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Jäsentiedote 3/2013
Ajankohtaista
Kuluneen kesän aikana Aktia Sport Center on
saanut uuden sponsorin, ja kerhomme sijaitsee siis
nyt LähiTapiola Sport Centerissä. Entisen Aktia
Sport Centerin nettisivun kautta pääsee toistaiseksi
suoraan uuteen sivustoon.
Kirkkonummipäivien uudelleenjärjestelyjen takia
kerho ei tänä vuonna osallistu päiville.
Kerhotoiminta alkaa syyskuun alussa, mutta
kerhohuone on toki jäsenten käytettävissä aina
Sport Centerin aukioloaikoina (tarkista nettisivulta
aukioloajat!)
Kerhoiltamme käynnistyvät 3 pv syyskuuta, ja toivomme runsasta osanottoa
syyskauden kerhoiltoihin. Tule mukaan tekemään lyhtyjä sulatuslasitekniikalla!
Jos sinulla on vanha lyhty jonka lasit ovat särkyneet, tai ostat edullisen lyhdyn rautatai puutarhakaupasta, voimme yhdessä suunnitella ja toteuttaa lyhty kesä- tai
jouluaihein. Jäsenille lyhtyjen teko (opastus) on ilmaista mahdollisia
materiaali/polttokustannuksia lukuunottamatta, uudet jäsenet ovat tervetulleita
mukaan jäsenmaksun hinnalla ( 2013 jäsenmaksu 40 € 2/2014 loppuun). Annelta saa
tarvittaessa ostaa sulatuslasia.
Ellet tee lyhtyjä voit osallistua tiffanytekniikalla tai sulattamalla tehtäviin kukkaaiheisiin kerhotöihin esim. leikkaamalla, hiomalla tai folioimalla osia.

Syyskauden lasikurssit
(Kirkkonummen kansalaisopistolla ei ole tarjolla lasikursseja)
Tiffany tai lasimosaiikkikurssi torstaisin 05.09. - 24.10 klo. 17.30-20.30
Paikka: Kerhotila, LähiTapiola Sport Center, Masalantie 346
Opettaja: Carita Heinrichs
Hinta: jäsenet 65€ ja ei-jäsenet 105€ (sisältäen jäsenmaksun).
Ilmoittautuminen: viimeistään 29.08. Caritalle s-postilla handix@kolumbus.fi tai
050 350 2672
Minimiosallistujamäärä 4 oppilasta
Kurssihinta pyydetään maksamaan ennen kurssin alkamista Lasimestarit ry:n tilille
Aktia 405520 - 2168219 viitenumerolla 1245.
Lasikorukurssi: tiedotustilaisuus kerholla 01.10. klo 18.15, kurssipäivät pe 25.10 ja
ma 28.10
Paikka: kurssipäivät 25.10 ja 28.10. Annen työhuoneella Masalassa klo 18.15-21.00.
Tarkemmat tiedot saat ilmoittautumisesi jälkeen.
Opettaja: Anne Kallas
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Hinta: jäsenet 30€ ja ei-jäsenet 70€ (sisältäen jäsenmaksun).
Annelta saa tarvittaessa ostaa lasia/tarvikkeita
Ilmoittautuminen: viimeistään 03.10. Annelle s-postilla anne.kallas@kolumbus.fi tai
050 541 0297.
Minimiosallistujamäärä 4 oppilasta.
Kurssihinta pyydetään maksamaan ennen kurssin alkamista Lasimestarit ry:n tilille
Aktia 405520 - 2168219 viitenumerolla 1245
Lasinmaalauskurssi on alustavasti to 21.11., ma 25.11. ja to 28.11.
Palaamme tarkempiin tietoihin myöhemmin.

Menovinkki
Taiteilija Leena Nion näyttely: Mosaique Magique 17-25.8. Tuusulassa
Katso: http://leenasmosaics.blogspot.com
Tämän tiedotteen jakelu: Lasimestarit ry:n jäsenet
*****************************************

Ihanaa loppukesää toivottaa Lasimestarit ry:n hallitus
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