Cursus Glasfusen
Van zingeving naar vormgeving.
Graag deel ik het plezier wat ik zelf aan glasfusen én aan ver-beelden beleef, met anderen…
Bedoeling:
Een (voor u zinvol) thema verbeelden in glas.
Inhoud:
Focussen: U kiest uw eigen onderwerp of thema.
Betekenis geven: U verdiept zich in de vraag wat dit onderwerp voor u betekent.
Verbeelden: U ontwikkelt de beelden die bij u op komen.
Vormgeven: u kiest wat u gaat ver-beelden, en hoe u dat gaat doen.
Ontwerpen: u maakt een ontwerp inclusief mogelijkheden en beperkingen van het glas.
Waarmaken: u maakt wat u hebt ontworpen.
Glasfusen:
Het transparante van glas past meestal heel goed binnen de verbeelding. De kleuren ondersteunen de
verbeelding. Kleuren die heel uitbundig kunnen zijn, maar ook stil en ingetogen. Glasfusen is daarom ook
spelen met kleuren.
Begeleiding:
Zowel bij het proces, de techniek, alsook bij het resultaat wordt u begeleid door edith benedictus buning,
beeldend kunstenaar, teamtrainer en creativiteitscoach.
Om iedereen zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te kunnen geven, is de groep niet groter dan 8
personen.
Huisvesting:
Deze cursus vindt plaats in het glasatelier gelegen bij Het Hiekerhoes dat direct grenst aan het
natuurgebied Het Hijkerveld in Hooghalen (Drenthe). Natuur geeft ruimte aan ideeën.
Tijdsindeling en kosten:
10 uur start.
a) Focus op thema; betekenis van thema; de verbeelding; de vormgeving; begin van ontwerp.
b) Definitief ontwerp;
c) beeld maken; ovens vullen.
5 uur afsluiting.
d) 2 weken later: beelden ophalen.
De kosten zijn € 95,00 per persoon. Dit is inclusief begeleiding, verblijfskosten en catering. Het is exclusief
materiaal. Afhankelijk of u een klein of een groter beeld maakt, kunnen die kosten sterk variëren. U hoeft
tijdens deze cursus slechts de kostprijs te betalen, en die komt op € 7,50 per dm2.
Aanmelden:
U kunt zich telefonisch (0642746787) of per mail (post@glasatelierbenedictus.nl) aanmelden, waarna u €
95,00 overmaakt op rekeningnummer 306524279, onder vermelding van de datum, ten name van
Glasatelier Teambeeld. Zie ook: www.glasatelierbenedictus.nl

