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Nieuwsbrief 

juni 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. 

 

Tot ziens en hartelijke groet, 

Ab Evenhuis, Dorothé Tielen  

 

 

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 

http://mailchi.mp/a73829a28e98/nieuwsbrief-juni-2017?e=%5bUNIQID%5d


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. 

 

   

U kunt u zich aanmelden via email bij info@lichtinzicht-glas.nl of telefonisch 

(06-42022618) onder vermelding van uw naam, emailadres, en het aantal 

personen.  

 

 

Workshops en cursussen 

mailto:info@lichtinzicht-glas.nl
http://www.paulfuncken.nl/


NAJAAR 2017 

 

Het cursusrooster voor dit najaar kunt u vinden op onze website. 

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

Bij aanmelding van meerdere 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): Glas in lood, Glasfusing, Sandcasting 

Meerdaagse workshop: Je eigen hand in glas afgieten 

Cursus (6 dagdelen): Glas in lood, Glasfusing, Mallen maken (casten). 

 

 

Opdrachten 

Naast de "gewone" opdrachten van klanten nemen we soms ook uitdagende 

opdrachten aan die het nodige uitzoek- en denkwerk vragen om te maken. 

Afgelopen maanden zijn twee van dergelijke projecten afgerond: ons 

"Knikkerproject" en een massief glazen voet voor een nachtkastje. Aan het 

knikkerproject lag de vraag van een klant ten grondslag of wij van een deel van 

haar knikkerverzameling een glaskustwerk konden maken. Uiteindelijk heeft 

Wendy Panhuizen van Atelier Eibos, waar wij veel mee samenwerken, 

technisch ondersteund door Ab, een fraaie met knikkers gevulde glazen 

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


druppel/vlamvorm gemaakt. Wendy heeft over het maakproces in een vorig 

Fuse-café verteld. 

  

 

Horizontale polijstmachine 

De horizontale polijstmachine is up and running! Het neemt nu aanzienlijk 

minder tijd om objecten glad en glanzend te kunnen polijsten. Intussen hebben 

er twee workshops "Zelf een polijstmachine bouwen" plaatsgevonden. Diverse 

glaskunstenaars ervaren het gemis van een dergelijk apparaat en gaan nu zelf 

aan de slag er één te bouwen. Het was tevens een mooie gelegenheid om 

onderling kennis met elkaar te maken en van elkaars werk te leren.  

 

Op onze website staat uitgebreid beschreven hoe je een polijstmachine zelf 

kunt bouwen. De informatie is nog niet volledig, maar wordt binnenkort 

uitgebreid. Dan zal er ook een bouwbeschrijving komen van 

een scheidingsbak om gips en glasslijpsel te laten bezinken voordat het water 

in de afvoer terecht komt (een deel van de info staat inmiddels op onze website! 

Dit wordt binnenkort aangevuld). Een dergelijke bak kun je kopen voor ca € 440, 

maar met wat handigheid ook zelf maken voor een paar tientjes. Bij ons werkt 

hij al naar volle tevredenheid.  

 

 

Ervaringen nieuwe technieken 

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

onzewebsite 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 

 

Tuinevenement Bloem en Tuin, Nuenen 

21 tot en met 30 juli 2017 

Dit is de 24e editie van Bloem en Tuin. Wij doen als Glasatelier Lichtinzicht nu 

mee voor de VIJFDE keer, een lustrum zogezegd! 

Zie: www.bloementuin.nl 

 

Vooraankondiging 

THE 7TH BRITISH GLASS BIENNALE, Stourbridge, West Midlands 

(Engeland) 

http://www.nationaalglasmuseum.nl/
http://www.hetglazenhuis.be/
http://www.bloementuin.nl/


 

The UK’s major selling exhibition of contemporary glass 

25 augustus tot en met 9 september 2017 

Zie: www.biennale.org.uk 

 

Vers glas, Glasrijk Tubbergen 

27 september tot en met 1 oktober 2017 

Wij zijn uitgenodigd om te exposeren bij bloemsierkunst Wentrup, Van 

Langenstraat 1, 7651 CB Tubbergen 

Zie: www.glasrijk.nl 
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