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Nieuwsbrief  

Januari 2016 

Beste glasliefhebbers, 

Wij wensen eenieder een goed, gezond, gelukkig én creatief 2016! 

Met deze nieuwsbrief, die tweemaandelijks verschijnt, informeren wij u over 

onze glascursussen, glas-exposities en andere glas-wetenswaardigheden. 

Indien u onze nieuwsbrieven liever niet ontvangt, verzoeken wij u dit ons via ons 

mailadres info@lichtinzicht-glas.nl met vermelding “geen nieuwsbrief” door te 

geven. Wij halen u dan uit ons nieuwsbriefbestand. 

Tot ziens en hartelijke groet, 

Ab Evenhuis, Dorothé Tielen en onze stagiaire Yara Schepens  

 

Fuse-café Lichtinzicht 9 januari 2016 
Jan van Pelt heeft aan een twintigtal deelnemers een inspirerende lezing 

gehouden over de diverse glassoorten voor verschillende glastoepassingen. 

Deelnemers waren zeer enthousiast en hopen op meer! Het volgende fuse-café is 

op 2 april en het onderwerp zal zijn: brandschilderen. Zie verder onder Fuse-

café 2 april. 

 

Cursussen/Workshops 
U kunt zich nog inschrijven voor één van de workshops en cursussen (workshops 

Glas in lood, Fusen, Sandcasting en cursussen Glas in lood, Glasfusing, Techniek 

mallen maken, Zeefdrukken) die dit voorjaar zijn gepland.  U vindt u de data op 

onze website (www.lichtinzicht-glas.nl). Op de website ook foto-impressies van 

workshops en cursussen, en ervaringen van cursisten. 
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Open atelier Lichtinzicht 
Op zaterdag 13 februari 2016, van 11.00 – 16.00 uur, hebben wij weer open 

atelier. Kom kijken als wij aan het werk zijn, stel vragen, bekijk onze 

atelierruimtes en onze tuin met glasobjecten. 

Mocht u niet kunnen: we zijn op werkdagen open van 9.00 – 17.00 uur; ’s avonds 

of in het weekend alleen na afspraak. Zeker weten dat we thuis zijn? Dan 

tevoren even bellen: 040 2953920 of 06 42022618. 

 

Fuse-café Lichtinzicht  
Wij organiseren op zaterdag 2 april 2016, vanaf 14.00 uur, ons derde fuse-

café in ons atelier. Liefhebbers van glasfusing én andere glastechnieken kunnen, 

onder het genot van een hapje en een drankje, glas-ervaringen uitwisselen en van 

elkaar leren. 

Paul Compen zal een lezing houden over brandschilderen. Paul heeft de opleiding 

Brandschilderen van Syntra-Tongeren (België) gevold en volgt nu het 

specialisatiejaar Brandschilderen aldaar. Daarnaast is Paul als gecertificeerd 

arbodeskundigeen heeft hij zijn eigen adviesbureau hierin. U kunt hem dus ook 

arbotechnische vragen stellen! 

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

de bijdrage voor de lezingen.  

Bij voorkeur even aanmelden via info@lichtinzicht-glas.nl onder vermelding van 

“fuse-café”.  

 

Zandstraalfaciliteit 
Wij werken momenteel aan de inrichting van onze zandstraal-faciliteit. Zie ook 

onze website onder Projecten – Zandstralen. 

 

“Opruiming” 
Onze relatie Jos Toussaint (Veldhoven, 06- 53170330) stopt met 

brandschilderen. Hij verkoopt zijn glasattributen (o.a. snijders, daskwasten, 

breektangen, oventje geschikt voor brandschilderen, brandschilder-pigmenten 

etc.), en een partij glas. Hebt u interesse: bel Jos! 

 

Exposities 
 Open atelier Glasatelier Lichtinzicht: zaterdag 13 februari 2016  
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 “Glass-works” Kunstgalerij de Mijlpaal tot en met 28 februari 2016. 

Glass-works is een multidisciplinaire tentoonstelling geïnspireerd op de 

compositie Glassworks van Philip Glass. Zie www.demijlpaal.com   

 Het Glazen Huis, Lommel, tot en met 6 maart 2016. Op initiatief van en 

in samenwerking met Het Glazen Huis presenteert het Nationaal 

Glasmuseum Leerdam een tentoonstelling onder de titel “Beste Buren | 

Ceci n’est pas du Verre”. Zie www.hetglazenhuis.be en 

www.nationaalglasmuseum.nl  

 Atelierroute Veldhoven “Kunst in het rond”, waar wij aan mee doen: 

zaterdag 16 en zondag 17 april 2016. Zie 

 www.kunstinhetrondveldhoven.nl
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