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WORKSHOPS & CURSUSSEN

Algemene informatie
Bij Glasatelier Heerlen kunt u diverse workshops en
cursussen volgen. De workshops duren één dagdeel of een
aantal uren, de cursussen duren meerdere avonden of
dagdelen. Bij elke activiteit is een tijdsindicatie aangegeven.
Op de website www.glasatelier-heerlen.nl staat een agenda
met geplande workshops.
U kunt ook een workshop afspreken voor een groep van
minimaal 4 personen (besloten workshop) bijv. als:
o
o
o
o
o
o
o
o

vriendinnen-uitje
activiteit met collega's
familiereünie
feestje voor een jubilaris
vrijgezellenfeest
verjaardag
kinderfeestje
etc.

Workshops
Iedere deelnemers maakt tijdens de workshop een
glaswerkstuk (soms meerdere). Afhankelijk van de gebruikte
techniek kunt u het direct meenemen of later ophalen in het
atelier (fusewerkstukken moeten eerst nog in de oven).
Een besloten workshop kan gehouden worden op een middag
(m.u.v. woensdagmiddag), avond (m.u.v. maandagavond) of
zaterdag. U kunt de workshop optioneel uitbreiden met een
High Tea, Party Tea, of andere Tea, verzorgd door De
Theeketel uit Heerlen (zie verderop in deze flyer).
Cursus
De glas-in-lood cursus wordt gehouden op een
maandagavond. Wanneer de maandagavond vol is, zijn er
ook lessen op dinsdagavond. De basiscursus bestaat uit 7
lessen. U maakt zelf een glas-in-lood raam op basis van de
aanwezige patronen of naar uw eigen ontwerp. Het maximale
aantal deelnemers per avond is vijf personen, zodat iedereen
voldoende begeleiding kan krijgen. De lessen hebben geen
vaste startdatum, u kunt instromen zolang er plaats is.
Heeft u al ervaring met het maken van glas-in-lood? Dan bent
u ook welkom op één van de glas-in-lood avonden. U kunt
gebruik maken van de aanwezige gereedschappen en krijgt
begeleiding bij het maken van uw eigen glas-in-lood ontwerp.
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FUSEN
Workshop schaal fusen
Voorbeelden:
Beschrijving:

Inhoud:

Tijdens de workshop schaal fusen maakt u zelf een
vierkante glazen schaal. Deze wordt na de
workshop in de oven gefused door het glasatelier.
Afhankelijk van de grootte van de schaal en het
aantal deelnemers kunnen de schalen ca. 2 weken
na de workshop worden afgehaald.

o
o
o

ontvangst met koffie/thee en een introductie
van de mogelijkheden voor het maken van
een schaal
ontwerp maken of uitkiezen
evt. glas snijden
schaal maken

Inbegrepen:

o
o
o

gebruik van gereedschap
glas en overige materialen
koffie/thee

Duur:

o

ca. 2-2,5 uur

Aantal deelnemers:

o

vanaf 4 personen

o

Kosten:

Afhankelijk van de grootte van de schaal:
o 20 cm: € 32,50 p.p.
o 30 cm: € 45,- p.p.

Extra info

Bij het reserveren van de workshop graag aangeven
of u een grote schaal (30 cm) of klein schaaltje (20
cm) wilt gaan maken i.v.m. de voorbereidingen en
het in te kopen materiaal.

Na het maken van het ontwerp (of het uitkiezen van een ontwerp) zal het
fusen in een aantal delen uitgevoerd worden:

Glasmozaïek combinatie
met glasverf

Kunstzinnig

Glas op glas
(zelf glas snijden)

1. Het maken van uw patroon op een glasplaat - dit doet u zelf tijdens de
workshop
2. Dit gaat in de oven om het geheel samen te smelten - dit wordt
uitgevoerd door het glasatelier
3. Het vormsmelten in de oven van deze glasplaat in een mal met een
schaalvorm - dit wordt uitgevoerd door het glasatelier
4. U wordt gebeld wanneer de schalen klaar zijn (afhalen bij het atelier).
Beschilderen met glasverf
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FUSEN
Workshop sieraden of sleutelhangers fusen
Voorbeelden:
Beschrijving:

Inhoud:

Tijdens de sieraden/sleutelhangers workshop maakt
u zelf max. 5 glassieraden of sleutelhangers die later
in een glasoven gesmolten worden (fusen). De
kleur(en) zoekt u zelf uit. U kunt de sieraden een
eigen tintje geven met glasstukjes (frit), glasstaafjes
(stringers), stukjes metaalglas (dichroic glas) of
speciale fuseverf.

o
o
o

ontvangst met koffie/thee en
korte uitleg fuse techniek
glashanger ontwerpen
glas snijden
(sleutel)hangers maken

Inbegrepen:

o
o
o
o

gebruik van gereedschap
glas en overige materialen
ophanghaakjes (bails) of sleutelhangers
koffie/thee

Duur:

o

ca. 2 uur

Aantal deelnemers:

o

vanaf 4 personen

Kosten:

o

€ 35,- per persoon

o

Zwart met dychroic
glasreepjes

Sleutelhangers

Na de workshop worden de werkstukken
1. in de oven gelegd en gefused door het glasatelier.
2. De hangers worden na het fusen voorzien van een ophangoogje
(bail), de sleutelhangers krijgen al een haakje tijdens het fusen.
3. U wordt gebeld wanneer de sieraden klaar zijn (afhalen bij het atelier).
Belpoeder
(gekleurde luchtbel)

Eigen ontwerp maken
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FUSEN
Workshop onderzetters fusen
Voorbeelden:
Beschrijving:

Inhoud:

Tijdens de onderzetters workshop maakt u zelf 2
onderzetters die later in een glasoven gesmolten
worden (fusen). U kunt een patroon uitzoeken uit de
voorbeeldboeken, maar u kunt natuurlijk ook uw
eigen ontwerp meenemen. U beschildert de
onderzetters met speciale fuseverf of glaspoeder.
Na de workshop worden de werkstukken in de oven
gelegd en gefused door het glasatelier. De
onderzetters worden na het fusen voorzien van antislip dopjes. U wordt gebeld wanneer de onderzetters
klaar zijn (afhalen bij het atelier).

o
o

ontvangst met koffie/thee en
korte uitleg fuse techniek
patroon uitzoeken
onderzetters maken

Inbegrepen:

o
o
o
o

gebruik van gereedschap
glas, glasverf /glaspoeder
anti-slip dopjes
koffie/thee

Duur:

o

ca. 2 uur

Aantal deelnemers:

o

vanaf 4 personen

Kosten:

o

€ 25,- per persoon

o

Geboorteonderzetter
met naam

Nagetekend naar patroon

Na de workshop worden de werkstukken
1. in de oven gelegd en gefused door het glasatelier.
2. De onderzetters worden na het fusen voorzien anti-slipdopjes.
3. U wordt gebeld wanneer de onderzetters klaar zijn (afhalen bij het
atelier).

Natekenen kindertekening

Fantasie met bijv. frit en folie
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GLAS-IN-LOOD
Cursus glas-in-lood (basis & vervolg)
Voorbeelden:
Basiscursus:

Tijdens de glas-in-lood basis cursus maakt u zelf
een glas-in-lood raam op A3 formaat. Er zijn
voorbeelden aanwezig in het atelier, maar u kunt
ook een eigen ontwerp maken. De meeste
basiscursisten maken een raam met zogeheten
‘rechte verbanden’ (vierkanten en rechthoeken). U
leert glas snijden, een glas in lood raam zetten en
solderen.

Inhoud:

o
o
o
o

uitleg over het materiaal
patroon uitzoeken
glas snijden
leren van alle handelingen voor het maken
van een glas-in-lood raam

Inbegrepen:

o
o
o

gebruik van gereedschap
glas, lood en soldeertin
koffie/thee

Duur:

o

7 avonden van 19:00 - 21:45 uur

Basis werkstuk

Er is geen vaste startdatum, cursisten stromen in
wanneer er een plaats beschikbaar is.
Aantal deelnemers:

o

maximaal 5 personen

Kosten:

o

€ 200,- per persoon, incl. materiaal

Vervolgcursus:

Tijdens de glas-in-lood vervolg cursus maakt u zelf
een glas-in-lood raam naar eigen ontwerp. Er zijn
boeken met patronen aanwezig in het atelier, maar u
kunt ook een geheel eigen ontwerp maken.

Inhoud:

Het onder begeleiding maken van een glas-in-lood
raam naar eigen ontwerp.

Duur:

Zolang als u nodig heeft om het raam te maken.

Basis werkstuk

Er is geen vaste startdatum, cursisten stromen in
wanneer er een plaats beschikbaar is.
Aantal deelnemers:

o

maximaal 5 personen

Kosten:

o
o

€ 25,- per avond, exclusief materiaal.
Het materiaal kan eventueel ingekocht
worden via het Glasatelier.
Bij voorkeur schaft u uw eigen glassnijder
aan.
U neemt een eigen werkbord mee.

o
o

Gevorderd werkstuk
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FEESTJE?
Optioneel voor (personeels)feestjes
(vanaf 6 personen)
Voorbeelden:
High Tea varianten tijdens een workshop (voorafgaand, tussendoor of naar
wens als afsluiting).

De tea's worden bereid en geleverd door De Theeketel:
http://www.detheeketel.nl
o

o
o
o
o

Party Tea
Afternoon Tea, vanaf
High Tea, vanaf
Royal High Tea, vanaf
Season Tea

€ 10,- per persoon*
€ 15,- per persoon
€ 17,50 per persoon
€ 21,50 per persoon
op aanvraag

o
o

extra tijd voor een workshop met een Tea arrangement: + ca. 1 uur
reservering van een Tea minimaal 7 dagen voor de workshop

Royal Tea

High Tea

* Dit is geen standaard Tea van De Theeketel, maar deze is speciaal
samengesteld voor de workshops.
Afternoon Tea

Glasatelier Heerlen · Atelier: Kloosterweg 1 (voormalig CBS gebouw) · Heerlen · 06 - 5158 4138
www.glasatelier-heerlen.nl

