Annas sommarmåleri på Aspö 2021
I blomstrande trädgård och luftig ateljé är det rymliga målarplatser både inne och ute för
härligt långa dagar med måleri! Nu är det möjligt för alla er som längtat efter att sjunka in
i ert skapande och även inspireras av varandras kreativitet. Alla gemensamma samlingar är
utomhus, jag handleder individuellt och tar en längre paus mitt på dagen. Det är nära till
skogspromenader, badstrand, cykel finns att låna och sköna solstolar att vila i en stund.
Fika med Ullas goda bullar serveras, egen lunch medtages och kan värmas i mikro.
Tvådagarskurs i Akvarell – Fåglar, höns och andra fjäderfän!
19-20 juni. 29-30 juli. kl.10-19. 1750 kr. För både nybörjare och fortsättare! Utifrån förkunskaper
delar jag in er i olika föreläsningar. Med färgsprakande, lättsamma övningar i olika akvarelltekniker lär du
känna/utveckla akvarellens egenskaper och möjligheter. Nybörjarna provar teknikerna i enkla former och
bakgrunder. Fortsättare får övningar som utgår från temat fåglar och höns, både i böcker och i trädgården.

Tvådagarskurs i Måleri – Inspirerande fördjupning och introduktion för nybörjare!
21-22 juni, 27-28 juli. kl.10-19. 1750 kr. Nybörjare får handledning i tekniker i akryl. Fortsättare
fördjupar sig i akryl ELLER akvarell för att stärka sitt eget uttryck. Med min handledning väljer vi ut ett par
konstnärer som inspirerar och utmanar dig i din utveckling. I ateljén finns massor av böcker med olika
spännande konstnärer/ stilar. Vi har gemensamma diskussioner om konst och konstnärers olika uttryck.

NYTT!!! Tredagarskurs - Grundkurs i Vedic Art med Anna & Yoga med Rakel!
5-7 juli, 9-11 juli. kl.9.30-19. 2450 kr. Under tre dagar går jag igenom hälften av de 17 principerna
av Curt Källman i Vedic Art. (www.vedicart.com.) Utifrån principerna skapar du din egen resa och
utvecklingsprocess genom att vända dig inåt och följa din egen rytm. Varje dag, innan kursstart, erbjuds
skön yoga i trädgården av Rakel som är certifierad Yogalärare. Läs mer på min hemsida.

Tredagarskurs för barn och ungdom – Havets hemligheter!
14-16 juli. 1150 kr. Under tre dagar dyker vi ner och jobbar vi med havets hemligheter! Spännande
fiskar, maneter och valar till sagornas fantasifulla sjöodjur. Eleverna får träna många olika tekniker i måleri,
teckning, skulptur och vi inspireras och pratar om några utvalda kända konstnärer. Material och fika ingår.

Barn 9-12 år: kl.9.30-12.30. Ungdom 13-18 år: kl.14-18.

Säkerhet p.g.a covid-19
Det är tät städning och handsprit finns överallt. Alla målarplatser är med distans och säkerhetstänk.
Kursdeltagare tar ansvar för att inte komma på kursen om de känner sjukdomssymtom samt hålla avstånd.
Vid sjukdom får man ej pengarna tillbaka men man har betald kursavgift tillgodo till annat tillfälle.
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