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Näyttelymme Ravintola Kappelissa 7.8 - 4.9.16

15.06.2016

Elementit – Elements

Tärkeät ajat : Näyttelyn pystytys su 7.8 klo 6.00 -Näyttelyn avajaiset su 7.8. klo 19.00 ja tervetuloa
Näyttelyn purku ma 5.9 klo 8.00 -HUOM ! Ensi vuoden (2017) näyttelyn nimi on ’Suomi 100 vuotta’ ja siihen
toivotaan runsasta osanottoa, jotta saadaan näyttävä näyttely järjestettyä.

Retki Jokelaan Leena Nion Mosaiikkinäyttelyyn Värisinfonia ma 22.8.
Lähde Leenan töitä uudelleen ihailemaan tai et ole vielä käynyt niin
suosittelen retkeä Lähdemme klo 16.30 kerholta kimppakyyti periaatteella ja
ilmoittaudu tiffans:in sähköpostiin osallistumisestasi ja voitko tarjota kyytiä/
tarvitsen kyydin kerholta. Lisätietoa http://leenasmosaics.blogspot.fi/

Menovinkki Tampereelle näyttelyyn: Tampereen Lasikilta viettää tänä vuonna 25
vuotisjuhlaa ja heillä on lasinäyttely Galleria Nottbeck:ssä ,Satakunnankatu 18 27.8 – 9.9

Syksyn 2016 teemaillat
Teemaillat pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä torstaina ja ohjelma
alkaa 18.30 ja sitä ennen kahvia, teetä ja vapaata keskustelua tarjolla
to 1.9.
Kappelin näyttelyn kuulumisia, syksyn/kerhon toiminnan suunnittelua, töiden
ideointia ja tervetuloa mukaan osallistumaan
to 13.10

ohjelma avoin

to 3.11.

Lasimuotoilija Jukka Isotalo
Jäsenten pyynnöstä Jukka tulee kertomaan kierrätyspullojen käytöstään ja
ehkä saamme kuulla viinipullon kaksoiselämästä, saamastaan 5-vuotis
taiteilija-apurahan vaikutuksesta luomiseen tai lokakuussa tekemästään
Japanin matkastaan ... Jukan yritys on Evolum ja lisää tietoa löytyy
http://www.evolum.fi sivuilta.

to 1.12.

pikkujoulu

Kurssit ei jäsenille
Tiffany-alkeiskurssi (opettajat Raimo Kuusiniemi ja Sari Launne) 26 - 27.11 10:00-15:00
Kaikki kurssilla tarvittava materiaali kuuluu hintaan , työvälineiden käyttö, harjoituslasit,
kurssityön kaavat ja materiaalit. Kurssin hintaan sisältyy ”retkilounas” ja maksetaan
FI16 1024 3000 3029 13, kurssin hinta 70€, viite 6570

Kurssit jäsenille
Maksa kurssi (20 euroa) viimeistään viikkoa ennen kurssia Tiffansin tilille FI16 1024 3000
3029 13 kurssin viitenumerolla tai jos et pääse kurssille niin peru osallistumisesi
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mahdollisimman pian / ajoissa, jotta jonossa mahdollisesti oleva jäsen pääsee kurssille.
Kurssilaisille lähetetään n. viikkoa ennen kurssia infoa, siitä mitä kurssilla tarvitaan.
1. Frittiä (hienoa lasimurskaa) lasille - sulatuskurssi (opettajat Teijo Valli ja Eija Etelä-

aho) 22 ja 29.9 klo 18.15 – 20.30
Tule kokeilemaan uutta ja kurssilla käytetään seuloja, verkkoa, erikuvioisia kakkupapereita
ja näissä olevista reiistä saadaan kuvioita sulatuslasille. Kerholle on ostettu Bullseye
frittien perusvärejä ja ne ovat kurssilla käytössä erillistä maksua vastaan.
2. Sulatetut perhoset ma 14.11. ja ke 16.11 klo 18:15.- 20.30 viite 2697 Iiris Autio,
Eeva Kainulainen
Lasikukkakirjan perhosmallin mukaan lähtenyt ja nyt variaatiota sekä taivutuksia tullut
mukaan.
3. Korukurssi (opettaja Jukka Sariola) 5 - 6.10. klo 18:15- viite 6680.
Kurssilla tehdään koruja dichroid-lasista .
4. Hopeaketjukurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) 15 - 16.10 klo 10.00-16.00 viite 3094
Käy ketjukurssi ennen taontakurssille tuloa.
5. Hopean taontakurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) 22-23.10 klo 10.00-16.00 viite 3104
sekä maanantaina 24.10 work-shop ilta kaikille jäsenille ja Heikin työkalut käytettävissä ja
voit tulla tekemään kesken jäänyt korun loppuun
6. Lasitähtiä joulun alla -sulatuskurssi (opettajat Aino Kuitunen ja Eija Etelä-aho) 29.30.11 Ikkunalasista erilaisia joulukoristeiden tekoa.

Muita yhteisiä työiltoja kerholla
Siivous- /kerhon järjestelyiltoja:
Muottien kunnostusilta ti 30.8
Siivoustalkoot ke 14.9 ja to 24.11.
aloitamme n. klo 17.00  ja voit liittyä joukkoon myös klo 18.00, kun on parkkipaikkoja
Oletko unohtanut töitä kerholle ja tilanahtauden johdosta hae omat tavarat kerholta
aina mahdollisimman pian uunituksesta. Samoin, jos et vähän aikaan tarvitse jotain
kerholla niin vie välillä tavaroitasi kotiin.
Kimppauuni-illat
ma 29.8, jolloin tehdään Tyhjä kulho - tapahtumaan lahjoitettavia kulhoja omien töiden
lisäksi. Vanhaan tapaan jäsen lahjoittaa lasin ja yhdistys kustantaa kulhon uunituksen.
Lisätietoa lauantaina 10.9.16 olevasta hyväntekeväisyystapahtumasta www.tyhjakulho.fi
ti 20.9, ti 24.10, ti 22.11. ja ti 13.12.
Paikalla uunittaja ja tule kerholle 18.30 mennessä sulatettavien töittesi kanssa tai
aikaisemmin tekemään niitä kerholle
Hopean taonnan work-shop ilta ma 24.10 klo 18.15 –
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Torstaisin jatkamme tiffany lasitöiden tekoa ja kokoonnumme pari kertaa kuussa.
Paikalla on asiantuntija n. klo 17.00 alkaen ja tule klo 18.30 mennessä iltaan
Tiffany kerhoillat
8.9 ja 15.9,
20.10 ja 27.10,
10.11 ja 17.11,
8.12 ja 15.12
Oikein lämmintä kesää
Tiffans ry:n hallitus

Tiffans ry:n yhteyshenkilöt ja sähköposti
tiffansry@gmail.com
Eija Etelä-aho, puheenjohtaja, rahastonhoitaja
050 528 1060
Sari Launne, varapuheenjohtaja, messu-/näyttelyasiat
040 737 4474
Iiris Autio, hallituksen jäsen, kurssivastaava
050 410 1460
Pirkkoliisa Meincke, hallituksen jäsen, jäsenlaskutus-/-asiat 040 500 9793
Heikki Vehviläinen, hallituksen jäsen, tekniset asiat
0400 650 685
Teijo Valli, hallituksen varajäsen, nettivastaava
040 590 8495
Vesta Ahola, hallituksen varajäsen, kerhotila vastaava
040 751 6617

