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Nieuwsbrief 

Maart 2018 

 

Beste glasliefhebbers, 
Met deze nieuwsbrief, die twee/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)  

  

 

 

Een nieuwe lente, een nieuw begin ...... 
 

Na de nodige verbouwingsacties in beide ateliers (Lichtinzicht en Eibos) zijn we 

begin van het jaar van start gegaan met het geven van workshops/cursussen en 

het ondersteunen van diegenen die hier in het atelier aan het werk zijn. Zie 

http://mailchi.mp/23a402698d28/nieuwsbrief-glasatelier-lichtinzicht-maart-2018?e=%5bUNIQID%5d
https://www.facebook.com/glasatelierlichtinzicht.veldhoven
http://www.eibos.nl/


hieronder enige resultaten! 

 

           

 

  

 

Hert afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het uitvoeren van 

opdrachten van klanten en het uitbreiden van onze atelierruimte (opslag en 

koffiekamer). Het komende jaar zal meer de focus liggen op het maken van 

nieuwe eigen glasobjecten. De stukken die klaar zijn kunt u zien tijdens de 

Atelierroute (tegelijk onze Open Atelier dagen) in Veldhoven op zaterdag 7 en 

zondag 8 april en bij het tuinevenement Bloem en Tuin in Nuenen (13 t/m 22 

juli). Daarnaast houden wij een eigen expositie gedurende de eerste twee 

weekenden in oktober (6/7 en 13/14 oktober)!  

 

 

 

Fuse-café Zaterdag 21 april 2018, vanaf 14.00 uur 

Zaterdag 21 april a.s. 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 minder 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 heten wij Frank van den Ham (www.frankvandenham.nl) van 

harte welkom! Frank is één van de eersten in Europa die zich heeft toegelegd 

op de techniek van glasfusing. Hij maakt een veelvoud van vormen afgewerkt 

met intensief slijp- en polijstwerk. Het werk is van een technisch hoog niveau en 

samen met zijn uitbundige creativiteit heeft dit geresulteerd in prachtige 

glaskunst. Frank woont en werkt momenteel in Indonesië. In april is hij o.a. te 

gast bij Fenixglas in Hilvarenbeek, waar hij een aantal cursussen verzorgt; zie 

deze link. Ook zal hij aan het werk zijn in ons atelier om enkele objecten te 

fusen en af te werken. 

 

Frank geeft tijdens het Fuse-café een informele lezing over zijn ontwerpen, 

technieken, én misschien ook over zijn gedichten. Hij beantwoordt al jullie 

vragen en maakt ons allen graag deelgenoot te maken van zowel zijn werk als 

de toegepaste technieken. 

 

Frank heeft een aantal fotoboeken van zijn glasobjecten laten uitkomen: 

Ubuntu, Pulang en Pahit Manis (deze laatste is helaas uitverkocht), alle met erg 

mooie foto's. Deze boeken zullen ter inzage (en misschien ook te koop) op het 

Fuse-café liggen.  

 

Het wordt een bijzonder Fuse-café! 

 

 

 

                               

     

                                                                     

 

mailto:info@lichtinzicht-glas.nl
http://www.frankvandenham.nl/
http://www.fenixglas.nl/nl/glasinlood-aanbieding/20-cursus-fusing
http://www.fenixglas.nl/nl/glasinlood-aanbieding/20-cursus-fusing


 

  

 

 

  

 

 

 

 

Workshops en cursussen 2018  
Het rooster voor workshops en cursussen voor het het komende seizoen 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! 

 

Waarschijnlijk zullen we dit najaar ook een workshop "Werken met UV-

glaslijmen" starten. Heeft u hiervoor belangstelling, heeft u ideeën waar wij in 

zo'n workshop specifieke aandacht aan zouden kunnen besteden: wij horen het 

graag van u!. Houdt de Nieuwsbrief en onze website (de cursuskalender) in de 

gaten. 

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


 

 

Opening webshop GlaskunstKopen.nl 
Wij werken momenteel hard aan de opening van onze 

webshopwww.glaskunstkopen.nl. In deze webshop willen wij kleinere glaskunst-

objecten aanbieden aan een breed publiek. Ook geven wij enkele collega-

glaskunstenaars de gelegenheid hun eigen objecten aan te bieden. Momenteel 

staat de website nog op "Onderhoud". De webshop is een samenwerking 

tussen ons atelier Lichtinzicht en Atelier Eibos van Wendy Panhuizen. Binnen 

enkele weken is de webshop actief. 

 

 

 

Exposities 

 

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 

7 oktober 2017 tot en met 15 april 2018 

 

Zie: www.hetglazenhuis.be 

  

 

KUNST MET VERDIEPING, De Verdieping, Veldhoven 

30 maart tot en met medio mei 2018  

De deelnemende kunstenaars aan Kunst in het Rond presenteren enkele 

werken in De Verdieping. 

 

Zie www.kunstinhetrondveldhoven.nl 

 

http://www.gorcumsmuseum.nl/
http://www.hetglazenhuis.be/
http://www.kunstinhetrondveldhoven.nl/


Kunst in het Rond, Veldhoven 

7 en 8 april 2018 

Kunstenaars in Veldhoven zetten dit weekend de deuren open van hun atelier, 

Glasatelier Lichtinzicht is natuurlijk van de partij!  

 

Zie: www.kunstinhetrondveldhoven.nl 

  

 

Bloem en Tuin, Nuenen 

13 juli tot en met 22 juli 2018 

Internationaal tuinevenement (25e editie!) 

 

Zie: www.bloementuin.nl 

  

 

Expositie Glasatelier Lichtinzicht en Atelier Eibos, Veldhoven 

7 en 8 oktober, 13 en 14 oktober 2018, Rapportstraat 55, Veldhoven 

  

 

Glasmuseum Leerdam 

17 maart 2018, 14.00 - 15.00 uur 

Glasmuseum Leerdam, Lingedijk 28-30 Leerdam 

"Johan Soetens vertelt......." over Mechanisatie in de glasindustrie. 

Johan Soetens, de oudste gastconservator van Nederland, was jarenlang 

commercieel directeur bij de groep ‘Verpakkingsglas’ van de Vereenigde 

Glasfabrieken in Schiedam. Hij vertelt in geuren en kleuren over zijn passie voor 

flessen in een vierdelige vertellingenreeks. 

In het tweede deel (met bierproeverij!) vertelt hij meer over de overgang in de 

glasindustrie van handwerk naar machinaal, in respectievelijk drinkglazen, 

vensterruiten, lampenbolletjes en flessen. Daarnaast zal er dieper ingegaan 

worden op de sociale gevolgen van de mechanisatie, zoals drankmisbruik en 

huisvesting. 

Deel 3 "Niet aan uw neus voorbij"vindt plaats op 21 april a.s. 

http://www.kunstinhetrondveldhoven.nl/
http://www.bloementuin.nl/


 

Deel 4 "Opkomst en ondergang van de inktpot" vindt plaats op 12 mei a.s.  
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