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2014 SYKSYN OHJELMAA
20-vuotis Juhlanäyttely 10.8. -7.9.
Tiffans ry viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlaa. Juhlavuosi huipentuu Ravintola Kappelissa pidettävään
Juhlanäyttelyyn: LASIN LOISTOA KAPPELISSA 10.8. – 7.9. Näyttelyn avajaiset ovat 10. 8. klo 19.00 -20.00
jonka jälkeen on juhlaillallinen Kappelin Kellarissa. Illallisen hinta on 40€/henkilö. Ilmoittautumiset AnnMari Estlanderille: tekstiviestillä 040-5932329 tai s-postitse ann-mari.estlander@dlc.fi
2014 TEEMAILLAT Teemailtojen ohjelma alkaa 18.30 ja sitä ennen on tarjolla kahvia ja hyvää seuraa
To 21.8. Vierailu Leena Nion näyttelyssä Jokelassa. Lähtö kerholta klo 17.00. Menemme kimppakyydeillä.
Ilmoittautumiset Anneli Haipus-Järviselle, anneli.haipus-jarvinen@kolumbus.fi tai puh. 040-5588472,kerro
haluatko kyydin vai tarjoatko kyytiä muille.
To 11.9. Yhteenveto Juhlanäyttelystä
To 2. 10. Leena Nio kertoo mosaiikista ja esittelee omia töitään
To 6.11. Aihe avoin
To 4.12. Pikkujoulu
KIMPPAUUNI- ja WORK SHOP –ILLAT
ma 15.9., ma 20.10. ma 17.11. ma 15.12. Eija ja Kirsti ovat lupautuneet hoitamaan
kimppauuni-illat.
Kimppauuneihin töiden pitää olla valmiina uunitukseen 18.30 mennessä. Illan aikana on aina mukana joku
kokenut sulattaja. Voit toki tulla muutenkin vain tekemään omaa työtäsi, keskustelemaan, kysymään ongelmiin
ratkaisua tai oleskelemaan ja nauttimaan hyvästä seurasta. Etsaus-, ja maalaus- ja muut kerhon kursseille
ostetut aineet ovat käytettävissä korvausta vastaan.

KURSSIT syksyllä 2014
Kurssit ulkopuolisille
La 20.9. klo 10.00-15.00 ja Su 21.9. klo 10.00 -15.00 Kuparifoliotekniikan alkeiskurssi
Raimo Kuusiniemi ja Sari Launne opettajina
Kaikki kurssilla tarvittava materiaali kuuluu hintaan - työvälineiden käyttö, harjoituslasit,
kurssityön kaavat ja materiaalit. Kurssin hintaan sisältyy ”retkilounas”. Kurssimaksu on 70
€ ja se maksetaan Tiffans ry:n tilille: IBAN tilinro FI1610243000302913, viite "Alkeiskurssi"

Kurssit jäsenille:
Ma 22.9. ja ma 29.9. klo 18.15 -21 Omaan muottiin sulatuskurssi Maksun viitenro 8950
opettajana Eija Etelä-aho
Saveassa muottikursseilla tehtyihin omiin muotteihin sulatus. Kurssille ilmoittautuneet
saavat s-postitse lisätietoa kurssille valmistautumisesta.
Ti 7.10. klo 17.00 – 20.00 ja la 18.10. klo 11.00 - 15.00 Kellokurssi viitenro 8960
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Sari Launne ja Ann-Mari Estlander opettavat seinäkellojen tekemistä lasista sekä
kellokoneistojen asennusta niihin.
Ke 15.10 – to 16.10. klo 18.15 – 21.00 Korukurssi viitenro 6910
Jukka Sariola pitää kahden illan suositun korukurssin, jolla tehdään koruja pääosin dichroidlasista.
La 22. 11. – su 23.11. Hopeantaonta kurssi viitenro 7650
La 29.11. – su 30.11. Hopeantaonta kurssi viitenro 7760
Heikki Vehviläinen on jälleen lupautunut pitämään erittäin suosituksi osoittautuneen Hopean
taonta – kurssit. Etusijalla tähän kurssiin ovat aiemmin ilmoittautuneet, jotka eivät ole
mahtuneet edellisille kursseille ja/tai eivät vielä ole olleet ko kurssilla aikaisemmin. Aiemmin
ilmoittautuneet voisivat ystävällisesti ilmoittaa, vieläkö haluavat kurssille ja uusia
ilmoittautumisia otetaan myös vastaan.
Kursseille ilmoittautumiset Päivi Lappalaiselle paivilapp@gmail.com, puh 0440 326 316
Kurssien hinnat 1.1.2014 alkaen 20 euroa ja kurssimaksu tulee suorittaa viimeistään viikkoa ennen
kurssin alkua Tiffans ry:n tilille FI16 1024 3000 3029 13
Käytä viitenumeroa kurssin maksuissa. Mikäli maksua ei ole suoritettu ajoissa, tilalle voidaan
ottaa seuraava jonosta. Muista myös ilmoittaa Päivi Lappalaiselle (tai kurssin vetäjälle), jos
jostain syystä et pääsekään osallistumaan kurssille. Mikäli et ilmoita peruutuksesta,
joudumme perimään kurssimaksun, koska viet paikan joltain jonossa olevalta.
Päiviltä voi tiedustella peruutuspaikkoja.
Muut tapahtumat:
Tyhjä Kulho 13.9. klo 11.00 -14.00 Tuomiokirkon Krypta. Ensimmäiset kulhot tehdään 13.8. ja 27.8.
Tapahtuman tuotto menee UNICEFin hyväntekeväisyys kohteisiin.
Kädentaitomessut 7.-9.11. Osallistumme messuille viimevuotiseen tapaan
Aurinkoista kesää toivoen ja Juhlanäyttelyä odotellen
Tiffans ry:n hallitus
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