
Painting needs / Schilderbenodigdheden
Drawing programs, Books, DVDs 
Tekenprograma’s, Boeken, DVDs 

Martine Knoppert - Glasbewerken
Gebonden boek, Nederlands, 352 pag.
Het boek vertelt over de ontdekking en geschiedenis van 
glas uit vroeger tijden en van nu. Het grootste deel van 
het boek is echter gericht op de praktijk van het werken 
met glas en glasplaten. 

Albinas Elskus
The Art of Painting on Glass - 
techniques and designs for stained glass
Paperback book, English, 140 pag. 

Reprint of the classic reference book on glass painting, a must 
for classical painters.

Herdruk van het klassieke naslagwerk op glas schilderen, een 
must for brandschilderers.

A. Kroon, A. Wagtberg Hansen
De speling van het licht
Gebonden boek, Nederlands, 197 pag. 
“Bespreekt de prachtige glas-in-loodramen die de Hofstad  
rijk is.”

Cappy Thompson 
Dreaming of Spirit Animals
Video DVD, English, 33 min.

The film chronicles the creation of the largest hand-painted 
stained glass window in the US: a 27 m long by 10 m high 
window wall at Seattle-Tacoma airport. 

De film volgt het maken van het grootste gebrandschilderd 
raam in Amerika: 27 m breed en 10 m hoge glasgevel in het 
vliegveld te Seattle-Tacoma.

Glass Eye 2000 - Software for Stained Glass Design
Standard edition / Professional edition
Draw a design, fill in the glass colors and textures... This makes it easy 
to discuss with the client!

Maak een ontwerp, vul de glas kleuren en texturen in... Dit maakt het 
eenvoudig om er met de klant over te praten!

Ellen Prinse - Handboek Glasfusing
Paperback, Nederlands, 112 pag.
Met dit boek verkrijgt u alle theoretische kennis die u 
nodig heeft om glas te smelten. Praktische informatie 
en tips over fusen, vervormen, insluiten van materialen, 
mallen en ovenmaterialen, het ontstaan en voorkomen 
van ontglazing en nog veel meer. 

Albinas Elskus
Painting on Glass - 
techniques for stained glass painting
Video DVD, English, 26 min.

The companion to his popular painting book. 

Naar aanleiding van zijn populair boek.

DRAWING PROGRAM GLASSEYE IN WEBSHOP

right-click mouse to open in new tab

BOOKS / VIDEOS IN WEBSHOP

right-click mouse to open in new tab

http://peliglass.mamutweb.com/Shop/List/Tekenen-Drawing/75/1
http://peliglass.mamutweb.com/Shop/List/Books-videos/10/1

