
 

  
 

  

 

 

Nieuwsbrief 

augustus 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)  

 

 

 

Open atelier dag  

Zaterdag 9 september 2017, van 11.00 tot 16.00 uur 

 

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen! Wij zijn dan bezig in ons atelier. Vraag ons van alles over onze 

glastechnieken, onze workshops en de cursussen! Wij hebben ook diverse glasobjecten in onze tuin staan.  

 

 

Fuse-café  

Zaterdag 16 september 2017, vanaf 14.00 uur, houden we weer een 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. 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 Paul Funcken (www.paulfuncken.nl), bekend glaskunstenaar, vertellen over zijn werk als 

beeldend/glaskunstenaar, o.a. ook over zijn (werk-)verblijf in Italië. 

Paul: "Net terug uit Italië van mijn Artist in Residence en met ideeën en energie om nieuwe creaties te maken. Het 

bronsgieten en casten van glas heeft veel overeenkomsten. Ik zal mijn verhaal en foto’s van afgelopen periode met jullie 

delen. Daarnaast interview ik mijzelf ;-)  met vragen zoals wat mij beweegt tot het vak kunstenaar en hoe komen ideeën 

tot stand. Aan de hand van verschillende werken laat ik zie hoe mijn creatief proces de laatste jaren verloopt. Ik kijk uit 

naar een gezellig samen zijn. Mijn werk kun je op dit moment bekijken bij galerie de ruimte in Geldrop." 

http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=c91359943a&e=3e8490759c
http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage1.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=5b1d0a1e12&e=3e8490759c
mailto:info@lichtinzicht-glas.nl
http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=24633135eb&e=3e8490759c


 

 

 

               

 

 

 

 

 

Glasrijk 2017 

 

Van woensdag 27 september tot en met zondag 1 oktober a.s. is ons glasatelier vertegenwoordigd op Glasrijk 2017. 

Glasrijk kent een "officiële" tentoonstelling, en "Art & Shopping" waarbij glaskunstenaars werk in winkels  tentoonstellen. 

Ons glasatelier staat bij bloemsierkunst Wentrup, Van Langenstraat 1 in Tubbergen. 



 

Het thema van Glasrijk 2017 is "Vers Glas". Daarom zijn wij aan de slag om een aantal nieuwe werken te maken. Maar 

ook voorzien wij enkele "oudere" werken van een nieuw jasje, geënt op onze locatie: de bloemenzaak.  

Verdere informatie vindt u op de website van Glasrijk: www.glasrijk.nl. 

 

 

Workshops en cursussen 

NAJAAR 2017 

 

Het cursusrooster voor dit najaar kunt u weer 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 

 

Workshop (1 1/2 dagdeel, incl. lunch): 

- glas in lood 

 

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

 

 

 

Cursus (2 dagen): 

- Zeefdrukken op glas en insmelten 

 

Cursus (3 dagen): 

- Glas in lood  

http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage1.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=273aacc914&e=3e8490759c
http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=c0c216848e&e=3e8490759c


- Glasfusing 

- Mallen maken (open en gesloten mallen, casting) 

 

 

Onze website 

U hebt al een tijdje op onze website kunnen lezen dat deze "binnenkort" vernieuwd zal worden. Welnu, na een lang 

"binnenkort" zal dit eindelijk ook echt gebeuren. We zullen korte tijd uit de lucht zijn, maar de meest relevante informatie 

zal direct weer beschikbaar zijn. In de tijd daarna zal de finetuning plaatsvinden. Mocht u toch niet uw informatie kunnen 

vinden, bel ons even! 

 

 

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 

  

 

XY - 10 jaar Glazenhuis 

Het Glazen Huis, Lommel 

6 mei tot 17 september 2017 

De huidige tentoonstelling in het GlazenHuis in Lommel naar aanleiding van de tiende verjaardag is getiteld XY: X voor 

10 en Y voor Years (jaren); het is de vierentwintigste expositie in het glasmuseum GlazenHuis en er zijn vierentwintig 

kunstenaars en ontwerpers uitgenodigd die het hedendaagse gebruik van glas in het vakgebied van de beeldende en 

toegepaste kunsten in België zullen tonen. 

Zie www.hetglazenhuis.be 

  

 

Zomer van glas - Glass unlimitid X 

20 mei tot en met 17 september 2017 

 

De glasopleiding van de voormalige kunstacademie NIKO, vandaag beter gekend als de Kunst Academie Noord-

Limburg, viert samen met het GlazenHuis haar 10e verjaardag. Na 9 edities ‘Glass Unlimited’ in Cultuurcentrum De 

Adelberg brengt Lieve Stienissen samen met haar studenten een overzichtstentoonstelling in Huize Aerts. 

 

Zie de website van Glass Unlimited X! 

   

 

Cities of glass 

http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage2.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=fea343ae04&e=3e8490759c
http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=2c906b9ff4&e=3e8490759c
http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage1.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=9a7e47adb7&e=3e8490759c
http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage1.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=9a7e47adb7&e=3e8490759c


9 juli tot en met 24 september 2017 

 

Kunstenaars en ontwerpers ontmoeten meesterglasblazers uit Nový Bor, Venetië en Leerdam. 

 

Zie www.citiesofglass.nl 

 

_______________________________________________________________ 

Galerie De Ruimte Geldrop 

25 augustus tot en met 15 oktober 2017 

 

Galerie De Ruimte presenteert in de nieuwe expositie “Augustus – Oktober” weer verrassend en boeiend werk van hoge 

artistieke kwaliteit uit verschillende kunstvormen. 

De kunstobjecten zijn gemaakt door topkunstenaars (o.a. Paul Funcken)  die met veel liefde voor hun vak vormgeven 

vanuit een meer abstracte of figuratieve benadering. 

 

Zie www.galeriederuimte.nl 

 

Atelier en beeldentuin Ruimte in beeld 

 
Atelier en beeldentuin Ruimte in beeld staat voor een inspirerende locatie in Nuenen, een oase van rust en ruimte in een 
landelijke omgeving. 

9 juli t/m 24 september 
 
Buiten zijn keramiek / glas sculpturen van Hans Janssen, kunststof beelden van Theo van Dam en staal / glas-
sculpturen van Marcel Haccuria te bewonderen. In de binnenruimte presenteren wij keramische sculpturen van Marga 
Janssen samen met schilderijen van Yvonne Dolk (werken samen als ‘de kunstraad’) en tonen wij collages van Inez van 
Vuren. 

Ook in deze periode is er nieuw werk van het beeldhouwcollectief te bezichtigen: Beelden van Antoinet Verhagen, May 
Oudenhoven, Ton Swinkels, Jan Opstelten, Rob Zweerman en in memoriam Peer van Gennep. 

Zie: www.ruimteinbeeld.nl/ 
 

   

 

Vers glas, Glasrijk Tubbergen 

 

 

27 september tot en met 1 oktober 2017 

 

Glasrijk Tubbergen is een jaarlijks terugkerende glas-manifestatie met diverse exposities op het gebied van glaskunst. 

Op verschillende binnen- en buitenlocaties, verspreid over Tubbergen, tonen kunstenaars beeldende kunstobjecten, 

installaties, design en glas-in-lood. 

http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=f73bfaca5d&e=3e8490759c
http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=e9549b6e28&e=3e8490759c
http://www.ruimteinbeeld.nl/


 

 

Zie: www.glasrijk.nl 

_______________________________________________________________ 

 

Ovengevormd glas 

In het weekend van 3, 4 en 5 november vindt weer de tentoonstelling Ovengevormd Glas plaats, verdeeld over drie 

locaties in Joure en Langweer. Deze zeer fraaie tentoonstelling toont "Ovengevormd glas", dat 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 werken hard hun expositieruimte 

"Galerie Langwar" in hun nieuwe winkel/atelier in Langweer gereed te maken. De andere locaties zijn Galerie F -de 

galerie van Fransje Versloot in het voormalige Douwe Egberts fabrieksgebouw in Joure- en het museum Joure. De 

tentoonstelling in het museum loopt van 4 november tot en met 30 december 2017. 

Houd de website van Ovengevormd Glas in de gaten voor actuele informatie. 

Zie: www.ovengevormdglas2017.nl 

____________________________________________________________________________________ 
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U kunt uw voorkeur wijzigen of u uitschrijven van deze lijst  

 

  

 

http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage1.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=06ecd40806&e=3e8490759c
http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=3f9ebe6387&e=3e8490759c
http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/track/click?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=0295a6b5a0&e=3e8490759c
http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage1.com/vcard?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=dfb9b992d4
http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage2.com/profile?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=dfb9b992d4&e=3e8490759c
http://lichtinzicht-glas.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&id=dfb9b992d4&e=3e8490759c&c=4780627495
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=fc47b1e4941dc24cc9584dd2a&afl=1

