Tiffans Ry
Jäsentiedote 3/2015
Kesäkuu on alkanut ja myös Tiffansin toiminnalle tulee kesäpaussi, lukuun ottamatta
Kappelin vuosinäyttelyä, jonka teemana on LUONTO ELÄÄ. Näyttely pystytetään
9.8. sunnuntaiaamuna klo 7.00 kahden pystytys ryhmän voimin. Otan
pystytysryhmiin erikseen yhteyttä. Jokainen osallistuja asettaa työnsä valmiiksi sen
ikkunan eteen, jonka sijainti on siellä nähtävänä. Avajaiset ovat samana iltana klo
19.00. Purku tapahtuu maanantaiaamuna 7.9. klo 8.00.
Töiden määrä on n. 50 kpl, joka on optimimäärä. Osallistujia 20. Jokaisen osallistujan
pitää toimittaa töiden koko (korkeus x leveys) teoksen nimi ja hinta myös
merkinnällä ”myynnissä tai myyty” 15.6. mennessä sähköpostilla
tiffansry@gmail.com ja pekka@harkki.net. Jokaisesta työstä tarvitaan myös kuva
heinäkuun 15 pv. mennessä samoihin osoitteisiin. Kuvista tehdään myyntikansio ja
näyttelymainos. Vakuutusmaksun kompensointiin maksetaan 10 € / 1-3 työtä ja sitä
ylittäviltä määriltä 5 €/ työ.
Yhteinen illallinen yksityistilaisuutena kellariravintolassa ei tule onnistumaan, liian
pienen osallistujamäärän tähden. Järjestämme kuitenkin ravintolaan oman illallisen.
Sitten syksyn 2015 ohjelmaan:
KÄDENTAITO messuille osallistutaan messuhallissa pystytys 5.11. Birgitta Simpanen,
birgitta.simpanen@elisanet.fi ja Sari Launne, sari.launne@gmail.com, antavat
lisätietoja.
TEEMAILLAT:
3.9 Kokemuksia ja kuvia Kappelin näyttelystä
1.10. Vierailevat Artglasscenterin Yrsa ja Ilse Lindqvist kertomassa omista töistään.
http://www.artgasscenter.fi/finnish_index.html.
5.11. Kädentaitomessujen pystytys Messuhallissa.

3.12.Pikkujoulut

KURSSIT:
SYYSKUU:

KOLMIULOTTEISTEN LASIKUKKIEN sulatuskurssit syksyllä opettajina Eija Etelä-Aho ja
Aino Kuitunen sekä kukkien kasaamisiltoina opettaa Sari Launne kolvaamista.
Kerholle on hankittu lasikukkien taivutusmuotteja ja mallikirja .Mahdollista tehdä
esim.iiriksiä, liljoja, unikkoja ja auringonkukkia.Kursille on otettava sulatuslasit
kukkien ja lehtien väreissä. Näihin voit tutustua Tiffansin nettisivuilla, facebook
Tiffans ryhmässä ja http://www.lasipiha.fi/lasinsulatusmuotit-kukkamuotit-c39 137 183.html ja youtuben Fused Glass Lily
https://www.youtube.com/watch?v=NmCeODo-QPk.
Kurssi on 4 iltainen klo 18.15-20.30, kurssimaksun viitenumero 9030
ke.16.9. Teoria kukkien tekoon ja kukkien teko taso/syväsulatukseen.
to.17.9.Kukkien teko jatkuu taso/syväsulatus
ma. 21.9. Kukkien taivutusten sulatusohjelmat ja laitto taivutukseen/slumppaukseen
to.24. 9.Kukkien laitto kukkavarteen-teoria ja kukkien kasaaminen
LOKAKUU:
SULATUKSEN PERUSKURSSI, Opettaja Jukka Sariola, jukka.sariola@kolumbus,fi
ke 7.10-to 8.10 klo 18.15, viitenumero 6680.

KELLOKURSSI, Opettajat Sari Launne ja Ann-Mari Estlander, annmari.estlander@dic.fi. Viitenumero 8960
ke.14.10. klo 18.15- ja
la.17.10.klo10.00-14.00

LYHTYKURSSI, opettajana Kirsti Väyrynen, kirsti@vayrynen.fi, viitenumero 7799
la.31.10. Kurssilla voi tehdä hankittuun lyhtyyn uudet ikkunat erlaisilla menetelmillä.
1. sulatustekniikalla sulatuslasista
2. perinteisellä mosaiikkitekniikalla liimaamalla värillisiä lasinpaloja lyhdyn
ikkunoihin.
3. mosaiikkitekniikalla liimaamalla bussipysäkkilasien sulatettuja siruja ikkunoihin.
Tämä vaihtoehto vaatii ennen kurssia bussipysäkkilasisirujen sulattamisen
uunissa, jotta reunat pyöristyvät.
MARRASKUU

KOLMIUKOTTEISTEN LASIKUKKIEN SULATUSKURSSI
Sama ohjelma ja opettajat kuin syyskuun kursseilla. Viitenumero 9098
ke 11.11
to 12.11
ma 16.11
to 19.11

TIFFANY ALKEISKURSSI EI- JÄSENILLE, opettajat Raimo Kuusniemi,
raimo.kuusniemi@gmail.com ja Sari Launne. Viitenumero 6570
la 21.11-su. 22.11 klo 10.00-15.00

Suosittujen HOPEAKETJU- JA HOPEATAONTA kursseista tiedotetaan myöhemmin

Kurssien ilmoittautumiset Teijo Vallille Tiffans ry nettisivuilla. Kurssien maksut
viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua, tilille FI16 1024 3000302913.

KIMPPAUUNI-ILLAT: ma 24.8, ma 28.9, ma 27.10, ma 23.11 ja ma 14.12.
Elokuun kimppauuni-illassa slumpataan TYHJÄ KULHO tapahtumaan kuppeja, uunin
käyttömaksua ei silloin tarvitse maksaa
Pekka Harkki, 8.6. 2015

