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NYBÖRJARE AKVARELLKURS - Våren 
2017 
Köp som ett presentkort till den du älskar! 

Akvarell är fantastisk för att man kan lägga lager på lager och få 
fram fantastiska mönster och nyanser. Men akvarell är också svårt 
att hantera och man kan inte dölja något. Det ingår åtta lektioner 
där vi går igenom massor, t.ex.: färg och form övningar; skuggnings 
teknik; hur man skapar vackra moln; olika laveringstekniker; att 
välja rätt papper till olika effekter; grundläggande landskaps-
komposition, perspektivlära, blandteknik, penselvård, inramnings 
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Garanti 
DU KOMMER UTÖKA DIN 

KONTROLL OCH 
FÄRDIGHET OCH DU 

KOMMER HA ROLIGT! 

EXEMPEL PÅ: 
BLOMSTERMÅLERI

EXEMPEL PÅ 
STILISERA 

BLANDTEKNIK

EXEMPEL PÅ MOTIV: 
LANDSKAP/NATUR

Jag har varit 
bildlärare i många 
år, haft en egen 

firma där jag gjorde 
konst på uppdrag 

och har målat i 
många tekniker. 

Jag älskar akvarell

KONSTKURS I RYDSGÅRD
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tips och mycket mer! Jag tar reda på vad du vill och kan och utgår ifrån det. 

Vi kommer att studera volym, ljus och perspektiv och arbeta utifrån stilleben, naturen 
och egna idéer. Du kommer bli överraskad vad du kan uttrycka med akvarell med lite 
vägledning! 

Hur? 

Varje lektion körs med endast två - tre 
elever per gång för att kunna hinna 
hjälpa var och en. I bilden ovan var det 
en solig dag och 5 elever på Kulturens 
Östarp. 

Denna akvarellkurs ge dig en bra grund 
för att komma igång eller gå vidare med 
akvarellmålning.  I akvarellkursen ingår 
materiallära, materialvård och 
kompositionsövningar.                    
      
      Akvarellkurs på Kulturens Östarp sommaren 2015 

Antal platser? 

3 gånger 3 elever, totalt 9 personer per 8 veckors pass. Först till kvarn gäller. 

Förkunskaper? Kursen kräver inga förkunskaper. Alla moment utgår från grunderna. 
Varje gång utgår vi från ett visst tema men var och en kan alltid måla efter egen 
inriktning och ambitionsnivå. 

Vem? Alla är välkomna men tänk på att man måste uppför många trappor för att komma 
till studion. Huset är tyvärr inte handikappanpassad.  

Kursstart? Våren 2017 efter överenskommelse. 

Vad ingår? färg, penslar, akvarellsvampar, tejp, maskeringsvätska, oljekritor m.m. 
papper 

Vad måste deltagarna ta med? Ett glatt humör och en  

Antal gånger? 8 

Antal timmar per gång? 2 timmar per gång förutom den första som är på 2,5 timmar 
då vi börjar med fika, lär känna varandra och pratar om vad just din grupp kan och vill 
åstadkomma.  

När möts vi? Vi bokar tiderna allt eftersom vi kommer överens om passande tider för 
varje grupp.  
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Var? Bangatan 1 A, Rydsgård i “målarstudion”.  

Pris: 2200 kr per person inkl. all material. 

Välkommen med er anmälan! (Se nästa sida!) 

Kom förbi studion (Bangatan 1A, Rydsgård) för att köpa presentkort! Eller 
fyll i talongen nedan, skicka den till mig och betala in till bankgirot/Swisha - 
då är du anmäld. Sedan kontaktar jag er angående bokning av datum och tid. 

Mina (beställarens) kontaktuppgifter: 

Namn: ___________________________________________ 

Adress: ___________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________ 

Anmäler kursdeltagaren/Köper presentkort till:  

Namn: _________________________________________________ 

Med Telefon: _______________________________________________ 

Och jag har satt in kursavgiften på 1800 kr via 

_____ Bankgiro SEB: 5158-2567 

_____ Swish till 073 770 62 11 

OBS! nämn ert namn och “Kursavgift” på betalningen, TACK! 

Kom förbi så får du ett presentkort. Eller så kan du skicka talongen till följande adress så 
skickar jag presentkortet till er. Tusen tack!  

ELISABETH KITZING 
FEATHERHEAD MEDIA 
BANGATAN 1A 
27460 RYDSGÅRD 
073 770 62 11
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