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Cursus Tiffany
Je maakt kennis met de koperfolietechniek, ontwikkeld door de beroemde Amerikaanse
kunstenaar en ontwerper Louis Comfort Tiffany (1848-1933).
Bij de Tiffany techniek wordt gebruikt gemaakt van koperfolie in plaats van lood. Er wordt
gewerkt met een zelfklevende koperfolie die om het glas heen wordt gewikkeld. Daarna worden
de verschillende delen met tin aan elkaar vast gesoldeerd. Met behulp van een speciale
vloeistof wordt de soldeertin later wat donkerder gemaakt. Van een afstand lijkt het dan veel op
glas in lood, maar is veel fijner, minder zwaar en steviger dan werkstukken met loodprofielen.
Meestal wordt er gewerkt met kleine stukjes glas wat het mogelijk maakt om ronde vormen (om
een mal heen) te maken. Vaak worden er lampenkappen mee vervaardigd (de
wereldberoemde Tiffany lampen).
Maar er zijn echter veel meer toepassingsmogelijkheden. Afhankelijk van je eigen creativiteit kan
je met Tiffany werkelijk van alles bedenken. Raamhangers in allerlei vormen, staande
raamdecoraties, verwerking in spiegels, kastdeurtjes, windlichten… teveel om op te noemen.
Ben je eenmaal gegrepen door het medium glas en heb je de benodigde materialen in huis,
dan heb je er een enorm leuke hobby bij waar je veel mooie dingen mee kunt maken.
Cursusopzet
Deelnemers aan de cursus kunnen kiezen uit verschillende ontwerpen en mogelijkheden en
gaan met een aantal zelfvervaardigde produkten naar huis (raamhanger, windlicht bijv.)
- Veiligheidsvoorschriften
- Toelichting op de te gebruiken materialen, gereedschappen en glassoorten
- Het leren snijden van allerlei soorten vormen in glas
- Een ontwerp uitzoeken en overtrekken
- Oefenen met snijden volgens patroon
- Snijden en slijpen van de stukjes glas volgens het te maken ontwerp
- Koperfolie aanbrengen
- solderen en patineren
Cursusduur
2 hele gaden van 9:30 tot 17:30 uur op dinsdag en woensdag of 2 hele zaterdagen.
Cursusdata
In principe doorlopend cursusaanbod afhankelijk van aantal meldingen.
Je wordt door ons gebeld zodra er voldoende deelnemers zijn (maximum 4 cursisten per dag).
Daarna wordt (in overleg) vastgesteld op welke data de cursus zal plaatsvinden.
Cursusprijs
€ 185,- inclusief glas, materialen, bruikleen gereedschappen, lunch, koffie en thee.
Aanmelding
Aanmelding kan telefonisch, per e-mail (zie knop aanmelden), of in het atelier.
Tel: 06-53247768 E-mail: info@monatelier.nl

