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Vlammend gekleurd glas
van Jan Warnaar uit Oene
Kunstenaar
presenteert

In de serie Kunstenaar Presenteert
is het podium deze week voor Jan
Warnaar, glaskunstenaar uit Oene.
door Hemmy van Reenen
EPE – Warnaar toont een glazen

boom met de titel ‘Leiboom 2011’.
Het kunstwerk staat nog in zijn
atelier, want het is niet helemaal
klaar. De sokkel moet nog gemaakt worden. Omdat het kunstwerk binnenkort naar een tuinexpositie gaat in het plaatsje De Pol
bij Steenwijk, krijgt het een aluminium sokkel. Glasobjecten die bestemd zijn voor binnen, krijgen
van Warnaar een houten sokkel.
Jan heeft de afgelopen tijd maar
moeilijk kunnen werken, vanwege
een sterfgeval in de familie. „Mijn
hoofd moet leeg zijn voor het maken van nieuw werk,” zegt hij.
„Anders komt er niks.”
Warnaar (74) werkt alsof zijn leeftijd geen rol speelt. Vorig jaar was
zijn werk te zien in de Keukenhof.
De voorraadkast achter zijn glasatelier aan de Huttenbosweg 3 in Oene huisvest wel wat kunst, maar

het meeste werk van Warnaar
vindt vlot zijn weg naar kopers.
Sinds afgelopen najaar heeft de
glaskunstenaar een serie bomen
gemaakt die realistisch zijn uitgevoerd. Daarvoor produceerde hij
een serie met abstractere bomen.
„Het was herfst en ik wilde eens
uit mijn dak gaan,” vertelt de kunstenaar. „Ik wilde een keer mijn
oven maximaal benutten. Zo groot
mogelijk. De oven is ongeveer een
meter lang, dus de maximale grootte van mijn werk is 90 of 95 centimeter.”
Eerst maakt Jan een serie tekeningen. Ontwerptekeningen. Daarna
snijdt hij plakken glas. Warnaar gebruikt meestal gekleurde glasplaten van het merk Bulls Eye. Het
komt uit Amerika. „Ik leg de stukken glas over elkaar heen, tot er
een mooi geheel gevormd is. Net
als een schilder voeg ik kleuren
toe, totdat de juiste compositie is
ontstaan.”
In de oven wordt het glas gestookt
tot rond de 800 graden. Eerst gaat
de oven naar 500 graden, omdat
daar het smeltpunt ligt van glas.
Een paar uur lang kookt het glas
op 500 graden, waarna Jan de
oven doorstookt naar 800 graden.
Een paar minuten blijft de oven
op deze hoge temperatuur, waarna de afkoeling wordt ingezet tot
opnieuw 500 graden. Op die temperatuur moet het geheel nog vijf

uur doorsudderen, om te voorkomen dat het kunstwerk knapt.
„Er zijn hele handboeken voor het
stoken van glas,” aldus de kunstenaar. „Maar door ervaring heb ik
ook veel geleerd. Een paar uur
extra stoken kan geen kwaad.”
Het kunstwerk Leiboom 2011 gaat
naar de tuinexpositie Beeldschoon, in De Pol. Ander werk dat
Jan Warnaar in voorbereiding
heeft draagt de titel Branding. Het
werk zal komende zomer te zien
zijn tijdens Op Pad Oene, als Jan
Warnaar open huis houdt met
zijn glasatelier.
Welke plannen hij heeft voor de
toekomst is voor Jan minder relevant. „Weet je wel hoe oud ik ben,
ik vier dit jaar mijn 75ste verjaardag.”
Maar naar Indonesië wil hij dit
jaar in elk geval nog gaan. „We
hebben daar in 2004 een glasatelier opgezet onder de naam NEBLO, te zien op internet via
http://neblo.blogspot.com. Nederland, Bali, Lombok. We hebben
opleidingen gegeven hoe mensenglas kunnen stoken. Toen we na
een half jaar weg gingen is het project ingezakt, maar de stoker heeft
het onlangs allemaal weer nieuw
leven in geblazen. Ik heb juist honderd sieraden van hem besteld.
Die verkoop ik voor twee euro. Ik
heb zin om terug naar Indonesië
te gaan.”

VELUWEMEERCRUISE

SPORT
Borussia Mönchengladbach
– Freiburg ................................... € 59,00
7 mei. Incl. zitplaats

Busvervoer Bekerﬁnale:
Ajax – FC Twente ................... € 25,00
Van €50, 00

nu voor

Geniet van een
€35, 00
ontspannen dagje uit
e
op 2 paasdag, Hemelvaartsdag
of 2e pinksterdag! Inclusief 4 uur
durende cruise, kofﬁetafel met soep en
gehaktbal en vervoer per luxe touringcar

DAGTOCHTEN

8 mei, Kuip Rotterdam

THEATER / MUSICAL
Freek de Jonge

Nu van €50,- voor ..........................
20 mei. Incl. zitplaats rang 1
Chassé Theater Breda

€ 25,00

CONCERTEN

Koninginnedag
Mega Piraten Festijnen...... € 32,50
Amsterdam ............................... € 16,00 23 april Tiel, 28 mei Borger,
30 april

Dagje Amsterdam ................. € 17,00

28 oktober Nieuwleusen.
Incl. staanplaats

Helden van Amstel Live
NIEUW ...................................... € 62,50
Zwarte Markt .......................... € 18,00 –
18 juni. Incl. entree staanplaats
16 april, 14 mei en 9 juli

16 april, 14 mei en 9 juli. Incl. entree

Gerry Weber
Outlet Store .......................

Stadspark Groningen

v.a. €

4 mei en 7 juli

Bauer- Live in Ahoy ..v.a. € 64,00
20,00 Frans
28 en 29 oktober, incl. staanplaats,
Ahoy Rotterdam

Marinedagen Den Helder .. € 22,50 Starparade der Volksmusik
2 juli
met Hansi Hinterseer
Dagtocht Volendam van €78,- voor ................................ € 71,00
00
7 mei. Incl. zitplaats rang 1 Rijnhal Arnhem
Marken ........................................ € 28,
28 juli, 10, 13 en 25 augustus

NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR!

Hermitage Amsterdam ...... € 30,

00

16 april, 14 mei en 9 juli. Incl. entree

AutoRAI....................................... € 33,50
16 april. Incl. entree, Amsterdam RAI
Ook alleen vervoer mogelijk ........

Keukenhof .................................
16 april en 4 mei. Incl. entree

Royal Beach Concert ........... € 88,50
LIVE 2012 ................................... € 92,50

Libelle Zomerweek ............... € 36,
16, 21 en 22 mei. Incl. entree

12 juni, 16 juli, 6 en 28 augustus.
Incl. entree en rondleiding

8 oktober. Incl. staanplaats Gelredome Arnhem

€ 23,00 NIEUW- 4 juni. Incl. staanplaats, Scheveningen
€ 33,50 Vrienden van Amstel
00

Paleis Soestdijk ...............

Symphonica in Rosso
met Nick & Simon ................. € 84,00

v.a. €

21 en 22 januari.
Incl. zitplaats Rotterdam Ahoy

Toppers in Concert ........ € 98,00
36,00 De
29 mei. Incl. staanplaats veld Amsterdam ArenA
27, 28 en 29 mei
ook alleen vervoer mogelijk .........

Zwarte Cross ............................ € 42,50 Verwacht: Deep Purple
17 juli

€ 24,00

2 december, Gelredome

Vacature
Leerling-chauffeur

Wil je opgeleid worden tot leerling-chauffeur?
Kijk voor meer info op www.gebo.nl/vacatures.
Voorkeur: minimaal mbo niveau, vanaf 18 jaar
tot maximaal 23 jaar.

Alle dagtochten zijn inclusief vervoer per luxe touringcar
Meer informatie of boeken?

Kijk op www.gebo.nl of bel 0529 - 48 12 34
Gebo Tours, Den Hulst 134, 7711 GT Nieuwleusen.
Genoemde prijzen gelden per persoon exclusief reserveringskosten. Fouten voorbehouden.

BRUSSEL

Leiboom 2011 heet dit kunstwerk van Jan Warnaar. Prijs: 2250 euro.

trimagenda
FIETSEN

WOENSDAG 13 APRIL
ZWOLLE
Eben Haeser, Nilantsweg 109, 13.15u:
start Fiets en Geniet, 30 km
䊳

ZATERDAG 16 APRIL
ZWOLLE
ZBC (Landstede) hal, Ossenkamp 5,
8.30u: start Brevet 300, Twente-Munsterland, 300 km
䊳

ZONDAG 17 APRIL
HEINO
Cafe Oortwijn, Canadastraat 9, 8-12u:
start Voorjaarstocht, 100 km; 9-12u: 30
䊳

en 60 km

THÜRINGEN, ERFURT

foto Jan Warnaar
4 dagen

5 dagen

vanaf

€149,-

€229,-

Vertrek o.a.: 5 mei, 10 juni, 2 sept, 25 nov

Vertrek o.a.: 2, 16 mei, 13, 27 juni, 4, 25 juli

Ontdek de Europese hoofdstad.
• 3 hotelovernachtingen
• 3x ontbijtbuffet
• Stadswandeling Brussel en Brugge
o.l.v. een gids
• Vervoer per Tourist Class touringcar

Bezoek het Groene Hart van Duitsland.
• 4 hotelovernachtingen
• 4x ontbijt- en dinerbuffet
• Gevarieerd avondprogramma
• Stadswandeling Erfurt o.l.v. een gids
• Vervoer per Tourist Class touringcar

Boekcode: 2515

Boekcode: 2515

Hilbert van Dijkstraat 7, 19.30u: start
Kamper mijl, 1,6 km

TRIMMEN

DONDERDAG14 APRIL
ZWOLLE
Atletiekbaan Wim Peters, Urksteeg A
1, 19.30u: coopertest en 5 km loop
䊳

ZONDAG 17 APRIL
DEVENTER
Brink 94, 12u: start IJsselloop, 1, 5, 10
en 16,1 km
䊳

HARDERWIJK
Strokelweg 9,, 10.30u: start 7e Telstarrabo bosloopcompetitie, 1, 8 - 5 - 10 - 15
䊳

MAANDAG 18 APRIL
䊳

KAMPEN

WANDELEN

ZATERDAG 16 APRIL
DEVENTER
Hof van Colmschate, Holterwg 104,
8-9u: start Hof van Colmschatetocht, 40
km; 8-10u: 30 km; 8-12u: 10 en 20 km
䊳 DIEREN
Kantine Diderna ‘70, Kolonieweg 2,
9-12u: start Zuidveluwetocht, 25 km;
9-12.30u: 15 km; 9-13u: 10 km; 9-14u: 5
km
䊳

ZONDAG 17 APRIL
DEVENTER
Hof van Colmschate, Holterwg 104,
8-9u: start Hof van Colmschatetocht, 40
km; 8-10u: 30 km; 8-12u: 10 en 20 km
䊳

vanaf

Vermeld nu bij boeking de boekcode en u maakt kans op een stedentrip!

Kijk op www.

of bel 0529 - 46 96 67

Effe Weg, Postbus 23, 7710 AA Nieuwleusen.
Alle fouten voorbehouden. Prijzen zijn vanaf en per persoon, excl. €17,- reserveringskosten per boeking.

