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Nieuwsbrief 

November 2017 

 

Beste glasliefhebbers, 
Met deze nieuwsbrief, die driemaandelijks verschijnt, informeren wij u over onze 

glascursussen, glas-exposities en andere glas-wetenswaardigheden. 

Indien u onze nieuwsbrieven liever niet ontvangt, dan kunt u zich onderaan 

deze email zelf uitschrijven. 

Hier kunt u onder andere ook uw emailadres wijzigen. 

Ontmoet ons ook op Facebook     

 

Tot ziens en hartelijke groet, 

Ab Evenhuis en Dorothé Tielen, i.s.m. Wendy Panhuizen (Atelier Eibos, Eersel)  

 

 

Winterstop 

Wij wensen eenieder hele mooie kerstdagen en een goede jaarwisseling!  

Van 23 december a.s. tot en met 7 januari a.s. is het glasatelier gesloten. Wij 

gaan deze dagen o.a. benutten om de kamers van onze Bed & Breakfast 

Indekost (inmiddels gesloten) om te bouwen naar ruimtes voor het glasatelier. 

Hier komt een koffietafel, (glas)boekenkast, opslag van diverse zaken enz. 

http://mailchi.mp/f0d13f1994c6/nieuwsbrief-glasatelier-lichtinzicht-nov-2017?e=%5bUNIQID%5d
https://www.facebook.com/glasatelierlichtinzicht.veldhoven
http://www.eibos.nl/


 

Onze website 

De website is nu voor een groot deel aangepast. We zijn echter nog steeds 

bezig zowel de lay-out als de inhoud te verbeteren. Het streven is vóór de 

jaarwisseling alles gereed te hebben. We nodigen u uit om de website nog eens 

te bezoeken. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we die 

graag! 

 

Kunstkadomarkt en open atelier 

Zaterdag 2 december 2017, van 11.00 tot 16.00 uur 

 

De feestdagen vormen uiteraard dé tijd van het jaar om het huis extra mooi en 

gezellig aan te kleden. Bent u nog op zoek naar bijzondere decoratie? Of wilt u 

alvast sfeer proeven? Kom dan naar onze Kunstkadomarkt met onder meer glas 

in lood ramen en glasfusing-objecten (met flinke kortingen op de prijzen)! En 

bezoek dan ook het glasatelier en de tuin met glaskunst. 

Atelier Eibos uit Eersel presenteert en verkoopt op de Kunstkadomarkt diverse 

glasobjecten zoals sieraden, waxinelichthouders en schaaltjes. 

 

Fuse-café  

Zaterdag 27 januari 2018, vanaf 14.00 uur, houden we weer een Fuse-café in 

ons atelier! Hoewel de naam: Fuse-café doet vermoeden dat het café alleen 

bedoeld is voor fuse-liefhebbers: niets is mider waar!! Liefhebbers van glas en 

álle glastechnieken kunnen, onder het genot van een hapje en een drankje, 

glas-ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. De opzet is enerzijds kennis en 

ervaring aan elkaar overbrengen (mede via een lezing), en anderzijds informeel 

met elkaar kennismaken en/of bijpraten. De toegang voor het Fuse-café 

bedraagt € 5 per persoon. Hiervan bekostigen wij de consumpties en de 

bijdrage voor de lezingen. Bij voorkeur aanmelden via info@lichtinzicht-

glas.nl onder vermelding van “fuse-café”. 

 

Dit fuse-café zal Audrey Verhagen (www.verre-hagen.exto.nl), vertellen over 

haar werk als beeldend/glaskunstenaar. Ze is afgestudeerd aan de Academie 

voor Glaskunst (hogere graad) Lommel en heeft op diverse plaatsen 

geëxposeerd. 

 

mailto:info@lichtinzicht-glas.nl
mailto:info@lichtinzicht-glas.nl
http://www.verre-hagen.exto.nl/


 

 

                               

 

 

           

Workshops en cursussen 

Voorjaar 2018 

 

Het rooster voor workshops en cursussen voor komend voorjaar kunt u vinden 

op de cursus/workshopkalender op onze website.  

 

Bij aanmelding van tenminste 4 personen tegelijk (bijvoorbeeld een 

vriendengroep) kunnen we een aparte datum afspreken.  

Soms lassen wij een extra workshop of cursus in. Houdt daarom onze 

website in de gaten, of meldt u aan als belangstellende zodat wij u kunnen 

berichten als er ingelaste workshops of cursussen zijn! 

 

De verschillende mogelijkheden zijn: 

 

Workshop (1 dagdeel): 

- Glasfusing 

- Sandcasting 

    

http://www.lichtinzicht-glas.nl/cursusworkshop-kalender/


                     

 

          

  

Workshop (6 uren, incl. lunch): 

- glas in lood 

 

Meerdaagse (4 dagdelen) workshop: Je eigen hand in glas afgieten 

 

Cursus (2 dagen aaneen): 

- Zeefdrukken op glas en insmelten, incl. powderprinting 

 

Cursus (3 dagen): 

- Glas in lood  

- Glasfusing 

- Mallen maken (open en gesloten mallen, casting) 

 

 



Frank van de Ham in ons atelier 

Frank van den Ham, bekend glaskunstenaar die al geruime tijd op Bali woont, is 

eind oktober in ons atelier enkele dagen aan het werk geweest om enkele 

objecten voor zijn overzichtstentoonstelling (zie hier een video daarvan) af te 

werken. Een boeiende, gezellige en leerzame ervaring voor ons.  

Hij heeft toegezegd bij een volgende keer als hij in Nederland is een lezing te 

houden voor ons Fuse-café! We houden u op de hoogte. 

 

      

 

 

Ervaringen nieuwe technieken 

Wij proberen veel technieken in het glas uit en publiceren hier over via onze 

website en/of via facebookpagina van Glasatelier Lichtinzicht (even hierop 

zoeken en vrienden worden :-)). Mocht u ook informatie willen delen, dan 

nodigen wij u hiertoe uit. We kunnen de informatie via een link op onze website 

zetten en zo anderen mee laten profiteren van de kennis. We dagen u uit!  

 

 

Exposities 

 

De Stijl tot Dutch Design, Hoogtepunten uit de collectie, Nationaal 

Glasmuseum, Leerdam 

21 maart tot 31 december 2017 

Zie: www.nationaalglasmuseum.nl 

 

Ovengevormd glas Museum Joure en Galerie Reinaerde  

http://frankvandenham.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=XLnV_C_6VG8
http://www.nationaalglasmuseum.nl/


Joure en Langweer 

4 november tot en met 30 december 2017 

Momenteel vindt de expositie Ovengevormd Glas plaats, deels in het museum 

in Joure en in Galerie Reinaerde in Langweer.  "Ovengevormd glas" wil zeggen: 

glas dat door middel van fusing en/of casting in een glas-oven is gevormd. Steef 

en Marga Hendriks van Splinter & de Vosch (dealer Bullseye glas) zijn de 

organisatoren van deze jaarlijkse tentoonstelling. Steef en Marga hebben hard 

gewerkt om de expositieruimte "Galerie Reinaerde" in hun nieuwe winkel/atelier 

in Langweer gereed te maken. De galerie is prachtig geworden! 

 

                                     

 

Zie: www.ovengevormdglas2017.nl 

 

PUGN, Pop Up Galerie, Nederweert 

20 oktober tot en met 31 december 2017 

o.a. Glaswerk van Mia Janssen-Timmermans (Weert) 

 

Zie: www.popup-galerie.nl/ 

 

Glass 4 ever, Beeldend glas van nu, Gorcums museum  

Gorcum  

21 oktober 2017 tot en met 18 maart 2018 

 

Zie: www.gorcumsmuseum.nl 

 

Het Glazen Huis, The Collection, Lommel 

https://www.ovengevormdglas2017.nl/
http://www.popup-galerie.nl/
http://www.gorcumsmuseum.nl/


 

7 oktober 2017 tot en met 15 april 2018 

 

Zie: www.hetglazenhuis.be 

 

 

http://www.hetglazenhuis.be/

