som i
18 år havde til huse i Remisen i Brande. I
sommeren 2011 løb workshoppen således for
første gang af stablen i Gludsted, med
økonomisk støtte fra Ikast-Brande Kommune,
LAG og lokale sponsorer.
 
Siden har The International Art Workshop
været en kæmpe succes både for de lokale,
men også for regionen og Kommunen som
helhed.
 
I de nu 8 år den har eksisteret i vores regi, har
vi haft etableret kunstnerisk besøg fra blandt
andet Japan, Ungarn, Tyskland, Brasilien,
Sverige, Irland, Frankrig, Polen, samt
Danmark.
 
 

Byens muligheder

Det er måske en lille plet på landkortet,
men i Ikast-Brande Kommune er
Gludsted og området rundt omkring
kendt for sit stærke engagement og evne
til at skabe oplevelser og resultater. Og
flere og flere har i særlig grad fået lyst til
kombinationen, ved at bo i et
vækstcentrum med gode rammer til at
fordybe sig i ...

Der bliver tit talt om, at der faktisk er en
god årsag til at vores landsby både har
en levende friskole med børnehave, og
en velfungerende, lokal købmand. Sådan
noget kræver nemlig ildsjæle og en
bevidsthed om at alle kan gøre en
forskel.
 
I Gludsted er vi kendte som værter for
The International Art Workshop, hvilket
har præget byens borgere kulturelt. Og
det er tydeligt, hvis man går på
opdagelse rundt i området, at kunsten
mere og mere indtager landsbyrummet.
 
 Gludsted og omegn er desuden stedet,
hvis man vil opleve et af Danmarks
største økologiske malkelandbrug,
kæmpe skulpturer i landskabet, et helt
unikt klokkespil, Danmarks største
skovområde eller blot være en del af et
moderne landsbysamfund ...
 
 Gludsted og omegn er et godt eksempel,
på det vi har valgt at kalde:
 

Natur, kultur og fællesskab. 
 
 

Om Gludsted

Gludsted Friskole &
Børnehus
Lokal dagpleje

Gludsted Købmandsgård
Fodboldgolf
Kirke

Aktiv Sognegård
Sports & kulturliv
Mange virksomheder


